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فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

تعلن �ضركة الفنار لال�ضتثمار عن فتح باب الرت�ضيح 

لع�ضوية جمل�س الإدارة للدورة القادمة 
�أ�سبوعني من تاريخ  وعليه يرجى ممن يرغب يف تر�سيح نف�سه مر�جعة �ل�سركة خالل 

ن�سر �لإعالن وذلك �أثناء �ساعات �لدو�م �لر�سمي لتعبئة �لنماذج �لالزمة مرفقة بكافة 

�مل�ستند�ت �لتي تثبت تو�فر �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها بتعليمات هيئة ��سو�ق �ملال ب�ساأن 

قو�عد �لكفاءة و�لنز�هة.

عنو�ن �ل�سركة: �لقبلة - �سارع �أ�سامة بن منقذ - برج �خلر�يف - �لدور 15.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،
جمل�س الإدارة

�ضركة الفنار لال�ضتثمـار )�س.م.ك( 

هذه املخالف���ات، ولكن اللجنة 
لم تستدع أيا من القياديني في 
ال���وزارة للتحقيق وفي الوقت 
نفسه حملت النقابة مسؤولية ما 
يحصل. وأكد الدوسري أن احلركة 
النقابية ناضلت طويال من أجل 
العمل االستثماري وجنحت عبر 
التعاون مع السلطات التشريعية 
والتنفيذية ف���ي إدراجه ضمن 
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 
باعتبار النقابات شريكا في بناء 
الوطن، مشددا على أن النقابة 
لم تتن���ازل عن حق من حقوق 

جمعيتها العمومية.

اخلمسية وبرنامج عمل الوزارة 
خلطة التنمية برئاسته، ليتشكل 
الفريق���ني وفقا مل���ا يلي: فريق 
اإلعداد والتنسيق ويضم  الفريق 
كال من: مني���رة الفضلي نائب 
رئيس، وعضوية كل من: منى 
يوسف، ناهدة العوضي، محمد 
البزاز، زكية مشهدي. فريق تنفيذ 
ومتابعة املشاريع التطويرية 
واإلنشائية، والذي يضم: منيرة 
الفضلي نائب رئيس، وعضوية 
كل من: حمد املعضادي، د.فاطمة 
املال، د.مطر املطيري، منصور 
الس���المني، هدى راشد، م.على 

اخلنفر، مرمي العريان.

الدوسري يناشد الصبيح التدخل
 ملعاجلة الوضع بني »الشؤون« والنقابة

إيقاف نقل املوظفني بني الوحدات 
التنظيمية على مستوى قطاعات »الشؤون«

بشرى شعبان

ناش���د رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني في وزارة الشؤون 
يحيى الدوسري وزيرة الشؤون 
هن���د الصبي���ح التدخل لقطع 
الطريق أمام من يسعى خللق 
جو من التصعي���د بني النقابة 
ووزارة الشؤون، مؤكدا أن النقابة 
زودت اللجنة التي مت تشكيلها 
للتحقيق بشأن بعض املخالفات 
الواردة في تقرير ديوان احملاسبة 
بكل املستندات الرسمية املعتمدة 
من قبل قياديي الوزارة بشأن 

كريم طارق 

أصدر وكيل وزارة الشؤون 
عبداحملسن املطيري قرارا بإيقاف 
نق���ل املوظفني ب���ني الوحدات 
التنظيمية على مستوى كافة 
قطاعات الوزارة املختلفة حتى 3 
يونيو املقبل. كما أصدر املطيري 
قرارا بإنهاء عم���ل فريق إعداد 
وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية 
اخلمسية وبرنامج عمل الوزارة 

ضمن برنامج عمل احلكومة.
وينص القرار على تشكيل 
فريق عمل الستكمال إعداد وتنفيذ 
ومتابعة مشروعات خطة التنمية 

يحيى الدوسري

عبداحملسن املطيري

مثل اإلعاقة السمعية والبصرية واحلركية البسيطة

توجه لدمج بعض اإلعاقات في مدارس التعليم العام
الدراسية املطبوعة بطريقة 
»برايل« في اجلامعة. مشيرا 
في الوقت نفس����ه إلى أنه 
بخص����وص زي����ادة عدد 
األشخاص املساعدين لكتابة 
االمتحانات للطلبة من ذوي 
اإلعاقة البصرية واحلركية 
الوزارة تقوم بالفعل  فإن 
بتوفير هذه اللجان اخلاصة 

بصورة منظمة وشاملة.
وتطرق إلى آلية تدريب 
املعلم����ني واملعلمات على 
استراتيجيات التعامل مع 
املتعلمني من ذوي اإلعاقات 
املختلفة، حيث تقوم اإلدارة 
بإعداد دورات للمعلمني في 
مدارس التربية اخلاصة في 
3 مجاالت رئيسية هي لغة 
اإلشارة العربية والرياضيات 
»تيل����ر« والقراءة بطريقة 

»برايل« للمكفوفني.
ورد الغي����ص في ختام 
كتابه على موضوع وقف 
اله����در املال����ي الضخم في 
وزارة التربي����ة لبن����اء 3 
مجمع����ات تربوية لطالب 

م����دارس التربية اخلاصة 
مؤك����دا أن هناك إعاقات ال 
ميكن دمجها كما أن مجمع 
التربي����ة اخلاص����ة قدمي، 
وال يصل����ح لالحتياجات 
التعليمي����ة والتدريبي����ة 
احلديثة التي يحتاج إليها 
أبناؤنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة.مبينا أهمية إنشاء 
مبان جدي����دة تخدم طلبة 
ذوي اإلعاق����ة في املرحلة 
القادمة، وتكون موزعة على 
3 مناطق جغرافية، تخدم 

محافظات الكويت كافة.
وعن االستفادة من املبالغ 
الضخمة لبناء مراكز صحية 
متخصصة أو مراكز للبحوث 
والدراسات واالستشارات 
في مجال االفراد من ذوي 
اإلعاقة، قال إن قطاع التعليم 
اخلاص والنوعي يؤيد هذا 
االقتراح ويوافق عليه، وال 
مانع من وجود مبان جديدة، 
إضافة إل����ى مراكز صحية 
متخصصة تخدم األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

البس����يطة. مؤكدا وجود 
إعاقات ال تس����مح بالدمج 
نظرا لطبيعتها مثل داون 
سندرم والتوحد واإلعاقة 

الذهنية الشديدة.
إلى  الغي����ص  ولف����ت 
وج����ود جلنة ف����ي وزارة 
التربية تعم����ل على دمج 
طلبة ذوي اإلعاقة مبدارس 
التعليم العام، فيما تطرق 
إلى ش����روط قبول أعمار 
املتعلم����ني اخلليجيني من 
ذوي اإلعاقة ملدارس التربية 
اخلاصة، حيث يتم قبولهم 
ابتداء من املرحلة االبتدائية 
ألن أعمارهم تكون مناسبة 

للدراسة.
وب����ني الغيص أن إدارة 
التربية اخلاصة تعمل على 
تعليم املتعلمني من ذوي 
اإلعاق����ة البصري����ة املواد 
العلمية في جميع املراحل 
التعليمي����ة، وأن مدارس 
النور للبنني والبنات تطبق 
مناهج التعليم العام، فيما 
أيد مقت����رح توفير الكتب 

محمود الموسوي 
 عادل الشنان

الوكيل املس����اعد  أعلن 
للتعليم اخلاص والنوعي 
في وزارة التربية باإلنابة 
الغيص ع����ن صدور  فهد 
قرار من مدير إدارة مدارس 
التربية اخلاصة باعتماد لغة 
اإلشارة العربية، باعتبارها 
اللغ����ة الوحي����دة لتعليم 
املعاق����ني في هذه  الطلبة 
املدارس. وكشف الغيص 
في كتاب ضمنه مستجدات 
االجتماع املنعقد مع وكيلة 
الدول����ة لش����ؤون  وزارة 
الشباب الزين الصباح بشأن 
تطبي����ق توصيات مؤمتر 
األفراد ذوي اإلعاقة كشف 
عن مقترح لفتح تخصص 
تربية خاصة معتمد دوليا 
في جامعة الكويت، فيما أكد 
وجود توجه لدمج بعض 
اإلعاقات في مدارس التعليم 
العام مثل اإلعاقة السمعية 
والبصري����ة واحلركي����ة 

 فهد الغيص

الديباجي: »الفقه اإلسالمي« اكتسبت اعتراف العالم في فترة وجيزة
العديد من املواضيع، مضيفا 
أن أعضاء الهيئة التقوا مرتني 
مع البابا كما أن هناك لقاء 

قادما خالل الشهر املقبل. 
وتطرق سماحته إلى أن 
احلروب السابقة كانت بني 
األديان واملذاهب واجلماعات 
اليوم حيث  وانقلب احلال 
أصبح���ت احل���روب ضد 
اإلنسانية كما ظهر جليا من 
اجلماعات اإلرهابية املتطرفة 
الذي���ن يقوم���ون بأعمال 
منافية لإلسالم واإلنسانية 
عن طريق اجلرائم النكراء، 
ونطالب اجلميع مبحاربة 
هذه اجلماع���ات والوقوف 
صفا واحدا ضد أولئك الذين 
يبيدون اإلنس���انية، وعلى 
أصحاب القرار ورؤساء الدول 
واحلكومات الذين أش���ادوا 
بالهيئة دعوتها للمشاركة في 
املؤمترات العاملية واإلسالمية 

للتصدي لهذه اجلماعات. 
الديباجي  واختم السيد 
كلمته ب���ان الهيئة العاملية 
وصلت لدرجة العاملية بعد 
أن جتاوز ع��دد أعضائه���ا 

ال� 500 عضو.
من جهته أش���ار سماحة 
السيد مصطفى محقق داماد 
إلى أن الدين هو افضل طريق 
نحو الس���عادة، وتبني ذلك 
عن طريق إرسال البارئ عز 
وجل األنبياء والرس���ل من 
اما  الدين  الهداية، وان  اجل 
أن يوصلنا إلى اجلنة او إلى 
النار، لذا فإن الدين اإلسالمي 
دين اإلصالح والنجاة وليس 

للخسران. 
وأوضح أن األديان تواجه 
اليوم مجازر في كل مكان عن 
طريق اجلماعات اإلرهابية 
الت���ي تقوم بهذه  املتطرفة 

املجازر باسم الدين.

العالم واملش���اركة في كافة 
املؤمت���رات والندوات حول 
األدي���ان واملذاه���ب خالل 
هذه الفت���رة، وطلب البابا 
الفاتيكان  بابا  فرانس���يس 
اجلل���وس مع أكب���ر عالم 
إسالمي في كافه املجاالت وقد 
اعجب البابا بسماحة السيد 
مصطفى داماد بعد مناقشة 

عادل الشنان 

أبدى الرئيس العام للهيئة 
العاملية للفقه اإلسالمي السيد 
أبو القاسم الديباجي ارتياحه 
إلقام���ة مثل هذه املؤمترات 
والندوات على ارض الكويت، 
الت���ي تنعم  ه���ذه األرض 
بالدميوقراطية والسماحة 
واحلري���ة بفض���ل القيادة 

السياسية احلكيمة. 
ف���ي مؤمتر  ج���اء ذلك 
صحافي أقيم بديوان سماحة 
الديباجي  الس���يد  العالمة 
بحضور املؤس���س للهيئة 
ورئي���س أركان أكادميي���ة 
العلوم اإليرانية س���ماحة 
الس���يد مصطف���ى محقق 
الديباجي  دام���اد.  وق���ال 
إن الهيئ���ة العاملي���ة للفقه 
اإلسالمي استطاعت خالل 
فترة وجيزة كسب اعتراف 

السيد أبو القاسم الديباجي والسيد مصطفى محقق داماد   )أنور الكندري(


