محليات

العدد ( )2896الخميس  12يناير 2017

3

www.alshahedkw.com

لن يشمل الخدم  ..وتطبيق الرسوم كاملة على القادمين بزيارة إلى البالد

العبدالهادي :مشروع التأمين الصحي الجديد
إلزامي على جميع الوافدين العاملين بالخاص
زيادة الرسوم على الخدمات ستدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل وتوجه لزيادة أسعار األدوية
كلفة الخدمة في الضمان الصحي أقل من كلفتها على الدولة بنسبة تتراوح من  50إلى ٪ 60

كتب جمال الراجحي:
�أكد وكيل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون
القانونية حممود العبدالهادي،
�أن م�رشوع الت�أمني ال�صحي اجلديد
�سيكون �إل��زام��ي � ًا على الوافدين
العاملني بالقطاع اخلا�ص ولن
ي�شمل اخل��دم ،مبين ًا �أن��ه ب�إمكان
من يرغب من الوافدين العاملني
بالقطاع احلكومي احل�صول على
وثيقة الت�أمني ال�صحي ،مو�ضح ًا
�أنه مبجرد تطبيق الوثيقة اجلديدة
�سيتم تغطية ر���س��وم اخلدمات
ال�صحية ل��ل��واف��دي��ن العاملني
بالقطاع اخلا�ص فقط ،و�سيغطي
الت�أمني ال�صحي احلكومي ر�سوم
اخل���دم���ات ال�صحية للعاملني
بالقطاع احلكومي واخلدم ،بينما
�سيتم تطبيق الر�سوم ال�صحية
بالكامل «اي بتكلفتها اال�صلية»
على القادمني الى البالد بت�أ�شرية
زي���ارة الن��ه��م غ�ير م�شمولني يف
الت�أمني ال�صحي.
وقال خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي
عقد �أم�����س ل�لاع�لان ع��ن تفا�صيل
الالئحة اجلديدة لر�سوم اخلدمات
ال�صحية يف البالد ،ان من ي�شمله
ال�ضمان ال�صحي �ستكون تكلفة
اخلدمة له اق��ل من تكلفتها على
الدولة بن�سبة ترتاوح ما بني 50
و ،% 60وعلى �سبيل املثال فح�ص
الغدة الكظرية يقدم مببلغ �أقل
بحوايل  % 60عن تكلفة الدولة،
وبع�ض فحو�صات الطب النووي
تقدم بتكلفة �أقل بـ ،% 50الفتا �إلى
ان قائمة �أ�سعار اخلدمات ال�صحية
يف ال��ك��وي��ت ت��غ�يرت ع��دة م��رات

عام  1993و 2001و�أخ�ير ًا 2010
والزيادة يف اال�سعار تخ�ص عام
 ،2010ولي�س  1993الننا اذا قارنا
�أ�سعار الأخ�ي�رة با�سعار 2017
ف�ستكون ن�سبة ال��زي��ادة كبرية،
حيث ان اخلدمة التي كانت تقدم بـ
� 15أ�صبحت بـ  20و 25دينار ًا وهذه
ن�سبة طبيعية ،وعندما يكون �سعر
التحليل دي��ن��ار ًا ون�صف ًا وي�صبح
دينار ًا و 750فهذه لي�ست زيادة
كبرية.
وتابع العبدالهادي :بع�ض انواع
ال��ف��ح��و���ص��ات ال��دق��ي��ق��ة ملر�ض
ال�رسطان على �سبيل املثال ،منها
ما يقدم جمانا ومنها مبقابل غري
م�شمولة بوثيقة ال�ضمان وهي تقدم
مبتناول االي��دي وال يوجد عليها
زي��ادة كبرية �أي�ضا ،وفحو�صات
الطب ال��ن��ووي زيادتها �أق��ل من
اال�شعة ،مبين ًا �أن بع�ض انواع
اخل��دم��ات غري مغطاة بال�ضمان
بوثيقة ال�صحي وهذا �أمر موجود
يف كل دول العامل �إال الكويت التي
حر�صت من خالل وزارة ال�صحة على
تقدمي ا�سعار تلك اخلدمات مبتناول
جميع الوافدين عند ا�ستخدام هذه
اخلدمات ومنها خدمات اال�شعة
وامل��خ��ت�برات وال��ط��ب ال��ن��ووي،
مو�ضحا ان خدمات الطب النووي
غري متوافرة يف القطاع اخلا�ص
وتنفرد بتقدميها وزارة ال�صحة.
وعدد بع�ض �أمثلة الزيادة اجلديدة
على الفحو�صات وتكلفتها على
الدولة ،الفت ًا �إلى �أن فح�ص العظم
يكلف الدولة  90دينارا ونعطيها
ملن لديه �ضمان بقيمة  40ديناراً،
وفح�ص من فحو�صات الأورام يكلف

• محمود العبدالهادي خالل املؤمتر

الوافد ،الفتا الى �أن زيادة اال�سعار
�ستكون على بع�ض �أنواع الأدوية،
كا�شفا عن وجود حلول بديلة تدر�س
حاليا ملعاجلة احلاالت املتعففة
والفقرية غري ال��ق��ادرة على دفع
ر�سم ال�ضمان ال�صحي اجلديد.
وعن م�ست�شفيات ال�ضمان ال�صحي
�أ�شار �إل��ى �أن امل�رشوع م��ازال يف
ديوان املحا�سبة وهناك مالحظات
طلبت ومت ا�ستيفا�ؤها وبعد امتام
املوافقة على االتفاقية التي �ستربم
م��ا ب�ين وزارة ال�صحة و�رشكة
ال�����ض��م��ان ال�صحي ك���ون �رشكة
ال�ضمان �ستقوم مبهامها ب�إن�شاء
 3م�ست�شفيات و 15مركز ًا �صحي ًا
حتتاج الى اتفاقية مع الوزارة،
الف��ت��ا ال��ى ان تلك االتفاقية مت
جتهيزها ومت احالتها للفتوى
والت�رشيع وجل��ن��ة املناق�صات
ومتت املوافقة عليها والآن هي
يف ديوان املحا�سبة منذ اكرث من
� 3أ�شهر ،وبانتظار الرد النهائي،
مو�ضح ًا �أنه وعند املوافقة عليها
�ستوقع م��ا ب�ين وزي���ر ال�صحة
ورئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ومن
ثم البدء يف �إن�شاء امل�ست�شفيات
بعد ان ح�صلوا على الأرا���ض��ي
�إل��ى جانب بع�ض املراكز �سيتم
ان�شا�ؤها واخرى �سيتم ايجارها،
منوها ب�أنه وبعد تطبيق امل�رشوع
لن ي�ستطيع �أي كويتي اال�ستفادة او
التوجه الى امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية امل�شمولة بال�ضمان
ال�صحي �ضمن وثيقة الت�أمني
ال�صحي اجلديدة وكذلك �سيمنع
الوافد العامل بالقطاع اخلا�ص
م��ن ال��ت��وج��ه �أو اال���س��ت��ف��ادة من

الفحوصات الدقيقة لمرض السرطان لن يشملها الضمان الصحي
فحص العظام سيكون بـ  40ديناراً واألورام بـ  250والغدة الكظرية بـ100
سونار الحمل سيتراوح بين  20و 25ديناراً بما فيه رباعي األبعاد
الدولة  480دينارا �سيعطى للمقيم
بقيمة  250دينارا ،ا�ضافة الى ان
فح�ص الغدة الكظرية يكلف الدولة
 270دينارا ،و�سيعطى للمقيم بقيمة
 100دينار ،و�أ�سعار ا�شعة �سونار
احل��م��ل وال���ذي ي��ق��دم يف القطاع
اخلا�ص بـ  30دي��ن��ارا ،يقدم يف
الوزارة حاليا بـ  15ديناراً ،وبعد
الزيادة �سيرتاوح ما بني  20و25
دينارا وي�شمل جميع انواع اال�شعة
مبا فيها ال�سونار رباعي االبعاد،
وال��ذي يقدم يف القطاع اخلا�ص
مببلغ ال يقل عن  75ديناراً.
و�أ�شار �إل��ى �أن هذه الأ�سعار عند
حتديثها و�ضعت م��ن قبل جلنة
فنية �شكلت من قبل ال���وزارة من
�إدارات فنية ومالية وقانونية
وب��ا��شراف م��ن ر�ؤ���س��اء جمال�س
�أق�سام املختربات واال�شعة والطب
النووي ،حيث و�ضعوا الأ�سعار
التي �ستكون قائمة وتكلفتها على
الدولة بو�ضعها احل��ايل ،منوها
ب�أنه ومقارنة باال�سعار القدمية
وما طر�أ من زيادات على االجهزة
واالي���دي العاملة وامل�ستهلكات
وعقود ال�صيانة لالجهزة و�ضعت
اللجنة تقريرها بزيادة الر�سوم
املوجودة حالي ًا والتي ترتاوح

ما بني  20و� 30أو  40دينارا على
اخلدمة املقدمة.
و�أكد العبدالهادي �أنه مت مراعاة
�أال تثقل كاهل الوافد وو�ضع بعني
االعتبار ال�ضمان ال�صحي وانها
تكون اق��ل م��ن القطاع اخلا�ص،
الفت ًا �إلى �أن تقرير اللجنة عر�ض
ع��ل��ى جمل�س ال��وك�لاء وناق�شه
يف اخ��ر اجتماع و�أق���ره ،وم��ن ثم
�سيكون االعتماد النهائي من قبل
وزي��ر ال�صحة واخلا�ص بتحديث
الر�سوم ،منوها بان املقارنة مع
القطاع اخلا�ص قد تكون غري عادلة
لأن ا�سعار اخلدمات فيه متغرية
بني امل�ست�شفيات الى جانب تغري
طبيعة الفحو�صات حيث يف فح�ص
احلمل قد تزيد اال�سعار لت�صل �إلى
� 70أو  100دينار ،وفقا لطبيعة
الفح�ص ،م�ؤكدا �أن اال�سعار التي مت
و�ضعها ارخ�ص من القطاع اخلا�ص،
و�أنه كانت هناك مقارنة مع ا�سعار
القطاع اخلا�ص املوجودة يف جميع
امل�ست�شفيات ومت عمل منحنى على
ارخ�ص �سعر للخدمة موجود يف
القطاع اخلا�ص ،م�ؤكد ًا �أن �أرخ�ص
خدمة يف القطاع اخلا�ص ا�سعار
وزارة ال�صحة �ستكون �أقل منها.
و�أو�ضح �أن الأ�سعار يتم حتديثها

بزيادة  ٪ 3,6عن العام الماضي ..وتمثل  ٪17,8من إجمالي العمالة

اإلحصاء :ارتفاع عدد الكويتيين
في سوق العمل إلى 351675

بني فرتة و�أخرى ح�سب املتغريات
وزي���ادة �أ�سعار الأي���دي العاملة
والأجهزة ،حيث ان اجلهاز الذي
كانت ت��ورده ال�صحة ب�سعر 100
�ألف دينار� ،أ�صبح الآن بـ� 450ألفا،
منوها ب�أن ا�سعار االجهزة زادت
اكرث من  3ا�ضعاف ،وعليه كان البد
من حتديد زيادت ر�سوم اخلدمات
مبا يتنا�سب مع الزيادات ال�سابقة
مع االخذ يف االعتبار عدم االثقال
على كاهل املقيم ،جمدد ًا الت�أكيد
على ان ر���س��وم زي���ارة املري�ض
املقيم للم�ست�شفى �أو امل�ستو�صف
وهي دينار للم�ستو�صف وديناران
للم�ست�شفى �ستكون نف�سها ولن يطر�أ
عليها زيادة.
وحول موعد دخول زي��ادة ر�سوم
اخلدمات ال�صحية حيز التنفيذ
قال� :سيكون يف �شهر فرباير املقبل
و�سيتم ن�رشه باجلريدة الر�سمية.
وحول ما �رصح به وزير ال�صحة
ب�أن هناك توجها لزيادة �أ�سعار
الأدوي���ة� ،أو�ضح �أن هناك جلنة
�ست�شكل قريبا لدرا�سة الأ�سعار
احلالية واملتغريات على تكلفة
ا���س��ت�يراد ال����دواء ع��ل��ى ال��دول��ة
و�ستحدث اال�سعار مبا يتوافق مع
هذه املتغريات ومبا ال يثقل على

اخلدمات ال�صحية يف امل�ست�شفيات
احلكومية.
ولفت �إلى �أن الوزارة �سرتاقب جودة
اخلدمة والرعاية املقدمة من قبل
ال�رشكة الى جانب وزارة املالية
والهيئة العامة لال�ستثمار ،مبينا
ان ال�رشكة �ستكون م�س�ؤولة عن
الرعاية ال�صحية جلميع العاملني
الوافدين يف القطاع اخلا�ص عدا
فئة خدم املنازل والعاملني يف
القطاع احلكومي.
وفيما يتعلق ب��االدوي��ة التي ال
ت�رصف للوافدين حالي ًا والتي ال
ت�شملها وثيقة ال�ضمان ال�صحي قال
العبدالهادي� :سيتم درا�ستها لكي
ت�شملها الوثيقة ،فكلما زاد �سعر
وثيقة الت�أمني �أ�ضيف اليها خدمات
�صحية �أف�����ض��ل ،فهناك خدمات
�صحية و�أدوية ال ي�شملها ال�ضمان
ال�صحي احل��ايل �سيتم تغطيتها
بوثيقة ال�ضمان ال�صحي اجلديدة.
واخ��ت��ت��م امل����ؤمت���ر ال�صحايف
ب��احل��دي��ث ح���ول امل��دي��ون��ي��ات
امل�ستحقة ل��وزارة ال�صحة لدى
�رشكات الت�أمني ،قائالً :ان اجمايل
املديونيات امل�ستحقة للوزارة
بلغ  19مليون دي��ن��ار ،ح�صلت
الوزارة منها خالل الأيام القليلة
املا�ضية على مبلغ  3ماليني عن
ال�ضمان ال�صحي خالل الفرتة من
عام � 2001إل��ى  ،2006ويتبقى
لها  16مليونا ج��ار حت�صيلها،
م�ؤكدا �أن حقوق الوزارة م�ضمونة
مب��وج��ب امل�����س��ت��ن��دات وتقارير
اخلرباء جميعها يف �صالح الوزارة
وت�ؤكد املديونيات امل�ستحقة لها
لدى �رشكات الت�أمني.

تفتتح ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي األحد المقبل

األوقاف :نسعى لتعزيز الشراكة

مع المؤسسات المعنية بمواجهة التطرف

زيادة عدد الوافدين بنسبة  ٪13,3والجنسيات اآلسيوية تمثل ٪50
الجنسية الهندية األكثر نمواً بـ  ٪20,6تليها المصرية بارتفاع  ٪12,1خالل عام

قالت الإدارة املركزية لالح�صاء
�أم�س �إن عدد العمالة الكويتية
بلغ يف �سبتمرب املا�ضي 351675
فردا بزيادة �سنوية ن�سبتها .6
 ٪ 3عن الفرتة ذاتها من عام
.2015
وقالت الوكيل امل�ساعد لقطاع
العمل االح�صائي يف االدارة منى
الدعا�س مبنا�سبة ن�رش التقرير
ربع ال�سنوي لإح�صاءات العمل
ل��ف�ترة � 30سبتمرب � 2016إن
نظام معلومات �سوق العمل مكن
«االح�صاء» من االنتظام يف ن�رش
بيانات �سوق العمل ب�شكل ربع
�سنوي.
و�أ�ضافت �أن التقرير هو الإ�صدار
التا�سع من التقارير الربعية
ال��ت��ي تر�صد م���ؤ��شرات �سوق
العمل مو�ضحة �أن النظام ي�ستقي
بياناته بال�رشاكة مع �ست جهات
حكومية ه��ي وزارة الداخلية
وديوان اخلدمة املدنية وبرنامج
�إع���ادة هيكلة ال��ق��وى العاملة
والهيئة العامة للقوى العاملة
وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية والهيئة العامة
للمعلومات املدنية.
وذك����رت ان االدارة عر�ضت
منوذج ًا لنظام معلومات �سوق
ال��ع��م��ل يف امل����ؤمت���ر ال���دويل

لالح�صاءات الر�سمية الذي عقد
يف �أبوظبي يف دي�سمرب املا�ضي
وخ�ص�ص احدى جل�ساته لعر�ض
ومناق�شة منوذج الكويت بح�ضور
�أجهزة اح�صائية دولية واقليمية
وخرباء دوليني.
و�أظهر التقرير �أن اجمايل قوة
العمل با�ستثناء القطاع العائلي
«اخل��دم وم��ن يف حكمهم بلغت
 1979397ف����رد ًا يف �سبتمرب
املا�ضي بزيادة قدرها 203824
ف���ردا ع��ن ع��دده��م يف �سبتمرب
" 2015مبعدل منو �سنوي قدره
.٪ 11 .5
وك�شف التقرير ان ال��زي��ادة
امل��ح��ق��ق��ة يف ن�����س��ب��ة االن���اث
الكويتيات اللواتي دخلن �سوق
العمل بلغت  ٪ 4 .8يف حني
بلغت الزيادة للذكور الكويتيني
.٪ 2 .2
وبني ان قوة العمل غري الكويتية
ارتفع عددها من  1436270فردا
�إلى  1627722فردا مبعدل منو
�سنوي قدره  ٪ 13 .3لترتاجع
ن�سبة العمالة الكويتية من
اجمايل العمالة من  ٪ 19 .1يف
�سبتمرب  2015الى  ٪ 17 .8يف
�ستبمر .2016
و�أف���اد ب���أن ق��وة العمل ح�سب
جم��م��وع��ات ال����دول مل ت�شهد

اختالف ًا يف �سبتمرب املا�ضي من
حيث ترتيب جمموعات الدول
خالل الفرتتني.
وب��ي�ن �أن جم��م��وع��ة ال����دول
اال����س���ي���وي���ة غ�ي�ر ال��ع��رب��ي��ة
احتلت املرتبة االول��ى بن�سبة
 ٪ 50 .2تليها جمموعات الدول
العربية باملرتبة الثانية بن�سبة
 ٪ 30 .3من اجمايل قوة العمل.
و�أ���ض��اف ان اجلن�سية الهندية
احتلت املرتبة االولى بزيادة من
 450093فردا يف �سبتمرب 2015
�إل��ى  542894ف��ردا يف �سبتمرب
" 2016ملعدل منو �سنوي بلغ
 ٪ 20 .6تليها اجلن�سية
امل�رصية التي بلغت 458737
فردا يف �سبتمرب املا�ضي بارتفاع
 ٪ 12 .1عن �سبتمرب .2015
ولفت الى ان توزيع قوة العمل
ح�����س��ب امل�����س��ت��وى التعليمي
واجلن�سية يظهر الثبات تقريبا
خالل الفرتتني فيما عدا ارتفاع
ن�سبة العاملني الكويتيني من
ذوى امل�ؤهالت اجلامعية ٪ 33
يف �سبتمرب  2015الى ٪ 34 .9
�سبتمرب املا�ضي.
وعن قوة العمل غري الكويتية
�أو���ض��ح التقرير ان الن�سبة
ارت���ف���ع���ت م����ن  ٪ 18ال���ى
 ٪ 21 .2ل���ذوي امل���ؤه�لات

القصر
األشغال :تسلمنا مبنى هيئة ّ
منذ عامين والجهة المستفيدة لم تستغله
قام وكيل وزارة الأ�شغال امل�ساعد لقطاع امل�شاريع
الإن�شائية غالب �صفوق بزيارة ميدانية لبع�ض
م�شاريع القطاع �ضمن خطة الزيارات التي �ستتم
بانتظام ملتابعة �آخر امل�ستجدات يف امل�شاريع،
حيث تواجد يف م�رشوع مبنى املقر الرئي�سي
ومواقف ال�سيارات للهيئة العامة ل�ش�ؤون الق�رص
الواقع مبنطقة املرقاب مبحافظة العا�صمة.
و�أو�ضح �صفوق �أنه مت ت�سلم امل�رشوع من املقاول
يف م��ار���س  2015ومل ُي�ستَغل م��ن قبل اجلهة
امل�ستفيدة حتى تاريخه و�سيتم ت�سليمه لهم يف
خالل الأ�شهر املقبلة ،مو�ضحا �أنه يتكون من
مبنى رئي�سي يحتوي على برجني بارتفاعات
خمتلفة متال�صقني مببنى منخف�ض الربج الأول
يبلغ ارتفاعه  130مرتا لـ  25طابقا والآخر 77
مرتا لـ  15طابقا ملكاتب �إدارية للموظفني� ،أما
املبنى املنخف�ض فيحتوي على � 3أدوار و�رسدابني
ال�ستقبال املراجعني� ،أما بخ�صو�ص مبنى مواقف

ال�سيارات فيتكون من دور �أر�ضي و 5طوابق
و�رسدابني بالإ�ضافة �إل��ى ملج�أ يت�سع لـ 100
�شخ�ص.
وذكر �أن املبنى يتميز بوجود نظام املبنى الذكي
الذي �سيتم تفعيله للمبنى بالكامل للمرة الأولى
باملباين احلكومية يف الكويت و هو عبارة عن
دمج �أنظمة املبنى يف نظام واحد متكامل بحيث
يعطي الكفاءة املطلوبة لكل نظام على حدة ،و
�إمكانية ال�سيطرة على النظام من نقطة واحدة
والأنظمة التي �سيتم تفعيلها لتقليل ا�ستهالك
الطاقة وخف�ض تكاليف االت�صاالت املختلفة.
وتوفر املباين الذكية مل�ستخدميها بيئة منتجة
ت�ساعد على رفع الإنتاج والأداء الوظيفي ،ومن
الأمثلة نظام الت�شغيل الأوتوماتيكي للمبنى �سيتم
الت�شغــيـل وال�صــيانــة مـن خــــالل مـنـظـومة
�إدارة الـمـرافق املـتـطــورة التــي تـكــون عــــن
طـريـق دمـج كافة مكونات املبنى.

ال��ث��ان��وي��ة يف ح�ين انخف�ضت
ال��ن�����س��ب��ة ل�لاب��ت��دائ��ي��ة من
8ر ٪ 12ال��ى  ٪ 12 .3خالل
الفرتتني.
وعن اجمايل قوة العمل مبا فيهم
القطاع العائلي -اخلدم وما يف
حكمهم ح�سب القطاع «حكومي -
خا�ص  -عائلي» �أفاد انها بلغت
 2648859فردا يف �سبتمر 2016
بارتفاع قدره  206117فردا عن
عددهم يف �سبتمرب  2015بنمو
�سنوي بلغ .٪ 8 .4
و�أ�شار الى �أن القطاع اخلا�ص
ا�ستمر باال�ستحواذ على نحو
ن�صف قوة العمل حيث ارتفعت
ن�سبة ا�ستيعابه من جملة قوة
العمل �إلى  ٪ 60 .4بعد �أن كانت
.٪ 57 .8
وذك���ر �أن ن�صيب ق��وة العمل
الكويتية بلغت ن�سبتها  ٪ 4 .5من
جملة العاملني بالقطاع اخلا�ص,
الفتا الى ان الن�سبة الأكرب من
ق��وة العمل الوطنية البالغة
 ٪ 79 .5تعمل يف القطاع
احلكومي.
وب�ين �أن ق��وة العمل الوطنية
ارتفعت خالل الفرتة املذكورة
يف هذا القطاع من  268401فرد
الى  279637ف��رد ًا بنمو قدره
.٪ 4 .2

• جانب من املؤمتر

كتب �إبراهيم ح�سن:
�أعلن وكيل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ورئي�س اللجنة العليا
املنظمة ل��ن��دوة م�ستجدات الفكر
الإ�سالمي الثالثة ع�رشة فريد عمادي
عن �أن ال��وزارة ت�رشفت بالرعاية
ال�سامية من �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،الفتتاح
الندوة �صباح يوم الأحد املقبل حتت
ع��ن��وان مواجهة التطرف الفكري
«الواقع وامل�أمول» والذي �سي�ستمر
حتى  17ال�شهر احلايل.
و�أ���ض��اف خ�لال امل�ؤمتر ال�صحايف
ال��ذي عقد �أم�س �أن ه��ذه الرعاية
ال�سامية خ�ير دل��ي��ل على حر�ص
�صاحب ال�سمو على دع��م مواجهة
التطرف والغلو الفكري و�إر�ساء
دعائم الو�سطية واالعتدال واملبادئ
ال�سامية وال�سمحة لديننا الإ�سالمي
احلنيف.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن الأوق���اف ممثلة يف
اللجنة العليا القائمة على تنظيم
ال��ن��دوة ارت�����أت ان��ت��ق��اء املحاور

وال�ضيوف امل�شاركني يف فعاليات
وور����ش ه��ذه ال��ن��دوة وذل��ك بهدف
امل�ساهمة يف اال�ستفادة من التجارب
الدولية ملواجهة التطرف الفكري
الذي زادت وتريته خالل هذه الأيام
التي باتت الأمة تعي�ش فيها �رصاع ًا
ظ��اه��ر ًا و�سط موجة من التقلبات
والتحديات.
وب�ي�ن �أن حم���اور ال��ن��دوة ت�شمل
ا�ستعرا�ض اجل��ه��ود وامل��ب��ادرات
والتعرف على التجارب واجلهود
العلمية امل�ؤ�س�سية وجهود وزارة
الأوق����اف وامل��ؤ���س�����س��ات الدينية
والر�سمية بالإ�ضافة �إلى املبادرات
وامل�����ش��اري��ع النمطية التقليدية
والإلكرتونية والتقنية والإعالمية
والت�شاركية واحلوارية ومبادرات
الدرا�سات امليدانية واال�ستق�صائية.
وتابع عمادي :كما ت�شمل املحاور
التحديات والعوائق التي تواجه
املبادرات العلمية ملواجهة العنف
والر�ؤية امل�ستقبلية لتطوير الربامج
ومبادرات مواجهة التطرف و�سبل
عالج هذه الآفة اخلطرة التي �أ�صبحت

ت���ؤرق الأم��ن وال�سالم يف العامل،
مبين ًا �أن �أهداف ندوة م�ستجدات الفكر
الإ�سالمي وه��ي �إب��راز دور اللجنة
العليا لتعزيز الو�سطية ،وتعزيز
ال�رشاكة بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات
املعنية ملواجهة التطرف ،و�إبراز
�أهم التجارب الناجحة يف مواجهة
ال��ت��ط��رف وتقييمها وا�ستعرا�ض
حم��اور الوثيقة الوطنية لتعزيز
الو�سطية واالعتدال.
و�أ���ش��ار �إل���ى ان اللجنة املنظمة
لفعاليات ال��ن��دوة �أع��دت ور�شتي
عمل القامتهما �ضمن الفعاليات
وت ��أت��ي ال��ور���ش��ة الأول���ى بعنوان
«كيفية مواجهة التمدد والتجنيد
االل��ك�تروين لفكر التطرف» والتي
ي�شارك فيها عدد من خ�براء �شبكة
معلومات االن�ترن��ت ومتخ�ص�صون
يف ���ش���ؤون احل����وار االل��ك�تروين،
بينما ت�أتي الور�شة الثانية بعنوان
«كيفية التو�صل �إلى م�ؤ�رشات قيا�س
جن��اح جت���ارب م��واج��ه��ة العنف»
والتي ي�شارك فيها عدد من العلماء
واملتخ�ص�صني يف الإدارة.

بحث إعفاء ذوي اإلعاقة من دفع الرسوم عند مراجعة الجهات الحكومية

أبل :تنسيق مع الداخلية حول تفعيل توظيف
المعاقين بقطاعاتها
كتب �أحمد احلربي:

• نادية أبل

قالت نائب املدير العام للهيئة
العامة ل�ش�ؤون ذوي االعاقة للخدمات
الطبية نادية ابل انه مت التن�سيق
مع امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية
لتفعيل قانون ذوي االعاقة فيما
يتعلق بن�سب توظيفهم يف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص الفتة �إلى
�أن امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية
ابدوا تفهمهم لهذا اجلانب م�ؤكدين ان
الداخلية حري�صة على تطبيق جميع
مواد قانون ذوي االعاقة على ار�ض
الواقع مبا يف ذلك تخفيف �ساعات
العمل وامل�ستحقات املالية.

وقالت يف ت�رصيح �صحايف عقب
م�شاركتها يف اجتماع مع ممثلني عن
االدارة القانونية واالدارية واالدارة
العامة ل�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات
يف وزارة الداخلية بهدف مناق�شة �آلية
تفعيل القانون رقم  8ل�سنة  2010يف
�ش�أن حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة
بح�ضور ممثلني عن فريق ال�رشاكة
املجتمعية� ،إنه مت االتفاق ب�ش�أن
تفعيل الكثري من مواد قانون ذوي
االعاقة ومتابعة تنفيذ املخالفات
على م�ستخدمي مواقف ذوي االعاقة
وتوقيع الغرامات عليهم واحالتهم
الى جهات االخت�صا�ص م�شرية الى
�أنه مت بحث �سبل اعفاء ذوي االعاقة

من دفع الر�سوم عند مراجعة االدارات
املعنية يف وزارة الداخلية وغريها
من اجلهات احلكومية الأخرى.
و�أكملت ب��أن��ه مت ط��رح ع��دد من
املقرتحات خالل االجتماع ومنها
ت��دري��ب ع��دد م��ن رج���ال ال�رشطة
على لغة اال�شارة من خالل دورات
تدريبية �ستنظمها جمعيات نفع عام
معنية ب�ش�ؤون ذوي االعاقة وذلك
بهدف �ضمان وج��ود رج��ال �رشطة
يجيدون لغة اال���ش��ارة وبخا�صة
العاملون يف م��راك��ز العمليات
لتلقي البالغات حتى يت�سنى لهم
الرد على بالغات ذوي االعاقة من
فئة ال�صم والبكم.

