
 االربعاء  ٢٩  ديسمبر  ٢٠١٠    20  محليات 

 خالل انطالق ملتقى الشباب تحت عنوان «دعهم يتحدثوا.. دعهم يبدعوا» «حقوق اإلنسان» تشيد بدور الكندري

 المنصور: جهود بالتعاون بين «الشؤون» و«الداخلية» لمنح 
العمالة المخالفة مهلة لتعديل أوضاعها من دون غرامات

 ٩٠٤ مستفيدين من إدارة رعاية المعاقين
 بلغ املجموع الكلي للمستفيدين من خدمات 
ــة التابعة الدارة رعاية  دور الرعاية االجتماعي

املعاقني ٩٠٤ مقسمة على النحو التالي:
ــاء وأطفاال ١٦٠ حالة،    دار رعاية املعاقني نس
دار رعاية املعاقني رجال ١٢٠ حالة، دار التأهيل 
ــاال ١٤٣، دار التأهيل  ــاء واطف ــي نس االجتماع
االجتماعي رجال ١٦٥ حالة، مركز الرعاية النهارية 
٩٣ حالة، مركز التدخل املبكر ١٤٢ حالة، املركز 

الطبي التأهيلي ٨١ حالة.

  اما بالنسبة لعدد النزالء املستفيدين من خدمات 
ادارة رعاية املعاقني تبعا للجنسية فهم:

  ٦٥٨ نزيال كويتيا، ٧٣ نزيال من دول مجلس 
التعاون، ٧٢ نزيال من فئة غير محددي اجلنسية، 
٩٣ نزيال من الوافدين، ٨ آخرين.وتوزيع احلاالت 
ــة: اإلعاقة الذهنية  ــب نوع اإلعاقة الذهني حس
البسيطة ٦٢ حالة، االعاقة الذهنية املتوسطة ٢٨٧ 
حالة، االعاقة الذهنية الشديدة ٣٠٢ حالة، االعاقة 

الذهنية العميقة ٣٠ حالة، سليم ذهنيا ١. 

  بشرى شعبان
  برعاية وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
وبحضور الوكيل املساعد لشؤون 
العمل والتنمية االجتماعية منصور 
املنصور باإلنابة انطلقت صباح 
امس أنشطة ملتقى الشباب الذي 
تنظمــــه ادارة تنمية املجتمع في 
وزارة الشؤون ضمن برامج وأعمال 
السنة الدولية للشباب حتت عنوان 
«دعهم يتحدثوا.. دعهم يبدعوا».

  وبهذه املناسبة أدلى املنصور 
بتصريح للصحافيني كشف فيه 
عن قرب االنتهاء من إنشاء الهيئة 
العامة للقوى العاملة تطبيقا لنص 
القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن 
العمل في القطاع األهلي والذي نص 
على ضرورة إنشــــاء هذه الهيئة 

خالل سنة من صدوره.
  وذكر انه مت االنتهاء من إعداد 
الهيكل التنظيمي واعتماده بالتعاون 
مع اجلهات املعنية األخرى، معربا 
عن أمله في ان يتم إنشــــاء هيئة 
القوى العاملة في موعدها احملدد 

من دون تأخير.
  ومن جهة أخرى، أكد املنصور 
ان هناك جهــــودا تبذل بالتعاون 
بني وزارتي الشــــؤون والداخلية 
ضمن إطار اللجنة الدائمة لتنظيم 
أوضاع العمالة الوافدة بشأن منح 
العمالــــة املخالفة مهلــــة لتعديل 
أوضاعها من دون توقيع غرامات 
على املخالفني، مؤكدا جدية اجلهات 
املعنية في تخصيص هذه املهلة 
لتعديل أوضــــاع العمالة املخالفة 
كاشــــفا عن قرب انعقاد االجتماع 

املقبل للجنة الدائمة لتنظيم أوضاع 
العمالة الوافدة والعمالة املنزلية، 
متوقعا ان يعقد االجتماع بعد نهاية 

عطلة رأس السنة امليالدية.
  وعلى صعيد ملتقى الشــــباب 
أوضح املنصــــور ان هذا امللتقى 
يأتي في إطار تنفيذ ادارة تنمية 
املجتمع لتوصية اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة فــــي دورتها الـ ٦٤ 
بشــــأن املوافقة على إعالن العام 
احلالي ٢٠١٠ سنة عاملية للشباب 
وهو املقترح الذي تقدم به رئيس 
اجلمهورية التونسية زين العابدين 

بن علي.
  وذكــــر ان امللتقــــى يهدف الى 
تشجيع الشباب للتعبير عن ذواتهم 
وإيصال أفكارهم ورؤاهم للمجتمع 
واإلفصاح عما يواجهون من مشاكل 
أو مصاعب قد تقلل من إبداعاتهم او 
تعطل مسيرتهم احلياتية، اضافة 

الى استقراء مدى اهتمامهم بقضايا 
املجتمع والوقوف على مدى إمكانية 
إسهامهم في التنمية الشاملة وصنع 

مستقبل وطنهم.
  وأشـــار الى ان جهات عديدة 
شـــاركت في ملتقى الشباب من 
بينها وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمـــل ونخبـــة مـــن ذوي 
االختصـــاص واملهتمني بقضايا 
الشباب ومجموعة من املسؤولني 
فـــي الهيئـــة العامة للشـــباب 
والرياضة واالحتاد الوطني لطلبة 
الـــى ان محاور  الكويت، الفتة 
امللتقى ستتركز حول التعريف 
الشـــباب ودورهم في  مبفهوم 
املجتمع والوقوف على اهتماماتهم 
وميولهم وطموحاتهم وحتديد 
التي تواجههم والعمل  املشاكل 
على حلها بحضور ومشـــاركة 
طالب مـــن املرحلة الثانوية من 

مدارس منطقة اليرموك.

  الشباب والمجتمع

  من جانبه حتدث عضو هيئة 
الكويت  فــــي جامعــــة  التدريس 
د.حسن مكي عن دور الشباب في 
املجتمع خاصة، ان أغلبية املجتمع 
من هذه الفئة، مشــــيرا الى انه ال 
ينبغي إلقاء اللوم على الشباب في 
حال انحرف عن مساره، حيث ان 
الشباب هم نتاج املجتمع بكل ما 

فيه من إيجابيات وسلبيات.
  ولفت الى ان االهتمام بالشباب 
يتمحور في ٣ جوانب أولها تنمية 
العمــــل على تعزيز  الفكر بهدف 
إبداعاته والثاني يتمثل في تعزيز 
القيم التي تعد األساس في حياة 
اإلنسان فضال عن جانب مهم يتعلق 
بسلوك الشــــباب الذي ينبغي ان 
نوليه اهتمامــــا كبيرا.كما تطرق 

د.مكي الى دور اإلعالم في توجيه 
الشباب داعيا الى ضرورة التوازن 
بني ما يقدمه للشباب من احتياجات 
لهم او مــــا ينبغي ان نقدمه نحن 
لهم.مــــن جانبه، حتــــدث رئيس 
قسم التوعية واإلرشاد في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ناصر 
الشــــمري حــــول دور الهيئة في 
انها أنشئت  الى  املجتمع، مشيرا 
أوال بهدف االهتمام بالشاب ومن 
ثم الرياضة إال ان الواقع احلالي 
يؤكد ان بعض اجلوانب تشير الى 
ان الرياضة أصبحت ذات األولوية.

وكشف ان برملان الشباب الكويتي 
سيرى النور قريبا بعد غياب لهذا 
البرملان عن املشاركات في البرملانات 
العربية واآلســــيوية ملدة طويلة 
بعد ان مت إقراره من جامعة الدول 

العربية قبل عدة سنوات.
  ومن جانبه، ألقى رئيس االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليــــم 
فيصل العتيبي كلمة أكد فيها ان 
شريحة الشباب في أي مجتمع متثل 
ركيزة أساسية لتطوير أي مجتمع 
داعيا الى فتح املجال أمام الشباب 
وإعطائهــــم الفرصة للمســــاهمة 
في التنمية فهم من ســــيحملون 

مسؤولية املستقبل.
  وشدد على ضرورة توفير فرص 
العمل للشــــباب وزيادة الرواتب 
ملواجهــــة موجة الغــــالء وتوفير 
الســــكن املناســــب وحل القضايا 
االجتماعية التي تعاني منها املرأة 
والنهوض مبستوى البنية التحتية 

للخدمات املختلفة. 

 العنجري: ورش «نعم نستطيع» لكشف مهارات األبناء 
  ندى أبونصر

  أكدت مديرة مؤسسة التأهيل 
اإلرشــــادي ازدهار العنجري أن 
الهدف من الورش احلية التي تقام 
في املؤسســــة سنويا هو اظهار 
قدرات الطالب والتعريف بجزء 
من البرنامج املطبق معهم داخل 
الفصول واملشاركة الوجدانية التي 
تقوم بني األطفال والتواصل فيما 
بينهم باإلضافة الى تعريف أولياء 
األمور على مــــدى قدرة أبنائهم 

واملهارات التي اكتسبوها.
العنجــــري: خــــالل    وزادت 
ورش العمل احلية التي أقيمت 

في مؤسســــة التأهيل اإلرشادي حتت شعار «نعم 
نســــتطيع» انه يوجد في املؤسســــة ٢٠ فصال (١٤ 
فصال تأهيليا و٦ فصول إرشادية) يعمل معهم فريق 
هنغــــاري متخصص.باإلضافة الى وجود ٤ ورش 
(٢ مهنية وواحدة فنية وواحــــدة تأهيل منزلي)، 
باإلضافــــة الى خدمات العــــالج الطبيعي والعالج 
بالعمل الوظيفي وخدمات عالج النطق واملوسيقى 

والكمبيوتر.
  وأشارت الى ان الورش احلية التي تقام في كل 
سنة هي عبارة عن تقدمي الفصول لورش كل فصل له 
خبرة وكل خبرة يتعلمها الطالب لها عنوان.ولفتت 
املشــــرفة الفنية في املؤسسة اريج حمدان الى أنه 
في هذه الورش يطبق الطالب جميع األشياء التي 

تعلمها خالل السنة ونستطيع 
مــــن خالل ذلــــك أن ننقل كل ما 
يحصل في الفصــــل الى أولياء 
األمور واملجتمــــع لكي يبرهنوا 
على أنهم قــــادرون على العطاء 
واالجنــــاز وأن يخرجوا جميع 
مكنوناتهم من خالل العديد من 
االعمال التي يقومون بها.وقالت ملا 
كردي من الفريق الهنغاري تعمل 
في مؤسسة التأهيل اإلرشادي إن 
البرنامج اإلرشادي الذي يطبق 
على األطفال هو هنغاري املنشأ 
ويساعد األطفال على أن يعتمدوا 
على أنفســــهم وتوجــــد معدات 
لتقوية العضالت لديهم يبدأ البرنامج بجلسات خاصة 
لعشبة املرميية التي تساعدهم على االسترخاء ومن 
ثم برنامج االستلقاء على طاولة مبثابة سرير لكي 
يستطيع الطفل القيام بجميع احلركات والتمارين 
التي تكون حركات متهيدية ملساعدته على املشي، 
ثم برنامج اجللوس الذي يعتمد على حركة اجلزء 
العلوي من اجلســــم كاألكتــــاف والرقبة والعينني 
والوجه ألن أطفال الشلل الدماغي لديهم تيبس في 

منطقة الرقبة.
  والبرنامج يركز على تفاصيل صغيرة حلركات 

اإلمساك والقبض للوصول للهدف الرئيسي.
  ويليه برنامج الوقوف الذي يركز على اخلطوات 

واملراوحة باملكان وتكرارها. 

 اشاد علي البغلي رئيس الهيئة االدارية للجمعية 
الكويتية حلقوق االنســــان واعضاء اجلمعية بدور 
محمد الكندري وكيل وزارة الشــــؤون االجتماعية 
والعمــــل في زيادة التواصل والتفاعل مع انشــــطة 
اجلمعية ودعمه املباشر النشطتها وتوصياتها في 
مجاالت حقوق االنســــان كما ثمــــن الدور االيجابي 
الكبير في تدخله الشخصي حلل الكثير من املشكالت 
العماليــــة ما كان له اكبر األثر في حتســــني صورة 
اوضاع العمالة الوافدة.جاء ذلك خالل استقبال الوكيل 
لرئيس الهيئة االداريــــة واعضاءها لتقدمي التهنئة 
للوكيل على الثقة الغالية من قبل القيادة السياسية 

للتجديــــد له واثقني من قدرتــــه على حتمل األمانة 
واملساهمة في دفع عجلة التنمية والتطور للكويت 
عامة ولوزارة الشؤون االجتماعية والعمل خاصة 
آملني له التوفيق والسداد.كما متت مناقشة بعض 
االوضاع املتعلقة باالوضاع االنسانية في الكويت 
وسبل تعزيز التواصل لوضع آليات حلل أي امور 
تتعلق بهذا امللف.ومن جانبه شكر الكندري رئيس 
واعضاء الهيئة االدارية للجمعية الكويتية حلقوق 
االنسان على هذه التهنئة الغالية، متمنيا ان يوفقه 
اهللا ليكون على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقه وان 

يكون بقدر ثقة القيادة السياسية في البالد. 

 محمد الكندري خالل استقباله علي البغلي وأعضاء جمعية حقوق اإلنسان

 املتحدثون في ملتقى الشباب  منصور املنصور مكرما املشاركني

 ازدهار العنجري

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب

الر�سيفر العجيب المتطور

50504374

مبنا�سبة راأ�س ال�سنة

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطاللت خالبة

يف منطقة لوؤلوؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �سالة، فر�س ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال

+ �سالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لالإيجار

ت: 99501761

2 �سقة
4 غرف وحمامني

و�سالة ومطبخ وا�سع لل�سركات 

210دينار  باملهبولة

يرجى اإر�سال ال�سرية الذاتية على العنوان الربيدي

SHBCKWT@AOL.COM
اأو فاك�س رقم : 24345528 - 24345529

حما�سب مقاولت

مطلوب ل�سركة مقاولت كربى

خربة من 10 اإىل 15 �سنة

على اأن تكون 10 �سنوات داخل الكويت

وعمره ل يتعدى 45 �سنة

واإتقان تام للغة الجنليزية

�سابقة اأعمال مب�سروعات كربى واإتقان تام 

ل�ستخدام برامج الكمبيوتر واملحا�سبة

حمـل للـبـيـع
امل�ساحـة  225م2

يف ال�سويخ - �ش خليفة اجلا�سم

موقــع ممـيــز

 55000884 - 99734322 

للإ�ستف�سار


