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 نورة العثمان وكارول مارشال ومتاضر السديراوي وكفاية العلبان 

 الحمود في هونغ كونغ للمشاركة في مؤتمر التعليم الدولي

 السديراوي: دمج ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم 
العام ضمن خطة التنمية للسنوات األربع المقبلة

 هونغ كونغـ  كونا: وصلت الى 
هونغ كونغ امس وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود والوفد املرافق لها للمشاركة 
في مؤمتر التعليم الدولي واملنعقد 
خالل الفترة من ١٠ وحتى ١٢ مارس 
اجلاري. وكان في استقبال الوزيرة 
احلمود القنصل العام لدى هونغ 

كونغ بدر التنيب.
  ويضم الوفــــد املرافق لوزيرة 
التربية كال من وكيل وزارة التعليم 
العالي د.خالد السعد ورئيس قسم 
الهندســــة الصناعية في جامعة 
الكويت ماجد الديحاني واملستشار 
في مكتــــب وزيرة التعليم العالي 

عايض املري.
  من جانــــب آخر، اجتمع فريق 
بوابة التدريب مع قياديي وزارة 
التربية على رأسهم وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي وكل من د.خالد 
الوكيل املســــاعد لقطاع  الرشيد 
التخطيط واملعلومات، ومرمي الوتيد 
الوكيلة املساعدة لقطاع املناهج، 
وراضي الرشيدي الوكيل املساعد 
اللوغاني  املالي، ومنــــى  للقطاع 
العام،  الوكيل املســــاعد للتعليم 
الوكيل املساعد  الكندري  ومحمد 

للتعليم النوعي.
  وأكدت وكيلة الوزارة متاضر 
الســــديراوي ان الوزارة تســــعى 
لدمــــج املتعلمني من ذوي اإلعاقة 

يأخــــذ املجلس الوطنــــي العتماد 
تعليم املعلم في الواليات املتحدة 
 The National Council االميركيــــة
 for Accreditation of Teacher
Education NCATE املعايير املهنية 
في مجــــال التربية اخلاصة فقط 
من «CEC» وايضــــا تأخذ جميع 
املؤسسات التعليمية واجلامعات 
على املســــتوى الدولي في أنحاء 
العالم هذه املعايير باالعتبار في 

تخصص التربية اخلاصة.
  وأشارت العلبان الى ان العديد 
من دول العالــــم وباألخص دول 
اخلليــــج العربي الشــــقيقة تأمل 
بشدة ان يكون بينها وبني مجلس 
االطفال االستثنائيني «CEC» عالقة 
شراكة مباشرة لتحسني اخلدمات 
التعليمية للمتعلمــــني من ذوي 
االعاقة في بلدانهم، وبفضل من اهللا 
تعالى جنحت شركة بوابة التدريب 
في وقت قياســــي من بناء شركة 
حصرية مع «CEC» وهذا النجاح 
هو للكويت احلبيبة وللمتعلمني 
من ذوي االعاقة، وأكدت العلبان ان 
مبادرة بوابة التدريب في املشروع 
الوطني سيوفر لوزارة  التنموي 
التربيــــة الدعم والوقت من خالل 
االستفادة من خبرة مجلس االطفال 
االستثنائيني وسيجنب الوزارة من 
التجارب واحملاوالت الفردية التي 
قد تؤثر سلبا على املجتمع ككل. 

في مــــدارس التعليم العام ضمن 
اخلطة اإلمنائية للبرنامج احلكومي 
للســــنوات األربع القادمة، كما ان 
قانــــون رقم ٨ لســــنة ٢٠١٠ يلزم 
بتطبيق الدمج التعليمي وقد بدأت 
الوزارة بدمج املتعلمني من ذوي 
االعاقة البســــيطة واملتعلمني من 
ضعاف السمع كما ان الدمج يحتاج 
الى جتهيز البنية التحتية جلميع 
املدارس حتــــى تكون البيئة آمنة 
ومرحبة للمتعلمني من ذوي االعاقة، 
كما ان االمر يحتــــاج الى تدريب 

الهيئة التعليمية واإلدارة املدرسية، 
وأكدت على ان احلكومة حتث على 
ضرورة التعاون مع القطاع اخلاص 
وأيضا سياســــات املجلس األعلى 
للتخطيط حترص على اشــــراك 
القطــــاع احلكومــــي باخلاص في 

املجال التعليمي.
  وشــــكرت مديــــر عــــام بوابة 
التدريــــب كفاية العلبــــان وكيلة 
الوزارة والوكالء املســــاعدين في 
القطاعات املختلفة على فتح املجال 
امام القطاع اخلاص للمساهمة في 

النهوض باخلدمات التعليمية، كما 
العلبان عرضا فنيا  قدمت كفاية 
وماليا للمشروع التنموي الوطني 

لوكيلة الوزارة.
  وأشــــادت العلبان بالشــــريك 
الدولي لبوابة التدريب وهو مجلس 
 CEC The األطفال االســــتثنائيني
 Council for Exceptional Children
الذي يعتبر اكبــــر منظمة دولية 
غير ربحية تكرس اعمالها لتحسني 
املخرجات التعليمية لألفراد ذوي 
االعاقة، تأسســــت عام ١٩٢٢ كما 

 أسوة بجمعيات النفع العام األخرى التي نالت الكوادر التي طالبوا بها 

 جانب من احملامني خالل االعتصام 

 المحامون اعتصموا للمطالبة بإقرار كادرهم القانوني 
 مؤمن المصري

  اعتصـــم أمس أمـــام جمعية 
احملامني عـــدد كبير من احملامني 
مطالبني بســـرعة إقـــرار الكادر 
القانوني للمحامني أسوة بجمعيات 
النفع العـــام األخرى التي نالت 

الكوادر التي طالبوا بها.
  وحتدث فـــي البداية احملامي 
علـــي العلي عريـــف االعتصام 
ورئيس اللجنة اإلعالمية، مؤكدا 
أن التواجـــد كان الهدف منه هو 
الوزراء بسرعة  مطالبة مجلس 
القانوني للمحامني  الكادر  إقرار 
أســـوة بجمعيات النفـــع العام 
األخرى التي نالت الكوادر التي 

طالبت بها.
  وقال العلي: «ملا كان انتهاج 
صاحب الســـمو األمير لسياسة 
دعم العمالة الوطنية في القطاع 
الشباب على  اخلاص وتشجيع 
االنخراط فيه، فقد انتهج قانون 
دعم العمالة الوطنية رقم ٢٠٠٠/١٩ 
عدة مبادئ أهمها وضع سياسات 
استخدام القوى العاملة الوطنية 
مبا يحقق املساواة وتكافؤ الفرص 
املزايا واحلقوق  والتنسيق في 
التي حتصل عليها القوى العاملة 
في جميع اجلهات. ونحن بصفتنا 
منثل القضـــاء الواقف نريد من 
خالل هذا املطلب املشـــروع أن 
تظل مهنة احملاماة مهنة سامية 
وان يتم وضع احملامي في وضع 

بالبطاط وأشياء أخرى إن ثبت 
صحة التصريح.

  وانتقد ساري جمعية احملامني 
لعدم اإلعالن عن بيان صحافي 
في قضيتي التهديد التي تعرض 
لها من قبل احد الشـــيوخ وقتل 
املواطن محمد امليموني خشية 
من مصاحلهم مـــع احد الوزراء 

شقيق الشيخ الذي هدده.
  ورد احملامـــي خالد الكندري 
على جميع االدعاءات واالتهامات 
التي طالته باألدلة الدامغة قائال: 
«فوجئنا حقيقة باالعتصام أمس 
ولم نبلغ به سابقا علما بأننا منذ 
أكثر من ٤ ســـنوات لدينا جلنة 
الكادر بالتنسيق  تطالب بإقرار 
مع مجلس الوزراء وجهاز برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للكويت ودعم العمالة 
الوطنية، لكننا لألسف عانينا من 
الدور السلبي للمجالس السابقة 
التي كانت في سبات عميق. ورغم 
موافقة احلكومة وبرنامج إعادة 
الهيكلة على إقرار كادر احملامني 
إال أن هناك عدة عراقيل تواجهنا 
بعد أن اكتشفنا أن املجلس السابق 
أرســـل كتابني بأعـــداد احملامني 
املقيديـــن في اجلمعيـــة األول 
يتضمن ٢٥٠٠ والثاني ١٥٠٠ محام 
ومحامية واخبرني احد املسؤولني 
كيف نقر الكادر وال توجد لدينا 

بيانات صحيحة. 

اجتماعي ومالي مناسب من خالل 
الدعم احلكومي.

  وبناء عليه فإننا نطالب مجلس 
الوزراء واجلهات املعنية بالدولة 
بسرعة إجناز إقرار كادر احملامني 
على ضوء الدراســـة املقدمة من 
اجلهـــاز التنفيذي لدعم العمالة 
الوطنية والتي مازالت حبيسة 

األدراج ومت إهمالها.
  أمـــا احملامي أحمد القحطاني 
فأكد أن املطالبة بإقرار الكادر هي 
جلميع احملامني منتقدا الشعارات 
التي أطلقتها احلكومة في حمالت 

سابقة مثل «خله يتحدى» أو «اللي 
يتحدى مـــا نهده» التي لم تهتم 
باحملامني ومطالباتهم القانونية، 
مشيرا إلى أن اتفاقية اجلات التي 
تســـمح للوافدين بفتح مكاتب 
للمحاماة سيكون لها تأثير كبير 

على احملامني الكويتيني.
  وانتقـــد القحطاني ما قام به 
احد أعضاء مجلس إدارة جمعية 
احملامني مـــن وصف املعتصمني 
بأنهم «يشـــوون بطـــاط»، كما 
انتقد عدم حضور رئيس مجلس 
إدارة جمعية احملاميني لالعتصام 

وتوضيح وجهة نظرهم في إقرار 
الكادر.

  في حني ذكـــر احملامي نواف 
ساري أن رسالة احملامني للمطالبة 
بالكادر هـــي رســـالة واضحة 
وستصل للحكومة وسيشارك بهذه 
احلملة جميع احملامني الشرفاء، 
مؤكدا أن املشكلة ليست في إقرار 
الكادر وإمنا فيمن ميثل احملامني 
من مجلس إدارة بعد أن ذكر احد 
األعضاء أن املعتصمني يقومون 
بشي البطاط. وأشار ساري إلى أن 
جموع احملامني سترمي اجلمعية 

 أكد ضرورة أن يقوم الشباب العربي بمشروع اقتصادي مشترك 

 منصور: اإلستراتيجية المتكاملة وليس المال ضرورة 
لتحقيق النهوض االقتصادي لدول الجزيرة العربية

 بيان عاكوم
  شدد األستاذ املشارك في ادارة 
األعمال في كلية اآلداب والعلوم في 
اجلامعة االميركية د.علي املنصور 
على أهمية دور الشباب في حتقيق 
التغيير في العالم العربي، مشيرا 
الى أن ما يقوم به الشباب اليوم 
في بعض الــــدول العربية كمصر 
وتونس وليبيا هو تغيير ايجابي 
عجز اجليل السابق عن حتقيقه، 
مبينا أن ما ساعده في ذلك التطور 
التكنولوجي الذي ساهم في حتقيق 
هذه الثورات. وقال املنصور خالل 
احللقة النقاشية التي نظمها مكتب 
احلياة الطالبية في اجلامعة والتي 
جاءت حتت عنوان «العوملة والعالم 
املتغير» ان هناك دوال في العالم 
العربي حتتاج الى تغيير جزري كما 
في مصر وتونس اجلزائر وليبيا، 
وهناك دول حتتاج الى تغيير شكلي 
كدول اجلزيرة العربية، مشــــيرا 
الى انه فــــي األردن واملغرب مثال 
مطالب الشباب هي احداث بعض 
التغييرات كإعطاء البرملان املزيد 

من الصالحيات.
  وشــــدد املنصور على انه في 
العربية والتي من  دول اجلزيرة 

 «التعليم العالي» 
تعلن خطتها لمنح 

دراسية تقدمها 
السعودية للعام 
الدراسي المقبل

  
  اعلنت وزارة التعليم 
امـــس عن خطة  العالي 
الدراســـية األولى  املنح 
الســـعودية  املقدمة من 
في كل من جامعة االمام 
محمد بن سعود وجامعة 

ام القرى.
الـــوزارة في    وقالت 
بيان صحافي ان اخلطة 
تتضمـــن التخصصات 
االسالمية ملرحلة الدراسات 
العليـــا في املاجســـتير 
والدكتوراه للعام الدراسي 

.٢٠١٢/٢٠١١
  واهابت بالراغبني في 
التســـجيل بهذه املنحة 
مراجعـــة وزارة التعليم 
العالـــي في قســـم املنح 
الدراســـية فـــي املنطقة 
التجارية احلرة اعتبارا 
من يـــوم االحـــد املقبل 
 ١٧ اخلميـــس  وحتـــى 
اجلاري في ساعات العمل 

الصباحية. 

ضمنها دول اخلليج لديها استقرار 
سياسي، ولكن ينقصها النهوض 
االقتصــــادي، مؤكــــدا أن األموال 
ال تصنع املجتمعــــات، وال تكون 
غاية، وامنا وسيلة لتحقيق البناء 
في املجتمــــع. وأكد املنصور على 
ضرورة ان يكــــون هناك تعاون 
بني الشباب في كل الدول العربية، 
ومن املمكن ان يتم ذلك عن طريق 
مواقع التواصل االجتماعي كتويتر 
والفيس بوك إلقامة مشروع بني 

الشباب العربي يفيد مجتمعاتهم، 
مؤكدا على أنه ال ميكن االنغماس 
في العوملة قبــــل حتقيق التكامل 
اإلقليمي. وأوضح املنصور أن أي 
جتمع اقتصادي انتاجي يجب أن 
يبدأ في اإلقليم، ومن ثم يتوسع 
ليشمل دول اخرى كما حصل في 

اوروبا واميركا.
  مــــن جهتها حتدثــــت الطالبة 
التواصل  سارة راجي عن مواقع 
االجتماعي، مشــــيرة الى ان هذه 

املواقــــع باســــتطاعتها أن حتدث 
العربية،  التغيير في املجتمعات 

وحتى العاملية.
  من جهته حتدث األستاذ املشارك 
الزائر في قسم الدراسات الدولية 
بكلية اآلداب والعلوم د.غالم رضا 
وتاندوشت عن العوملة وحتديات 
الدميوقراطية حيث أكد انه ليس 
كل ما في العوملة سيئا، مشيرا الى 
أنه بإمكاننا أن نأخذ االيجابيات 

ونترك ما هو سلبي منها. 

 د.علي املنصور وسارة راجي ود.غالم رضا خالل الندوة

 عبداهللا السبيعي

 اعلن رئيس اللجنة الثقافية 
العاملني  واالجتماعية بنقابة 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
عبداهللا السبيعي عن فتح باب 
التسجيل للمشاركة في دورة 
كرة القدم التي تنظمها النقابة 
١٥ اجلاري وحتمل اسم الزميل 
سطام عايض الرشيديـ  رحمه 
اهللا تعالىـ  وفاء وعرفانا بذلك 
الرجل الذي ال ميكن لنا كزمالء 

نسيانه ابدا.
  واشار السبيعي في تصريح 
صحافي الى ان باب التسجيل 
للــــدورة ســــيبدأ الســــبت ١٢ 
اجلاري من الســــاعة ٤ الى ٩ 
مساء وســــيغلق يوم االثنني 
١٤ مارس في متام الســــاعة ٩ 
مساء، موضحا ان عددا كبيرا 
من الزمــــالء ابدوا رغبتهم في 
املشاركة والتسجيل في الدورة 
التي يتوقع ان حتظى بحضور 

املناسبة خلروج الدورة بالشكل 
الرياضي الالئق وفي اجواء من 
املنافسة الشــــريفة بني الفرق 

املشاركة.
الزمالء  الســــبيعي    ودعــــا 
الراغبــــني في التســــجيل الى 
ضرورة حضور مندوب الفريق 
للتسجيل مبقر النقابة الكائن 
مبنطقة املنقف ق٤ ش٢٥ عمارة 
٦ (الصايــــغ كلينك)، الطريق 

الساحلي مكتب ١١.
  وختم السبيعي تصريحه 
اللجنــــة  ان  بالتأكيــــد علــــى 
الثقافيــــة واالجتماعية بنقابة 
شركة خدمات القطاع النفطي 
تسعى الى تقدمي كل ما من شأنه 
الترفيه عن االخوة الزمالء في 
الشركة وكل ما يفيد في تطوير 
العمل ورفع كفاءة العاملني عبر 
االرتقاء مبا يقدم لهم من انشطة 

وبرامج ترفيهية متميزة. 

كبير نتيجة اجلوائز املخصصة 
لها.

  واوضح ان النقابة قررت عقد 
الدورة الرياضية على مالعب 
Gool مبنطقة الفحيحيل مقابل 
مسجد سالم العلي مشيرا الى 
انه سيتم توفير جميع االجواء 

 تحمل اسم المرحوم سطام الرشيدي وتقام على مالعب Gool بالفحيحيل ١٥ الجاري

 السبيعي: نقابة «خدمات النفطي» تفتح باب 
التسجيل غدًا للمشاركة في دورة كرة القدم

 «العاملين في التسليف واالدخار» تشيد 
بجهود رئيس الوزراء في دفع عجلة التنمية 

 العصفور: ١٢٠ مليون دينار قيمة 
  مشروع تأهيل مستشفيات الكويت 

 أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني ببنك 
العتيبي باخلطوات  التســـليف واالدخار ناصر 
االيجابية واجلهود احلثيثة واملبذولة من ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والتي 
تدفع بعجلة التنمية والتقدم للكويت نحو مسيرة 
حافلة باالجنازات لتصل الى مكانتها املناسبة التي 
تليق بها بني مصاف دول املنطقة والعالم على حد 
سواء، السيما ان الشيخ ناصر احملمد شخصية 
متتاز بنظرة ثاقبة وخبرة واسعة جتلت سلوكا 
وممارسة من خالل اسهامات سموه السياسية على 
الصعيدين احمللي والدولي منذ التحاقه بالسلك 
الديبلوماسي عام ١٩٦٤ حتى نال بذلك الثقة السامية 
ملقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ليتقلد منصب رئيس مجلس الوزراء في فبراير 

٢٠٠٦ ويكون بذلك خامس رئيس ملجلس الوزراء 
فـــي تاريخ الكويت. وأضـــاف العتيبي: لقد كان 
لسموه اســـهامات واضحة اثرت تأثيرا ايجابيا 
ومتواصال على احلركة النقابية الكويتية، وذلك 
من منطلق إميان سموه التام وعمله بكلمة حضرة 
صاحب السمو االمير املفدى، حفظه اهللا ورعاه، 
في حثه على تعزيز الدميوقراطية واحلريات من 
مبدأ التعاضد بني ابناء هذا البلد املعطاء والعمل 
بالدميوقراطية السليمة، وصوال الى حتقيق االهداف 

والغايات املنشودة.
  واختتم العتيبي تصريحه بالشـــكر والتأييد 
التام للجهود املشـــرفة واخلطوات املبذولة من 
سمو الشيخ ناصر احملمد والتي تصب في خدمة 

الوطن واملواطن. 

 حنان عبدالمعبود
  كشـــف الوكيل املساعد للشـــؤون الهندسية 
بوزارة الصحة م.ســـمير العصفـــور عن تأهيل 
الشركات املطروحة لتنفيذ املشروعات، مبينا أن 
عددها ١٧ شركة من إجمالي ٣٤ شركة، مبينا انها 
ستشـــكل املقاول احمللي ومقاوال عامليا ومصمما 
عامليا، وجتهيزات طبية، وأشار إلى أن لها سجال 
بالكويـــت، وقال «انتهينا من تأهيلها وأرســـلنا 
إلى جلنة املناقصات العتمادها، أما عن الشركات 
األخـــرى غير املتأهلة فإن هناك شـــركتني قدمتا 
تظلما وقيد النظر في أمرهما، وحني تستوفيان 

اوراقهما سيتم تأهيلهما أيضا.
  وقال العصفور في تصريح صحافي ان قيمة 
مشروع تأهيل املستشفيات تبلغ ١٢٠ مليون دينار، 

الفتا الى ان املشروع مقسم على ٦ مناطق صحية، 
ويتكون من جزأين أحدهما انشائي ويختص مببان 
خاصة ملحقة باملستشفيات واآلخر يختص بتأهيل 
االجنحة املتبقية، مشيرا الى اجناز التأهيل األول 
والثاني بينما اليزال العمل جاريا في التأهيل الثالث 
والذي يعد من أكبر اجزاء التأهيل ومدته ٥ سنوات 
وقيمته بحدود ٦٠ مليون دينار، فضال عن كونه 

موزعا على كل مستشفيات الكويت.
  واضاف «لقد عملنا على طرح اجلزء األول من 
التأهيل الثالث ومن املنتظر أن يبدأ العمل فيه مع 
بداية السنة املالية اجلديدة وبه ١٨ منشأة صحية، 
الفتا الـــى ان وزارة الصحة قدمت ردودا لديوان 
احملاسبة حول املغاالة في تكلفة مشروعات التوسعة 

االميرية باملقارنة مع امليزانية املبدئية. 

 الصالح: من الخطأ االعتقاد
  أن اإلصابة بالسرطان تؤدي إلى الوفاة 

 حنان عبدالمعبود
  اكد نائب رئيس حملة «كان» ورئيس رابطة 
االورام الكويتية د.خالد الصالح على اهمية دور 
املتطوعني في نادي «كان»، مشيرا الى انهم يشكلون 
مجموعة الدعم االيجابي للمرضى، وبني ان لهم دورا 
كبيرا يقومون به ملساعدة املرضى على الشفاء، 
السيما في ظل النظرة اخلاطئة للكثير من املرضى 
حول مرض السرطان، حيث يعتبر الكثير منهم 
ان مجرد االصابة به تؤدي الى الوفاة، مؤكدا ان 
هذا املرض ميكن الشفاء منه على عكس االنطباع 
الســـائد عنه بانه مرض مميـــت، ولذا يأتي دور 
الدعم النفسي لالجابة على الكثير من التساؤالت 
التي تدور في اذهان املرضى عن املرض وامكانية 

الشفاء منه واجتياز هذه احملنة.
  وقال الصالح في كلمة له خالل االحتفال الذي 
اقامته احلملة التوعوية ملرض السرطان «كان» 
اول من امس مبناسبة اطالق اول مبادرة لنادي 
«كان» وتكرمي مجموعة الشباب املتطوعني للعمل 

واالعالميني تكرميا للدور التوعوي الذي تقوم به 
وسائل االعالم من نشر وتعميم وسائل الوقاية 
واهمية الكشف املبكر عن االمراض السرطانية، 
وذلك في حضور امني سر احلملة د.ابتهال العوضي 
وعدد كبير من العاملـــني باحلملة، ان احلملة ال 
تقتصر على مرضى السرطان في حد ذاته، وامنا 
تشمل ايضا املرض واسبابه وسبل الكشف املبكر، 
لذا يشارك في احلملة شباب وشابات متطوعون 
على جميع املستويات للتوعية بالكثير من العوامل 
املساعدة على الوقاية والشفاء من املرض سواء من 
خالل الفحص الذاتي او التوعية باهمية ممارسة 

الرياضة بكل انواعها.
  كما اعلن د.الصالح عـــن االنتهاء من مرحلة 
التعريف باحلملة ومن ثم توفير القاعدة االساسية 
بتدريب املدرسات الالتي سيتولني مسؤولية تدريب 
١٨ ألف طالبـــة في املدارس على التوعية مبرض 
السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص 

وتعلم الفحص الذاتي. 

 خالل االحتفال بمبادئ نادي «كان» وتكريم المتطوعين واإلعالميين 

 (كرم ذياب) د.خالد الصالح مكرما الزميلة حنان عبداملعبود 


