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اتفاق للربط اإللكتروني بني »االئتمان« و»ذوي اإلعاقة«
بشرى شعبان

وقع نائب رئيس مجلس 
اإلدارة املديــر العــام لبنــك 
االئتمــان صــالح املضــف 
ومديــر عــام الهيئــة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة د. 
شفيقة العوضي صباح أمس 
بروتوكــول تعــاون للربط 
االلكتروني بني البنك والهيئة. 
بدورها، أكدت العوضي ان 
توقيع البرتوكول جاء وفقا 
للخطة التي وضعتها الهيئة 
للربط اإللكتروني مع اجلهات 
احلكومية للتسهيل وسرعة 
إجناز معامالت ذوي اإلعاقة، 
موضحة أنه يعمل على توفير 
الدقة في املعلومات باالضافة 
عدم احلاجــة للمراجعة ألن 
الربــط اآللي يجعــل بإمكان 
املستفيد مبجرد صدور شهادة 

االئتمان للكشف على املساكن 
اخلاصــة قبل البنــاء حيث 
تتوافر سهولة الوصول لكل 
اإلعاقات وال تكون محصورة 

فقط باإلعاقات احلركية.
بدوره، قــال املدير العام 
لبنك االئتمان صالح املضف 
إن توقيــع البروتكــول جاء 

بالتنسيق بني اجلهتني خالل 
الفترة املاضية حتى وصلنا 
إلــى توقيــع البروتوكول«، 
مشيرا إلى أن اخلطوة املقبلة 
هي تشكيل فريق بني اجلهتني 
لوضع شروط أفضل وأسهل 
لذوي االحتياجات اخلاصة.

وبــني املضــف أن »مــن 
البروتوكــول  بنــود  أهــم 
هــو الربــط االلكتروني بني 
اجلهتــني لتســهيل معاملــة 
املعاقــني بجميــع انواعها«، 
مبينــا أن »صاحب الســمو 
األميــر قــدم منحــة جلميع 
الكويتيني، واملنحة  املعاقني 
يقوم بصرفها بنك االئتمان 
الكويتــي وقدرهــا ١٠ آالف 
دينار، وتصرف املنحة لذوي 
االحتياجــات اخلاصة وفق 
شروط أقرتها الهيئة لشؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة«.

بناء على التوجيهات السامية 
أولويــة جلميــع  بإعطــاء 
ذوي االحتياجــات اخلاصة. 
وأضاف، »أنصب جهدنا في 
توقيع بروتوكول مع هيئة 
ذوي اإلعاقــة ولذلك لتقدمي 
أفضل وأســرع خدمة لذوي 
اإلعاقــة، وهــذا مــا قمنا به 

العوضي: حصول املعاق على املنحة مبجرد صدور »إثبات اإلعاقة«

د. شفيقة العوضي وصالح املضف لدى توقيع االتفاق      )محمد هنداوي(

اثبات االعاقة مراجعة البنك 
مباشــرة. وأضافت: نتمنى 
من كل اجلهــات ان تتعاون 
مع الهيئة في الربط اآللي مع 
الهيئة، مؤكدة أنه منذ التوقيع 
يبدأ التنفيذ مباشرة. وزادت: 
نأمل باملستقبل أن يكون هناك 
فريق مشترك بني الهيئة وبنك 

 ندوة »قهر الكويتيات«: معاناة زوجة غير الكويتي ال حدود لها
عبداهلل الراكان

أكــد املتحدثون في ندوة 
»قهــر الكويتيات وأبنائهم« 
أن معانــاة املــرأة الكويتية 
املتزوجة مــن غير الكويتي 
ليس لها حدود، مؤكدين ان 
هــذه القضيــة اصبحت من 
القضايا املصيرية التي يجب 
ان حتل بعد الوعود املتكررة 
من أعضاء املجالس املتعاقبة، 
موضحني انهم مستمرون في 
الندوات حتى تتحقق مطالب 
الكويتيــات وحتل مشــاكل 

أبنائهم.
واضافــوا خــالل الندوة 
التي اقيمت في منزل االعالمي 
فيصــل احلربي فــي منطقة 
عبداهلل املبارك مساء االول 
من امــس انه يجــب اعطاء 
املرأة حقوقها املدنية كاملة 
بعد ان حصلت على احلقوق 
السياسية، الفتني الى ضرورة 

املــرأة دائما االمــور تتعقد 
وتتداخل اجلوانب السياسية 
والعــادات  واالجتماعيــة 
والتقاليد وتفسيرات دينية 
مختلفــة ودائمــا القضايــا 
االخرى اهم من قضايا املرأة.
واضافــت اخلطيــب ان 
االم او املرأة في دول كثيرة 
جتنس االبناء لتحافظ على 

ملــاذا ال نحصــل على نفس 
حقوق الرجال مؤكدة ان املرأة 
تقوم بـ٩5% من بناء االسرة.
واشارت اخلطيب الى أن 
املشــكلة االعظم هي مشكلة 
املرأة الكويتية املتزوجة من 
غيــر الكويتي والتي هي لم 
متــارس اال حقها الطبيعي، 
لكن واقع احلال في الكويت 
يفرق بني املرأة والرجل، وهو 
االمر الذي يدفع بنســاء الى 
اجراءات غير امنه مثل الطالق 
بالقانــون والبقــاء بشــكل 
شرعي وبالتالي التقدمي على 
اجلنسية لألبناء، مشيرة إلى 
ان الدستور الكويتي ال يفرق 
بني املــرأة والرجل وبالتالي 
الذي يتبقى هو تفعيل مواد 
الدستور ومواجهة العقليات 
الذكورية التي وهي ليســت 
بالضرورة الرجال بل بعض 
الالتــي يحسســن  النســاء 

بالنقص عن الرجل.

االسرة وتبعدها عن التفكك، 
ألن االســرة هي اصــل بناء 
املجتمعات، مشيرة إلى اننا 
كمواطنات في الكويت علينا 
نفس الواجبات وعلينا ذات 
العقوبات اذا خالفنا القوانني 
وحتى انه بعض العقوبات 
فيها تشدد في تطبيقها على 
املرأة أكثر مثل مادة ١٢3، اذن 

املتحدثون خاللها أكدوا أن تفعيل الدستور يساوي بني اجلنسني

د.ابتهال اخلطيب وفيصل احلربي ود.منى قاسم وأحمد حاجي وعالية الدليمي

توحد الكويتيات في مطالبهن 
واالبتعاد عن اشكال التفرقة.

في البداية، قالت د.ابتهال 
اخلطيــب ان معانــاة املرأة 
ليست وليدة اللحظة بل هي 
معاناة تاريخيــة حتى انها 
تشعر بأن لها مكانة مواطنية 
اقل من الرجل، مشــيرة إلى 
اننا عندما نتحدث عن قضايا 

الهاجري: تشغيل الطلبة خالل الصيف
وميكنة »التعاون« من أبرز أولويات »الشؤون«

بشرى شعبان

أكــدت وكيلــة وزارة الشــؤون باإلنابة 
هنــاء الهاجري ان الوزارة لديها الكثير من 
األولويات التي تهتم بها من خالل قطاعاتها، 
ومنها قطــاع التعاون حــول التركيز على 
إجراء االنتخابات بكل اجلمعيات التعاونية، 
كما ان قطاع التنمية االجتماعية لديه خطة 
عمل لفصل الصيف وتشغيل الطلبة وتفعيل 
مراكز تنمية املجتمع باألنشطة خالل إجازة 
الصيف، فضال عن العمل على ميكنة خدمات 
الرعاية األســرية وخدمات قطاع التعاون، 
حيث بدأنا في تنفيذ املرحلة الثانية، ناهيك 
عن الكثير من األنشــطة في قطاع الرعاية 
االجتماعيــة لألطفــال فــي إدارة احلضانة 

العائلية واملسنني.
وفيما يتعلق بصاالت املناسبات، قالت 
الهاجري، في تصريح صحافي على هامش 
حفل أقامته مبرة إبراهيم طاهر البغلي حتت 
رعايتها امس األول لتكرمي األرامل وأبنائهم 
الفائزين بجائزة البغلي لالبن البار، تزامنا 
مع االحتفال باليوم العاملي لألرامل، قالت: 
»مع إقرار امليزانية ٢٠٢٠/٢٠١٩ سنســتمر 
في ســحب الصاالت وإعادة تأهيلها وجار 
تهيئة صالتني الســتقبال املواطنني ونأمل 

افتتاحهما قريبا«.
وحــول مجمع إدارة األحــداث، أكدت ان 
الوزارة تتابع مع وزارة األشغال، حيث مت 
تشكيل فريق من الوزارتني ملتابعة عملية 
االنتهاء من البناء، مشــيرة الــى إجناز ما 

يزيد على الـ %47.
وعن الدرجات باالختيار، ذكرت ان االنتهاء 
منها قريبا، فيما أشارت الى ان الوزارة في 
طور اإلعالن عن حصيلــة جمع التبرعات 
لشهر رمضان، وذلك فور االنتهاء من تسلم 
كل التقاريــر من اجلمعيات اخليرية ضمن 
املــدة املمنوحة إلعــداد التقارير احملددة بـ 

3٠ يوما.

وفي كلمــة خالل احلفل قالت الهاجري: 
لقد اعتنى ديننا اإلسالمي بشؤون الضعفاء 
واحملتاجــني وأوالهــم املزيد مــن االهتمام 
والرعاية جبرا لضعفهم وإصالحا لشأنهم، 
مشيرة الى ان املبرة تستشعر القيم العظيمة 
لتنطلق منها للقيام بدورها كمؤسسة مجتمع 

مدني.
وتابعت: ان »مبرة البغلي تسعى لتخفيف 
وقــع الفاجعــة على األرامل ودفع اســرهم 
لالســتقرار ومســاعدتهم على التكيف مع 
أوضاعهم وهي قيمة تستحق أن نبادر إليها 
ونتسابق فيها جميعا لكي نظفر بأجرها«.

بدوره، قال رئيس املبرة إبراهيم البغلي، 
فــي كلمة ألقاها نيابة عنــه جنله رائد، ان 
املبرة تعتبــر من املؤسســات االجتماعية 
ذات الطابع األهلــي التطوعي والتي تعمل 
في عدة مجاالت خلدمة ودعم كل شــخص 
بار بوالديــه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو 
يقوم ببر مجتمعه ووطنه، عن طريق تنفيذ 
بعض املشاريع التوعوية الهادفة، من خالل 
تفعيــل مبــدأ الشــراكة االجتماعية مع كل 
أفراد ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة فــي الكويت لتحقيق 
عــدة أهداف تعود بالنفــع على كل أطياف 

املجتمع الكويتي.
وأضاف: لقد أخذنا علــى عاتقنا تكرمي 
الفائزين في مســابقة جائزة البغلي لالبن 
البار منــذ عام ٢٠٠7م حتى عــام ٢٠١8 من 
الذين بروا بأمهاتهم األرامل، وذلك من خالل 
فعاليات هذا احلفل الذي تنظمه اللجنة العليا 
جلائــزة البغلي لالبن البار للعام الســابع 

على التوالي.
من جانبها، بينت د.سهام القبندي ان هناك 
6 مشــاكل ومعوقات تواجه األرملة ومنها 
نظــرة الناس واملجتمع لها بالضعف وأنها 
ال تستطيع القيام مبواجهة احلياة مبفردها، 
مشيرة الى انها تعاني من تخليص إجراءات 

األوراق الرسمية في املصالح احلكومية.

»البغلي« كرّمت األرامل وأبناءهم الفائزين بجائزة االبن البار

)محمد هنداوي( هناء الهاجري ورائد البغلي ود.سهام القبندي ود.عايشة العتال خالل احلفل 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


