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إشهار الرابطة الوطنية الختالفات التعلم
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس����ي قرارا بإشهار جمعية 
الوطني����ة الختالفات  الرابط����ة 
التعلم، وفيما يلي ملخص النظام 
األساسي جلمعية الرابطة الوطنية 

الختالفات التعلم:
مت تس����جيل جمعية الرابطة 
الوطنية الختالفات التعلم طبقا 
الحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 
في شأن االندية وجمعيات النفع 
العام وتعديالته، ومقرها الكويت 
ملدة غير محدودة حتت رقم »156/ 
أ« لسنة 2010 وذلك بهدف التنسيق 
بني جميع املؤسسات التي تعنى 
بالط����الب م����ن ذوي اختالفات 

التعلم.
رحمة محمد امان  ٭

مرمي صالح سعيد  ٭
خالد محمد سالم اخلشمان  ٭

لطيفة محمد صالح  ٭
أنفال محمد اخلشمان  ٭

محمد سالم فرحان  ٭
فاطمة صالح سعيد  ٭

مبارك سلطان احلميضي  ٭
سعدية صالح سعيد  ٭
هنادي محمد الشرفا  ٭

انتصار سلمان بوطيبان  ٭
جمال احمد الساير  ٭

هيا مبارك القبا  ٭
آمال احمد الساير  ٭
منيرة حمد العيار  ٭

فوزية عبداهلل الفضالة  ٭
مسعود محمود حيات  ٭
سعدون عبداهلل علي  ٭
مبارك عصام الرفاعي  ٭

عبداهلل عبدالرحمن السالم  ٭
ناصر عبدالرحمن الرشيد  ٭

طارق محمد عبدالسالم  ٭
أنوار جاسم املضف  ٭

احمد سعود السميط  ٭
رناء احمد ثاقب  ٭

ليلى صالح سعيد  ٭
رشا احمد ثاقب  ٭

فضيلة صالح سعيد  ٭
منيرة عبداهلل السرحان  ٭

موضي مبارك العيار  ٭
فيصل حمد العيار  ٭
حمد مبارك العيار  ٭
عادل حمد العيار  ٭
محمد حمد العيار  ٭
حامد حمد العيار  ٭

عثمان مبارك العيار  ٭
بيداء فيصل العيار  ٭

مبارك فيصل العيار  ٭
مهى سعد العميري  ٭
جناة مختار القالف  ٭

خالد عبداجلبار الشراد  ٭
عادل جاسم الوقيان  ٭

فاروق طه العومي  ٭
شروق عبدالرحمن العبيد  ٭

سامي فهد السمحان  ٭
موضي راشد الراشد  ٭

شهود عبداهلل الدمجي  ٭
فواز بدر العثمان  ٭

صالح احمد الوهيب  ٭
سناء عبداهلل الهدلق  ٭

احمد عبدالوهاب الفهد  ٭
عبدالعزيز سعد الراشد  ٭

ويدير شؤون اجلمعية مجلس 
ادارة يتكون من االعضاء الذين 
تنتخبهم اجلمعية العمومية مرة 
كل سنتني، وتبدأ السنة املالية 
للجمعي���ة في االول من ش���هر 
يناير وتنتهي في آخر ديسمبر 
من كل عام فيما عدا السنة املالية 
االولى فتبدأ من تاريخ الش���هر 
وتنتهي في آخر ديس���مبر من 

العام التالي.

أطلقت برنامج عمل االحتفال باليوم العالمي للمسنين خالل مؤتمر صحافي بجمعية الصحافيين

أشار خالل اللقاء التنويري الثاني الخاص بالخطة إلى وجود مشاريع تطويرية وأخرى إنشائية ستستغرق بعض الوقت

أكد أن القانون فتح المجال الستفادة أبناء الكويتيات

الفارس: اللجنة الوطنية تبذل كل جهودها 
لنشر الوعي المجتمعي بحقوق المسنين

الكندري: »الشؤون« أنجزت المرحلة األولى من خطة التنمية في موعدها
 بشرى شعبان

اكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان 
املسؤولية مشتركة بني جميع قياديي الوزارة 
وفي مختلف املراكز الوظيفية لتنفيذ مشاريع 
خطة التنمية لوزارة الش����ؤون ضمن برنامج 

عمل احلكومة.
وقال الكندري خالل اللقاء التنويري الثاني 
اخلاص باخلطة الذي عقد امس بحضور الوكالء 
املساعدين وممثلني عن االمانة العامة للمجلس 
االعل����ى للتخطيط والتنمية ومديري االدارات 
واللجنة املسؤولة عن تنفيذ خطة عمل الوزارة، 
ان الوزارة استطاعت اجناز املرحلة االولى من 
خطة التنمية في املوعد احملدد ونأمل االستمرار 
في االجناز في املراحل االخرى وان تنجز املرحلة 
الثانية وفق ما هو مح����دد لها وان يتم خالل 

االجتماع املقبل استعراض االجنازات.
واضاف ان هناك مشاريع تطويرية ميكن 
اجنازها بالسرعة املمكنة وخالل فترة زمنية 
وجيزة ومشاريع انش����ائية تستغرق بعض 
الوقت، مشيرا الى بدء الوزارة بتنفيذ العديد 
من املشاريع االنشائية، السيما بناء مبان بديلة 
العمل وحضان����ات وحدائق لالطفال  الدارات 
ومراكز لتنمية املجتمع والعديد من املشاريع، 
مشيرا الى وجود جهاز رقابي حكومي يتابع عمل 

املؤسسات احلكومية في تنفيذ املشاريع.
وعن بدء تش����غيل برنامج الربط اآللي في 
قسم املساعدات االجتماعية في ادارة الرعاية 
االسرية، اكد الكندري انه خالل االيام القليلة 

املقبلة سيبدأ تنفيذ املشروع عمليا بعد االنتهاء 
من التجهيز بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية 
واجلهاز املركزي للمعلومات، كاشفا عن ان ادارة 
عمل العاصمة ستنتقل الى املبنى اجلديد خالل 
الشهرين املقبلني حيث مت تأثيث املبنى وحاليا 
جار العمل لتركي����ب اجهزة الكمبيوتر وربط 
الشبكة االلكترونية وان االنتقال سيتم ضمن 
مجموع����ات متتالية لكي ال يعيق عمل االدارة 

وال يؤثر على سير العمل.

وعن االرتباك احلاصل واالزدحام في ادارة 
عم����ل الفروانية وغيرها من ادارات العمل قال 
الكندري: نأمل من دي����وان اخلدمة املدنية ان 
يستجيب ملبررات قطاع العمل باقرار امتيازات 
خاصة للعاملني في هذا القطاع االمر الذي يساعد 
في س����د النقص احلاصل حاليا حيث يعتبر 
قطاع العمل من القطاعات الطاردة نتيجة نقص 
املمي����زات وان العاملني في هذا القطاع اوضاع 
عملهم مختلفة وهم يستحقون مميزات مختلفة 

عن املوظفني في القطاعات واملؤسسات االخرى 
وان شاء اهلل مع انطالق عمل الهيئة املستقلة 
سيحدث تطوير  كبير في ادارات العمل ويتم 
تخطي العقبات املوجودة حاليا باالضافة الى 
العمل على توفير مبان تناس����ب حجم أعمال 

اإلدارات.
بدورها أش����ارت الوكيلة املساعدة لقطاع 
التخطي����ط والتطوير االداري عواطف القطان 
الى ان هذا اللقاء يأتي إللقاء الضوء على نظام 

املتابعة الذي مت اس����تحداثه م����ن قبل األمانة 
العامة للتخطيط حيث يعمل النظام آليا عبر 
اإلنترنت على متابعة ما مت تنفيذه من مشاريع 
جلميع جهات الدولة ومن ثم س����يتم التقييم 

ملا مت اجنازه.
وأضافت ان هذا النظام سيكون حافزا لكل 
جهة ملعرفة أدائها وما مت اجنازه ومن ثم ستعمل 
جميع القطاعات على استكمال ما لم يتم اجنازه 

خالل الفترة احملددة للمتابعة.

وأكدت القطان حرص وزير الشؤون ووكيل 
الوزارة وجميع القي����ادات على متابعة تنفيذ 
املشاريع لتلحق الوزارة بالركب بل تكون في 

املقدمة لتنفيذ خطة الدولة التنموية.
وأضاف����ت: ان نظ����ام املتابع����ة عبارة عن 
استمارات ترسل عبر اإلمييل للقطاعات لتتم 
تعبئتها وإعادتها بنفس الطريقة وهي املرة األولى 
التي ال تستخدم بها األوراق، وأشارت الى قيام 
الوزارة بتوزيع مناذج على مسؤوليها وفريق 

املتابعة متمنية ان تتم االستفادة منها.
ولفتت القطان الى طلب تقدمت به الوزارة 
لتعيني منس����قني بني الوزارة وجميع اجلهات 
املعنية بتنفيذ املشاريع السيما االنشائية ومت 
تعيني املنس����قني لكنهم يحتاجون الى بيانات 
من املسؤولني وهذه عقبة يجب التعاون على 
حلها لإلسراع في التنفيذ، وباألخص ان هناك 
صعوبة في احلصول على هذه البيانات وهو 

يشكل عقبة أمام التنفيذ.
بدوره اس����تعرض مراق����ب األمانة العامة 
للمجل����س األعلى للتخطي����ط والتنمية حمد 
املطيري دور األمانة العامة في اصدار التقارير 
املتنوعة التي تخدم تنفيذ اخلطة وتبرز عمل 

كل جهة حكومية.
وعن النظام املعتمد للمتابعة أشار الى قيام 
األمان����ة العامة بتدريب املوظفني في الوزارات 
خالل شهر مايو الفائت وفي شهر رمضان على 
النظام املعتمد، وأمل من جميع اجلهات التعاون 

وااللتزام بتعبئة االستمارات كاملة.

نطالب بامتيازات لموظفي »العمل« ألنه أصبح من القطاعات الطاردةنق�ل إدارة عم�ل العاصم�ة إل�ى مبناه�ا الجديد خالل ش�هرين

السليمي: هيئة المعاقين تجهز فرق عمل 
لوضع آلية تطبيق قانون المعاقين

 بشرى شعبان
أك���د كبي���ر املستش���ارين 
القانونيني في وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.زكي 
الس���ليمي ان قانون املعاقني 
فتح املج���ال ألبناء الكويتيات 
من غير كويتي لالستفادة من 
مزاياه شريطة صدور قرار من 
هيئة املعاقني يحدد الضوابط 

لالستفادة من تلك املزايا.
ج���اء ذل���ك خ���الل الندوة 
املفتوحة التي أقامتها اجلمعية 
الثقافية النسائية مساء اول من 
امس بحضور رئيس جمعية 
اولي���اء أم���ور املعاقني رحاب 
بورسلي ود.فاطمة عياد وعدد 

من أولياء أمور املعاقني.
الهيئة  ان  الس���ليمي  وقال 
تق���وم اآلن بإع���داد فرق عمل 
لوضع تصوراتها حول اآللية 
التي س���تتبع لتطبيق قانون 
املعاقني، الفتا الى ان املعاق من 
أم كويتية فتح له القانون املجال 
لالستفادة من اخلدمات الصحية 
والتعليمية والوظيفية وأجاز 
للهيئة ان تعطيه مميزات سكنية 
وتأمينات اجتماعية واالستفادة 
من األم���ور املالية ولكن وفقا 

لقرار يصدر من الهيئة.
بدورها قالت رئيس اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
ان قانون  رح���اب بورس���لي 
الكثير من األلفاظ  املعاقني به 
املطاط���ة الت���ي أعطت فرصة 
لوض���ع ضوابط غف���ل عنها 
املش���رع، الفتة الى ان املعاق 
ال يحت���اج الى مدارس خاصة 
أو الى مستشفيات خاصة بل 
يحت���اج الى الدمج القائم على 
ش���ريحتني األولى التي لديها 
أطف���ال معاقون والثانية التي 

ليس لديها معاق.

الى احترام  ودعت األس���ر 
املعاقني واحترام مش���اعرهم، 
مؤكدة ان التأهيل ليس مجرد 
قانون، او مجلس أعلى، بل يبدأ 
من األسرة واملجتمع، الفتة الى 
ان جمعية أولياء أمور املعاقني 
املعاقني اجلديد  قارنت قانون 
بالعديد من القوانني املتبعة في 
دول العالم واتضح ان القانون 
الكويتي ال يوجد به هيكل واضح 
واالدارات لم تأخذ دورها اال ان 
هناك نوعا من التفاؤل وعلينا 
ان نعطي املسؤولني عن تطبيق 

القانون فرصة.

 بشرى شعبان
كشف رئيس اللجنة الوطنية 
الدائمة لبرنامج االحتفال باليوم 
العاملي للمسن أحمد الفارس عن 
ان البرنامج لهذا العام يتضمن 
العديد من األنش���طة التوعوية 

حول حقوق املسنني.
الفارس خالل  واس���تعرض 
مؤمتر صحافي عقدته اللجنة في 
جمعية الصحافيني أهداف اللجنة 
والتي تتمحور حول نشر الوعي 
الس���ن  املجتمعي لتوقير كبار 
واملطالبة بحقوق املسنني سواء 
كانوا أصحاء أو معوقني باإلضافة 
الى تسليط الضوء على منجزات 
اآلباء واألجداد ودورهم في بناء 
الدولة وتربية األبناء واحملافظة 

على العادات والتقاليد.
واستعرض عضو اللجنة علي 
الثويني مشروع اللجنة الوطنية 
املشتركة لتعديل قانون املسنني 
حيث قدم ورقة عمل حتتوي على 
هذه األهداف.ورأى مسؤول اللجنة 
اإلعالمية محمد العران ان قضية 
املسنني تعتبر من أهم القضايا 

التي تس���تدعي الوقوف عندها 
ورس���م مالمح سياسية وطنية 
يشارك بها املجتمع في طرح أبعاد 
القضية من الناحية االنس���انية 
واالجتماعية وتناول أهم التحديات 
التي تواجه املسنني اليوم والعمل 
على ما يضمن تعزيز دورهم داخل 
األس���رة وفي املجتمع، وشغل 

الرأي الع���ام بقضيتهم ودعمها 
الدع���م االنس���اني واالجتماعي 
واملادي مبا يضمن لها املشاركة 
املجتمعية بحس���ب ما يشعرها 
بالكرامة واالنتم���اء واأللفة.ان 
الى بناء  قضية املسنني حتتاج 
شراكة على مس���توى منظمات 
املجتم���ع املدني مع مؤسس���ات 

رعاية املسنني كاملدارس واألندية 
واملراكز الش���بابية واملؤسسات 
الدينية واخليرية وشحذ جميع 
وسائل اإلعالم املرئي واملسموع 

واملقروء وااللكتروني.
ودعا الى املشاركة النشطة في 
وضع وتنفيذ برامج ونشاطات 
تس���هم في تسليط الضوء على 

هذه املناسبة، والتذكير بحق كبير 
السن في الرعاية.

من جهته انتقد رئيس جمعية 
ذوي االحتياجات اخلاصة حتت 
االشهار عايد الشمري عدم جتاوب 
وزارة الشؤون مع دعوة اللجنة 
ملساندة ودعم عمل اللجنة، كاشفا 
عن قيام اللجنة بتقدمي مالحظاتها 
حول حياة املسنني ومتت مناقشة 
اخلدم���ات التي تقدمه���ا وزارة 
الشؤون لهم والنقص احلاصل في 
الكوادر الطبية في قسم الرعاية 
املنزلية حيث يوجد في محافظة 
تضم ما يزيد على 320 مسنا فريق 

طبي واحد وهو في اجازة.
وتس���اءل ملاذا ال يتم تزويد 
املنطقة بفريق طبي آخر يغطي 
غياب الفريق احلالي وهو ال يكلف 
الدولة اال 15 ألف دينار في الشهر 
وهي الت���ي دفعت على مهرجان 

لعدة ساعات 30 ألف دينار.
ومتنى الشمري اوسع مشاركة 
في اليوم العاملي للمسنني النها 
قضية تستحق الدعم من جميع 

الفئات.

)متين غوزال( أحمد الفارس وعلي الثويني ومحمد العران وعايد الشمري وعنود العلي خالل املؤمتر الصحافي  

محمد الكندري وعواطف القطان خالل املؤمتر الصحافي  )قاسم باشا(

رحاب بورسلي د.زكي السليمي

الكويتـ  أ.ف.پ: رحبت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
»هيومن رايتس ووتش« امس بخطط الكويت إللغاء نظام 
كفالة العمال األجانب، واعتبرت ان من شأن ذلك معاجلة 
ــي للتجاوزات بحق العمال. إال ان املنظمة  مصدر أساس

طالبت بأن تشمل هذه اخلطط خدم املنازل.
وقالت مديرة املنظمة ملنطقة الشرق األوسط سارة لي 
ــون ان »هذا اإلعالن هو مبثابة تأكيد أن احلكومة  ويتس
ــل اجلد احلاجة حلماية العمال  الكويتية تأخذ على محم
ــب ويتسون  الوافدين«.إال انه يتعني على احلكومة بحس
»ان تقول علنا ما الذي تنوي فعله بالتحديد كما انه يجب 

عليها ان تشمل العمال املنزليني في مشاريعها«.
ــن رايتس ووتش« انه بنظر القوانني  وذكرت »هيوم
احمللية فإن الفرار من العمل جرمية حتى ولو كان العامل 
يتعرض لتجاوزات.وبحسب املنظمة فإن النظام مينح رب 
العمل سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطني 
بكفيلهم في شتى أمور حياتهم.وقالت املنظمة التي مقرها 
ــمح للعمال  ــورك ان »أي نظام جديد يجب ان يس نيوي
بتغيير او انهاء وظائفهم بحسب رغبتهم وان يضع حدا 
ــادرة العمل من دون  ــرب( من العمل او مغ لتجرمي )اله

موافقة رب العمل«.

»هيومن رايتس ووتش«: إلغاء الكويت لنظام الكفيل 
يؤكد حرصها على حماية حقوق العمال الوافدين


