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»التربية«: نرفض إلزام الطالبات في بعض 
اإلدارات المدرسية بشراء مذكرات تعليمية

قال����ت وزارة التربية أنها ترفض تصرف بعض 
اإلدارات املدرس����ية بإلزام الطالبات شراء مذكرات 
تعليمية وبأس����عار مرتفعة حتت مبرر انها تضم 
معلومات من االختبارات، فضال عن تكليفهن بشراء 
مستلزمات وأدوات مدرسية. وذكرت الوكيل املساعد 
للتعليم العام في الوزارة منى اللوغاني في نشرة 
عامة موجهة إلى جميع اإلدارات املدرس����ية في كل 
مراحلها ان هناك ش����كاوى من بعض أولياء األمور 
تفيد بطلب بعض اإلدارات املدرس����ية مبالغ نقدية 

دعما ألنشطتها أو حلفالت التخرج والتفوق.
وقالت النشرة ان شكاوى وردت من بعض املعلمات 

بشأن »حتملهن أعباء مالية لشراء التقنيات التربوية 
للفصل أو املش����اركة في متويل أعم����ال صيانة أو 
تأثيث بعض مرافق املدرسة أو الروضة أو التبرع 
ألعمال داخل املرف����ق التعليمي وان بعض اإلدارات 
املدرسية تطلب من أولياء األمور التبرع لتنفيذ بعض 
املشروعات«. وأوضحت ان هذه الظواهر تعطي انطباعا 
ب����أن وزارة التربية »عاجزة« عن توفير احتياجات 
املدارس، مؤكدة ان من شأن هذه السلبيات أن تترك 
أثرا سيئا في نفوس الطالب وتشكل ضغطا وعبئا 
على أولياء األمور وتعد مخالفة صريحة للنشرات 

والفقرات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

اختتم ديوان احملاسبة ورشة عمل بعنوان »مهارات 
احملاسبة والتدقيق على املخازن واملستودعات في 
الوح����دات احلكومية« وبرنامج����ا تدريبيا بعنوان 
»املستجدات احلديثة IFRS في املعايير الدولية للتقارير 
املالية« وذلك تنفيذا خلطة التدريب السنوية لعام 
2010 – 2011. استهدفت ورشة العمل تنمية مهارات 
املشاركني احملاسبية والرقابية على أعمال املخازن 
واملستودعات في الوزارات من خالل دراسة احلالة، كما 

عرضت على املشاركني اختصاصات ديوان احملاسبة 
في الرقابة على املخازن واملستودعات.

وتناولت مفه����وم وأهمية نظم الرقابة الداخلية 
على املخازن واألس����اليب احلديثة لفحص وحتليل 
وتقييم نظم الرقابة الداخلية على املخازن، باالضافة 
الى التعليمات اخلاصة باملخازن وإدارتها وأنواعها 
والتي تنقس����م الى مخزن رئيس����ي ومخزن فرعي 

ومخزن الورشة.

»المحاسبة« يختتم برنامجين تدريبيين

..وتعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب التعليم االبتدائي
أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة 
مراقب التعليم االبتدائ����ي باملناطق التعليمية � 
بقطاع التعلي����م العام على أن تتوافر في املتقدم 

الشروط التالية:
أوال: املؤهل: أن يكون حاصال على مؤهل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن 16 س����نة فعلية في 
مجال العمل منها سنتان بوظيفة رئيس قسم أو 

مدير مدرسة أو موجه فني.
أو أن يك����ون حاصال على مؤهل جامعي غير 
تربوي وخبرة ال تقل عن 17 سنة فعلية في مجال 
العمل التربوي منها سنتان بوظيفة رئيس قسم 

أو مدير مدرسة أو موجه فني.

ان يكون حاص����ال على دبلوم تربوي وخبرة 
ال تقل عن 18 س����نة فعلية في مجال العمل منها 
س����نتان بوظيفة رئيس قسم أو مدير مدرسة أو 

موجه فني.
ثانيا: شروط أخرى: � أن يكون حاصال على تقرير 

كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني األخيرتني.
� إجادة استخدام احلاسب اآللي.

� احلص����ول عل����ى دورات تدريبية في مجال 
العمل.

فعلى الراغبني لشغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير ادارة 

املوارد البشرية.

النقي: نطالب بسّن قانون للتحرش الجنسي 
وتوحيد نسب بعض الكليات العلمية

ضمن خطة التدريب للعام 2011/2010

جنالء النقي

الرجل واملرأة في هذا املجال.
النقي بس����ن قانون  وطالبت 
للتحرش اجلنسي وبتوحيد نسب 
بعض الكليات العلمية في جامعة 
الكويت وإلغاء شرط بلوغ االبن 21 
سنة حتى حتصل والدته املطلقة 
على قرض من بنك التسليف، وترك 
املجال للمطلقة ألخذ قرض حتى 
لو كان أبناؤها إناثا او كان لديها 

ذكور لم يبلغوا 21 سنة.
وقالت النقي: ان العديد من الدول 
العربية واإلسالمية فتحت املجال 
للمرأة ك����ي تتبوأ مناصب عالية 
القضاء والشرطة وباألخص  في 
سورية وتونس، كما ان العديد من 
الدول اإلسالمية اآلسيوية ترأست 
املرأة فيها الوزارات، وأضافت: ان 
املرأة الكويتية أثبتت جدارتها في 
الكثير من املهام، ورغم ذلك فإن 
نسبتها تشكل لألسف رقما صغيرا 
في الوظائف القيادية واإلشرافية 
وتظل النسبة الكبرى للرجل مع ان 
نسبتها العددية في املجتمع متثل 

60% من عدد سكان الكويت.

من القوان����ني والقرارات املخالفة 
للدستور، وطالبت بإلغائها وسن 
تشريعات وقوانني مخاطبة نواب 
مجلس األمة واملسؤولني واملعنيني 
خاصة جلنة املرأة البرملانية كونها 
السلطة التشريعية، حيث طالبت 
بإلغاء قرار وزارة العدل الذي من 
خالله جع����ل مهمة القضاء حكرا 
على الرجال فقط دون النساء مع 
ان قانون القض����اء لم يفرق بني 

»اآلثار« تنظم محاضرة عن الحفر 
على الرخام في )غزنة(

تنظم دار االثار االس���المية ضمن انشطة موسمها الثقافي ال� 16 
محاضرة للدكتورة مارتينا روغيادي االسبوع املقبل بعنوان »احلفر 
على الرخ���ام وروائعه في مدينة غزنه االس���المية خالل العصور 

الوسطى«.
وقال���ت الدار في بي���ان صحافي ان احملاضرة ت���دور عن مدينة 
)غزنة( االس���المية وش���هرتها في صناعة الرخ���ام خالل العصور 
الوس���طى والتنوع اجلمالي والفني للنقوش املوجودة على القطع 
الفنية في هذه املدينة التي اش���تهرت بهذه االبداعات خالل القرنني 

امليالديني ال� 11 و12.

بحث رئيس مجلس ادارة جائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد الدولية 
للعم���ل اخليري منيف الطوالة في ب���الد البلقان العديد من املواضيع 

االنسانية واخليرية التي اسهمت بها الكويت في تلك البالد.
وقال الطوالة الذي زار البانيا اخيرا في تصريح صحافي انه متاشيا 
مع السياسات العامة التي بنيت عليها جائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد 
»واسهاما منا في تعزيز دور اجلائزة في بالد البلقان زرنا رئيس بلدية 
محافظة الباسان كاظم سيديني الذي أعرب عن خالص شكره للكويت 

ملساهمتها الوافرة من خالل صندوق التنمية واملشاريع االنسانية«.
وأضاف: انهم ناقشوا خالل هذه الزيارة الدور الذي ستقوم به جائزة 
الش���هيد في بالد البلقان بحثا عن سبل التعاون العربي � األلباني في 
تنمية املجتمعات وتلبية حاجات األفراد ألن املؤسس���ات اخليرية هي 

في شراكة مع املنظمات احلكومية.
واوضح أن تلك الش���راكة هي ما تسعى اليه اجلائزة كونها قطاعا 

تنمويا رديفا للقطاعني احلكومي واخلاص.
يذكر ان أمني عام جمعية الصداقة األلبانية � الكويتية أربني رمكاج 
شارك في هذا اللقاء الذي أثنى فيه على الدور الكويتي الرائد في العمل 

اخليري االنساني الذي وصل الى كل بقاع األرض.

اختتم »املؤمتر العاملي العاشر لتحسني استخدام الطاقة في املباني« 
ال���ذي نظمه معهد الكويت لالبحاث العلمية بالتعاون مع مختبرات 
انظمة الطاقة التابعة حملطة جتارب تكس���اس بأميركا اعماله حتت 

رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقد اشتمل اليوم اخلتامي على محاضرة علمية ملدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري بعنوان »انش���طة املعهد في مجال البحث وتطوير 
الطاقة، النظرة العامة والرؤية املستقبلية«، كما اقيمت ثالث محاضرات 
علمية حتدث فيها نخبة من الباحثني واملختصني، حيث القى مدير 
دائرة البناء والطاقة باملعهد د.عادل حس���ني محاضرة علمية حول 
»انظمة الطاقة البديلة والهجينة«، حتدث بعدها د.علي حاجية حول 
»استبدال وتدقيق انظمة الطاقة«، فيما حتدث د.اشرف رمضان حول 

»تطبيقات جودة الهواء الداخلي«.
وش���هد املؤمتر مناقشة لالوراق العلمية واخلروج بالتوصيات، 

حيث اكد اخلبراء والباحثون على:
تطوير السياسات املتعلقة بالطاقة من قبل كل من: القائمني على 
صياغة السياسات، واملهنيني، والعاملني في املجال، وذلك لتشجيع 

التوصل الى تطبيقات كفاءة الطاقة للتنمية املستدامة.
صياغة سياسات متعلقة بالطاقة لتعزيز التطبيق املتكامل للطاقة 

البديلة عند تصميم املبنى.
يجب على مصممي املباني، والقائمني على صياغة السياس���ات 
تنفيذ وتعزيز بنية حتتية تتعل���ق بالطاقة الذكية، تتضمن ادارة 
الطاقة في املباني، والعدادات الذكية، وامتتة شبكات توليد الطاقة، 

ونقلها وتوزيعها.
يجب ان تصاحب عملية نقل التكنولوجيا املتقدمة للدول النامية 
بناء القدرات الوطنية لتحس���ني الطاقة في املباني واحلفاظ عليها 

والعمل على استدامتها.
يجب حتسني عملية نقل التكنولوجيا فيما بني املهنيني القائمني 
على االبحاث املتعلقة بالبناء، والتصميم، وعمليات االنشاء والتشغيل، 

وذلك عن طريق نشر املعلومات.
يجب البحث عن آليات جديدة وفعالة لتشجيع عملية نقل وتطوير 

الطاقة املستدامة الى الدول النامية.
تطبيق االدوات والتقنيات التي تؤدي الى تشغيل الطاقة بكفاءة 
في املباني، باالضافة الى تعزيز االنظمة التي تخدم هذه العمليات، 
ليس فقط لتخفيض استهالك الطاقة ولكن لتقليص انبعاث الغازات 

الدفيئة.

إدارة تنمية  ضمن نش����اط 
الش����ؤون  ب����وزارة  املجتم����ع 
االجتماعي����ة والعمل اخلاص 
آلية ملعاجلة  مبشروع »توفير 
بعض القضاي����ا ذات األولوية 
للمرأة«، ألق����ت محامية الدولة 
في الفتوى والتش����ريع جنالء 
النق����ي محاضرتني، أش����ارت 
فيهما الى ان دس����تور الكويت 
يعد من أفضل دس����اتير العالم 
وقد وضع بحكمة ورؤية فاقت 
الذي ظهرت فيه، ومع  العصر 
القوانني  ذلك ج����اءت بع����ض 
الوزارية مناقضة  والق����رارات 
ملواد الدس����تور، كم����ا تطرقت 
لالتفاقيات الدولية التي وقعت 
عليها الكويت، خصوصا اتفاقية 
سيداو التي انضمت لها الكويت 
عام 94 وتضمنت 30 مادة هدفت 
الى القض����اء على جميع صور 
وأشكال التمييز ضد املرأة في 
املجتمعات وهذه االتفاقية هي 
جزء ال يتجزأ من القانون الدولي، 
كم����ا أوردت أمثلة على العديد 

العبداهلل: اعتماد ورقة العمل الكويتية
لتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية

قال وزير النفط ووزير اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل ان ورقة 
العمل الكويتية بش���أن حتديث اخلطة الشاملة للثقافة العربية مت 

اعتمادها من قبل االجتماع ال� 17 لوزراء الثقافة العرب.
وأضاف الشيخ احمد العبداهلل ل� »كونا« في أعقاب اختتام االجتماع 
الذي اس���تمر يومني ان البيان اخلتامي الصادر عن االجتماع أشاد 
بالورقة الكويتية املقدمة وانها س���تجد دعما من قبل وزراء الثقافة 
العرب »التي من خاللها نس���عى الى حتقيق نهضة الثقافة العربية 

املنشودة في شتى مجاالتها«.
وقال ان البيان اخلتامي احتوى على متسك وزراء الثقافة العرب 
باملبادئ األساسية التي نصت عليها اخلطة الشاملة للثقافة العربية 

حتقيقا لألهداف املرجوة منها.
وبني انه مت إقرار التوصية اخلاصة بعقد قمة عربية ثقافية خالل 
الفترة املقبلة بهدف دفع الثقافة العربية الى مزيد من التقدم ومواكبة 

التطورات التي طرأت على شتى املجاالت الثقافية.

واضاف ان االجتماع املقبل سيعقد في مدينة سرت الليبية وان 
الكويت تتطلع للمشاركة فيه، واشاد باجلهود القطرية التي بذلتها 
إلجناح االجتماع الذي »يعكس حرص دولة قطر الشقيقة على دعم 

وتبني القضايا التي تهم وتطور الثقافة العربية«.
من جانب���ه، ثمن وزير الثقافة والتراث والفنون القطري د.حمد 
الكواري جهود الكويت ممثلة بوزير النفط ووزير اإلعالم الش���يخ 
احمد العبداهلل من خالل تقدمي ورقة العمل اخلاصة بتحديث اخلطة 
الش���املة للثقافة العربية والذي من شأنه تعزيز التعاون الثقافي 

العربي.
ووص���ف االجتماع بأنه كان »ناجح���ا« اذ ادخل مفردات جديدة 
للتعاون الثقافي العربي املنشود، مضيفا ان القمة العربية املرتقبة 
س���يكون لها اثر ايجابي على الثقافة العربية اذ ان ش���روط العمل 
العربي املشترك متوافرة لدى الدول العربية من حيث االنتماء الثقافي 

واحلضاري واللغة الواحدة واملصالح املشتركة.

خالل االجتماع الـ 17 لوزارة الثقافة العربية في الدوحة

الشيخ أحمد العبداهلل 

منيف الطوالة مجتمعا مبسؤولني في ألبانيا

جناح الكويت يشهد إقباال كبيرا

رئيس جائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد 
يبحث في البلقان مواضيع إنسانية وخيرية

اختتام مؤتمر تحسين طاقة المباني:
تعزيز بنية تحتية للطاقة الذكية

إقبال على جناح »اإلعالم« في معرض الجزائر

المسعد: تشريعاتنا ملتزمة بمعايير مكافحة الفساد
ق���ال احملامي العام االول في وزارة العدل بدر 
املسعد ان التشريعات في الكويت ملتزمة باملعايير 
والتدابي���ر التي تدعو اليها اتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد وانها مواكبة لها. واضاف املسعد 
في كلمة له باملؤمتر االقليمي »بناء الش���راكات 
االستراتيجية في الوطن العربي من اجل مواجهة 

الفساد« الذي اختتم اعماله امس انه يجري العمل 
حاليا الستكمال التشريعات الالزمة لسد بعض 
الثغرات في هذا املجال. واش���ار املس���عد الى ان 
املش���اركة في النشاطات االقليمية والدولية ذات 
العالقة تأتي لالس���تفادة منها في اثراء توجهات 

الكويت لسد النقص في التشريعات القائمة.

يشهد جناح وزارة اإلعالم إقباال جماهيريا كبيرا 
في املعرض الدولي للكتاب في اجلزائر في دورته 
ال� 15 والذي انطلق الثالثاء املاضي ويستمر حتى 

السادس من نوفمبر املقبل.
وقال املش���رف على اجلناح جاسم احلمر في 
تصريح ل���� »كونا« ان الكويت ومن خالل وزارة 
اإلعالم الكويتية حترص كثيرا على املشاركة في 
مختلف األنشطة الثقافية والعلمية في مختلف 

الدول العربية ومنها اجلزائر.
وأضاف احلمر ان مش���اركة وزارة اإلعالم في 

الطبعة ال� 15 من املعرض الدولي للكتاب باجلزائر 
ليس���ت األولى من نوعها حيث سبق أن شاركت 
في فعاليات سابقة وهذا دليل على االهتمام الذي 
توليه الكويت ملثل هذه التظاهرات الدولية وتسجل 

حضورها بقوة.
وع���ن جن���اح وزارة اإلع���الم الكويتية ذكر 
احلمر أن املشاركة تتمثل في 15 مؤسسة كويتية 
معظمها جهات حكومية تش���ارك حتت إش���راف 
وزارة اإلعالم تتج���اوز 300 عنوان يتم عرضها 

خالل أيام املعرض.

افتتاح أول مكتب استشارات قانونية كويتي بمصر
القاهرة ـ هناء السيد

افتت���ح مؤخ���را أول مكتب 
القانونية  كويتي لالستشارات 
بالقاهرة للمحامية لولوة السريع 
خريجة كلية احلقوق والشريعة 
جامعة الكويت التي بدأت عملها 
باحملاماة ثم مت تعيينها بوزارة 
الدفاع، وأكدت لولوة ان الهدف 
األساسي من افتتاح املكتب خدمة 
أبناء بلدي والدفاع عنهم حيال 
حدوث أي نزاع خاصة في مجال 
العقارات واالس���تثمار وعقود 
الش���ركات كما نقدم دراس���ات 
جدوى للمشاريع االستثمارية 
في مصر واملكت���ب لديه خبرة 
كبيرة ف���ي مجال القانون لذلك 
نوفر خدمات جلميع اجلنسيات 

العربية.
وقالت لولوة: لم يكن هناك أي 
معوقات في بداية عملي وكنت 
متفوقة واحصل دائما على املرتبة 
الثانية ورغم تعرضي حلادث 
س���يارة أصابني فترة بالشلل 
اال ان ه���ذا لم يك���ن حائال أمام 
حتقيق طموحي وجلست عاما 
العام مريضة وبعدها  ونصف 
حققت تفوقي وكان كل أساتذة 
الكلية آنذاك من املصريني وكنت 
أمي���ل دائما للدفاع عن األحوال 
الشخصية وترافعت كثيرا في 
احملاكم الكويتية وكان األستاذ 
الزبيدي يش���يد  عبدالوه���اب 
بقدراتي في هذا اجلانب وترافعت 
ف���ي قضي���ة زوج���ة مصرية 
وكان زوجها كويتيا وكس���بت 
الدفاع داخل  القضية، أعش���ق 
قاعات احملكمة، وترافعت كثيرا 
في قضايا األحوال الش���خصية 

والتجارية واملدنية.
وبعد عملي عاما ونصف العام 
باحملاماة رغب���ت في العمل في 
إحدى املؤسسات وكانت وزارة 
الدفاع الكويتية وبذلك أصبحت 
ثاني سيدة مت تعيينها بوزارة 
الدفاع وعملت باحثة قانونية الى 
ان وصلت ملنصب مساعد مدير 
ادارة الشؤون القانونية ومدير 
بالوكالة حيث وجدت التشجيع 
من رؤسائي وشاركت في ابرام 
العديد م���ن االتفاقيات الدولية 
بني الكويت والدول األخرى مثل 
فرنسا وكان رئيسي في العمل 
التباه���ي بعملي وإتقاني  دائم 
ل���ه ووجدت الدع���م الكامل من 
فيصل الداود وكيل وزارة الدفاع، 
وطلبتني وزارة اخلارجية للعمل 
بها لكني فضلت »الدفاع« التي 
عملت بها 7 سنوات واستقررت 
مبصر وقدمت استقالتي بوزارة 
الدفاع وجاءت الفكرة إلنش���اء 
مكتب لالستش���ارات القانونية 
الكويت  خاص���ة ألبنائنا م���ن 
وكذلك املستثمرون واملقيمون مبا 
أملك من خبرات وعلم بالقانون 

الكويتي واملصري.
واش���ارت لولوة الى ان فئة 
الطلبة األكثر تعرضا للمشاكل 
حيث يبلغ عدد الطلبة الدارسني 
في اجلامعات املصرية أكثر من 
12 ألف طالب لذلك قد يواجهون 
بعض املشاكل واملكتب يسخر 
خدماته وامكانياته من أجل أبناء 

الكويت.
واعربت لولوة عن تقديرها 
لسفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
الذي رح���ب بالفكرة معربا عن 

القنصل مش���عل  دعمه وكذلك 
السعيد، واشارت الى ان املكتب 
لديه فرع بالكويت وشراكة مع 
احملامية س���عاد الش���مالي مما 
يساهم في حل مشاكل املصريني 
املقيمني بالكويت حيث نوفر على 
الشخص السفر ونفقاته ويقوم 
بعمل توكي���ل من خالل املكتب 

ويتابع املكتب القضية.
وقالت لولوة: مثلي األعلى في 
مجال احملاماة حمد العيسى، وكان 
نقيبا للمحامني، ورياض الصانع 
وجنيب الوقيان، وحول االختالف 
بني احملاكم املصرية والكويتية 
أكدت لول���وة ان احملامي املاهر 
الذي يتخرج في احملاكم املصرية، 
مشيرة الى التشابه الكبير بني 
القانون���ني الكويتي واملصري، 
وجند اختالفا في قوانني األحوال 
الشخصية في النفقة وحضانة 
األوالد، املطلقات بالكويت مرفهات 
حيث حتص���ل املطلقة ألوالدها 
على نفقة تعليم وخادم وسائق 
ولكن في مصر الوضع مختلف، 
العربية  وذكرت ان مجتمعاتنا 
مازالت متيل لتوكيل محام خاصة 
في اجلنائ���ي، وترى لولوة انه 
ال يوجد قانون ليس به قصور 
وقوانيننا العربية حتتاج لتعديل 
في بعض مواد القانون، وشاركت 
في العديد م���ن املؤمترات التي 
يعقدها احت���اد احملامني العرب 
وقالت: لن أنس���ى هذا املؤمتر 
الغزو  الذي عقد باملغرب عقب 
حيث قام الوفد العراقي بتقدمي 
التهنئة ل���ي واعتذر عما حدث 
وقال: حقكم علينا ونعتذر عن 

الغزو العراقي الغاشم.

تديره لولوة السريع ثاني سيدة تم تعيينها في »الدفاع«

الهمالن: »البترول« ملتزمة بالـ 4% من الكويتيين 
أصحاب اإلعاقة المؤهلين مهنيًا

أكد رفع العالوة االجتماعية لألوالد وأصحاب اإلعاقة %100

محمد الهمالن

وتقدميه لديوان اخلدمة املدنية 
والهيئ���ة العامة لش���ؤون ذوي 
إعادة هيكلة  اإلعاقة وبرنام���ج 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
باالضافة الى االلتزام بترقياتهم 
الوظيفية ومراعاة  وامتيازاتهم 

أولوية للمتميزين منهم.
وأضاف الهمالن ان رفع العالوة 
االجتماعية املقررة لألوالد أصحاب 
اإلعاقة بنسبة 100% يعتبر تخفيفا 
عن كاهل أهاليه���م، إضافة الى 
العمل لذويهم  تخفيض ساعات 
بواقع ساعتني يوميا واستحقاقهم 
إجازة خاصة براتب كامل اذا كانت 
هناك حاجة للعالج خارج او داخل 
الكويت على أال حتس���ب ضمن 
إجازاتهم السنوية والذي يعتبر 
ذلك مرونة ومس���اعدة لهم مبا 

يتناسب وظروفهم اخلاصة.
واختتم الهمالن بتقدمي الشكر 
الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
فاروق الزنكي والعضو املنتدب 
للش���ؤون املالية واإلدارية علي 
الهاجري على س���رعة اتخاذهم 
وتنفيذهم للقرار الذي ظل حبيس 

األدراج لشهور عدة.

حقوقهم في السابق وستشجعهم 
على العطاء الالمتناهي واإلبداع 
في املجاالت العديدة حتت مظلة 
مؤسسة البترول الكويتية، حيث 
أكد التزام الش���ركة باس���تخدام 
نسبة ال تقل عن 4% من العاملني 
الكويتيني أصحاب اإلعاقة املؤهلني 
مهني���ا وعدم رف���ض تعيني اي 
ش���خص من ذوي اإلعاقة دون 
عذر مقب���ول خالف اإلعاقة، كما 
تلتزم املؤسسة بتحديد الوظائف 
الشاغرة لتلك الفئة بشكل دوري 

ثمن نائب مجلس إدارة نقابة 
عمال شركة البترول الوطنية 
الكويتي���ة محمد الهمالن قرار 
مؤسسة البترول الكويتية رقم 
14 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي 
اإلعاقة ومبن يقوم على إعالتهم، 
وذلك تنفيذا واستكماال لقانون 
رقم 8 لسنة 2010 اخلاص بهذه 
الفئ���ة والعمل به بأثر رجعي 
اعتبارا من تاريخ 2010/5/28.

وأوضح الهمالن ان هذا القرار 
جاء إلنصاف العاملني أصحاب 
االعاقة، حيث ان اإلعاقة لن تقف 
عائقا أمام طموح أصحابها وال 
تنتقص قدرا وال جهدا او حقا 
منهم بل أكد ان تلك الفئة قادرة 
على العطاء واإلبداع واالنخراط 
ف���ي املجتمع واملس���اهمة في 
التنمية واالرتقاء باألداء الذي 
يعود بالنفع الكبير عليهم وعلى 
الوط���ن. وأكد الهمالن ان مثل 
تلك القرارات تعد قفزة نوعية 
وحضارية في مجتمعنا، حيث 
انها لم تغفل عن تلك الشريحة 
وأعطت بعدا إنسانيا حقيقيا 
ألصحاب تلك الفئة التي سلبت 


