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دارين العلي
بدأت األج���واء اإليجابية التي حتدث عنها وزي���ر الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان خالل املرحلة املقبلة بالنسبة للوضع الكهربائي تلوح في األفق 
بعد ان دخلت مساء أول من امس وحدة الدوحة الغربية الى اخلدمة بقدرة 
260 ميغ���اواط تتبعها ي���وم االثنني املقبل وحدة ف���ي الصبية بقدرة 240 

ميغاوط.
وكان���ت وحدة الدوحة الغربية رقم 7 ق���د تعرضت النفجار في فبراير 
املاضي بينما خرجت الوحدة رقم 1 في الصبية من اخلدمة بس���بب انفجار 
تعرضت له في يناير املاضي حيث أفادت مصادر بأن دخول وحدة الدوحة 
رفع اإلنتاج الكلي للبالد الى 11380 ميغاواط، واصفة الوضع احلالي باملطمئن 
وان األحم���ال الكهربائية في املرحلة احلالي���ة ال تتخطى عتبة ال� 10 آالف 
ميغاواط. وتوقعت املصادر دخول وح���دة الصبية االثنني املقبل ليصبح 
اإلنتاج الكلي نحو 11620 ميغاواط ما يبرر التفاؤل الذي أظهره وزير الكهرباء 

د.بدر الشريعان عن الوضع الكهربائي في شهر رمضان الكرمي.
وفي س���ياق منفصل علمت »األنباء« ان ال���وزارة بصدد توقيع مذكرة 
تفاهم مع اللجنة املركزية لإلش���راف على تنفيذ املشاريع املتعلقة بإعادة 
تأهيل البنية التحتية ضمن مشاريع التعويضات وذلك فيما يخص اآلبار 
اجلوفية بالتنسيق مع مقرر جلنة األمم املتحدة للتعويضات وبعض اجلهات 

املعنية في الدولة.

عصام بن حيدر

بن حيدر: عدم تعيين مدير عام لشؤون 
المعاقين يعطل تنفيذ بنود القانون 2010/8

 وضع الكهرباء مطمئن: 11380 ميغاواط اإلنتاج الكلي 
للبالد  بعد دخول وحدة بمحطة الدوحة للخدمة

بشرى شعبان
طالب مراقب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة عصام 
بن حيدر اجلهات املعنية بضرورة اإلسراع في 
تنفيذ بنود قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون 
املعاقني 2010/8 وتعيني مدير عام للهيئة حتى 
يتم تفعيل بنود القانون اجلديد، مبينا ان عدم 
تعيني مدير عام للهيئة سيؤدي الى تعطيل بنود 
القانون ومصالح املراجعني من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وقال في تصريح انه على الرغم من ان القانون 
اجلدي���د 2010/8 الذي يحت���وي على 10 فصول 
من ب���ني هذه الفصول دم���ج ذوي االحتياجات 
اخلاصة في املجتمع وتفعيل اإليجابيات ومعاجلة 
الس���لبيات، إال ان عدم تنفي���ذ القانون يعرقل 

الس���لبيات فضال عن انه يحتاج الى ضوابط لتفعيل مواد سواء 
في الهيئة او اجلهات املعنية.

وقال ان السبب الرئيسي في عدم تنفيذ إجراءات إنشاء الهيئة 
هو عدم تعيني مدير عام لها، مش���يرا الى ان املهمة التي تنتظر 
اإلدارة اجلدي���دة هي وضع الئح���ة داخلية وآلية عمل وضوابط 
للق���رارات وحتديد املكافآت للجان العاملة، مبينا انه على الرغم 
م���ن توقف بعض املعامالت إال اننا مس���تمرون في تفعيل املادة 
70 من القانون والتي تلزم املوظفني باس���تمرار العمل في تقدمي 

اخلدمات واملساعدات لذوي االحتياجات اخلاصة.

أما بالنس���بة لتقليص عدد املستفيدين من 
مساعدة املجلس األعلى وتخفيض املستوى في 
نس���بة اإلعاقة، فأوضح بن حيدر ان هذا القرار 
ليس إداريا بل هو قرار اللجنة الطبية وتقارير 

األطباء املختصني.
وأكد انه من غير املقبول وقف أي خدمة من 
اخلدمات املس���تحقة للمعاقني في البالد وإمنا 

االستمرار في تقدميها.
ودعا جميع املعاقني لالطمئنان الى ان جميع 
اخلدمات التي قدمت إليهم سابقا تطبيقا للقانون 
رقم 49 لس���نة 1996 مس���تمرة ومفعلة وبينها 
املس���اعدات املالية ملن ه���م دون ال� 18 عاما من 
العمر واملقدرة ب� 185 دينارا لإلعاقة البس���يطة 
و227 دينارا لإلعاقة املتوسطة ومثلها لإلعاقة 
الش���ديدة. وأضاف ان معاش اإلعاقة ملن هم فوق سن ال� 18 عاما 
يبلغ 475 دينارا لألعزب وتضاف إليها  العالوة الزوجية وعالوة 

األوالد واألجهزة التعويضية والدعم التعليمي.
وذكر ان قرض التسليف يبلغ 5 آالف دينار يتم صرفه جلميع 
اإلعاقات باستثناء التعليمية كما هو احلال حسب قانون رقم 49 

لسنة 1996.
مشيرا الى انه مت إقرار مشاريع اخلطة اخلمسية للعام 2010/2009 
و2011/2010 وه���ي برامج حصر املعاقني وميكنة العمل للخدمات 

اخلاصة باملعاقني والدمج املجتمعي والوقاية من اإلعاقة.

األحمال الكهربائية في املنطقة اآلمنة

»األشغال«: 20 عقدًا في يونيو بقيمة 70 مليونًا و246 ألف دينار
أفادت إدارة العالقات العامة بوزارة األشغال العامة بأن يونيو املاضي 
قد شهد توقيع 20 عقدا بقيمة إجمالية 70.246.464.742 د.ك )سبعون 
مليونا ومائتان وستة وأربعون ألفا واربعمائة وأربعة وستون دينارا 
و742 فلسا ال غير(. ومن أهم العقود التي مت توقيعها: صيانة عامة 
وإنش���اء لطرق املناطق الزراعية باملنطقة اجلنوبية، أعمال الصيانة 
العاجلة والطارئة واملتفرقات للطرق في محافظات الفروانية والعاصمة 
واألحمدي ومبارك الكبير وحولي واجلهراء، تأجير سيارات متنوعة 

لعقود املشاريع، تشغيل وصيانة مضخات وخطوط وشبكة توزيع 
املياه املعاجلة ملزارع العبدلي، مش���روع إعادة تأهيل مسجد الدولة 
الكبير ومجمع الوزارات، صيانة عامة لطريق الساملي، إنشاء وإجناز 
وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية طريق الدائري اخلامس املؤدية 
الى املناطق السكنية اجلديدة في جنوب السرة، صيانة عامة وإنشاء 
لطرق املناطق الزراعية باملنطقة الش���مالية، إنشاء وإجناز وصيانة 

تقاطعات على الطرق الرئيسة الدائري السابع والسادس.

)فريال حماد(جولة في املعرض

صالح املال وهشام الشايع وعبدالعزيز املشاري وعدد من احلضور

رمي املخيطر مع إحدى أعضاء جلنة التنظيم 

أحد املشاركني أمام معروضاته

خالل افتتاح معرض »ستار« الشبابي

المال: على رئيس الوزراء االستعداد للمنصة ما لم تحل أزمة الرياضة
دانيا شومان

أعرب النائ���ب صالح املال عن 
سعادته بتواجده في معرض »ستار« 
الذي افتتح مساء امس االول بفندق 
نادي الكويت الرياضي، مشيرا إلى 
أن دعوته ملعرض »ستار« الشبابي 
محل تقدير واهتمام، الفتا إلى أن 
الش���باب الذين اختاروا مثل هذه 
املع���ارض كان اختيارهم صائبا 
على الرغم من أن إنش���اء مشروع 
والس���عي لكي يكبر أمر غاية في 
الصعوبة، متمنيا التوفيق للقائمني 

على املعرض واملشاركني.
الرياضي���ة  وح���ول األزم���ة 
وخصوص���ا ما ج���رى مؤخرا في 
احتاد ك���رة القدم من اغالق أبوابه 
بالسالسل من قبل وزارة الشؤون 
االجتماعية حسبما صرح به الوزير 
د.محمد العفاسي وإعادة فتحها مرة 
أخرى من قبل مجلس اإلدارة غير 
الشرعي، قال النائب صالح املال: ال 
تعنيني السالسل واالستجواب قائم، 
وعلى رئيس الوزراء، ان اس���تمر 
هذا النهج احلكومي في التعامل مع 
قضية الرياضة، أن يكون مستعدا 

لصعود املنصة.
وكان���ت كتلة العم���ل الوطني 
قد أجلت تقدمي استجواب رئيس 
الوزراء الى دور االنعقاد املقبل إذا 
لم يتم انهاء األزمة الرياضية بإخالء 
مبنى احتاد الكرة واجراء انتخابات 
جديدة الختيار 14 عضوا حسبما 
ينص القان���ون 2007/5. أما داعم 
وراعي املعرض رجل األعمال هشام 
الشايع فأعرب عن سعادته بإقامة 
املعرض، مش���يرا إلى أن مثل هذه 
املعارض تعرض إجنازات وطموحات 
الشباب الكويتي الذي يحتاج إلى 
القطاع  التشجيع والدعم من قبل 

اخلاص والقطاع احلكومي.
وأضاف قائال: »هذه ليست املرة 
األولى »كقطاع خاص« التي أرعى 
فيه���ا مثل هذه املع���ارض إال أنها 
إلى تسليط الضوء عليها  حتتاج 
من قبل وس���ائل اإلعالم التي تعد 

أردنا من خالل املعرض أن نعطيهم 
فرصة ليعرضوا مواهبهم ونشجعهم 
على االستمرار والتمييز من خالل 
هذا املع���رض وإخراج طاقتهم في 
ش���يء مفيد، مؤكدة أن الهدف من 
املعرض ليس هدفا ماديا وإمنا الهدف 

منه تشجيع الشباب ودعمهم.
من جانب���ه، قال مدير مبيعات 
»بالتينيوم بوك« وأحد املشاركني 
في املعرض يوس���ف العيسى أن 
»بالتيني���وم بوك« هي دار نش���ر 
للش���باب عمرها في الكويت ست 
س���نوات ولها مش���اركات محلية 
وخارجية، وتتميز بأن جميع كتابها 
كويتيون وشباب وتعرض عدة كتب 
ملواضيع مختلفة مثل كتب اخليال 

العلمي والغموض إلى غير ذلك.
وأضاف: نهدف من وراء املشاركة 
في مثل هذه املعارض أن نش���جع 
الناس على القراءة وعلى املطالعة، 
لذلك نح���رص على أن تطبع هذه 
الكتب بأفخر أنواع الطباعة وعلى 
أفخر أن���واع الورق من أجل جذب 

انتباه الناس للقراءة.
وأش���ار إلى أن مشاركتهم في 
املعرض ليست األولى فهناك عدة 
مشاركات إيجابية في السابق وكانت 
ردود الناس على الكتب واملطبوعات 

جيدة جدا.
يذك���ر ان املعرض مقس���م الى 
أقس���ام، بحيث يقس���م كل قسم 
ليشمل على منتج محدد فهناك قسم 
للمالبس وهناك قسم للعطور وهناك 
قسم للخدمات ورابع للمواهب، أي 
ان املعرض سيكون 5 معارض في 
معرض واحد وفي وقت واحد، وهو 
على فترتني صباحية ومس���ائية 
ويستمر حتى السبت 31 اجلاري. 
وسيكون هناك حضور لفنانني جنوم 
والعبني يشاركون الرواد جتولهم 
واليوم الرابع واألخير سيشمل على 
سحب على جوائز قيمة للجمهور. 
كما ميكن للجمهور التواصل عبر 
ال� »فيس بوك« وامليل االلكتروني 
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سفينة النجاة جلهد هؤالء الشباب 
أنه لم  إلى  واجتهادهم«. مش���يرا 
يتردد للحظة في دعم هذا املعرض 
معنويا وماديا من أجل تش���جيع 
الشباب الكويتي على عرض وإبراز 
منتجاته، مشيرا إلى أنه سبق ان 
أقام معرضا لشباب منطقة الروضة 
باإلضافة إلى اقامة معارض أخرى 
في جامع���ة الكويت لدعم إبداعات 
الكثير من  إلى  الشباب، باإلضافة 
املش���اركات، مؤكدا أن الشباب هم 
املستقبل الواعد الذي يجب رعايته 
من أجل أن يثمر في املستقبل لتجني 
الكويت هذه الثمار، مؤكدا ان دعم 
هؤالء الش���باب ماديا واجب على 
القطاع اخلاص والعام، الفتا إلى أن 
هذه اإلبداعات التي يقدمها الشباب 
غائبة عن أنظار الكثيرين ويجب أن 
تظهر في مثل هذه املعارض. ووجه 
الشايع رسالة إلى وزارة التجارة 
ومجلس الوزراء بضرورة تسليط 
الضوء على إبداعات الش���باب من 
خالل إقامة مع���ارض خاصة لهم 
تقام طوال السنة لتخدمهم وتدعم 
مشاريعهم خاصة أن منهم شبابا 

مبدعني ويستحقون هذا الدعم.
واختتم حديثه متمنيا أن حتقق 
احلكومة ما وعدت به هؤالء الشباب 
وان حتتضن إبداعاتهم، مشيرا إلى 

أنه إلى اآلن لم تبادر بتقدمي خطة 
من شأنها أن تتبنى تلك املواهب. 
من جانبه، استذكر مختار منطقة 
اليرموك عبدالعزيز ثنيان املشاري 
الرغبة األميرية التي دعا فيها صاحب 
السمو األمير الشباب إلى االنخراط 
في مثل هذه املشاريع املهنية لذلك 
جند هناك العديد من املؤسس���ات 
مثل وزارة الشؤون، والهيئة العامة 
للصناعة تقوم بتوفير املواد اخلام 
للصناعات التي يقوم بها الشباب 
مبختلف أنواعها، داعيا إلى تبسيط 
اإلجراءات احلكومية من قبل وزارة 
الشؤون ورفع العراقيل التي تفرض 
على هؤالء الش���باب مث���ل القرار 
اخلاص باستغالل العمالة الداخلية 
ومنعهم من جلب عمالة من اخلارج، 
لذل���ك ندعوهم ألن يفتحوا املجال 
للشباب اجلاد في جلب عمالة من 
اخلارج لتس���اعدهم في إقامة هذه 

املشاريع.
أما املنسقة العامة للمعرض رمي 
املخيطر فقال���ت: »احلمد هلل قمنا 
بافتتاح معرض »س���تار« لعرض 
س���لع ومنتجات الشباب الكويتي 
بدعم ورعاية وحض���ور من قبل 
رجل األعمال هشام يوسف الشايع 

وبحضور النائب صالح املال«.
وأضافت: املعرض ليس كبيرا 

في حجمه إال أنه يعد بداية جيدة 
للشباب وبداية جيدة لنا لنكتسب 
خبرة في إدارة مثل هذه املعارض ، 
وهدفنا من ورائه أن نبرز مواهب 

الشباب الكويتي وإنتاجه.
وأشارت املخيطر إلى أن الشباب 
هم أس���اس املجتمع لذلك حترص 
إلى  الدولة على رعايته���م، الفتة 
أن���ه مت اإلعالن ع���ن املعرض في 
الصحف وتق���دم الكثير من أبناء 
الكويت للمش���اركة في���ه، وهناك 
35 ش���ابا وفتاة من أعمار مختلفة 
مش���اركون في املع���رض بأعمال 
مختلفة، متمنية أن يقام املعرض 
الثان���ي في م���كان أكبر خاصة أن 
الش���باب الذين تقدموا للمشاركة 

في املعرض كانوا كثيرين.
بدوره���ا قالت أماني الفهد أحد 
منظم���ي املعرض يق���ام املعرض 
مبنطقة كيفان في النادي الرياضي 
الكويتي، واملعرض مقسم إلى أربعة 
أقسام، قس���م للمالبس والعطور، 
وقسم لإلكسسوارات، وقسم آخر 
للحلويات واملأكوالت، وقسم للدعاية 
واإلعالن، مشيرة إلى أن الهدف من 
املعرض دعم شباب الكويت خالل 
فت���رة اإلجازة الصيفي���ة، وكذلك 
إعطاؤهم الفرصة إلبراز مواهبهم 
والتعبير عن شخصياتهم. وأضافت: 

أوضحوا أنها تسبب اإلحباط والكآبة والحزن 

أكادميي����ني  آراء  أجمع����ت 
واختصاصيني ف����ي علم النفس 
التواصل  أن  ورجال دين عل����ى 
باستخدام تقنية الرسائل النصية 
القصيرة عبر الهواتف النقالة بدال 
من التواصل االسري والزيارات 
االجتماعية في املناسبات اثر سلبا 
التواصل األس����ري  على مفهوم 
عموما وبصلة القربى على وجه 
اخلصوص. واتفقت االراء على ان 
الرسائل النصية حتتوي على جمل 
وعبارات تهنئة »معلبة الكترونيا 
وجاهزة سلفا« وأصبحت الشغل 
الش����اغل بني املهنئني مع اطاللة 
كل مناسبة س����واء اجتماعية او 
عامة او دينية للمباركة والتهنئة 
دومن����ا ادراك خلطورة ذلك على 
نسيج االسرة واملجتمع على حد 

سواء.
وقال أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د.عايد املناع ل� 
»كونا« ان »الوجه السيئ النتشار 
الهاتفية للتهنئة  الرسائل  ثقافة 
باألعياد أو بحلول شهر رمضان 
املب����ارك أو حتى عبر غيرها من 
وسائل اتصال ومثلها )الشات( أو 
املدونات واملواقع االجتماعية مثل 
»الفيس بوك« عبر شبكة االنترنت 
هو أنه����ا حلت مح����ل الزيارات 
الش����خصية والسهرات العائلية 

الواجبة لتبادل التهاني«.
وأضاف د.املناع ان كثيرا من 
الش����باب يعتب����رون أنهم قاموا 
بواجبه����م في احلفاظ على صلة 
القربى في مثل هذه املناس����بات 
بتهنئته����م لألق����ارب عب����ر هذه 

الوسائل.
واوضح ان اآلراء تتباين حيال 
ه����ذا االمر بني مؤي����د ومعارض 
ومداف����ع ومس����تنكر لكن ميكن 

القول ان هذه الوس����ائل حتولت 
الى سلوك وثقافة بني الناس علما 
ان هذه التقنيات قلبت األمور رأسا 
على عقب خصوصا الرسائل عبر 
النقالة والتي اصبحت  الهواتف 
احلل لناحية التواصل بني االهل 
واألقارب واألصدق����اء مبا يلغي 
الش����عور بالعالق����ات احلميمة 
التي تربط بني األهل واألصدقاء 
الواقع  واملعارف حتت ذريع����ة 
وظروف احلياة املادية ذات االيقاع 
السريع وان ال وقت للجميع الى 
درجة انها اصبحت طريقة ال ميكن 
االس����تغناء عنها بسهولة سيما 
انها غير مكلفة وسريعة وتؤدي 
الغ����رض املراد ومتن����ع احلرج 

وغيرها من أعذار واهية.
وق����ال د.املن����اع ان وس����ائل 
التكنولوجيا احلديثة لن تكون 
بديال ناجحا عن الشعور بالدفء 
األسري والتناغم العائلي اضف الى 
ذلك أفضلية التواصل املباشر من 
القطيعة على اعتبار ان أغلب ما 
يحدث من مشكالت وعنف أسري 

عائد الى القطيعة.
م����ن جانبه قال أس����تاذ علم 
النفس في جامعة الكويت د.حمود 
انه ال بأس  ل�»كونا«  القش����عان 
النصية  الرس����ائل  الى  باللجوء 
مبختلف أشكالها وصورها لتبادل 
التهنئة في األعياد واملناس����بات 
الدينية كشهر رمضان املبارك مع 
األصدقاء واملعارف لكن بحدود 
ويج����ب أال يعول عليه����ا كثيرا 
فاخلطي����ر ه����و ان تغي����ب هذه 
الرسائل مكانة االنسان االجتماعية 
والنفس����ية لتحل محلها أما مع 
أفراد األسرة الواحدة فمن األفضل 
الذهاب والتهنئة بشكل شخصي 

وجها لوجه.

وذكر ان انتشار ثقافة التهنئة 
االلكترونية ادى الى تأثير اجتماعي 
سلبي معدوم الروح ألنها ثقافة 
قوامها كلمات »الكترونية« جاهزة 
ويصعب أن تعب����ر حقيقة عما 
بداخل الفرد من مكنونات أو ان 

تعبر عن مشاعره احلقيقية.
ومضى القشعان قائال: صحيح 
التكنولوجيا حلت  ان وس����ائل 
بعض املس����ائل اال انها لن تكون 
اذ  العالقات االنسانية  بديال عن 
ان اللجوء الى مثل هذه الوسائل 
يصيب اآلباء باالحباط واالكتئاب 
واحلزن وتول����د لديهم حالة من 
القلق على أبنائهم وكذلك الشعور 
بأنه����م ال ميثلون قيمة لديهم ما 
يؤدي الى فتور مكانة االبن لدى 

قلب والديه.
واشار الى ان استخدام الرسائل 
النصية يتم في الظروف الصعبة 
وأضعف االميان ان تكون التهنئة 
عبر االتصال الهاتفي عندما ينتهي 
املرء م����ن اداء عمله لكن إذا كان 
الشخص على س����فر فهنا ميكن 
ان حت����ل الرس����الة مكانه حتى 

عودته.
من جانبه قال أستاذ االعالم 
في جامعة الكويت د.خالد القحص 
في تصريح مماثل انه »مع دخول 
املبارك يتم تبادل  شهر رمضان 
»مسجات« التهنئة بني املواطنني 
واملقيمني عن طريق رسائل اجلوال 
النصي����ة والبري����د اإللكتروني 
وغيرها من وسائل تقنية حديثة 

للتواصل بني الناس«.
واضاف د.القحص ان البعض 
بأنه����ا غير مكلفة  يبررون ذلك 
وتختصر الوق����ت فيما بعضهم 
يتفنن في الرسائل ولكل شخص 
حس����ب مكانته اخلاصة لكن من 

املؤسف ان يعيد البعض ارسال 
رسائل التهنئة مرة أخرى دومنا 
انتباه او اعتبار ملسح اسم املرسل 

األول.
وحذر القحص من ان استخدام 
الرس����ائل النصي����ة القصي����رة 
بشكل مفرط يعد ظاهرة خطيرة 
تشكل تهديدا لثقافتنا وتقاليدنا 
االجتماعية وعاداتنا األصيلة مثل 
تبادل الزيارات وصلة الرحم التي 
يرى فيها البعض انها تعبر بشكل 
أفضل ع����ن األلفة واملودة كما ان 
مثل تلك الرسائل تؤدي الى الغاء 
خصوصية حفاوتنا بحلول شهر 
رمضان املبارك واألعياد واملناسبات 

االجتماعية األخرى.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
ف����ي وزارة  الثقافية  للش����ؤون 
االوقاف س����ابقا وليد الفاضل ان 
التهنئة املباشرة واملصافحة تترك 
اثارا نفسية ايجابية على شعور 
الوالدين بشكل خاص  ونفسية 
وعلى أفراد االس����رة بشكل عام 
فالدين االسالمي حث على تبادل 
املبارك  التهاني بش����هر رمضان 
واألعياد شخصيا لتدعيم تعاليم 
وأواص����ر الدين ب����ني أبناء األمة 
االسالمية من جهة ومن جهة أخرى 
الروابط األسرية وصلة  لتقوية 
القربى. واضاف الفاضل ان الذين 
يعتبرون الرسائل النصية بديال 
عن زيارة الوالدين واالخوة لتقدمي 
التهنئ����ة هم بذل����ك يهملون أهم 
أركان التواصل بني االباء واالبناء 
والتي ن����ادى وحث عليها الدين 
االس����المي ومن اجلائز في حالة 
الضرورة القصوى االستعاضة 
عنها اذا كانت الزيارة لبعض االهل 
واالقرباء تسبب نوعا من احلرج 

او املشاكل.

وليد الفاضل د.خالد القحص د.حمود القشعان د.عايد املناع
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