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بشرى شعبان
اس����تغرب رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة من قرار رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر 
بتشكيل فريق عمل استشاري من بعض مزارعي الوفرة 
والعبدلي يهدف الى تطوير السياسات الزراعية االنتاجية 
احلالية وبحث القضايا الزراعية مع اجلهات املعنية ووضع 
املقترحات للمشكالت وكذلك اقتراح األساليب االنتاجية 
الزراعية احلديثة التي تتالءم مع مناخ الكويت وامكانية 
تطبيقها ودراسة أساليب حتسني مواصفات االنتاج النباتي 

ودراسة أساليب االرتقاء مبستوى مشاريع األمن الغذائي 
وغيرها. وقال العرادة ان معنى ذلك ان رئيس الهيئة بقراره 
هذا سيأتي بلجنة من خارج الهيئة لتضع أسسا لتطوير 
السياسات الزراعية بالبالد وانه من املفترض والطبيعي 
ان تكون لدى الهيئة خطط قصيرة وطويلة ومتوس����طة 
األجل لتطوير تلك السياس����ات وحتس����ينها لألفضل مبا 
يتالءم مع متطلبات العصر والصالح العام خاصة ان لدى 
رئيس الهيئة مجلس ادارة اختارته يد أمينة على هذا البلد 
يتمتع باخلبرة والكفاءة والدراسة وعلى أعلى مستوى من 
احلنكة بأس����اليب الزراعة وسبل تطويرها ليقوم رئيس 

الهيئة بتهميش اختصاصات مجلس ادارة الهيئة الذي يضع 
األسس والسياسات الالزمة وسبل تطويرها والرقي بها 
لتتالءم مع متطلبات العصر، فهل من املفترض ان يكون 
قرار رئيس الهيئة دعوة ألن يقوم كل وزير او كل رئيس 
هيئة او منظمة بتشكيل جلنة من خارج وزارته او هيئته 
او منظمته لتضع له سبل تطوير األساليب والسياسات 
اخلاصة بوزارته او هيئته او منظمته وبحث تلك السبل 
ووض����ع املقترحات اخلاصة بحل املش����اكل والصعوبات 
وس����بل تطوير تلك السياسات ودراسة سبل االرتقاء بها 

كما تفعل أنت مع هيئة الزراعة املوقرة؟

الزلزلة لمعالجة المادة الخضراء 
قبل تقديمها علفًا للحيوانات

»الزراعة«: نخيل ومسطحات 
خضراء لتجميل الشارع 2 في الري

الجري: ق9 في كبد األكثر
من حيث المخالفات

أك���د الباحث في ادارة الزراعة في املناطق القاحلة في معهد 
الكويت لالبح���اث العلمية د. هاني الزلزلة ل���� »كونا« اهمية 
معاجلة املادة اخلضراء قبل تقدميها كأعالف للحيوانات وضرورة 
التأكد من عدم احتوائها على مواد وعناصر ثقيلة على السلسلة 

الغذائية التي تؤثر سلبا في احليوان.
وقال ان هناك ظاهرة النش���طة فردية منتش���رة وهي جمع 
ونقل املخلفات الزراعية التجميلية بواسطة مربي املاشية الى 
مواقع احلظائر ومزارع احليوانات مباشرة الستخدامها كعلف 

لالغنام واملاعز من دون اي اعتبارات.
وأضاف د.الزلزلة ان هذه املخلفات هي مواد عضوية سريعة 
التحلل وتعيش عليها الكائنات احلية الدقيقة وتشكل اضرارا 
صحية على املاشية، مشددا على ضرورة التأكد من مدى مالءمة 
هذا النوع من العلف للمواشي وعدم تقدمي نباتات غريبة غير 
مدروسة من املمكن ان تكون سامة أو محتوية على طفيليات.

وأوضح ان اجراء اعمال الصيانة لالحزمة الزراعية التجميلية 
في الطرق الس���ريعة واحلدائق مثل التهذيب وازالة النباتات 
التالفة او املصابة بأمراض ت���ؤدي الى تكوين كمية من املادة 
العضوية التي تتكون من االوراق واالغصان من مختلف انواع 

اشجار الزينة واملسطحات اخلضراء.
وأكد ضرورة اتباع ارشادات معتمدة لتغذية املواشي حرصا 
على سالمة املواطنني، مش���يرا الى ان للمعهد دراسات علمية 
عدة النتاج اعالف مناس���بة للمواشي ويستحسن الرجوع له 
واستشارة ادارة الزراعة فيه للحصول على النصائح املناسبة 

والتعرف على الضوابط املفترض اتباعها.

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان ادارة 
التنفيذ والصيانة بقطاع الزراعة التجميلية انتهت من تنفيذ 
اعمال الري بالشارع رقم 2 املؤدي الى مجمع األڤنيوز مبنطقة 
ال���ري باالضافة الى زراعة عدد 145 ش���جرة نخيل ومجموعة 
كبيرة من الشجيرات مختلفة االنواع فضال عن زراعة مسطحات 

خضراء بطول الشارع.
واضافت الهيئة انه قد مت تنظيف جميع مواقع العمل وازالة 
املخلفات الناجتة عن تنفيذ االعمال س���الفة الذكر فور االنتهاء 

منها.

افاد مدير ادارة االرش����اد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
م.غامن السند بأن الهيئة قامت بتنظيم محاضرة بعنوان »االجراءات 
املتخذة ضد التعديات على امالك الدولة« وذلك ضمن انشطة املوسم 

الثقافي احلالي الدارة االرشاد الزراعي.
وذكر ان احملاضرة تأتي في اطار التعاون املستمر بني الهيئة وكل 
اجه����زة الدولة املعنية، وقد قام بتقدميها الل����واء متقاعد عبدالعزيز 
اجلري مشرف ازالة تعديات هيئة الزراعة من جلنة ازالة التعديات على 
امالك الدولة مبجلس الوزراء املوقر. بدأ احملاضر محاضرته مبقدمة 
حت����دث فيها عن كثرة املخالفات والتج����اوزات على امالك الدولة في 
اآلونة االخيرة بأشكال مختلفة، خاصة في املناطق الزراعية بالعبدلي 
والوفرة وقس����ائم تربية املاشية، مما يعد مخالفة للعقود املبرمة مع 
املستأجرين، مما جنم عنه صدور االوامر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
رقم 76 لسنة 2007 وتشكيل فريق االزالة للتعامل مع هذه التعديات، 
حيث بدأ العمل فعليا ب����االزاالت في 2008/4/7، ثم تال ذلك باحلديث 
عن خطة عمل ازالة التعديات والتجاوزات بقسائم تربية املاشية في 
منطقة كبد والتي تهدف الى ازالة جميع التعديات الواقعة خارج حدود 
احليازة وال����وارد ذكرها في قرار مجلس الوزراء، وذكر ان القطعة 9 

هي االكثر من حيث املخالفات.

سعود العرادة

)أنور الكندري(ممثلو اجلمعيات واألندية اخلاصة باملعاقني خالل املؤمتر الصحافي 

صفية الشمري تتابع

فايز العازمياحمد البراك

ضرورة اتباع ارشادات معتمدة لتغذية املواشي

)كرم دياب(عبدالعزيز الزبن متوسطا زيد النويف ود.عبداهلل بن عقلة

العرادة: تشكيل فريق استشاري من مزارعي الوفرة والعبدلي
لبحث القضايا مع الجهات المعنية تهميش لدور هيئة الزراعة

ممثلو جمعيات وأندية خاصة بالمعاقين يطالبون
باإلسراع في إنشاء الهيئة العامة لذوي اإلعاقة

بشرى شعبان
تداعت مجموعة من ممثلي 
هيئات املجتمع املدني وجمعيات 
النفع العام لألش����خاص ذوي 
اإلعاقة لعق����د مؤمتر صحافي 
في جمعية املكفوفني الكويتية 
ملناقشة أس����باب تأخير إنشاء 
الهيئ����ة العامة ل����ذوي اإلعاقة 
وع����دم تنفيذ قان����ون املعاقني 
2010 من قبل الوزارات واجلهات 

احلكومية.
واس����تهل املؤمت����ر رئيس 
جمعية املكفوفني فايز العازمي 
مناش����دا النائب األول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 
رئي����س الهيئة الش����يخ جابر 
املبارك اإلس����راع في تش����كيل 
الهيئة لتكون اجلهة املسؤولة 
عن تنفيذ القانون وتفس����يره 
وعدم السماح للوزارات بتفسيره 
بشكل انتقائي، مشددا على ان 
الوزارات ليست سلطة تشريعية 
أو قانونية لتقوم بتفسير املواد 

القانونية اخلاصة باملعاقني.
وتساءل العازمي عن سبب 
التأخير في إنشاء الهيئة، علما 
ان جمعيات النفع العام واألندية 
املختص����ة باملعاقني وحس����ب 
القان����ون انتخبت قبل ش����هر 

ممثليها ملجلس إدارة الهيئة.
كما تساءل عن اجلهة املسؤولة 
عن إيقاف معامالت املعاقني في 
السابق بسبب  املجلس األعلى 
عدم إنشاء الهيئة، علما ان اللوائح 
وضعت والهيكل التنظيمي قد 
أجنز، فلماذا التأخير وتعطيل 

مصالح املعاقني؟

ممثل عن اإلعاقة السمعية

العازمي من رئيس  ومتنى 
الهيئة ووزير الشؤون حتديد 
ممثل ع����ن اإلعاقة الس����معية 
ألنها ش����ريحة كبيرة وطالب 
الب����راك ممث����ل جمعية  أحمد 
مرض����ى التصلب العصبي في 
مجلس إدارة الهيئة باإلسراع في 
تطبيق القانون، مستفسرا عن 
سبب جتاهل اجلهات احلكومية 
للقانون على الرغم من مرور 15 
يوما على بدء التنفيذ الفعلي.

العازمي ممثلي  كم��ا طالب 
اجلمعي����ات في مجل����س إدارة 
الهيئ������ة بالضغ������ط عل����ى 
املس����ؤول��ني م����ن أجل وضع 
القان��ون موض��ع التنفيذ الفعلي 
والعمل على إدخال ممثلني عن 
اإلعاقتني الذهني��ة والسمعي��ة 

املعاقني مبزاي����اه ويحدوا فيتم 
احلد من تطبيق جميع املكتسبات 
بحجة كثرة املعاقني بالكويت، 
وان تكون هناك توجهات بإنقاص 
عدد املعاقني على حساب املعاقني 
األصليني بحجة التكلفة العالية 
للقانون، وان تخفض تصنيفاتهم 
الى املتوس����طة او البسيطة او 
يبعدوا م����ن القانون ألي حجة 
وان كانت بنية مصلحة املعاق 
او الكويت او غيرها، وان تشدد 
الضوابط والش����روط وحتول 
دون احلصول على االمتيازات 
سواء لهم او ألولياء أمورهم، وان 
يطبق من دون الرجوع واملشاورة 
مع جميع الهيئ����ات التي متثل 
املعاقني م����ن جمعيات نفع عام 
وأندية، ويعتريه القصور، وان 
تستولي األمراض الشديدة على 
التصنيفات الشديدة ومزاياها 
بالقانون وتخفض  التي وردت 
االعاقات احلقيقية، وان تعتمد 
تصنيف����ات املعاقني على الرأي 
الطبي فقط مما يظلم املعاقني، 
فيجب أخذ الظروف التعليمية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
واألس����رية والبيئية والنفسية 
والوظيفي����ة واملعاناة اليومية 
الوالدين  مع االعاقة ومعان����اة 
يجب أخذها في احلس����بان عند 
التصنيف ألن درجة التصنيف 
حتدد املزايا التي سيحصل عليها 

املعاق وأسرته.

في انشاء الهيئة ووضع حد ألي 
تالعب في مصالح املعاقني، مؤكدا 
ان ن����ادي املعاقني ميثل تاريخا 
كبيرا في العمل ملصلحة املعاقني 
حركيا وقدم الكثير من اخلدمات 
للمعاقني ف����ي مختلف فئاتهم، 
مستغربا الكالم الذي يثار حول 

عدم  متثيله للمعاقني حركيا.
وتساءلت صفية الشمري عن 
صوت املرأة املعاقة داخل الهيئة 
ومن ميثلها في الهيئة، مشددة 
على ضرورة وجود صوت ميثل 
املرأة املعاقة داخل الهيئة وجميع 

اللجان املختصة.
وأش����ار أمني س����ر اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
عل����ي الثوين����ي الى ع����دد من 
التخوفات والهواجس لدى تطبيق 
القانون كأن يدخل ويستفيد غير 

تفعيل ملواده.
ال����ى  وتوجه����ت برس����الة 
املسؤولني في احلكومة باإلسراع 
القانون لوضع حد  في تفعيل 
لكل ما يثار من مشاكل في وجه 

املعاق وولي أمره.
ورأت انه من املعيب اعتماد 
املزاجية من قبل اللجان املختصة 
في توصيف املعاق وتغيير نسبة 

اعاقته دون اي سند علمي.

رسالة عتب

بدوره توجه ممثل جمعية 
الس����معية حمد املري  االعاقة 
برسالة عتب الى اصحاب القرار، 

متس����ائال: أين تنفيذ القانون؟ 
وكم نحتاج م����ن الوقت لترى 
الهيئة النور؟ ام انها ستصبح 
مثل قانون املعاقني في التسويف 
والتأجيل؟ وسأل: أين تشكيل 
جلان الهيئة؟ وملاذا ابعاد ممثلني 

عن جميع االعاقات؟
اقرار  انه م����ع  الى  وأش����ار 
قانون املعاق����ني اجلديد اصبح 
اشهار اجلمعية الكويتية لالعاقة 
الس����معية أمرا ملزما ملا لها من 
فوائ����د خلدمة هذه الش����ريحة 

الكبيرة.
ام����ا ممث����ل ن����ادي املعاقني 
عبداحملسن املري فتمنى االسراع 

الى مجلس اإلدارة.

تعريف اإلعاقة

وأب����دت ممثل����ة اجلمعي����ة 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
خل����ود العلي اس����تغرابها من 
تعريف اإلعاق����ة وفق مزاجية 
اللجان وملاذا ال يطبق التعريف 
املعتمد في القانون الذي عملنا 
من أجل إقراره ملا يزيد على 8 

سنوات.
وأضافت العلي: من احملزن 
ان تنتخ����ب اجلمعيات األهلية 
ممثليها ال����ى الهيئة واجلهات 

احلكومية تقصر في إنشائها.
وأبدت تخوفه����ا من حتول 
تنفيذ وتفعيل القانون اجلديد 
مثل القانون السابق حيث نفذ 
مل����دة تزيد على 14 س����نة دون 

تساءلوا عن عدم تنفيذ الوزارات والجهات الحكومية لقانون 2010

النويف: ديوان الخدمة انتهى من معظم الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية
رندى مرعي

انعقد االجتماع احلادي عشر 
ملديري عموم معاهد اإلدارة العامة 
والتنمية اإلدارية ملجلس التعاون 
اخلليجي برئاسة رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
الذي اك���د ان اجتماعات مجلس 
التعاون اخلليجي عموما واجهزة 
ودواوين اخلدمة املدنية والتنمية 
االدارية خصوصا تتسم باألهمية 
والش���مولية الرتباطها باملوارد 
البش���رية واملالية م���ن جانب 
والش���ؤون القانونية واإلدارية 
والفنية من جانب آخر، باإلضافة 
إلى جوانب التطوير والتحسني 
والتنمية الت���ي تتعامل مع كل 
اجلهود املبذولة في دائرة األعمال 
واألنشطة واملهام التي متارسها 
من خالل اجهزة اإلدارة العامة.

وتابع: أن هذا االجتماع حلقة 
متصلة لسلس���لة من احللقات 
املترابط���ة لتصل ال���ى النتائج 
املرج���وة وتتحق���ق األه���داف 
والغاي���ات التي آم���ل أن تؤدي 
الى مزيد م���ن التقدم واالزدهار 

عنها قرارات ومشاريع عمل كانت 
محل اهتم���ام ومتابعة األمانة 

العامة وكافة الدول االعضاء.
وتابع انه عقد منسقو شؤون 

املجتمع اخلليجي.
من جانبه اك���د االمني العام 
املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة 
د.عبداهلل بن عقلة الهاشم ان هذا 

جدول اعمال االجتماع احلادي 
عشر والتي تتطلب اتخاذ القرارات 

املناسبة بشأنها.
ق���ال وكيل ديوان  وبدوره، 
اخلدمة املدنية املساعد لشؤون 
التطوير االداري زيد النويف ان 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
دولة واح���دة ومجتمع خليجي 
واح���د لذلك فإن الهدف من هذه 
االجتماعات هو التوصل لعناصر 
االصالح والتحس���ني وجوانب 
القوة والتميز ودعمها، والتعرف 
على مواطن اخلل���ل والقصور 
ودراس���تها ووض���ع املعاجلات 
املناس���بة لها وحتديد املشاكل 
التطوير  التي تعوق عملي���ات 
والتنمية وتالفيها ووضع احللول 
لها واملقترحات حتى تتحقق آمال 
وطموحات القادة واملسؤولني في 
االرتقاء مبستويات أداء األجهزة 
التنفيذية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، وع���ن االجتماع قال 
النويف ان اح���د اهم املواضيع 
الت���ي مت تداوله���ا هو موضوع 
التدري���ب االلكترون���ي وتبادل 

لألجهزة واملؤسسات احلكومية 
وف���ي نفس الوقت تس���اهم في 
تدعيم موارد ومصادر التمويل 
الوطني  واالقتصاد واالستثمار 
وتعمل على تفعيل جميع عناصر 
التنمية الش���املة حتى تتحقق 
للدول الشقيقة غاياتها االمنائية 
وللمواطنني سبل األمان والراحة 

والرفاهية.
واضاف الزبن ان األعمال العامة 
ذات القيمة العالية والتأثير الكبير 
تتطلب توحيدا في الرؤى وحتديدا 
دقيقا لألهداف وجتميعا للجهود 
والنشاطات في منظور مشترك 
وتقييما موضوعيا للنتائج من 
أجل الوصول الى الغايات املرجوة 
في مختل���ف املجاالت وامليادين 
اإلدارية العامة والتنموية وشؤون 

اخلدمة املدنية.
وختم كالمه بالقول ان النتائج 
اإليجابية هي التي ستؤدي الى 
اثب���ات ثقة ق���ادة دول مجلس 
التع���اون وصح���ة اختيارهم 
للكفاءات والقيادات التي تخطط 
وتدير وتتابع مصالح االفراد في 

مجلس التعاون باملعاهد اجتماعهم 
التحضيري التاسع صباح امس 
األول وقد وضعوا عدة توصيات 
حول املواضيع املطروحة على 

االجتماع يأتي استكماال جلهود 
الكويت الس���ابقة التي بدأت مع 
انعق���اد 10 اجتماعات على مدى 
السنوات املاضية والتي متخضت 

اخلبرات االداري���ة والفنية بني 
دول مجل���س التع���اون في هذا 
الدولية  املعايير  املجال ووضع 
ومعايير اجل���ودة اخلاصة في 
تأسيس بعض البرامج االدارية 
والفنية بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وردا على سؤال أجاب النويف 
بأنه مت افتتاح البوابة االلكترونية 
اخلليجية ومديرو محطة اإلدارة 
يعكفون اآلن على اضافة بعض 

البنود وحتديث هذه البوابة.
وتقدم البوابة مختلف انواع 
البيان���ات واملعلومات اخلاصة 
ب���دول مجلس التعاون س���واء 
كان���ت جغرافي���ة او اقتصادية 
ونطمح إلى ان يكون هناك ربط 
في مجال تقدمي البرامج التدريبية 
االلكترونية وعن موضوع الهياكل 
التنظيمية قال النويف ان معظم 
الهي���اكل التي قدمت انتهت ومت 
تقدميها للجهات احلكومية ولم 
تبق سوى الطلبات البسيطة التي 
ننتظر من مجلس اخلدمة املدنية 

ان يبت فيها.
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