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 منظمة الهجرة تنظم ورشة عمل غدًا حول نظام الكفيل

  الكويت الثالثة خليجيًا في استقبال
   العمالة الوافدة بنسبة ٦٨٫٨٪

 أكدت أن جمعية «كالد» نّظمت دورة «المدرس المثالي» بالتعاون مع مدرسة منارات و«التعليم الخاص»

  آمال الساير: بناء جسور محبة بين جميع المهتمين 
بالشأن التربوي لفئة صعوبات التعلم

يقدمها عدد من املتخصصني في مجال صعوبات التعلم 
من داخل وخارج الكويت وتتم دعوة املستفيدين من 
الدورة ســـواء كانوا أولياء أمـــور أو معلمني، وكذلك 
اختصاصيون وكل من له صلة بالطالب، وهذه سياسة 
انتهجتهـــا اجلمعية من أجل تقدمي الفائدة لهذه الفئة 
العزيزة على قلوبنا، وبفضل اهللا أشاد كل من شارك في 
تلك الدورات واحملاضرات بقيمة املعلومة التي يحصل 
عليها، خاصة أننا اتخذنا سياســـة احلوار واملناقشة 
في احملاضرة ولم نتبع سياسة التلقني 
التي مـــازال يتبعها البعض مع ضرورة 
احلديث عن مواقف حياتية لتزيد الفائدة 
للجميع، ولن يثنينا أي شيء عن االستمرار 
خلدمة هذه الفئة والتي لم نأت الى جمعية 
«كالـــد» اال من أجـــل خدمتها واحلد من 
الصعوبـــات التي تواجه أبناءنا وبناتنا 
الطـــالب والطالبات حتى يســـتطيعوا 

احلصول على أعلى الشهادات.
  وفي نهايـــة الدورة، قامت رئيســـة 
جمعيـــة «كالد»، آمال الســـاير بتوزيع 
الشهادات على املشـــاركني وتقدمي درع 
تذكارية لعبداهللا البصري ملشاركته في 
حفل تسليم الشهادات وعلى مدى تعاون 
ادارة التعليم اخلاص مع اجلمعية، كما 
قدمت «كالد» درعا تذكارية أخرى لنوري 
الداود وشـــكرته على حسن استضافته 
للجمعية بإقامة الدورة في مقر مدرسة 

منارات. 

بني الطالب املدرس واملادة العلمية ومنحت احلاضرة 
املعلمني فرصة احلكم عل ى املواقف السلبية التي يتعرض 
لها الطالب من قبل املدرسني، ولكي يصبح املدرس مثاليا 
يجب ان يحترم جميع الطلبة وقادرا على التعامل الفعال 
وااليجابي مع الطلبة، وقادرا على التعامل مع الطالب 

بفاعلية وتقبل حقيقي.
  وشددت الساير على أن مجلس ادارة اجلمعية مستمر 
في تنظيم الـــدورات وورش العمل واحملاضرات التي 

 بشرى شعبان
  أكدت رئيسة اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم 
(كالد) ان اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم (كالد) 
نظمت بالتعاون مع مدرســـة منارات دورة تدريبية 
لنبيلة املدلج مدرب معتمد وأســـتاذ في الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي حتت عنوان «املـــدرس املثالي» 
باللغة االجنليزية، اختصت هذه الدورة للمدرســـني 
واالختصاصيني االجتماعيني والنفسيني في املدارس 

اخلاصة لصعوبات التعلم تناولت فيها 
االساليب والتكيفات للتعامل مع طالب 
صعوبات التعلم، وكيف ميكن أن يكون 
املـــدرس متميـــزا أو مثاليـــا عن طريق 
ضرورة بناء عالقة ايجابية بني املدرس 

والطالب.
  جاء ذلك في تصريح صحافي للساير 
بعد ختام الدورة التي حضرها عدد من 
االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني في 
مدارس التعليم اخلاص ذات الصلة بطالب 
صعوبات التعلم وعبداهللا البصري مدير 
ادارة الشؤون التعليمية بإدارة التعليم 
اخلاص ونوري الداود املدير العام ملدرسة 
منارات ونورية العميري املديرة التنفيذية 

للجمعية.
  وأشارت الساير الى ان الدورة ركزت 
على بناء جسور محبة بني جميع املهتمني 
بالشأن التربوي لهذه الفئة من الطالب، 
ونسعى من خاللها الى ان يتم االتصال 

 اتخذنا سياسـة الحـوار فـي المحاضرات وتركنـا التلقيـن وركزنا علـى المواقـف الحياتية

 قالت منظمة الهجرة العاملية 
الكويت غدا  انها ســـتنظم في 
االثنـــني حلقة عمل متخصصة 
الكفيل  لبحث ودراســـة نظام 
املعمـــول به فـــي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وأوضـــح بيان صـــادر عن 
املنظمـــة أن حلقـــة العمل تلك 
بالتــــعاون مع  ســـوف تنظم 
الشـــؤون ويحضرهـــا  وزارة 
ممثلـــون عـــن دول مــجلس 
التـــعاون اخلليجي واملـــكتب 
التنفيذي لوزراء العمل في دول 
املجلس الى جانب املســؤولني 

في احلكومة الكويتية ملناقشة التحديات التي 
تواجه نظام الكفالة املعمول به وآليات تعديله 

املستقبلية.
  وأضاف البيان ان املشاركني سوف يتعرفون 
على افضـــل اخلبرات العملية من دول املجلس 
للوصول الى احلد األقصى من االمتيازات التي 
ميكن ان حتصـــل عليها احلكومات واملوظفون 
املتعاقدون واســـرهم والـــدول التي ينحدرون 

منها.
  وأشارت املنظمة الى «ان نظام الكفالة الذي 
ميثل الســـند القانوني لالقامة والعمل قد قوبل 

بانتقادات مختلفة من حكومات 
ومنظمات املجتمع املدني والدول 
املصـــدرة للعمالـــة االجنبية 
والعمـــال املتعاقدين واملجتمع 

الدولي».
العمل    وستســـاعد حلقـــة 
املتخصصـــة تلـــك «في وضع 
مبادرات تصب في صالح جميع 
األطراف املعنية وتضمن أيضا 
حقوق العمال األجانب املتعاقدين 

في دول املنطقة».
  وســـيتزامن انطالق حلقة 
العمل تلك مع االعالن عن التقرير 
السنوي حلركة الهجرة العاملية 
لعـــام ٢٠١٠ الذي يوضح اخلطـــوط العريضة 

لتحركات املهاجرين حول العالم.
  وتشـــــــير البــــيانـــات األولــى الى وجود 
٢١٤ مليـــون مهاجر وعامل مغترب حول العالم 
من بينهم ١٥ مليونـــا في دول مجلس التعاون 
اخلليجي بزيادة نســـبتها ١٩٪ عن احصائيات 

في عام ٢٠٠٥.
  وتختلف نسبة العمال األجانب في دول مجلس 
التعاون لتتركز اعلى نسبة منهم في قطر بنحو 
٨٥٫٥٪ تلتها دولة االمارات العربية املتحدة بنسبة 

٧٠ ٪ ثم الكويت بنحو ٦٨٫٨٪.

 آمال الساير تكرم نبيلة املدلج

 عبداهللا البصيري يتوسط آمال الساير ونوري الداود

 نورية العميري تتوسط عددا من املشاركات في الدورة

 تمهيدًا إلحالتها إلى النيابة التجارية

  «التجارة»: ٩ قرارات وزارية إلغالق مخازن تابعة لشركات 
ومطاعم لحيازتها واستخدامها مواد غذائية منتهية الصالحية

الوزارية األخيرة جاءت حرصا 
من وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون على حماية املستهلكني 
من بعض ضعاف النفوس الذين 
يتعمدون العبث بقوت املواطن 
واملقيم، وتفعيال للمادة (٤) من 
قانون قمع الغش في املعامالت 
التجارية التي أجازت للوزير في 
حال الضرورة او االستعجال عند 
ثبوت حالة غش أو عدة حاالت 
لصاحب مهنة او حرفة او جتارة 
أو جتارة خدمة أن يصدر قرارا 
وزاريـــا بإغالق احملـــل واحالة 

صاحبه للنيابة التجارية. 

التعاونية وأحد املراكز التجارية 
لقيامهمـــا بالغش فـــي نوعية 
اللحـــوم، وكذلك إغالق عدد من 
املطاعم فـــي مناطق متفرقة في 
الكويت وذلك لغش املســـتهلك 
واستخدام حلوم ودجاج منتهي 
الصالحية في حتضير الوجبات، 
الفتا الـــى ان القرارات الوزارية 
أغلقت اجلهات املخالفة متهيدا 
الحالتهـــا الى النيابة التجارية. 
وأكد اخلالدي ان الوزارة حتذر كل 
من تسول له نفسه العبث بقوت 
املواطن واملقيم من تطبيق أقصى 
العقوبات عليه. وبّني أن القرارات 

 عاطف رمضان
  كشف الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابـــة التجارية فـــي وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي لــــ «األنباء» أن وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
أصدر ٩ قرارات وزارية نصت 
على إغالق مخازن تابعة لبعض 
الشركات وذلك حليازتها مواد 
غذائية منتهية الصالحية وغير 
صاحلـــة لالســـتهالك اآلدمي. 
وأضـــاف اخلالدي أن القرارات 
اغـــالق ركن  تضمنـــت أيضا 
اللحوم في إحـــدى اجلمعيات 

 قال تعالى: (وقل جاء احلق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا) ڈ.

  قالت األغلبية كلمتها بتجديد الثقة بسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر  احملمد 
والتي جاءت نتيجة لوقفة سموه اجلريئة 
على منصة االستجواب وهي ليست املرة 
األولى، ليضع حـــدا لنهاية تلك املهاترات 
التي تســـتغل فيها األدوات الدســـتورية 
اسوأ اســـتغالل من بعض النواب لكسب 
ما ســـيكون من اصوات الناخبني ضاربني 
مبصلحة الوطن عرض احلائط حريصني 
على إبقاء حالة الفوضـــى لتمرير بعض 
املصالح الشخصية من خالل إثارة العصبيات 
والنعرات القبليـــة، فاحلق أحق أن يقال، 
والكل على يقني ومعرفة بشـــخص سمو 
الرئيس ومـــدى محبته ووفائه وإخالصه 
للكويت وأهلها فالثقة جاءت مبن هو أهل 
لها وهو االختيار املوفق والثقة الدائمة من 
سيدي صاحب السمو، فالشيخ ناصر مبعث 
فخر واعتزاز للجميع، ملا عرف به ســـموه 

من حكمة وعقالنية وحسن أداء.
  قال تعالى: (قل اعملوا فسيرى اهللا عملكم 
ورسوله واملؤمنون) وال يسعنا إال أن نتقدم 
لسموه وألهل الكويت جميعا بأسمى وأحر 
التهاني القلبية على هذه الثقة املتجددة حتت 
ظل راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى وولـــي عهده األمني ومبروك 

يا كويت.
< < <  

  السلبية

  ما شاء اهللا تبارك الرحمن على الكويتيني 
ما ان يطرح الكاتب موضوعا للوطن مصلحة 
فيه إال واالتصاالت تنهال عليه من كل حدب 

وصوب بالشكر والتأييد واستخدام بعض 
العبــــارات مثل قلت ما في قلوبنا وريحتنا 
وغيرهــــا من اجلمل التي يفــــرح بها كاتب 
املقال وما أن يظهر بعض املعترضني الذين 
يوجهون سهامهم إلى هذا الكاتب الذي ينتظر 
ويتوقع الرد من مؤيديه، حتى يفاجأ بالصمت 
املطبق ـ إال من القليل منهم ـ فعندما نأخذ 
على الكويتي «السلبية» فنحن محقون، فهو 
معك عندما يراك وبعيــــد عنك أمام الناس 
والصحافة، علمــــا بأن الكاتب الذي يحترم 
قلمه ال يجامل احدا من إبداء رأيه بل يبديه 
لقناعته في املوضوع،  ووجهة نظره تكون 
قائمــــة على اعتبارات وجيهــــة لها دالالتها 
الواقعية، وال هو في حاجة للمديح، لذا نأمل 
من جميع الكويتيني التخلي عن داء الصمت، 
ألن هذه الســــلبية لها نتائج عكسية على 
املدى البعيد، والتفاعل والتشجيع بعالنية 
احد عناصر املشاركة احلقيقية ويكون سببا 

إلضعاف الطرف اآلخر وإسكاته.
< < <  

  سكرتارية األعضاء

  نتمنى من نواب األمة اجلدد بعد اكتمال 
دورة املجلس احلالي بإذن اهللا ان يطبقوا 
شعار احلفاظ على املال العام قوال وفعال ـ 
والذي لم يتقيد به نوابنا األفاضلـ  مبتدئني 
برفض تعيني األقارب واألصدقاء حتت مسمى 
الســـكرتارية، واحلاجة الفعلية ال تتعدى 
سكرتيرا واحدا لكل نائب، وإلغاء هذا العدد 
الذي وظف لتجنيده للتجمعات والتهليل 
والتصفيق، فرحمة بهذا الوطن ورفقا به 
ان تلتفتوا بعني املصلحة لوطنكم الغالي 

الذي ال مثيل له.
  «رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا». 
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