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الشيخ دعيج آل خليفة مع د.جاسم التمار وعصام حيدر ورحاب بورسلي وعدد من العاملني في الهيئة العامة لذوي اإلعاقة

رئيس الجمعية الخليجية لإلعاقة يزور الكويت لبحث عدد من قضايا المعاقين مع المبارك

آل خليفة: إنشاء هيئة اإلعاقة وإقرار قانون المعاقين
يؤكدان ريادة الكويت في االهتمام بهذه الفئة

كشف عن تبرع مؤسسة البترول بسيارة مجهزة لخدمة الرعاية المتنقلة

حسن: احتفاالت اليوم العالمي للمسنين من 1 إلى 21 أكتوبر
 بشرى شعبان

أكد مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن 
على وجود فريقني طبيني متكاملني يعمالن 
في محافظة اجلهراء لرعاية 20 مس����نا في 
منازلهم.وكشف حسن خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده صباح امس في ديوانية املسنني 
لإلعالن عن برنامج االحتفال باليوم العاملي 
للمسنني، عن ان مؤسسة البترول الكويتية 
تقدمت بتبرع سيارة مجهزة لقسم اخلدمة 
املتنقلة خلدمة مسني اجلهراء، الفتا الى ان 
هناك تنسيقا مع الشيخ طالل اخلالد إلنشاء 

فريق طبي ثالث خلدمة مسني اجلهراء.
وأكد حس����ن ان ادارة املسنني ترعى 35 
نزيال ايوائيا و2850 في منازلهم، وبنينّ ان 
املجلس البلدي قام بتخصيص موقع مبساحة 
4000 م2 إلنشاء مركز خاص لرعاية املسنني 
في منطقة اجلهراء وهو مركز ملوظفي وحدة 
الرعاية املتنقلة في احملافظة وحاليا جتري 
املخاطبة بني املجلس البلدي ووزارة الشؤون 

لتسلم املوقع خالل األيام القليلة املقبلة.
وعن افتتاح املبنى اجلديد إلدارة املسنني 
الذي كان مقررا في األول من أكتوبر أوضح 
حسن ان مخطط شارع جمال عبدالناصر 
الذي يشمل حتويلة داخل مجمع دور الرعاية 
ويأخذ البوابة الرئيسية للمجمع واملقهى 
الشعبي باالضافة الى ثالثة مبان من مبنى 
ادارة املسنني اجلديد أخر االفتتاح وقد قام 
مدير ادارة املس����نني برفقة اجلهة املتبرعة 
مبقابلة وزير الش����ؤون د.محمد العفاسي 

لشرح الوضع ومتت مخاطبة وزارة األشغال 
لتحويل مسار التحويلة الى خارج املجمع 
وهذا ما أدى الى تأخير افتتاح املبنى اجلديد. 
هذا وقام حسن خالل املؤمتر بتدشني املوقع 
بإدارة رعاية املسنني  االلكتروني اخلاص 
معتبرا انه بداية االنطالق لتنفيذ مشروع 
ميكن����ة العمل ف����ي االدارة وبهدف تطوير 
أساليب العمل ورفع مستوى أداء العاملني 
وتسهيل وتبسيط االجراءات على املستفيدين 
من اخلدمة، مبينا انه س����يتم وضع نظام 
آلي يتم من خالله ميكنة العمل في االدارة 
واألقسام التابعة لها بحيث يضم هذا النظام 
جميع بيان����ات العاملني في تقدمي اخلدمة 

والبالغ عدده����م 600 موظف في مختلف 
التخصصات، وبيانات احلاالت املستفيدة من 
اخلدمة والبالغ عددها 2800 حالة، موزعة 
على 12 وحدة تنظيمية على ش����كل أقسام 
او مراكز خدمة في مواقع جغرافية مختلفة 
في جميع محافظات الكويت، باالضافة الى 
ميكنة جميع النماذج املعتمدة واملستخدمة 
في اجناز أعمال االدارة بشكل يومي، وربط 
عمل املراقبات واألقسام الداخلية واخلارجية 
مع بعضها البع����ض ومع االدارة، ومن ثم 
ربط جميع اعمال االدارة باملوقع الرسمي 
لوزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل من 
خالل ش����بكات اتصال داخلية وخارجية، 

بهدف تقدمي املساندة الالزمة للجهود التي 
تقدمها وتبذلها الوزارة لتحقيق السياسات 
واالهداف العامة للدولة في رفع مس����توى 
اخلدمة والرعاي����ة والتدري����ب والتأهيل 
والتشغيل لذوي االحتياجات اخلاصة من 

كبار السن.
وعن االحتفال باليوم العاملي للمسنني 
رأى حسن ان برنامج االحتفال في هذه 
السنة يختلف عن االحتفاالت التقليدية 
في السنوات املاضية حيث يتميز احتفال 
الوزارة في هذه الس���نة بتعدد االنشطة 
واختالف طبيعتها باالضافة الى اعطاء 
دور اكبر جلميع اجلهات العاملة في الدولة 
من مؤسس���ات املجتمع احمللي واملدني 
واخليري افرادا وجماعات، للمشاركة في 
تنفيذ انش���طة االحتفال باليوم العاملي 
للمسنني كال فيما يخصه لتحقيق مبدأ 
املش���اركة بهدف تفعيل دور املسنني في 
املجتمع وابراز اهمية مشاركتهم في التنمية 
االجتماعية، حيث تستمر انشطة االحتفال 

بداية من 1 الى 21 اكتوبر اجلاري.
مؤكدا اهمية استمرار التواصل بني ادارة 
رعاية املسنني بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل وب����ني جميع افراد ومؤسس����ات 
املجتمع املدني للعمل معا لتحقيق االهداف 
والطموحات املس����تقبلية جلميع املسنني 
بل وتهيئة الفرصة لهم لالنطالق والتميز 
بقدراتهم وجهودهم الفاعلة في املجتمع في 

شتى املجاالت.

)سعود سالم( علي حسن متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

عبداللطيف السنان

طالب بإستراتيجية الحتوائهم

السنان: إغالق المالعب الرياضية
 يزيد من فرص انحراف الشباب

الديحاني رئيسًا لنقابة العاملين في »الشؤون« 
وبن سلطان نائبًا والصواغ أمينًا للسر

المجلس الجديد شكر األعضاء على ثقتهم

أعلن أمني سر نقابة العاملني 
الش���ؤون االجتماعية  ب���وزارة 
والعم���ل خالد الص���واغ عن ان 
مجلس ادارة النقابة عقد اجتماعا 
لتوزيع املناصب، وجاء تشكيل 

املجلس على النحو التالي:
الديحاني  د.فواز عبيد صقر 
� الرئيس، يحيى محمد سلطان 
بن سلطان � نائب الرئيس، خالد 
بطي الصواغ العازمي � أمني السر 
العام، فهد جريد مرزوق بن صالح 
� أمني السر املساعد، بدر علي راشد 
البريوج � امني الصندوق، احمد 
وس���مي ش���نيف الفضلي � امني 
العالقات اخلارجية، وس���لطان 
عايض عبداهلل الشعالني، جاسم 

علي محمد الدالوي، خالد س���عد 
القحطان���ي، عبدالعزيز  مناحي 
س���اري املطيري، واحمد خليفة 

مرزوق العقيل � أعضاء.
من جهته، تقدم رئيس النقابة 
د.فواز الديحاني بصفته ونيابة 
عن زمالئه اعضاء مجلس ادارة 
النقابة بخالص الش���كر لوزارة 
الشؤون ممثلة بالوزير على عدم 
تدخله في الشأن النقابي، كما شكر 
احتاد نقاب���ات العاملني بالقطاع 
العام لعمال  احلكومي واالحتاد 
انعقاد  الكويت الش���رافهم على 
اجلمعية العمومية غير العادية 
التي اس���فرت عن  واالنتخابات 

مجلس االدارة اجلديد.

وفيما شكر د.الديحاني اعضاء 
اجلمعية العمومية على هذه الثقة، 
دعاهم للتواصل مع نقابتهم من 
خالل تقدمي اقتراحاتهم ومشاركتهم 
في صن���ع القرار مل���ا فيه خير 

ومصلحة النقابة واعضائها.
هذا وعاهد اعض���اء مجلس 
االدارة انه لن يألو جهدا في سبيل 
حتقيق كل ما يصبو اليه موظفو 
النقابة  الوزارة عامة ومنتسبو 
خاص���ة، وان هدفنا هو حتقيق 
آمال وطموحات اجلميع والعمل 
على حتسني مستوى اداء النقابة 
وزيادة اخلدمات التي نقدمها، كما 
مند يد التعاون للجميع لتحقيق 

املصلحة العامة.

ادارة رعاية  وصف مدي���ر 
االحداث عبداللطيف الس���نان 
قرار البلدي���ة باغالق املالعب 
الترابية الرياضية بالقرار غير 
القرار  الصائب، مستنكرا هذا 
باعتباره ظلما كبيرا وقع على 
الذين يزاولون  الش���باب  فئة 
هوايتهم بالقرب من مناطقهم 

وحتت انظار اسرهم.
وقال السنان، في تصريح 
صحافي: باالمس القريب اشدنا 
بالقرار الصائب ملجلس الوزراء 
باغ���الق املقاهي واملطاعم بعد 
الساعة الثانية عشر ليال، وهو 
قرار جاء ك���ردة فعل طبيعية 
من احلكومة حول ممارس���ات 
غير قانوني���ة تتم في املقاهي 
الليل،  واملطاعم بعد منتصف 
اما اليوم فنستنكر قرار البلدية 
باغالق املالعب الرياضية بكل 
احملافظات، معتبرا اياها تعديا 
عل���ى ارض الدولة، مؤكدا انه 
بع���د ازال���ة الدواوي���ن على 

الرغم م���ن مواكبتها للقانون 
الناحية االجتماعية  فإنها من 
تس���ببت في تسكع االبناء في 
الشوارع واملجمعات التجارية 
لقضاء اوقاتهم مما خلق بعض 
التي  الس���لوكيات اخلاطئ���ة 
تعرضهم للمساءلة القانونية، 
فالديوانية كانت حتوي هؤالء 
الش���باب واملالذ الذي يلجأون 

اليه، واليوم نرى قرار اغالق 
الرياضي���ة تزيد من  املالعب 
فرص انحراف الشباب، مؤكدا 
ان املالع���ب اخلاصة اصبحت 
املتنفس الوحيد لهؤالء الشباب 
ملمارس���ة هواياتهم الرياضية 
اليهم خاص���ة كرة  احملبب���ة 
القدم وقضاء وق���ت فراغهم.

واوضح السنان ان الدولة عليها 
مسؤولية وضع استراتيجية 
الحتواء هؤالء الشباب واحملافظة 
عليهم والتنسيق بني وزارات 
الدول���ة ان يك���ون هناك نواد 
ومراكز ترفيهية كافية تواكب 
رغبات االبناء العمرية ومزودة 
بوسائل حديثة جتتذب الفئات 
العمرية وحتديدا الشباب بدال 
الغاء املالعب  من الشروع في 
اخلاصة بالشباب وقتل هوايتهم، 
مطالبا البلدية بالعدول عن هذا 
الشباب  القرار والنظر لهؤالء 
ال���ذي يعتبر امللعب الرياضي 

متنفسا لهم.

 بشرى شعبان
أشاد رئيس مجلس ادارة اجلمعية اخلليجية لالعاقة 
مبملكة البحرين الش���قيقة الش���يخ دعيج آل خليفة مبا 
حققت���ه الكويت من اجنازات كبيرة لصالح ذوي االعاقة 
وما مت اجنازه من اقرار لقانون املعاقني وإصدار املرسوم 
اخلاص بإنشاء الهيئة العامة لذوي االعاقة، مما يؤكد ريادة 
الكويت في املنطقة والعالم أجمع في االهتمام بجميع شرائح 
املجتمع، خاصة في مجال املعاقني، مما يساهم بشكل كبير 
في دمج ذوي االحتياجات اخلاصة ومنحهم حقوقهم في 
املجتمع من خالل جهات مسؤولة مباشرة عنهم وتقدم لهم 
خدماتها من دون أي معوقات ادارية وتشرف على تطبيق 
القانون اخل���اص باملعاقني ومن خالل كوادر متخصصة 
ومؤهلة للعمل في هذا املجال، مش���يدا مبوقف وإصرار 
د.محمد العفاس���ي على ضرورة اعطاء ذوي االحتياجات 
اخلاصة كل حقوقهم ووجود جهة متخصصة مس���تقلة 
تعنى مبتطلباتهم ومن خالل س���عيه املش���كور وجهده 

الواضح في إقرار قانون املعاقني وإنش���اء الهيئة العامة 
لذوي االعاقة، مش���يدا في الوقت نفس���ه بحسن اختيار 
القيادة السياسية احلكيمة ملدير الهيئة د.جاسم التمار ملا 
يحمله من مؤهالت اكادميية وعلمية وخبرات ستساهم 
بال ش���ك في إحداث النقلة النوعية املطلوبة خلدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مهنئا إياه على هذه الثقة الغالية، 
ومتمنيا له التوفيق والنجاح وان تتضافر جهود العاملني 
في الهيئة لتحقيق طموحات ذوي االحتياجات اخلاصة 

ورقي العمل في هذا املجال وتطويره.
جاء ذلك على هامش حفل العشاء الذي أقامه مدير عام 
الهيئة العامة لذوي االعاقة د.جاس���م التمار على شرف 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية اخلليجية لالعاقة الش���يخ 
دعيج آل خليفة، ومبناسبة زيارته الى بلده الثاني الكويت 
بهدف لقاء الشيخ جابر املبارك وملناقشة بعض القضايا 

واملقترحات التي تصب في صالح املعاقني.
وعل���ى جانب آخر، رحب د.التمار بالش���يخ دعيج آل 

خليف���ة ومتنى له طيب االقامة ف���ي بلده الثاني الكويت 
وحتقيق الهدف املرجو من زيارته، ومشيدا بدور اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة في املساهمة الفعالة واملؤثرة في ارتفاع 
ورقي العمل في مجاالت ذوي االحتياجات اخلاصة، آمال 
دوام التواصل وتبادل اخلبرات واملعلومات لتطوير ورقي 
اخلدمات املقدمة لهذه الفئات العزيزة على قلوبنا جميعا، 
ش���اكرا له تهنئته على توليه هذه املس���ؤولية الكبيرة، 
ومؤك���دا انه وجميع العاملني بالهيئة س���يبذلون أقصى 
جهده���م لتحقيق ما يأمل املجتم���ع الكويتي عامة وذوو 
االعاقة خاصة من اجنازات كما اتفق التمار والشيخ دعيج 
آل خليفة على ان تكون هناك أجندة مش���تركة ملناقشة 
جميع االمور املتعلقة بقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة 

على املستوى االجتماعي اخلليجي.
حض���ر احلفل رئيس اجلمعية الكويتية ألولياء امور 
املعاقني رحاب بورس���لي واملراقب بالهيئة عصام حيدر 

وعدد من العاملني بالهيئة.

مكتب المنظمة الدولية للهجرة اختتم دورة »مراكز اإليواء وتقديم العون لضحايا االتجار بالبشر«

الكندري: الكويت حريصة على حماية حقوق العمالة كاملة
عريقات: نش�يد بتعاون وحرص الحكومة الكويتي�ة على  دعم دورات المنظم�ة الدولية للهجرة

الطبطبائي: تصريحات العفاسي بإلغاء الكفيل 
تعني البدء في خطواته وليس إلغاءه

النائ����ب د.وليد الطبطبائي الذي حضر حفل 
االختتام للدورة التدريبية، اكد ان جلنة حقوق 
االنس����ان في مجلس االمة قدمت اقتراحا برغبة 
النشاء ادارة معنية بحقوق االنسان تتبع وزارة 
الداخلية ويضاف لها تلقي الشكاوى من السجناء 
وابداء الرأي القانوني سواء السجون العمومية 
او مراكز االيواء، مشيرا ان هناك موافقة شفهية 

على هذا االقتراح.
واضاف ان وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
متباطئة  في اتخ����اذ العقوبات ضد املتجاوزين 
في الوزارة فيما يتصل بفت����ح او زيادة ملفات 

اعداد العمالة.

الفتا الى ان الوزارة تخضع لضغوط س����واء 
من النواب او غيرهم للس����كوت والتغاضي عن 
هذه التجاوزات مبينا ان اخللل سيستمر في حال 

عدم معاقبة املسؤولني املتالعبني.
وفي تعليقه على التصريحات التي وردت على 
لسان وزير الشؤون د.محمد العفاسي بشأن الغاء 
نظام الكفيل في فبراير املقبل قال الطبطبائي هذا 
االمر مستحيل اال اذا بدأت خطوات جدية في هذا 
املس����ار، مذكرا بقرار انتقال العامل الذي يعتبر 
تدرجا في الغاء نظام الكفيل، مضيفا »نحن ضد 
تطبيق نظام الكفيل« معتبرا ان تصريحات الوزير 

محمد العفاسي تعني البدء في إلغائه.

 بشرى الزين
الش����ؤون  أكد وكي����ل وزارة 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
حرص الكويت على حماية حقوق 
العمالة الوافدة، وان تأخذ حقوقها 
كاملة غير منقوصة ولن نرضى 
بأقل من ذلك.وأوضح الكندري في 
تصريح للصحافيني لدى حضوره 
التي  التدريبية  ال����دورة  اختتام 
أقامته����ا املنظمة الدولية للهجرة 
الش����ؤون  بالتعاون مع وزارات 
االجتماعية والعم����ل والداخلية 
والصحة واخلارجية حول تدريب 
القائمني عل����ى مركز االيواء على 
ادارة املركز وتقدمي العون لضحايا 
االجتار بالبشر ولفائدة موظفي 
الوزارات املعنية وذلك على مدى 
5 أي����ام، ان هذه الدورات كان لها 
االثر االيجاب����ي في كل ما يتصل 
باالس����تفادة من اخلب����راء الذين 
أش����رفوا على هذه ال����دورة فيما 
يتعلق بالعمالة الوافدة التي تفد 
م����ن 170 دولة وتق����در مبليونني 
و400 أل����ف وافد، مؤكدا ان مهمة 

هذه الوزارات ليست سهلة ما يجعل 
مثل هذه الدورات ذات أهمية كبرى، 
خاصة انها بإشراف من املنظمات 
الدولية ذات الصلة.وحول التقارب 
احلاصل حول الغاء نظام الكفيل 
من عدمه، أوضح الكندري انه ال 
توجد تس����مية نظام كفيل حتى 
تلغى، مشيرا الى عدم وجود هذه 

التسمية سواء في القانون القدمي 
أو اجلديد، آمال في إنشاء الهيئة 
العامة للقوى العاملة التي ستنظم 
هذه العملية بصفة نهائية، موضحا 
ان����ه كما هو متعارف عليه عامليا 
ال ميكن ألي شخص ان يستقدم 
آخر من اخلارج ما لم تكن هناك 
فرص����ة عمل.وفي رده حول آلية 

العمل في هذه الهيئة، قال الكندري: 
اعداد مشروع قانون  اننا بصدد 
الى ما  وهيكل تنظيم����ي اضافة 
نص علي����ه قانون العمل اجلديد 
من ان احلكومة بعد مرور س����نة 
ملزمة بإنشاء هذه الهيئة وبالتالي 
فالوزارة واجله����ات ذات العالقة 
باإلعداد ملزمة بانشاء هذه الهيئة 

التي ستصدر بقانون.
ومن جهتها اش����ادت رئيسة 
مكتب املنظمة الدولية للهجرة اميان 
عريقات بالتج����اوب واالنضباط 
ابداه املوظفون املشاركون  الذي 
في الدورة التدريبية التي دامت 5 
ايام.واشادت عريقات أيضا بتعاون 
احلكومة الكويتية وحرصها الدائم 
على دعم مثل هذه الدورات التي 
تزيد من قدرات وخبرات موظفي 
الوزارات املعنية في كل ما يتعلق 
بإدارة العمالة الوافدة ونزالء مراكز 
االيواء، معربة عن شكرها العميق 

للجهات احلكومية املشاركة.
وبدورهما اعرب املش����اركان 
املمث����الن للمتدربني الرائد ناصر 
العنزي عن  الدوس����ري وزينب 
العمي����ق واملجموعة  ارتياحهما 
املش����اركة لالجواء التي مرت بها 
الدورة التدريبية وكذلك االستفادة 
من املواضيع املطروحة وكيفية 
التعام����ل معها، منوهني باخلبرة 
الفني����ة التي متتع به����ا اخلبراء 

القائمون على الدورة.

)محمد ماهر( د.وليد الطبطبائي ومحمد الكندري وإميان عريقات يكرمون إحدى املشاركات في الدورة  

العنزي: احتضان بعض السفارات
 لمراكز إيواء غير قانوني

أكد مدير مركز ايواء العمالة الوافدة 
ومدير عالقات العمل في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل هادي العنزي االهمية 
التي انبثقت عن هذه الدورة التدريبية 
التي تطرقت ال����ى كيفية التعامل مع 
االجتار بالبشر وآليات احلماية وتأثير 

ذلك من الناحية الزمنية.
وأشار العنزي في معرض تصريحه 
للصحافيني الى ان مراكز االيواء تقدم 
اخلدمات االنسانية التي تتعلق بااليواء 
والغداء وحتضير العمالة للسفر، مذكرا 
السفارات ملراكز  بأن احتضان بعض 

هادي العنزيااليواء لعمالتها أمر غير قانوني.

خالل دورته الـ 56 في القاهرة

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون العرب  
يبحث خطة عمل لمكافحة األمية بين النساء
متابعة قرارات القم�ة االقتصادية على جدول األعمال

القاهرة � كونا: يعقد املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية العرب دورته ال� 56 
يوم االحد املقبل في مقر جامعة الدول العربية 
برئاس���ة وزير التضام���ن االجتماعي في مصر 
د.علي املصيلحي وعضوية كل من الكويت نائبا 
للرئيس وعمان وقطر والعراق وفلسطني وجزر 

القمر.
وقالت األمني العام املساعد للشؤون االجتماعية 
باجلامعة العربية د.س���يما بحوث في تصريح 
للصحافيني أمس ان املكتب التنفيذي سيناقش 
في دورته اجلديدة مشروع جدول أعمال الدورة 
ال� 30 ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

املقرر في نهاية ديسمبر املقبل.
وأوضحت ان املكتب سيناقش عددا من املسائل 
املوضوعية واالجرائية منها متابعة تنفيذ قرارات 
القمة العربية في سرت والقمة االقتصادية في 
الكويت، كما سيبحث التحضير للقمة العربية 

التنموية واالقتصادية الثانية في مصر املقررة 
ف���ي ال� 19 من يناير 2011 الى جانب وضع خطة 
عمل تنفيذية ملكافحة األمية بني النساء في املنطقة 
العربية وتفعيل االستراتيجية العربية خلفض 

الفقر.
وأضافت بحوث انه ستتم ايضا متابعة تنفيذ 
االعالن العربي لألهداف التنموية لأللفية ومناقشة 
مشروع االستراتيجية العربية ملواجهة ظاهرة 
العنف في األس���رة ومناقشة اخلطة اخلمسية 
إلستراتيجية العمل االجتماعي العربي بني األعوام 

.2017 � 2012
وقالت ان املجتمعني سيبحثون موضوعات 
ذات صلة باألشخاص ذوي االعاقة ومنها متابعة 
االج���راءات التنفيذي���ة ملتابعة العق���د العربي 
لألش���خاص املعاقني واالحتفال باليوم العربي 
للمعاق اضافة الى تقدمي الدعم للمش���روعات 

االجتماعية املقدمة من بعض الدول العربية.


