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املكراد ألصحاب احملالت واملنشآت: 
تعاونوا وال جتبروا «اإلطفاء» على اإلغالق

دعا رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد 
أصحاب احملالت واملنشآت 
التجاريــة والصناعيــة 
الــى ضرورة  واحلرفية 
التعــاون مع فــرق قوة 
العــام لتنفيــذ  اإلطفــاء 
االشــتراطات مــن خطر 
احلريــق حمايــة ألرواح 
واملرتاديــن  العاملــني 
لهذه األنشــطة وحفاظا 
على ممتلكاتهــم واألمن 
املجتمعي وتفاديا إلجبار 
قوة اإلطفاء على تطبيق 
املخالفات والغلق اإلداري 
على منشآتهم.   وجاءت 
دعوة املكراد خالل جولة 

ميدانية صباح امس لالطالع على عمل فرق 
التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في منطقة 
أســواق املباركية، حيث كان في استقباله 
نائــب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد 
عبداهللا فهد وقيادات إدارة وقاية محافظة 
العاصمة. واطلع رئيس القوة على خطة فرق 
التفتيش ملتابعة ورصد املباني واملنشآت 
واملطاعم ومدى التزامها باشتراطات السالمة 
والوقاية من احلريق وخصوصا اإلجراءات 
التــي طبقت بعد احلريق الذي التهم عددا 

من احملالت في سوق السالح وأشاد بتعاون 
املــالك وأصحاب الرخص، مشــيرا الى ان 
الهــدف هــو الصالح العام. رافــق الفريق 
خالد املكراد في اجلولة مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم العقيد محمد بدر إبراهيم. 
وبحســب بيان صادر عن قوة االطفاء 
فــان اجلولة تأتي بتوجيهــات من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف 
بضرورة تكثيف احلمالت التفتيشية على 

مدار الساعة وفي العطل الرسمية.

تنفيذاً لتوجيهات النائب األول بتكثيف احلمالت التفتيشية

عادل املرزوق: انخفاض نسبة الغبار يرفع 
درجات احلرارة إلى ٥٠ األسبوع املقبل

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق إنه وخالل األيام 
الســبت  املقبلة، وحتديداً 
ســتنتهي  اجلــاري،   ١٦
فتــرة البوارح ذات الرياح 
الشمالية الغربية النشطة 
التي تثير الغبار في ساعات 
بعــد الظهــر، وعلــى ذلك 
سنشهد انخفاضا ملحوظا 
في سرعة الرياح الشمالية 
الغربية التــي من املتوقع 
أن تكون أقل من (٣٠) كم/ 
س حتــى مســاء اجلمعة، 

ويستمر انخفاض ســرعة الرياح وتكون 
بني هادئة ومعتدلة السرعة (١٥-٢٠) كم/ س.
وأوضح املرزوق أن ذلك ســيؤدي الى 
انخفاض كبير في نســبة الغبــار العالق 
في اجلو ما يزيد من نسبة أشعة الشمس 
وارتفاع درجات احلرارة التي من املتوقع أن 

تتجاوز (٥٠) درجة مئوية.
الفلكي  وتابع اخلبيــر 
بقولــه: مــع نهايــة فترة 
البوارح مباشرة تدخل فترة 
«نوء الهنعــة» وهي التي 
تســمى «اجلوزاء الثانية» 
وهي فترة معروفة بشــدة 
حرارة الطقس فيها، حيث 
تدخل فترة «كلة أو تشلة 
القيظ» ومدتها أسبوع واحد 
وهي من الفترات شــديدة 
احلــرارة، ويرجع ذلك إلى 
انخفــاض نســبة الريــاح 
بســبب هدوء واعتدال ســرعتها وترسب 
الغبار الذي يخفف من أشعة الشمس. مع 
اســتمرار وجود املنخفض اجلــوي الذي 
سيستمر في متركزه مبنطقة وسط وشرق 
شــبه اجلزيرة العربيــة واخلليج العربي 

حتى بداية الشهر املقبل.

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

كتاب  «اللهجة الكويتية» للباحث حمد احلمد 
توثيق للمسار التاريخي منذ ١٩٢٨

أصدر الباحث والروائي 
حمــد احلمد كتابــا جديدا 
بعنوان «اللهجة الكويتية.. 
مسيرة توثيق»، عن مكتبة 
راكان «العجيري ســابقا»، 
ويقع في ١٤٨ صفحة ويعد 
األول مــن نوعــه فــي هذا 
املجــال وإضافــة للمكتبة 
الكويتيــة، ويرصــد في ٧ 
فصــول املســار التاريخي 
لتوثيــق اللهجة الكويتية 
من قبل الباحثني الكويتيني 

والعرب والغربيني.
ويتناول الفصل األول من الكتاب اللهجات 
احمللية من حيث املعنى والتعريف من قبل 
علمــاء اللغة والباحثني، فيما يســتعرض 
الباحث في الفصل الثاني تشعبات اللهجة 
الكويتيــة مــن معاني الكلمــات وأصولها 
واألمثــال واألقــوال الدارجــة واملســميات 
املتداولــة وآخرهــا احلــزاوي وااللغــاز 

واحلكايات الشعبية.
في الفصل الثالث يعرض املؤلف للمراحل 
التي مر بها االهتمام بكتابة اللهجة الكويتية، 
وقســمها إلى ثماني مراحل، أوالها مرحلة 
العشرينيات حتى األربعينيات من القرن 
املاضــي ففي عــام ١٩٢٨ اهتم بهــا املؤرخ 
عبدالعزيز الرشيد وكتب عنها في مجلته 
«الكويت»، يلي ذلك اهتمام مجلة «البعثة» 

في األربعينيات، ومرحلة 
اخلمســينيات تتمثــل في 
نشر سيف الشمالن فصال 
عــن اللهجة في كتابه «من 
تاريــخ الكويت»، ومرحلة 
الســتينيات جنــد اصدار 
خالد سعود الزيد والشيخ 
عبداهللا النوري في كتب عن 
األمثال، أما املرحلة األخيرة 
فهي العقد الثاني من األلفية 

اجلديدة.
وينتقل في الفصل الرابع 
لتناول جميع اإلصدارات عن 
اللهجة ويقدم مختصرا عنها مع اسم املؤلف، 
وفــي الفصل اخلامس يقــدم الباحث وفق 
احلروف االبجدية أسماء كل من أصدر كتابا 
في اللهجة وعددهم نحو ٥٠ باحثا ومؤلفا، 

مع ذكر عنوان اصداراته وسنة اإلصدار.
اما الفصل الســادس فهناك بحث كامل 
ملقارنــة بحثية عن الكلمــات األجنبية في 
اللهجة الكويتية ولهجــة أهل حلب، وفق 
كتاب «موسوعة حلب املقارنة» ملؤلفها خير 

الدين األسدي املتوفى عام ١٩٧١.
ويختتم املؤلف إصداره بالفصل السابع 
والذي جاء بعنوان «ذاكرة الصور» ويضم 
نحــو ٩٠ صورة غــالف لكتب صدرت عن 
اللهجة الكويتية، مع صور شخصيات لها 

بصمة في ذلك املجال.

غالف الكتاب

العنود الوزان لـ «األنباء»: القطاعات احلكومية واخلاصة 
والنفطية ملزمة بتوظيف ٤٪ من األشخاص ذوي اإلعاقة

في البداية، نود التعرف على قطاع 
اخلدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة 
وأهم األعمــال واالختصاصات التي 

تقومون بها؟
٭ قطاع اخلدمات التعليمية في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
يشــمل إدارة اخلدمــات التعليمية 
وإدارة  املهنــي  التأهيــل  وإدارة 
املتابعة الوظيفية والتدريب، وتهتم 
«اخلدمات التعليمية» بفتح امللفات 
التعليميــة ومتابعــة التراخيــص 
جلميــع اجلهات التــي حتت مظلة 
الهيئة وتقــدمي وتطبيق اختبارات 
الــذكاء ومتابعة اجلهات التعليمية 
للوقوف على مدى تطبيقها للمعايير 
والضوابط املعتمدة من قبل الهيئة 
ســواء كانت من ناحيــة املناهج أو 

كود البناء.
أما إدارة التأهيل املهني فتختص 
بتأهيــل وتدريــب أبنائنا من ذوي 
اإلعاقة الذهنية البسيطة واملتوسطة 
ويتم القبول من عمر ١٨ سنة حتى 
٣٣ عاما، وذلك عبر ورش تدريبية 
تتــالءم مــع قدراتهم الشــخصية، 
كما تتخللها مجموعة من األنشطة 
الترفيهية والرياضية باإلضافة الى 
التعــاون مع وزارة األوقاف «مركز 
املعالي للشــباب» و«مركــز الهدى 
للبنــات»، وذلك بفصول دراســية 
تربوية تأسيســية في مادة القرآن 
وفق منهج التربية البسيط، حيث 
يتم تأهيلهم ملدة من ٤ الى ٥ سنوات 
يتم بعدها تخرج املتدرب بشــهادة 
معتمدة من ديــوان اخلدمة املدنية 
ويكون لها األولوية ويتوظف املتدرب 

مبوجبها.
وتقــوم إدارة املتابعة الوظيفية 
والتدريب مبتابعة أبنائنا من ذوي 
اإلعاقــة ممــن التحقــوا باجلهــات 
احلكوميــة أو اخلاصة ملعرفة مدى 
التوافــق واالندماج وانخراطهم في 
ســوق العمل والوقــوف على مدى 
الرضــا الوظيفــي لصاحــب العمل 

واملوظف.
الدمج املجتمعي

تأهيل ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
التي  املهمة  من األولويات واملشاريع 
جاءت ضمن خطة التنمية، ما دوركم 

في حتقيق ذلك؟
٭ تعمل الهيئة على حتقيق دمج 
األشخاص ذوي اإلعاقة بتنفيذ املادة 
١٠ مــن قانون اإلعاقــة والتي تلزم 
احلكومــة بدمج املعاقني في مراحل 
التعليــم مبا يتناســب مع قدراتهم 
احلســية والبدنيــة ممــا يؤهلهــم 

لالندمــاج فــي املجتمع واســتثمار 
طاقاتهم واملشاركة في حتقيق رؤية 
٢٠٣٥ وتطبيق عمل سياسة احلكومة 
والتي من محاورها األساسية دمج 
أبنائنــا باملجتمع وتعيينهم وإبراز 
دور اجلهــات احلكوميــة والقطاع 
الشــراكة  تفعيــل  فــي  اخلــاص 

واملسؤولية االجتماعية.
ومت تخريــج الدفعتــني الثانية 
والثالثة من ذوي اإلعاقة وتسجيل 
٨٤ متدربا ومتدربة وتعيني ٥٧، منهم 
١٤ بالقطاع احلكومي و٤٣ في اخلاص 
بالشــراكة مع معهد البناء البشري 
ضمــن حملة «شــركاء لتوظيفهم» 
وكانت من أروع القصص احلقيقية 
والواقعية التي جاءت على لســان 
أبنائنــا من ذوي اإلعاقــة في حفل 
تخرجهم املقام في ٢١ يونيو املاضي.

البعثات الدراسية

ما أهم الشروط املطلوبة للحصول 
على البعثات الدراسية؟

٭ يجب ان يحمل املتقدم شهادة 
إعاقــة حديثــة صادرة عــن الهيئة 
لإلعاقــات التاليــة: إعاقة ســمعية 
متوسطة - شديدة، إعاقة بصرية 
متوســطة - شديدة، إعاقة حركية 
متوسطة - شديدة، إعاقة جسدية 
متوسطة - شديدة، إعاقة تعليمية 

- صعوبات تعلم.
ويجب ان يكون املتقدم حاصال 
على شهادة الثانوية العامة بالنظام 
املوحد او مــا يعادلها وأال تتجاوز 
صالحيتها ٣ أعوام دراسية، وال يقل 
عمر املتقدم عن ١٧ وال يزيد على ٢٥ 
عاما، وأال تقل نسبة الطالب عن ٧٥٪ 
للتخصص العلمي واألدبي جلميع 

اإلعاقات عدا صعوبات التعلم ٨٠٪، 
أال يكــون قد صدر قرار بإيفاده في 
بعثــة داخلية او خارجيــة او قبل 
مبنحة دراسية وانتهت بالفصل او 
انسحابه بعد التحاقه بها، وال يكون 
موظفا في اي جهة او مجازا دراسيا او 
مبعوثا من جهة أخرى، مع احلضور 

الشخصي مع ولي األمر.

كيف يتم تعليــم الطلبة من ذوي 
اإلعاقة وما اجلهات التي تســتقبلهم 

وهل هناك متابعة لهم؟
٭ يتم تعليم الطلبة في مدارس 
حتــت مظلــة الهيئــة ســواء كانت 
حضانــات او مــدارس حكومية او 
خاصة أو مؤسسات أو مراكز وتتم 
متابعتهــم من خــالل جلنة ضبط 
اجلــودة للمــدارس واحلضانــات 
واملؤسســات حيث تقوم بالكشف 
الــدوري علــى اجلهــات التعليمية 
للوقوف على مدى االلتزام بتطبيق 
املعايير والضوابط سواء من الناحية 

التعليمية او الهندسية.
املناهج والبرامج

ماذا عن املتابعة واإلشــراف على 
املناهج الدراسية او البرامج التي تقدمها 
املؤسسات التعليمية للطلبة من ذوي 

اإلعاقة؟
٭ هنــاك متابعــة للمناهــج 
املعتمدة من وزارة التربية ســواء 
كانــت مدارس حكومية او خاصة، 
وايضا احلضانات ومناهج وزارة 
الشؤون بالتعاون مع إدارة املناهج 
في املؤسسات واملراكز عن طريق 
جلنة الرقابة بالهيئة العامة لشؤون 

ذوي اإلعاقة.

هــل اجلهات احلكوميــة ملتزمة 
بتطبيق قانون األشخاص ذوي اإلعاقة؟

٭ القانون ألزم اجلهات احلكومية 
واألهلية والقطاع النفطي باستخدام 
نســبة ٤٪ من ذوي اإلعاقة وهناك 
تعاون وجتاوب كبير من قبل تلك 
اجلهات وااللتزام بتطبيق القانون 
سواء بالقطاع احلكومي أو اخلاص.

هل هناك خطــة لتطوير املواهب 
واستثمارها؟

٭ هنــاك العديــد مــن املواهب 
التي حترص الهيئة على اكتشافها 
واالستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم 
فــي الرســم والتصويــر والتمثيل 
والنحت وإعادة التدوير، وحترص 
املعــارض  علــى مشــاركتهم فــي 

واملسابقات احمللية واخلارجية.

ماذا عن تنفيذ املعايير اخلاصة بذوي 
اإلعاقة في اإلنشاءات؟

٭ معايير الوصول لذوي اإلعاقة 
مــن املعايير التي وضعتها البلدية 
منذ زمن ولكن لألسف االلتزام بها 
ضعيف جــدا وطالبنــا بالتأكد من 
تطبيقها خاصة على املباني العامة 

كما ينص قانون ٨ لسنة ٢٠١٠.
كما قامت الهيئــة بتحديث هذه 
املعايير في عام ٢٠١٨ وأطلقت الكود 
الكويتــي لســهولة الوصــول ومت 
إرساله الى البلدية وجميع املكاتب 
االستشارية في الكويت لاللتزام به 

عند تصميم املشاريع.

هل من تنسيق مع اجلهات احلكومية 
أثناء وضــع تصميم هذه  واخلاصة 

اإلنشاءات؟
٭ التنسيق بني الهيئة واجلهات 
احلكومية واخلاصة ضروري جدا 
لضمان تنفيذ قانون ٨ لسنة ٢٠١٠ 
واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وتوجد شــراكات بني 
الهيئة ووزارات الصحة واألشغال 
والتربية والبلدية و«القوى العاملة».

كيف يتم التعاون أو الشــراكات 
مع القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع 

الهيئة؟
٭ توجد العديد من الشراكات بني 
«ذوي اإلعاقة» والقطاع اخلاص وذلك 
لتنفيذ مشــاريع خلدمة األشخاص 
مــن ذوي اإلعاقة ومن هذه اجلهات 
معهد البناء البشري ومركز الكويت 
لالبتــكار واللذيــن تعمــل معهمــا 
الهيئة في مجال التدريب والتأهيل 

والتوظيف.

بشرى شعبان

أكدت العنود الوزان نائب املدير العام للقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة ان احلكومة ملزمة بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مراحل التعليم مبا 
يتناسب مع قدراتهم احلسية والبدنية ومبا يؤهلهم لالندماج في املجتمع واستثمار 

طاقاتهم واملشاركة في حتقيق رؤية ٢٠٣٥.
وقالت الوزان في لقاء خاص مع «األنباء» ان القطاع التعليمي يشمل ٣ إدارات 
متخصصة بالتعليم والتأهيل باإلضافة الى دور احلضانة، الفتة الى تسجيل ٨٤ متدربا 
ومتدربة وتعيني ٥٧، منهم ١٤ بالقطاع احلكومي و٤٣ في اخلاص بالشراكة مع 

معهد البناء البشري، وذلك ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم».
وذكرت ان من شروط احلصول على البعثة التعليمية ان يكون الطالب حاصال على 
شهادة الثانوية العامة الكويتية بالنظام املوحد او ما يعادلها وأال تتجاوز صالحيتها 
٣ أعوام دراســية، وال تقل سن املتقدم عن ١٧ عاما وأال تزيد على ٢٥، وفيما يلي 

التفاصيل:

نائب املدير العام لقطاع اخلدمات التعليمية في الهيئة أكدت تسجيل ٨٤ متدرباً وتعيني ٥٧ بالقطاعني العام واخلاص

العنود الوزان

القطاع التعليمي في الهيئة يضم إدارات اخلدمات التعليمية والتأهيل املهني واملتابعة الوظيفية

من شروط االلتحاق بالبعثات احلصول على شهادة الثانوية العامة بنسبة ٧٥٪ للعلمي واألدبي
«التأهيل املهني» تختص بتدريب ذوي اإلعاقة من ١٨ إلى ٣٣ عامًا في ورش تتالءم مع قدراتهم

نقوم مبتابعة للمناهج املعتمدة من «التربية» في املدارس احلكومية واخلاصة وباحلضانات
إدارة املتابعة الوظيفية تهتم بذوي اإلعاقة باجلهات احلكومية واخلاصة ملعرفة التوافق في العمل

من مشغوالت متدربي التأهيل املهني

الفريق خالد املكراد واللواء خالد عبداهللا فهد ورصد مخالفة


