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العفاسي: الحكومة جادة في مكافحة الفساد  العصفور: الجامعة سعت إلى توظيف ذوي اإلعاقة إيمانًا بدورهم الكامل في المجتمع

التمار: الكويت الوحيدة التي أنشأت هيئة لشؤون اإلعاقة 

افتتاح معرض »تذوق« بمركز متالزمة الداون في الخالدية

العلي: المكرمة األميرية قدمت حاًل 
جذريًا للعمالة المنزلية المخالفة

المبرة الكويتية للتنمية األسرية تكرم رئيسها السابق
ليلى الشافعي

التعاون املش���ترك  في اطار 
بني مبرة اآلل واألصحاب واملبرة 
الكويتية للتنمية األسرية وانطالقا 
من الدور الرائد للمبرة من دعم 
تأس���يس املبرات اخليرية التي 
تطلب مس���اعدتها ومش���ورتها 
ودعمها قام رئيس مجلس ادارة 
املبرة الكويتية للتنمية االسرية 
محمد احلجي بتقدمي درع تذكارية 
لرئي���س مجلس ادارة مبرة اآلل 
واألصحاب السابق د.عبداحملسن 
اخلرافي وذلك تقديرا جلهده في 
املبرة لتحقيق  دعم ومس���اندة 
اهدافها وبهذه املناسبة عبر عضو 
مجل���س ادارة املبرة ورئيس���ها 
السابق عن س���عادته قائال: في 
البداية اتقدم بالشكر للسيد محمد 
احلجي وجميع العاملني في املبرة 
الكويتية للتنمية األسرية على هذا 
التقدير والتكرمي الذي ليس هو 
بغريب على هذه املبرة التي تسعى 
لتوثيق العالقات االسرية والتنمية 

الثقافية واالجتماعية والتأهيل 
االجتماعي والنفسي واحلد من 
اآلثار السلبية والعمل على دعم 
االستقرار االسري داخل املجتمع 
الكويتي وامتنى من اهلل تعالى 
لكم كل توفيق ومستقبال واعدا من 
أجل حتقيق هدفكم األسمى الذي 

انشئت من أجله املبرة.
من جانبه أشاد احلجي بدور 

رئيس املبرة قائال: احلمد هلل الذي 
أعاننا على إنشاء املبرة الكويتية 
للتنمية األسرية التي أشرقت في 
سماء الكويت بفضل اهلل تعالى 
أوال ثم بجهود القيادات املتعاونة 
في وزارة الشؤون والعمل وبجهود 
رجال العمل اخليري الذين كان 
لهم ايضا الدور الفعال في ظهورها 

الى النور.

قال مدير ادارة العمالة املنزلية العميد عبداهلل العلي ان املكرمة 
االميرية السامية ملخالفي االقامة تقدم حال جذريا ملشكالت العمالة 

املنزلية املوجودة حاليا في عدد من السفارات اآلسيوية.
وأوضح العميد العلي في تصريح صحافي ان املكرمة االميرية 
ميكن ان تقدم حال لهؤالء املخالفني مبينا ان السفارة السيالنية 
حتوي 380 خادمة منهم والسفارة الفلبينية 250 خادمة والنيبالية 

160 خادمة والسفارة االندونيسية 194 خادمة.
وذك���ر ان القرار ينطبق على املخالف���ني لقانون االقامة ممن 
انتهت اقامتهم او الذين لديهم تأشيرات انتهت املدة احملددة لها 
قبل تاريخ ال� 24 فبراير املاضي موضحا ان العمالة املنزلية التي 
عليها قضايا تغيب ميكنهم االس���تفادة من املهلة املمنوحة دون 

اي معوق ما دامت ال توجد بحقهم اي قضايا اخرى.
وبني العلي انه سيتم ترحيل العمالة املنزلية بعد اخذ بصماتهم 
التعريفية من االدارة العامة لألدلة اجلنائية وحث الكفالء على 
القيام بدورهم في هذا الشأن حتى ال يواجهوا اي مساءلة قانونية 

في حال ايوائهم لعمالة منزلية مخالفة لقانون االقامة.
وقال انه مت اتخاذ االستعدادات تنفيذا للمكرمة السامية بصدور 
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود رقم )1054/2011( للسماح للوافدين املخالفني لقانون االقامة 
مبغادرة البالد من االول من مارس اجلاري حتى 30 يونيو املقبل 

من دون مساءلة او دفع غرامات من جميع املنافذ احلدودية.

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة د.جاسم 
التمار أن الكويت ه����ي الدولة الوحيدة في اخلليج 
التي لديها هيئة عامة لشؤون اإلعاقة وهي مبنزلة 
وزارة قائمة بذاتها تهتم بشؤون ذوي اإلعاقة، مشيرا 
إلى أن معظم الوزارات واجلهات املعنية في الدولة 
أبدت اس����تعدادها الكامل للتعاون مع الهيئة العامة 
لشؤون اإلعاقة وتقدمي كل املساعدات املمكنة لتسهيل 
حي����اة ذوي اإلعاقة في الكويت. جاء هذا خالل لقاء 
عقدته إدارة التطوير اإلداري والتدريب في جامعة 
الكويت مع د.جاسم التمار إللقاء الضوء على جتربته 
في مجال عمله والتي ميكن االسترشاد بها من قبل 
اجلهاز اإلداري في اجلامعة، وحضره كل من األمني 
عام املساعد للشؤون اإلدارية غسان العصفور واألمني 
عام املساعد لشؤون املرافق العامة بدر الذياب ومديرة 
إدارة التطوير اإلداري والتدريب سعاد الزيد، وعدد 
كبير من القياديني ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام 

في مراكز العمل املختلفة في جامعة الكويت.
وأكد التم����ار خالل اللقاء ضرورة تأهيل املباني 
اجلامعية واملكتبات لتتناسب مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وتوفير مواق����ف خاصة في جميع املباني 
اجلامعية القريبة من القاعات الدراسية، باإلضافة إلى 
عمل هويات جامعية خاصة بهم وإنشاء مركز واحد في 
اجلامعة يختص بجميع أمورهم ومعامالتهم، بدال من 

جلوئهم إلى جهات متعددة لتخليص معامالتهم.
 من جانبه، أكد األمني عام املس����اعد للش����ؤون 
اإلدارية غسان العصفور أن الكثير من الدول تقاس 
حضارتها ورقيها مبدى اهتمامها بفئة ذوي اإلعاقة، 
مشيرا إلى أن جامعة الكويت سعت منذ سنوات إلى 
دمج ذوي االحتياجات اخلاصة داخل اجلامعة، لكي 
تشعرهم بأنهم جزء من هذا املجتمع وأن عليهم دورا 
كامال البد أن يؤدونه، وأال متنعهم إعاقتهم من إجناز 

العديد من األعمال.

بشرى شعبان
ضمن سباق التعاون والتكامل بني اجلمعية 
الكويتية ملتالزمة الدوان واهالي منطقة اخلالدية 
نظ����م ام����س االول معرض »ت����ذوق« في مركز 

الداون.
هذا ما اش����ارت اليه رئيسة اجلمعية حصة 
البالول التي قالت اننا في منطقة اخلالدية منذ 
انش����اء اجلمعية وقبل اشهارها ولدينا مركزان 
في هذه املنطقة واردنا من هذا املعرض ان نتوج 
عملية التواصل والتكامل مع اهالي املنطقة التي 
نك����ن لها كل احملبة على احتضانها البنائنا من 

فئة متالزمة الداون.
وبينت البالول ان 25 اسرة ارادوا ان ينظموا 
هذا املعرض »تذوق« للمأكوالت من صنعهم ويكون 
ريعه بالكامل لصالح جمعية الداون تعبيرا عن 
اهتمامه����م بهذه الفئة ونحن تفاعلنا مع طلبهم 
وقمنا بتنظيم املعرض برعاية وحضور والدة 
املعاقني الش����يخة ش����يخة العبداهلل التي ابدت 

اعجابها بالتكامل احلاصل ب����ني اهالي املنطقة 
واجلمعية متمني����ة ان تكون قدوة يحتذى بها 

في كافة املناطق.
واش����ارت البالول الى ان العمل توج بتبرع 
س����خي من جمعية اخلالدية التعاونية للمركز 
اضافة الى ريع املعرض، موضحة ان هناك العديد 
من االنشطة س����يتم تنظيمها في املستقبل بني 
اجلمعية واهالي املنطقة باالخص بعد االنتهاء 

من انشاء حالة املركز.
بدورها اثنت اميرة الش����مري على التعاون 
املتميز بني اهالي منطقة اخلالدية وجمعية الداون 
والذي يثمر مزيدا من االحتضان املجتمعي لهذه 
الفئة وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في اجناح 
هذا املعرض السيما االسر التي شاركت في اعداد 

االطباق املتميزة.
وكان قد اس����تهل احلفل بت����الوة من القرآن 
الكرمي لالبنة من فئة الداون دانا النمش، وكلمة 

ترحيبية باحلضور.

الباطني: بيت الزكاة يسعى لمواكبة 
أحدث األنظمة اإلدارية والمؤسسية 

»المرأة والطفولة« بوزارة الشؤون تقيم 
ماراثون »صحتنا دليل رعايتنا« 21 الجاري

تقيم ادارة املرأة والطفولة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل املاراثون الرياضي األول »صحتنا 
دليل رعايتن���ا« برعاية وزير الش���ؤون د.محمد 

العفاسي وذلك بتاريخ 21 مارس اجلاري.
وقال���ت االدارة في تصري���ح صحافي أمس ان 
املارثون الذي سيبدأ في الساعة التاسعة والنصف 
صباحا ويستمر حتى اخلامسة مساء سيقام على 

شارع اخلليج العربي.
وبينت ان هذه األنش���طة ته���دف الى التوعية 

مبخاطر مرض التصلب العصبي )س م( وكيفية 
الوقاية منه وذلك مبشاركة طلبة املدارس وفرق 
اجلوالة والكشافة واملرشدات وجمعيات النفع العام 
وفرق طبية متخصصة إلجراء بعض الفحوصات 

الطبية الالزمة.
واضافت ان االعمار احملددة للمشاركة في املاراثون 
ستكون محددة بأربع فئات األولى من 5 - 13 سنة 
والثانية من 14 - 25 س���نة والثالثة من 26 - 35 

سنة والرابعة من 36 فما فوق.

أعلن بيت الزكاة عن س���عيه 
الدائم ف���ي مواكبة أحدث االنظمة 
االدارية واملؤسسية، وذلك إميانا 
التطوي���ر االداري  منه بأهمي���ة 
والبشري، وانطالقا من هذا املبدأ 
فقد اس���تحدث بيت الزكاة العام 
املاض���ي إدارة املوارد البش���رية 
التي أوكل اليها االهتمام بالعنصر 
البشري واملؤسسي في البيت، كما 
أولت اإلدارة العليا للبيت عنايتها 

ودعمها لهذه اإلدارة.
وبهذه املناسبة صرح مدير إدارة 
املوارد البشرية في بيت الزكاة احمد 
عطية الباطن���ي بأن إدارة املوارد 
البشرية تقوم بدور كبير في متابعة 
كل ما هو جديد في مجال التنمية 
البشرية في البيت وانعكاس ذلك 

على التنمية املؤسسية.
وقال الباطني ان اإلدارة تقوم 
بدور مهم وحيوي في مجال التدريب 
والتأهيل من خالل منهجية واضحة 
في إعداد اخلطة التدريبية ابتداء 
من دراسة االحتياجات التدريبية 
وجتمي���ع البيان���ات الالزمة من 
االفراد والوحدات االدارية وحتى 
بن���اء ووضع اخلط���ة التدريبية 
املتكاملة ومن ثم تنفيذ تلك اخلطة 

ومتابعتها.
وأضاف الباطني أن إدارة املوارد 

البشرية تقوم أيضا بقياس عائد 
التدريب من برامج خطة التدريب 
ما يس���اهم بشكل فعال في تقييم 
العملية التدريبية في بيت الزكاة 

ككل.
الش���ؤون  وفي مجال تطوير 
الوظيفي���ة تق���وم االدارة بوضع 
خارطة طريق لتطوير الش���ؤون 
الوظيفي���ة، حيث مت عقد برنامج 
تدريبي يختص بالتوجهات احلديثة 
في إدارة املوارد البش���رية والتي 
من أهم أركانها اختيار واستقطاب 
الكفاءات االدارية وكيفية احملافظة 
عليها وإدارتها، مبينا أن البرنامج 
التسعة  القواعد  التدريبي تناول 
إلدارة املوارد البشرية وهي أحدث 

نظري���ات إلدارة وتنمي���ة املوارد 
البشرية.

من جانب آخر لفت الباطني الى 
أن اإلدارة تقوم حاليا بتطوير دليل 
وصف الوظائ���ف في بيت الزكاة 
وفق اح���دث االنظمة ومبا يتالءم 
مع لوائح وأنظمة ديوان اخلدمة 

املدنية.
وفيما يخص التطوير الهيكلي 
والتنظيمي لبيت الزكاة، فقد أوضح 
الباطني ان البيت يعكف حاليا على 
إعادة النظر في انعكاسات الهيكل 
االداري اجلديد للبيت والذي اعتمد 
في العام املاضي ووضع التوصيات 

واالقتراحات املناسبة في ذلك.
وأكد الباطني ان بيت الزكاة أعاد 
النظر في اإلجراءات والسياسات 
العاملني  أداء  املتبعة في تقيي���م 
وربط ذلك باحلوافز املقدمة في بيت 
الزكاة، إلى جانب سعي إدارة املوارد 
البشرية إليجاد التكامل والتنسيق 
مع الوحدات اإلدارية في بيت الزكاة 
مبا يحقق االهداف والغايات السامية 
للبيت، كما تقوم االدارة بالتواصل 
املستمر مع اجلهات املعنية بالتنمية 
البشرية واملؤسس���ية من أهمها 
ديوان اخلدم���ة املدنية والبيوت 
االستشارية واجلهات احلكومية 

ذات الصلة. 

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي رئيس فريق »احلوكمة ومكافحة 
الفساد« جدية احلكومة في إقرار قانون مكافحة 

الفساد والعمل على تطبيقه.
وقال العفاسي ل� »كونا« ان احلكومة تسعى 
جاهدة من خ���الل التعاون مع مجلس االمة الى 
إيجاد صيغ توافقية للعمل على س���رعة اجناز 
املشاريع املقدمة بقوانني واملتعلقة مبكافحة الفساد 
من قبل مجموعة من النواب التي هي محل دراسة 

ومتابعة للفريق املشكل.
وأضاف انه استعرض خالل االجتماع الثالث 
لفريق عمل )احلوكمة ومكافحة الفساد( 18 مقترحا 
بقانون قدمها الن���واب، مبينا ان تقاطع بعض 
األفكار يحتاج الى دراسة متأنية ونقاش وحوار 

للتوصل الى افضل الصيغ التوافقية.
وأشاد بجهود الفريق وسباقه مع الزمن لالنتهاء 
من الدراسات والتوصيات لرفعها ملجلس الوزراء 
ومن ثم مناقشتها في مجلس االمة إلقرارها، مضيفا 

ان فريق العمل وجد ان هناك أرضية مشتركة بني 
املقترحات املقدمة من االعضاء والتوجه احلكومي 
مما يؤكد ان عملية التوافق ستساهم في حتقيق 

االتفاق بني اجلهات ذات الصلة.
وذكر العفاس���ي انه قدم دراسة بشأن نقاط 
اخلالف على كل مقترح وتفريغها كل على حدة 
وناقش التصورات الت���ي وضعها فريق العمل 
بخصوص إنشاء هيئة موحدة معنية مبكافحة 
الفس���اد وتطبيق مبادئ احلوكم���ة واإلفصاح 
والشفافية وطبيعة عمل هذه الهيئة ومكوناتها 
األساسية واختصاصاتها املستمدة من القانون 

املقترح في حال إقراره. 
وحضر االجتماع الشيخ محمد العبداهلل ووكيل 
ديوان اخلدم���ة املدنية فيصل الغريب والوكيل 
املس���اعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس االمة 
احمد الهيفي واملستشار ناصر محارب من ادارة 
الفتوى والتش���ريع ومدير مكتب الوزير حمود 

احلمد إضافة الى حمد املطيري.

د.محمد العغاسي مترئساً اجتماع فريق احلوكمة ومكافحة الفساد

درع تذكارية للتمار

اميرة الشمري وحصة البالول تقدمان درع اجلهة املنظمة للشيخة شيخة العبداهلل

دانا النمش تفتتح املهرجان بكلمة

محمد احلجي مكرما د.عبداحملسن اخلرافي

جانب من املعروضات

أحمد عطية الباطني
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 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً

60365666
66622380

مطــلــوب 
1- اأخ�صائي نف�صي

2- اأخ�صائية نف�صية متخ�ص�صة
يف اختــبــارات وك�صـلــر 
للذكاء ملكتب ا�صت�صارات


