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القطان: االنتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لهيئة ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان
أكدت الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتطوير اإلداري في وزارة 
الشؤون عواطف القطان ان فريق العمل املكلف بوضع الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة لذوي اإلعاقة انتهى من عملية وضع الهيكل وهو حاليا 

في طور املراجعة معربة عن أملها في ان يتم اعتماده قريبا.
وقالت في تصريح صحافي خالل افتتاحها املعرض الشبابي »ايد 
بإيد« الذي نظمته جمعية املكفوفني الكويتية نيابة عن وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي ان الوزارة حترص على مشاركة أبنائها املعاقني في 

جميع األنشطة التي تنظمها.
واضافت: س���ررت كثيرا ملشاركة ما يزيد عن 600 جهة من القطاع 
اخل���اص جلمعية املكفوفني في معرضه���ا األول الذي يهدف الى دمج 

أبنائنا املكفوفني في املجتمع.
واش���ادت القطان بجهود اجلمعية املتميزة في تنظيم االنش���طة 
املختلفة التي تس���لط الضوء على امكانيات هذه الشريحة وقدراتها 
على التمييز والعطاء. واكدت دعم الوزارة وحرصها على التواجد مع 

هذه اجلمعية املتميزة متمنية لهم التوفيق.
ب���دوره اكد رئيس مجلس ادارة جمعية املكفوفني فايز العازمي ان 
ريع املعرض س���يخصص لدعم انشطة اجلمعية، مبينا ان الهدف من 
تنظيم هذا املعرض هو دمج اصحاب االعاقة البصرية بش���كل خاص 

وجميع فئات املعاقني بشكل عام في املجتمع.
وكشف العازمي ان هذا هو املعرض االول من نوعه وهو يضم 60 
جناحا لشركات جتارية وبنوك محلية باالضافة الى الرعاة االعالميني 

جريدة »األنباء« وجريدة »النهار«.
وقال ان هناك العديد من اجله���ات الراعية لهذا املعرض، والراعي 
االساسي وزير الشؤون د.محمد العفاسي الذي نتوجه له بالشكر على 

جهوده في مساندة ودعم ابنائه واخوانه املعاقني.
واوضح ان فترة املعرض 3 ايام وسيكون على فترتني صباحية من 
التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا والفترة املسائية من اخلامسة حتى 
العاشرة. واضاف العازمي ان هذا املعرض هو ملتقى االبداع والتميز 

لذوي االعاقة البصرية مع اقرانهم من فئات املجتمع األخرى.
ومتنى ان يكون هذا العمل هو بداية التعاون وتتبعه انشطة اخرى 
متعددة خدمة لذوي االعاقة البصرية بشكل خاص واملجتمع الكويتي 
بشكل عام. وكشف عن العديد من االنشطة التي تعمل اجلمعية على 

تنظيمها، ومنها تنظيم رحلة عمرة للمكفوفني واسرهم واعداد اوبريتات 
وطنية خاصة. 

بدوره اكد مدير العالقات العامة واالعالم في مستش���فى الس���يف 
محمد احلس���ن ان مشاركة املستش���فى في هذا املعرض هو دعم لفئة 
املكفوفني وتأكيد على انهم شريحة من شرائح املجتمع، قادرون على 

االبداع بغض النظر عن اعاقتهم.
واكد ان مستشفى السيف يعمل على مراعاة املعاقني، وقد اعتمدت 
فيه ممرات خاصة للمعاقني ومت���ت مراعاة كل ما يحتاجه املعاق في 

املستشفى لتسهيل حركته.
وهناك قس���م العالج الطبيعي التي يضم أطباء مختصني يقدمون 

العالج للمعاقني، لكل برنامج حسب حالته.

نابت عن وزير الشؤون في افتتاح معرض »إيد بإيد« الذي تنظمه جمعية المكفوفين

العازم�ي: ري�ع المعرض س�يخصص لدعم أنش�طة جمعي�ة المكفوفي�ن وهدفه دم�ج أصحاب اإلعاق�ة البصرية ف�ي المجتمع

القطان خالل جولة في جناح »األنباء« القطان تفتتح املعرض)قاسم باشا(عواطف القطان في جناح ايكويت 

جناح البنك التجاري في املعرض

 »التجاري« يشارك في المعرض بهدف
الدمج االجتماعي بين الشباب المعاقين واألصحاء

أعلن البنك التجاري عن مش���اركته 
جمعية املكفوفني الكويتية في املعرض 
الشبابي »إيد بإيد« الذي يساهم كخطوة 
أولى في سياس���ة الدمج االجتماعي بني 
الشباب املعاقني والشباب األصحاء في 
الشبابية وتنظيم املعارض  النشاطات 
واملؤمترات في ساحة واحدة، وتأتي هذه 
اخلطوة من جانب البنك انس���جاما مع 
دوره الفعال في خدمة املجتمع مبختلف 

فئاته.
وق���د أقام البنك جناحا خاصا به في 
املعرض لتعري���ف اجلمهور باخلدمات 

املصرفية التي يقدمها لعمالئه، مسلطا 
الض���وء عل���ى مجموع���ة متنوعة من 
احلسابات اجلديدة التي يقدمها خاصة 
حساب »@ Tijari« اخلاص بالشباب والذي 
يخدم طموحات الشباب ويعرفهم كيفية 

إدارة أموالهم في سن صغير.
وبهذه املناسبة، قالت املدير التنفيذي 
إلدارة اإلعالن والعالقات العامة بالبنك 
أماني الورع ان: »التجاري يشجع األفكار 
اجلديدة البناءة التي يس���عى أصحابها 
خلدمة األف���راد واملجتم���ع خاصة فئة 
املعاقني والشباب ملا يولي لهم من أهمية 

ورعاية.
 وأكدت حرص البنك على تقدمي أفضل 
س���بل التواصل بينه وبني جميع فئات 
املجتمع خاصة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
حيث يعد هذا حتقيقا لسياس���ة البنك 
التي ترمي الى تقدمي املزيد من االهتمام 

والرعاية للقطاعات املختلفة.
واش���ارت الى ان البنك يسعى دائما 
لتلبية احتياجات كل ش���رائح املجتمع 
مبختلف فئاته العمرية في سبيل حتقيق 
تواص���ل مصرفي بني طبق���ات املجتمع 

كافة.

هند الغربللي وعواطف القطان في جناح مستشفى السيف

الغربللي: »السيف« حريص على دعم ذوي اإلعاقة

ش���ارك مستشفى السيف مبعرض »ايد بأيد« الذي شهد 
حضورا غفيرا من اجلمهور، حيث القى املعرض استحسان 
اجلميع خاصة انه اس���تهدف عرض االعم���ال واالبتكارات 
اليدوية الخواننا املكفوفني، واعربت نائبة الرئيس للتسويق 
والعالقات العامة في الشركة املتحدة للخدمات الطبية هند 
الغربللي عن بالغ سعادتها باملشاركة في هذا املعرض الذي 
يهم شريحة كبيرة من اخواننا املكفوفني وذوي االحتياجات 
اخلاصة وذلك من خالل التأكيد على ان مستش���فى السيف 
سباق في خدمة املجتمع بكل اطيافه، خاصة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، حيث ان مستش���فى الس���يف لم يدخر جهدا في 
املشاركة وحجز مكان في هذا التجمع الهادف الى خدمة هذه 

الشريحة من املجتمع الكويتي.

وقال���ت الغربللي ان اخواننا املكفوفني قد ابدعوا في هذا 
املع���رض من خالل عرض بعض م���ن اعمالهم وابتكاراتهم 
اليدوية والتي القت استحس���ان اجلميع، حيث انها تتكون 
من بعض االعمال اخلفيفة مثل املالبس واالطعمة والعطور 
الى جانب االكسسوارات، وقد قام مستشفى السيف بتقدمي 
البروشورات التوعوية للزوار الى جانب عمل الفحوصات 

املجانية لضغط الدم وفحص السكر.
وفي اخلتام، قامت الشركة الراعية بتقدمي درع تذكارية 
ملستش���فى الس���يف على رعايته لهذا املعرض، كما شكرت 
هند الغربللي اجلهة املنظمة واملش���اركني في هذا املعرض 
الذي يعبر عن تفاني الش���باب الكويتي في خدمة املجتمع 

بكل اطيافه.

بالحيازات التي سيتم تخصيصها 
لمدة 3 سنوات وفي حالة عدم 
االستغالل خالل مدة الترخيص 
االداري المؤقت وبنسبة ال تقل 
عن 75% من مس����احة الحيازة 
بالمحاصيل الزراعية واألعالف 
تسحب القسيمة اما من يثبت 
النش����اط والتزامه  جديته في 
بتلك الضوابط يبرم معه عقد 
ايجار لمدة 20 عاما. وأنهى البدر 
حديثه مشيرا الى ان بدء العمل 
بموجب الالئحة الجديدة يتواكب 
مع البداية في تنفيذ العديد من 
المشروعات الزراعية المدرجة 
بخطة الهيئ����ة التنموية، التي 
تتضمن العديد من السياسات 
الزراعية االقتصادية ترتكز في 
مجملها على الضوابط الواردة 
بالالئح����ة، وتأم����ل الهيئة من 
خ����الل النجاح في تطبيقها في 
المساهمة بفاعلية في تحقيق 
سياسة الدولة التنموية وخطتها 

الخمسية.

الحديثة وتخصيص  الزراعية 
مساحات اضافية من األراضي 
لنقل بعض األنشطة الزراعية 
األخرى ال����ى خارج التجمعات 
الس����كانية، على ان تس����تغل 
األراضي التي س����يتم توفيرها 
بهذا المجال في استحداث وخلق 
حيازات زراعية جديدة تسمح 
الزراعي  النشاط  بالتوسع في 

للحيازة في الغرض المخصصة 
من أجله بم����ا ال يقل عن %75 
من مساحة القسيمة مع سحب 
القسائم الزراعية غير المستغلة 
بعد منحها مهلة 6 أشهر للتنفيذ 
اعتبارا من تاريخ االنذار الموجه 
لها من قبل الهيئة، كما ال يجوز 
تعديل أوجه االستغالل للحيازات 
الزراعية الت����ي أبرم بها عقود 
التجاوزات وتس����وير  ومن����ع 
الترابية  الحيازات باألس����وار 
والشينكو وااللتزام بالمواصفات 
التي تضعها الهيئة المنصوص 
عليها بالالئح����ة للحفاظ على 
البعد البيئي والشكل الجمالي 
للم����زارع مع وض����ع الصبات 
الحدودية حس����ب المواصفات 
التجاوزات  لس����هولة كش����ف 
ومنعها.وأض����اف البدر انه في 
مجال جذب المستثمر الجاد فقد 
الالئحة اعطاء األولوية  راعت 
الزراعية  المطلقة للش����ركات 
المتخصصة بمج����االت األمن 

الى التنسيق مع الجهات المعنية 
التوسع األفقي  بالدولة القرار 
للمناطق الزراعية مع استحداث 
مناطق عمرانية زراعية جديدة 
تكف����ل توفي����ر مس����احات من 
الزراعي����ة االضافية  األراضي 
القابل����ة لالس����تغالل الزراعي 
التاح����ة المج����ال ام����ام خلق 
حيازات زراعية جديدة تخصص 
الجاد بالنش����اط  للمس����تثمر 
الزراع����ي مع وض����ع ضوابط 
وأحكام تكفل االستغالل الجاد 
وتضمن تحقيق مبادئ الشفافية 
وتكافؤ الفرص أمام الجميع في 
ظل اطار محدد لعناصر الخطة 
الزراعية  التنمي����ة  واتجاهات 
المستدامة التي تنتهجها الدولة 
مع تحقيق االستغالل الزراعي 
الرش����يد، ومن جه����ة أخرى، 
التي  المتطلبات  تتواكب م����ع 
اليها قرارات مجلس  أش����ارت 
المجال  السابقة لفتح  الوزراء 
أمام استئناف تخصيص وتوزيع 

الغذائي المؤهل����ة لدى الهيئة 
الجادين  المواطنين  وتشجيع 
الذين لديهم الرغبة في المشاركة 
باالنتاج الزراع����ي عبر ادخال 
المتطورة والحديثة  التقنيات 
الكبير  ذات اقتصادات االنتاج 
الزراعية  المج����االت  بمختلف 
وذلك بموجب دراسة اقتصادية 
لجدوى المشروع تقوم الهيئة 

بدراستها وانتقاء أفضلها.
كما أش����ار البدر الى انه في 
اطار االستجابة لطلبات المزارع 
الجاد وعدمه فقد تقرر السماح 
بفرز القسائم الزراعية بحد أدنى 
50000م2 بالوف����رة والعبدلي 
على السواء مع اتخاذ اجراءات 
مش����ددة لوقف المتاجرة غير 
الزراعية  المشروعة باألراضي 
واقتصار النشاط على الجادين 
فقط، مؤكدا عل����ى ان الالئحة 
قد نص����ت على وق����ف حاالت 
الزراعية  التوسعة للقس����ائم 
وابرام تراخيص ادارية مؤقتة 

القسائم الزراعية الجديدة، والتي 
اشترطت توفير أراض جديدة، 
ووضع ضوابط تضمن الشفافية 

والمساواة بين الجميع.
الالئحة  ان  الب����در  وأضاف 
الجديدة توافرت فيها المتطلبات 
ال����واردة بقرارات  والضوابط 
مجلس الوزراء المذكورة تزامنا 
المتواص����ل للهيئة  الجهد  مع 
نح����و خل����ق مناط����ق زراعية 
جديدة سواء بالتوسع األفقي 
للمناطق الزراعية الحالية او من 
خالل استحداث مناطق زراعية 
وعمرانية حديثة، وقد كللت جهود 
الهيئة في هذا المجال بالنجاح 
في ظل رعاي����ة ودعم صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
حي����ث تمتع القط����اع الزراعي 
وعمليات تنميته بدعم ورعاية 
انعكس����ت في موافقة  مباركة 
ال����وزراء على طلبات  مجلس 
الهيئة نحو استحداث المناطق 

وتوطن عمليات تنميته.
وألمح الى بعض الضوابط 
الجديدة التي تضمنتها الالئحة 
فيما يخص ضمان النشاط الجاد 
وجذب استثمارات القطاع الخاص 
الى االنتاج الزراعي مع القضاء 
على عمليات المتاجرة باألراضي 
وهدر الموارد الزراعية المتاحة، 
حيث اشار الى ان تلك الضوابط 
تتعدد مراعية لطبيعة كل نشاط 
زراعي انتاجي او خدمي سواء 
نباتي او حيواني او سمكي، وان 
كان اجماال يمكن االش����ارة في 
هذا الصدد الى ان أهم الضوابط 
الجديدة تدور في اطار التأكيد 
عل����ى االلتزام بأس����اليب الري 
الحديثة وشبكات الري بالتنقيط 
ومنع الري بالغمر للحفاظ على 
المخزون االستراتيجي للمياه 
الجوفية مع االلتزام بالزراعة 
االنتاجي����ة وزراعة المحاصيل 
الغذائية والعلفية التي تحددها 
الزراعي  الهيئة واالس����تغالل 

أعلن رئي����س هيئة الزراعة 
م.جاس����م الب����در ع����ن اصدار 
العمل  الخاص بب����دء  الق����رار 
بموجب الئحة القسائم الزراعية 
الجدي����دة التي تتضمن العديد 
م����ن التعديالت التي تصب في 
مجملها في اتجاه تحقيق أهداف 
الخطة التنموية للقطاع الزراعي 
وفتح المجال أمام الحراك وبث 
الحي����اة في النش����اط الزراعي 
لتطويره وتدعيمه عبر العديد 
من اإلجراءات الديناميكية التي 
تتضمنها الالئحة الجديدة التي 
بنيت على األسس واألساليب 
الحديث����ة لدعم  االقتصادي����ة 
الجدوى  الجدي ذي  النش����اط 
االقتصادية وتخرج غير الجادين 
والمتاجرين باألراضي الزراعية 
من النشاط التاحة الفرصة أمام 
المثمر والمنظم لتنمية  العمل 
الزراعي  النش����اط  وتوطي����ن 

بالبالد.
وقال البدر ان الهيئة سعت 

البدر: إجراءات مشددة لوقف المتاجرة غير المشروعة باألراضي الزراعية
بدء العمل بموجب الئحة القسائم الزراعية الجديدة

م.جاسم البدر


