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تعاونية الصليبية تفتتح مهرجانها التسويقي 
وتوفر تذاكر المدينة الترفيهية بأسعار مخفضة

العبداهلل بحث مع بالكيت سبل
تعزيز العالقات الكويتية ـ الليبيرية

150 مشاركًا في يوم داو الرياضي للمراكز التطوعية

اعلن املدي����ر املعني جلمعية الصليبية التعاونية 
علي حس����ن عن انطالق املهرجان التس����ويقي األول 
لتحطيم األس����عار في ظاهرة غير مس����بوقة لتقدمي 
افضل اخلدمات للمس����اهمني وألهالي املنطقة وذلك 
في يوم 25 يناير، وقال حسن ان املهرجان يهدف الى 
تخفيض االسعار ومواجهة الغالء املتوقع في اسعار 
السلع الغذائية واالستهالكية فهناك عروض مميزة 
وتخفيض����ات كبرى الكثر من 250 صنفا اضافة الى 

مهرجان اخلضار والفواكه.
واشار الى ان املهرجانات التسويقية التي تقام في 
اجلمعية تعمل على توفير جميع االصناف باسعار 
مخفضة لتخفيف االعباء عن املستهلك ولكسر احتكار 
بعض الس����لع املرتفعة لتصبح في متناول اجلميع 
فاجلمعي����ة تعمل على توفير كل احتياجات املواطن 
من سلع غذائية واستهالكية باسعار مخفضة. واكد ان 

اجلمعية حرصت على تنظيم هذا املهرجان مبشاركة 
كبرى الشركات لتسويق منتجاتها كافة للفت انظار 
رواد السوق الى االصناف املخفضة االسعار وما مت 
عرضه من سلع جديدة، مؤكدا اهمية هذه املهرجانات 
في تنش����يط املبيعات ورفع األعباء املالية عن كاهل 
املستهلك. واكد حسن على اهمية وضع استراتيجية 
ملواجهة ظاهرة غالء األسعار مبشاركة كل االطياف 
والش����رائح من افراد وجماعات ومؤسسات املجتمع 
املدن����ي، فاجلميع على قدر من املس����ؤولية والوعي 
للتصدي لظاهرة ارتفاع االسعار. واضاف حسن أن 
اجلمعية عملت على توفير تذاكر املدينة الترفيهية 
باسعار مخفضة وذلك خدمة البناء املنطقة للترفيه 
عن انفسهم خالل فترة اجازة نصف السنة، كما وعد 
اهالي املنطقة بأنه سيبذل قصارى جهده لتقدمي املزيد 

من اخلدمات االجتماعية وافضلها.

استقبل محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل 
مبكتبه باحملافظة سفير جمهورية ليبيريا كوناكي 
بالكيت وتبودلت األحاديث الودية عن العالقات الطيبة 

بني البلدين.
وأعرب الس����فير بالكيت عن سعادته بالعمل في 
الكويت وانه تباحث مع احملافظ حول جميع العالقات 
بني الكويت وليبيريا وانه يسعى الى زيادة توطيد 
العالقات الطيبة مع الكويت وزيادة االستثمارات بني 
البلدين والتعاون في شتى املجاالت، وأشاد بالدور 
الكبير الذي يقوم به صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد في حتس����ني العالقات وتوطيدها بني 
الكويت ودول العالم، ومتنى زيادة التعاون والترابط 

بني الكويت وجمهورية ليبيريا.
وشكر بالكيت الشيخ علي العبداهلل على حسن 
االستقبال واملعلومات الطيبة التي نقلها إليه احملافظ 
وانه يأمل في تكرار الزيارة والتعاون املثمر بني البلدين، 
وانه وجه الدعوة للشيخ علي العبداهلل لعمل توأمة 
مع إحدى محافظات ليبيريا وهنأ الكويت ومحافظة 
مبارك الكبير واحملافظ الشيخ علي العبداهلل مبناسبة 

االحتفاالت الكويت باألعياد الوطنية.

ندى أبونصر
نظم مركز لوذان الجنازات الشباب )لوياك( يوما 
رياضيا حتت عنوان »يوم رياضي داو الرياضي للمراكز 
التطوعية« نسبة الى شركة داو للكيماويات الراعية 
للبرنامج أقيم اليوم الرياضي في مالعب حسن أبل 
بالدسمة. واشترك فيه ما يقارب 150 مشاركا من مراكز 
دور الرعاية وذوي االحتياجات اخلاصة والتي ضمت 
مركز عبير ومركز الكويت للتوحد ومركز اخلرافي 
ألنشطة املعاقني ومركز الداون سيندروم وجمعية رعاية 
املعاقني وذلك مبشاركة أطفال جلنة االرادة والطموح 
ب� »لوياك« وبحضور رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في »لوياك« فارعة السقاف وممثل شركة داو 
للكيماويات ومدير العالقات العامة والعالقات احلكومية 
ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا جاريث جير. وتخلل 
اليوم الرياضي كلمة ألقتها السقاف رحبت فيها مبدير 
العالقات احلكومية ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

بشركة داو للكيماويات جاريث جير.

وأعربت عن سعادتها باملساهمة ولو بقدر بسيط 
في رسم البسمة على وجوه بعض فئات املجتمع التي 
لم يك����ن لها وافر من احلظ في الصحة البدنية التي 
يتمتع بها اآلخ����رون. وزادت: انني على يقني بأنكم 
جميعا تش����اركونني هذا االحس����اس الرائع الذي ال 
يضاهيه احساس ومن كان يعتقد اننا اليوم نقف في 
موقف املعطي وان اخواننا واخواتنا ذوي االحتياجات 
اخلاصة هم اجلانب املتلقي فهو مخطئ، فكالنا يعطي 
اآلخر وبقدر ما نحن نساهم في رسم االبتسامة بقدر 
ما نأخذ من هذا العطاء الشعور الفائض بالسعادة.

وم����ن جهته، أكد جاريث جير ان املهرجان جميل 
جدا وان ش����ركة داو حتب دائما ان تساهم في تقدم 
املجتمعات التي تعمل فيها، وزاد نحن نؤمن بأن جناح 
شركاتنا مرتبط بنجاح املجتمعات وتقدمها، ونؤمن 
مبهمة »لوياك« وأهدافها في تنمية قدرات الش����باب 
ونعتق����د ان »لوياك« كان له دور مهم في دفع عجلة 

التقدم في الكويت.

تخفيضات ألكثر من 250 صنفًا

علي حسن خالل جولة في اجلمعية

الشيخ علي العبداهلل مستقبال السفير كوناكي بالكيت

لوياك حريص على رسم البسمة على وجوه جميع فئات املجتمع

العازمي: إجراءات تصعيدية في حال استمرار 
تجاهل إقرار كوادر موظفي وزارات الدولة

الديحاني: طبيعة العمل في وزارة الكهرباء والماء
تستدعي االستعجال في إبراز مطالبهم المالية

الهاجري: مؤتمر الكويت األول لذوي االحتياجات الخاصة 
يؤكد اهتمام الحكومة برعاية جميع شرائح المجتمع

خطوات والتي ميكن أن تكون 
أكثر تصعيدا حتى ينال موظفو 
الدولة حقوقه���م وفقا لقواعد 
العدل واملساواة واسوه بزمالئهم 

اآلخرين بوزارات الدولة.
وبني ان احتادنا املهني سيقوم 
في الفترة القادمة بالتنس���يق 
النقابات وموظفي  بني رؤساء 
الدولة املستحقني لتلك الكوادر 
على نحو يحقق لهم مطالبهم 
املشروعة، مع العلم ان الكوادر 
املستحقة ملوظفي وزارات الدولة 
التس���ع التابعة الحتاد نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي قد 
مت حصره���ا على نحو واضح 
وقدم���ت الحتادنا املهني حيث 
سيتم تقدميها الى أصحاب القرار 
في هذا الشأن خالل األيام القليلة 
القادمة ومن خالل املقابلة التي 
ستتم برئيسي ديوان ومجلس 

اخلدمة املدنية.

الوظيفية س���واء الفنية منها 
او اإلدارية او اإلش���رافية مبا 
يتناس���ب مع حيوية وأهمية 
العمل الذي يقومون به وذلك 
م���ن خالل متييزه���م ببعض 
الت���ي  الب���دالت واحلواف���ز 
تشجعهم على حتمل ظروف 
وبيئة العمل الصعبة والشاقة، 
والتي تتطلب منهم مواصلة 
اللي���ل بالنهار من اجل توفير 
الراحة للمواطن، لذلك نطالب 
املسؤولني في الدولة بإنصاف 
التي  العاملني وإقرار املطالب 
سبق للنقابة وان تقدمت بها 
س���واء ما يتعلق منها بزيادة 
بعض الب���دالت او تصنيفهم 
ضمن أصحاب األعمال الشاقة 

واخلطرة.

وذكر ان املؤمتر يشتمل على 
ثالث جلسات عمل يشارك فيها 
نخبة من املهتمني بشريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتتمحور 
حول كيفية تأصيل نظرة املجتمع 
اإليجابية جتاه املعاق وإشراكه 
في عملية التنمية ودور املعاق 
في كس���ر التحدي واالنخراط 
في خدمة مجتمع���ه وجتهيز 
الظروف املناسبة من قبل األسرة 
واملجتمع وأهمية دور اإلعالم 
ومؤسسات املجتمع املدني في 
دعم املعاق وتشجيعه وعرض 
جتارب خليجية في دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة مجتمعيا 
ومناقش���ة دور احلكومات في 
إبراز اجنازات املعاق وتكرميه 
كنوع من الدعم املستمر وكذلك 
دور القطاع اخلاص في توفير 
الفرص الوظيفية لفئة املعاقني 
كجزء من املسؤولية االجتماعية 
باإلضاف���ة إلى ع���رض قانون 
املعاقني اجلديد في الكويت واهم 
مواده وأسس تفعيله والتعريف 
القانون  بفئة ذوي اإلعاقة في 

الكويتي اجلديد للمعاقني.

وأضاف ان رؤساء النقابات اتفقوا 
على أنهم ازاء ذلك التقصير من 
قبل ديوان ومجلس اخلدمة املدنية 
فانهم سيقومون في الفترة القادمة 
باتخاذ اجراءات تصعيدية اش���د 
وذلك لرد احلقوق الى أصحابها 
وخاصة أن حقهم واضح مدعوم 
التي  القانونية  بكافة األس���انيد 
تؤكد أحقيتهم ف���ي تلك الكوادر 

واملزايا املالية.
واوضح ان رؤس���اء النقابات 
قاموا بوض���ع خطوات جادة من 
اجل حتركهم لتحقيق تلك املطالب 
تبدأ مبقابلة كل من رئيس ديوان 
اخلدم���ة املدنية ورئيس مجلس 
اخلدمة املدنية لوضع كافة احلقائق 
أمامهما واليضاح عدالة قضيتهم 
والبراز أحقيتهم القانونية في تلك 
الكوادر كما أنهم سينتظرون ما 
ستسفر عنه تلك املقابالت وعلى 
ضوئها يتم اتخاذ ما يتبعها من 

اخلدمة املدنية.
وح���ذر الديحان���ي م���ن ان 
االس���تمرار في جتاهل مطالب 
الكهرباء واملاء  العاملني بوزارة 
سيدفع بالنقابة الى اتخاذ خطوات 
تصعيدية أخرى في حال لم تتم 
تلبية هذه املطالب املس���تحقة، 
مش���يرا الى ان طبيع���ة العمل 
في وزارة الكهرباء واملاء تتسم 
بالطابع الفني واإلنتاجي، حيث 
تتولى الوزارة إدارة أهم مرفقني 
في الدولة، هما مرفقي الكهرباء 
واملاء، والتي ال ميكن االستغناء 
عن خدماتهما نظرا ألهمية دورهما 
في توفير وسائل احلياة الكرمية. 
وأضاف: من هنا يجب على الدولة 
ان تنظر الى العاملني في هذين 
املرفقني مبختلف مس���توياتهما 

حول ما تتعرض له شريحة ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة من نظرة 
ومعاملة غير الئقة بل قد تكون 
أحيانا نظرة دونية جتاه إعاقتهم 
وهي التزال راس���خة في عقول 
البعض من أفراد املجتمع مؤكدا 
ان الغالبية من املعاقني ترفض ان 
تكون هذه النظرة جتاههم مبنية 
على أس���اس من الشفقة املبتذلة 
والرحمة املصطنعة ملا لهذه النظرة 
من سلبية مفرطة قد تبعث على 
اإلحساس بان املعاق ال ميكن له 
ان يكون عنصرا فاعال في املجتمع 
في الوقت الذي يشعرون هم في 
أنفسهم وهم كذلك بأنهم مبدعون 
ومجتهدون له���م ما لغيرهم من 
حقوق وعليهم ما على غيرهم من 
واجبات مجتمعية وحياتية كأي 
فرد من أف���راد املجتمع. وأضاف 
انه كلما تغي���رت نظرة املجتمع 
ايجابيا جتاه املعاق وغابت عنه 
نظرة الشفقة وأتيحت له الفرصة 
العادلة فانه سيشارك في نهضة 
مجتمعه أميا مشاركة وسيزداد 
عمل���ه تألقا وإبداعا ال مثيل لهما 

والواقع اثبت لنا ذلك واليزال.

ديوان ومجلس اخلدمة املدنية لتلك 
املطالب الهامة واحليوية ملوظفي 
وزارات الدولة والتي تسببت في 
وقوع الضرر على موظفي وزارات 
الدولة وأوجدت فوارق مالية كبيرة 
بينهم وبني أقرانهم اآلخرين الذين 
حصل���وا على تل���ك الكوادر مما 
كان له اثر واضح على نفوسهم 
ومستوى معيشتهم وأيضا على 
مس���تويات أدائهم الوظيفي كما 

أشعرهم باالحباط واليأس.
وزاد ب���أن رؤس���اء النقابات 
احلكومية قد أشاروا وبكل وضوح 
الى مسؤولية ديوان اخلدمة املدنية 
عن تل���ك األض���رار التي حلقت 
الدول���ة وذلك النعدام  مبوظفي 
املصداقية في معاجلة تلك القضية 
وعلى الرغم من وجود املذكرات 
القانونية الوافية التي قدمت اليهم 
والت���ي تؤكد عل���ى أحقيتهم في 
تلك الكوادر واملزايا املالية اال انه 

وتعديل البدالت مع النقابة ومت 
حتويل���ه الى مجل���س اخلدمة 
النقابة سوى  املدنية ولم جتن 
وعود كثيرة من الوزير بإقرارها 
ولم تنف���ذ ومت جتاهل مطالبنا 
املستحقة، وتس���اءل الديحاني 
ف���ي تصريح صحاف���ي هل ان 
املدنية  األوان ملجل���س اخلدمة 
ان يقر هذا الكادر والتعديل من 
هذه البدالت املستحقة للعاملني 
بال���وزارة، خصوصا ان جميع 
العاملني بالوزارة يبذلون جهودا 
مضني���ة حتى يس���تمر العمل 
بالوزارة في األوقات العصيبة 
في فت���رات الصيف حتى تصل 
الكهرباء الى اجلميع دون انقطاع 
على األقل البد ان تنظر الوزارة 
ومجلس اخلدمة املدنية جلهودهم 

وتكرمي اإلجنازات الفردية لذوي 
االحتياجات اخلاصة في الكويت 
باإلضافة إلى تفعيل دور احلكومات 
ف���ي دع���م ذوي االحتياج���ات 
اخلاصة في ظ���ل قانون املعاقني 
اجلديد والتأكيد على دور اإلعالم 
ومؤسسات املجتمع املدني في خدمة 
املعاق وتكرميه وإبراز جناحاته 
القطاع اخل���اص في دعم  ودور 
وتوظيف فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
كما أك���د الهاجري ان املؤمتر 
ينطلق من عدة أهداف ومرتكزات 
مهمة ترسخت في أذهان مؤسسيه 
والداعم���ني له إميان���ا منهم بأن 
للمع���اق بوجه ع���ام احتياجات 
خاصة وتعامال خاصا بل اهتماما 
خاصا جدا، مشيرا الى ان القائمني 
على ه���ذا املؤمتر حرصوا مثلما 
يح���رص اجلميع على تس���مية 
املنضمني لهذه الشريحة الغالية 
على قلوب اجلمي���ع بفئة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وأشار إلى أن املؤمتر يشتمل 
على ع���دد من احمل���اور التي مت 
إعدادها بعناي���ة بالغة لتالمس 

لألسف قد مت االستهانة بها وقذف 
بها في األدراج مما عرض أصحاب 
تلك احلقوق لالحباط الكبير خالل 
الفت���رة املاضية من جراء ضياع 
حقوقهم املشروعة وكان لذلك تأثير 
كبير عليه���م وافقدهم الثقة في 
املدنية.   ديوان ومجلس اخلدمة 

ويتم تكرميهم وتنفيذ طلباتهم 
املستحقة سواء من الكادر اخلاص 
أو زي���ادة البدالت الهزيلة ال ان 
ال���وزارة ومجلس  تتجاهله���م 

هموم وتطلعات ه���ذه الفئة في 
مجتمعاتنا وما تعانيه من حتديات 
وعقبات قد حت���د من اجنازاتهم 
الفردية منها واجلماعية رغم ان 
ثلة منهم قد حققت والتزال حتقق 
الكثير من اإلبداعات واالنتصارات 
على املس���تويني احمللي والدولي 
وعلى كاف���ة األصعدة وما تبعه 
من مساهمة في رفع علم الكويت 
خفاقا عاليا بني األمم في الكثير 

من احملافل الدولية.
الهاج���ري للحديث  وتطرق 

بشرى شعبان
أك���د رئي���س احت���اد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي بدر 
العازمي انه بناء على دعوة احتادنا 
املهني فقد اجتمع رؤساء نقابات 
العاملني بالقطاع احلكومي مبقر 
االحتاد وذلك للتباحث والتشاور 
حول قضية الكوادر واالمتيازات 
املالية ملوظفي وزارات الدولة الذين 
حرموا من تلك الكوادر على نحو 
صارخ، تلك الكوادر التي حصل 
عليها غيرهم من موظفي الدولة 
على الرغم من استيفائهم لكافة 
الشروط واملتطلبات التي تسمح 
الكوادر  بحصوله���م على تل���ك 
ولتش���ابه طبيعة العمل في هذا 

الشأن.
وأضاف العازمي في تصريح 
النقابات  صحاف���ي ان رؤس���اء 
احلكومية قد اظهروا استياءهم 
وامتعاضهم م���ن جتاهل كل من 

أك���د رئيس نقاب���ة العاملني 
الكهرباء وامل���اء فايز  ب���وزارة 
الديحاني ان النقابة قامت بعقد 
اجتماعات ولق���اءات كثيرة مع 
وزير الكهرباء واملاء لتقدمي عدد 
العمالية املستحقة  من املطالب 
للعاملني بالوزارة ومن بني هذه 
املطال���ب إقرار ال���كادر اخلاص 
بالعاملني بالوزارة، وكذلك جميع 
البدالت التي البد ان تتغير نظرا 
ألنه مر عليها عقود من السنوات 
مثل بدل النوبة وبدل الضوضاء 
وبدل املناطق النائية وبدل التلوث 
وبدل الصرافة وبدل سماعة وبدل 
انتقال وبدل حراسة وبدل عهدة 
والتي لم تتعد قيمة البدل فيها 
دينارين وقامت الوزارة مبناقشة 
الكادر اخلاص بالعاملني بالوزارة 

بشرى شعبان
الكويت األول  ينطلق مؤمتر 
لذوي االحتياجات اخلاصة بعد غد 
الثالثاء والذي يقام حتت رعاية 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد في فندق موفنبيك املنطقة 
احلرة. وأكد رئيس املؤمتر عبداهلل 
الهاجري في تصريح صحافي ان 
رعاية الشيخ أحمد الفهد ملؤمتر 
الكويت األول لذوي االحتياجات 
اخلاصة أعطت له ثقال كبيرا خلدمة 
فئة عزيزة على قلوب أهل الكويت 
جميعا، مثمنا رعاية الشيخ احمد 
الفهد لهذا املؤمتر التي تؤكد أيضا 
اهتمام حكوم���ة الكويت برعاية 

جميع فئات وشرائح املجتمع. 
وذك���ر الهاج���ري ان املؤمتر 
يه���دف الى العم���ل على تأصيل 
النظرة اإليجابية من قبل املجتمع 
جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة 
إيجابيا، والعمل على تشجيع ذوي 
االحتياجات اخلاصة لالنخراط 
في خدمة بلده ومجتمعه وإبراز 

عبروا عن استيائهم لعدم المساواة في االمتيازات المالية

طالب بإقرار بدل الضوضاء والمناطق النائية سريعًا

ينطلق الثالثاء برعاية الفهد ويتضمن محاور لتلبية متطلباتهم

بدر العازمي 

فايز الديحاني

عبداهلل الهاجري

د.فوزي الدوخي

بدء االختبارات بمنظومة المؤهالت المهنية لـ 3 مهن 
بشرى شعبان

كشف الرئيس املهني ملنظومة املؤهالت املهنية الكويتية د.فوزي 
الدوخي عن بدء تطبيق االختبارات املهنية على املتقدمني لش���غل 
وظائف ذوي االحتياجات اخلاصة اليوم األحد، الفتا الى أن الوظائف 
التي س���يتم اختبار املتقدمني لها هي »اخصائي نفسي احتياجات 
خاصة، مدير برامج احتياجات خاصة، ومشرف برامج احتياجات 
خاصة«، مطالبا بسرعة التسجيل لالختبارات ملن لم يسجل. وعلى 
صعيد آخر، قال انه في إطار برتوكول التعاون بني منظومة املؤهالت 
وجمعية املعلمني س���يتم تنظيم دورات خاص���ة في التربية مبقر 
جمعية املعلمني بالدس���مة، مشيرا إلى انها تتضمن: دورة أساليب 

تدريس الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يحاضر فيها د.عبدالرحمن 
اجلرار وتبدأ يوم االثنني املوافق 14 فبراير اجلاري وتستمر حتى 

يوم األربعاء املوافق 16 من نفس الشهر.
دورة تعديل السلوك ويحاضر فيها د.فوزي الدوخي من 14 إلى 16 
فبراير. دورة إعداد وتنفيذ اخلطة الفردية التربوية ويحاضر فيها 
د.مبارك الذروة وتبدأ يوم االثنني املوافق 7 مارس املقبل وتستمر 

حتى يوم األربعاء املوافق 9 مارس.
دورة مس���اعد معلم ذوي االحتياجات اخلاصة ويحاضر فيها 
د.بدر البراك وتبدأ يوم الثالثاء املوافق 15 مارس املقبل وتس���تمر 

حتى يوم اخلميس املوافق 17 مارس.


