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 «حب الوطن واألمير» مسابقة األسرة المثالية في الشعر النبطي 

 حتت رعاية رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية الشــــيخة فريحة االحمد، 
تقيم اجلمعية الكويتية لالســــرة املثالية 
مســــابقة لكتاب الشــــعر النبطي للذكور 
واالناث من ١٧ الى ٢٠ عاما بعنوان «حب 
الوطن واالمير،، حتت شعار «سمعا وطاعة» 
تشجيعا البنائنا وبناتنا على االبداع والتميز 

الشعري واالدبي وتسخير الشعر للمناسبات 
الوطنيــــة ولتأكيد الوالء واالنتماء لبلدنا 
الغالي الكويت. واوضحت الشيخة فريحة ان 
اجلمعية رصدت جوائز قيمة للفائزين، تبدأ 
بتسلم القصائد الشعرية من ١٦ يناير الى 
نهاية ٦ فبراير املقبل وذلك في مقر اجلمعية 

مبنطقة الشرق، شارع احمد اجلابر. 

 الشيخة لطيفة الفهد

 «شؤون المرأة» تشيد باهتمام الحكومة والبرلمان بقضايا المرأة 
 أشادت رئيسة جلنة شؤون املرأة الشيخة لطيفة 
الفهد باهتمام مجلس األمة باملرأة وقضاياها ومنحها 
املزيد من احلقوق املطلوبة لتحســـني أوضاعها في 

املجتمع.
  وقالت في تصريح صحافي مبناسبة إحالة مجلس 
األمة اقتراحني بتعديل أحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ 
الى احلكومة بشأن الرعاية السكنية للمرأة ان هذه 
املبـــادرة تعد خطوة إيجابية حلصـــول املرأة على 

حقوقها وتشجيعها على العمل والعطاء.
  وتناولت التعديالت قانون الرعاية السكنية وتوفير 
ســـكن مالئم بقيمة إيجاريـــة منخفضة للكويتيات 
املتزوجات بغير كويتي وللكويتيات املطلقات طالقا 
بائنا أو األرامل الالتي ال أوالد لهن وكذلك للكويتيات 
غير املتزوجات إذا جتـــاوزن الـ ٤٠ من العمر وذلك 

وفق شروط خاصة.
  وأثنت الشيخة لطيفة الفهد على موافقة اللجنة 
التشريعية مبجلس األمة على االقتراح بتعديل قانون 
التأمينات االجتماعية في شأن منح املرأة املتزوجة 
حـــق التقاعد بعد خدمة ١٠ ســـنوات في حال توفي 
زوجها وكان لديها أبناء قصر مما ساعد على االهتمام 

باألسرة واحملافظة على متاسكها.
  واعتبرت ان مثل هذه القوانني ذات أبعاد إنسانية 
وتهدف الى حماية املرأة الكويتية وأوالدها واستقرارها 
األسري وأيضا ترسخ مبدأ املساواة املكفول دستوريا 

في منحها حق الرعاية السكنية.
  وأشارت الى ان هذه اخلطوات تعكس مدى االهتمام 
الذي من شأنه تشجيع املرأة على القيام بدور أكبر 

في عملية التنمية وبناء املجتمع.

  ومن ناحية أخرى أشـــادت الشيخة لطيفة الفهد 
بالدعم الـــذي توليه حكومة صاحب الســـمو التي 
يرأسها ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمـــد للمرأة الكويتية وقضاياها املتعلقة بتعزيز 
دورها في املجتمع، وتضع هذا األمر دوما في مرتبة 
متقدمة من ســـلم أولوياتها واهتماماتها إميانا منها 
بالدور احليوي الذي تقــوم به املــرأة في دعم مسيرة 
التنميـــة والبناء جنبــا الى جنــب مع الرجــل على 

أرض الوطــن.
  وقالت ان تصريحات ســـموه التي أكد فيها دعمه 
للمرأة تبشـــر بتعزيز مكانة املرأة وصيانة حقوقها 
مما يجعلها قادرة على املشاركة اإليجابية واحلقيقية 
في عمليـــة التنمية والبناء مبا يخـــــدم مصلحــة 

الوطــن. 

 بمناسبة انطالق «مخيم اإلنجاز» 

 أوراد الجابر: ضرورة مشاركة مرضى 
«النفسي» في االحتفاالت والمناسبات 

 حنان عبد المعبود
  أثنت الشيخة أوراد اجلابر على 
جهود العاملني في مستشفى الطب 
النفسي للتخفيف عن املرضى، 
مؤكدة على أهميـــة االحتفاالت 
واملناســـبات فـــي تغيير احلالة 
النفســـية واملزاجية للمرضى، 

ومتمنية لهم الشفاء العاجل.
  وأفادت الشيخة أوراد اجلابر 
خالل حضورهـــا االحتفال الذي 
أقامه مستشـــفى الطب النفسي 
صباح أمس مبناســـبة انطالق 
أنشطة املخيم الربيعي السنوي 
حتت عنوان «مخيـــم االجناز» 
بحضور نائب مدير املستشـــفى 
د.جاسم العبد الهادي، وعدد من 
إلى  رؤساء األقسام باملستشفى 
جانب ١٠٠ من املرضى واملرافقني 
لهـــم من هيئـــة التمريض،بأنها 
تهتم بشكل شـــخصي مبتابعة 
وحضور هذه األنشـــطة إميانا 
منها بأهمية مشاركة املرضى مثل 
هذه املناسبات والسيما املرضى 
الذين يعانون من أمراض نفسية 
إعاقتهم  مختلفة، حيث تتسبب 
في قضاء فترات طويلة في أماكن 
الناس، مؤكدة  مغلقة بعيدا عن 
على ضرورة إخراجهم إلى أماكن 
مفتوحة لتلقي مزيد من التغيير 

والترفيه. 
أكد د.جاســـم    مـــن جانبـــه 
العبدالهادي أن مخيم «االجناز» 
الذي يقام حتت رعاية الشيخة 
أوراد اجلابر، يضم في اليوم األول 
احتفالية االفتتاح وتشمل أنشطة 
متنوعة بني مســـابقات وفقرات 
ترفيهية، في حني تخصص باقي 
أيام املخيم للمرضى بأوقات محددة 
إدارة املستشفى  حتت إشـــراف 
ورؤســـاء األقســـام، مضيفا أن 
من أهم األقســـام املشـــاركة هذا 

العام قسم الطب النفسي، نظرا 
ألن احلالة الصحية والنفســـية 
للمرضى بهذا القسم تسمح لهم 
الناس،  باخلروج واالندماج مع 
ومن األقسام األخرى قسم التغذية 
الذي يوفر الغذاء الصحي للمرضى 
املشاركني باإلضافة لقسم اخلدمة 
االجتماعية وهو القسم األساسي 

املناط به تنظيم األنشطة.
  ومن جهتها أشارت رئيس قسم 
اخلدمة االجتماعية شريفة مسلم 
إلى أن األقسام املشاركة في املخيم 
تتضمن قسم الصيدلية والقسم 
الطبي والهيئة التمريضية والقسم 
النفســـي واخلدمة االجتماعية 
والتغذية والسجالت الطبية إلى 
جانب بعض شـــركات األدوية، 
مشيرة الى ان مدة املخيم شهران 
وعدد األجنحة املشاركة فيه ١٦ 
جناحا بواقع ١٠٠ مريض وفريق 
طبي مرافق، مشيرة إلى أن املخيم 
يضم خيمـــة األركان وتشـــمل 
ركن اخلياطة والطاولة والرسم 
والزخرفـــة والكلمات املتقاطعة 
والعمليات واألنشطة احلسابية 
البسيطة التي تعمل على تنشيط 

الذهن. 

 الشيخة أوراد اجلابر

 ضمن خطته التدريبية لعام ٢٠١١/٢٠١٠

  «المحاسبة» يختتم ورشة عمل مهارات 
«B.O.T»الرقابة على مشروعات الـ

  
  اختتم ديوان احملاسبة ورشة عمل «مهارات احملاسبة والرقابة على 
مشروعات الـ B.O.T والتي أقيمت خالل الفترة من ٢٦ الى ٣٠ اجلاري 
وذلك تنفيذا خلطته التدريبية لعام ٢٠١١/٢٠١٠. اســـتهدفت الورشـــة 
تعريف املشاركني باملشروعات التي تقام بنظام الـ B.O.T وأهمية تلك 
العقود، وتنمية مهاراتهم احملاسبية والقانونية والرقابية بشأنها، كما 

.B.O.T استهدفت التعريف بالطبيعة القانونية لعقود الـ
  وتناولت مفهوم نظام البناء والتشغيل والنقل الذي هو شكل من 
أشـــكال متويل املشاريع متنح مبقتضاه حكومة ما ـ لفترة من الزمن 
ـ أحد االحتادات املالية اخلاصة ويدعى شركة املشروع امتيازا للقيام 
مبشروع معني وبعدها تقوم شركة املشروع ببنائه وتشغيله وإدارته 
لعدد من السنوات، وتسترد تكاليف البناء وحتقق ارباحا من تشغيل 
املشـــروع واســـتغالله جتاريا، وفي نهاية مدة االمتياز تنتقل ملكية 
 B.O.T املشـــروع إلى احلكومة. واستعرضت الورشة اطراف نظام الـ
ومنها الدولة «احلكومة» والقطاع اخلاص «شركة املشروع» واملقاول 
والبنوك باإلضافة إلى مؤسســـات الضمان والتأمني ومصنع ومورد 
 B.O.T املعدات، كما اســـتعرضت املراحل التي متر بها مشـــروعات الـ
والتي تبدأ باملرحلة األولى وهي التخطيط واالعداد، والثانية التمهيد 
للتنفيـــذ، والثالثة التنفيذ الفعلي، ثم مرحلة التشـــغيل والصيانة، 

وأخيرا نقل ملكية املشروع إلى الدولة مانحة االمتياز.
  واوضحت مميزات نظام الــــ B.O.T والتي تتلخص في نقل عبء 
متويل ومخاطر التشغيل التجاري اخلاص مبشروعات البنية االساسية 
الـــى عاتق القطاع اخلاص، والتنمية الســـريعة للمشـــاريع التي قد 
تنتظر طويال اليجاد التمويل الالزم وحتسني أداء القطاع العام وذلك 
بقياس مستوى أدائه نسبة إلى مشروعات مماثلة مت انشاؤها بنظام 
الـ B.O.T. كما ناقشـــت ورشة العمل الصعوبات التي تواجه نظام الـ 
B.O.T ومنهـــا نقص املرونة في النظام القانونـــي وعدم وجود جهة 
مركزية في الدولة تشرف على مشروعات الـ B.O.T من جميع اجلوانب 
وعدم توافر اخلبرة الفنية الكافية في القطاع العام لتدير املشروع بعد 
فترة االمتياز، باإلضافة إلى شرح كيفية تسوية املنازعات الناشئة عن 
عقـــود الـ B.O.T. وتطرقت اخيرا الى جتربة الكويت في تطبيق نظام 
الـ B.O.T، حيث بدأت الدولة باستخدام النظام خالل السبعينيات من 
القرن املاضي وذلك إلقامة مشاريع اسواق جتارية مثل «جتربة مشروع 
مجمع املثنى» وإنشـــاء مواقف متعددة االدوار بهدف تخفيف العبء 

على ميزانية الدولة وتشجيع دور القطاع اخلاص. 

 مصطفى: تحسين جودة الحياة للمرضى
  

ــم وحدة    ألقى د.عادل مصطفى كلمة ناب فيها عن رئيس قس
ــي د.ممدوح اجلمل، قال فيها «ان االحتفال  التأهيل بالطب النفس
ــبتني كبداية وهما بداية العام امليالدي اجلديد وبداية  يحمل مناس
افتتاح املخيم الربيعي السنوي الذي يقام حتت عنوان «االجناز» 
وهو العنوان الذي يعكس الوضع داخل املستشفى في اجتاه حتسني 
ــي وأضاف:  ــفى الطب النفس خدمة جودة احلياة ملرضى مستش
ــترك فيه هذا العام كل أقسام املستشفى بهدف زيادة  املخيم يش
ــفى في مختلف األمور املتعلقة بحياتهم  التوعية ملرضى املستش
ــية واالجتماعية والصحية والنفسية آملني الوصول حلياة  النفس
أفضل وعناية اشمل، وقد بدأنا في وحدة التأهيل في املستشفى 
ــبه دائمة، وذلك  في هذا االجتاه للمرضى املقيمني فيها بصفة ش
ــية أفضل،  ــاملة متدرجة للوصول إلى صحة نفس لعمل خطة ش
وتتكون هذه اخلطة من عشر نقاط، وهي مراجعة ملفات املرضى 
ــة البدنية للمرضى  ــا، إعادة تقييم احلال ــامل له لعمل ملخص ش
ــخيصات الدورية  ــاملة، مراجعة التش وعمل فحوصات دورية ش
واألدوية لتجنب اآلثار اجلانبية والوصول حلالة نفسية مستقلة، 
إعادة افتتاح برنامج الرعاية النهارية بصورة يومية، عمل برنامج 
ــب تأهيله ومهاراته، تصنيف املرضى  تأهيلي للمرضى، كل حس
ــية  ــب احلالة الصحية واملهارات النفس وتوزيعهم باألجنحة حس

بتركيز الرعاية كل حسب حالته. 


