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أشاد أمني الس���ر املس���اعد بالنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني منصور السرهيد بتفهم رئيس 
اللجان الطبية باملجلس األعلى للمعاقني الدكتور 
راش���د العميري ملطالبات جمعيات النفع العام 
واملؤسسات ذات الصلة برعاية وتدريب وتعليم 
املعاق���ني اخلاصة في تقيي���م اللجان الطبية في 
تصنيف املعاق كون إعاقته بسيطة او متوسطة 
او شديدة وظلم عدد من املعاقني في هذا التصنيف 
الذي دون في ش���هادات اثب���ات االعاقة الصادرة 
حديثا مستغربا من وضع »معاق يستخدم كرسيا 

متحركا« وتصنيفه كإعاقة بسيطة.
ج���اء ذلك ف���ي تصري���ح ادلى به الس���رهيد 
للصحافيني بعد اجتماع مطول عقده مع الدكتور 
العميري بحضور ممثلني عن اجلمعية الكويتية 

لرعاية املعاقني واملركز الكويتي للداون وجمعية اولياء امور املعاقني 
واجلمعية الكويتية التطوعية ملتابعة قضايا املعاقني وغيرها من 

اجلمعيات االخرى.
وقال السرهيد لقد استبش���ر املعاقون في الكويت خيرا عندما 
صدر القانون رقم 2010/8 إلنصافهم خاصة عندما ش���دد في مادة 
العقوب���ات على تغليظ العقوبة على كل من يزّور ش���هادة إثبات 

اعاقة وكل من يساعده على ذلك ألنه حصل على 
حق ليس من حقه، لكن أن ينقلب هذا التش���ديد 
على املعاقني أنفسهم وحتول اإلعاقة الشديدة الى 
متوسطة واملتوسطة الى بسيطة فهذا يعني ان 
املعاق الذي كان يصنف على ان اعاقته بس���يطة 
اصبح اليوم غير معاق، وهذا مع االس���ف تقييم 
خاط���ئ بل وظالم في الوقت نفس���ه، فكيف يتم 
تصنيف معاق ال يستطيع التنقل اال على كرسي 
متحرك وآخر ال يس���تطيع السير إال بجهاز طبي 
ويصنفان على انهما »اعاقة بس���يطة« فهذا ظلم 
واضح ونحمد اهلل ان رئيس اللجان الطبية تفهم 
هذا االمر ووعدنا بوضع النقاط على احلروق ولن 
يسمح بظلم هذه الفئة وإصالح هذا األمر وعلى 
الصعيد ذاته اشاد الس���رهيد بتفهم مدير إدارة 
العالج باخلارج في وزارة الصحة د.محمد املش���عان والذي تعامل 
بشكل انساني مع اصحاب االعاقات الشديدة وأمر بتسهيل امورهم 
من ناحية اضافة املرافق الثان���ي وصرف تذكرة رجال األعمال له 
وكذلك حلاجة املريض لعدد مرافقني اثنني وهذا ليس بغريب على 
د.املشعان الذي نقدر له موقفه االنساني ونسأل اهلل ان يكون هذا 

العمل في ميزان حسناته يوم القيامة.

اتحاد شركات التنظيف يطالب بشمول العقود 
السابقة لعمال النظافة في قرار الـ 60 ديناراً

السرهيد: من الظلم أن يصنف المعاق صاحب 
الكرسي المتحرك والجهاز الطبي بـ »بسيط اإلعاقة« 

»نحن دعاة حلول ولسنا دعاة تأزيم«

ضويان: نعارض اإلضراب لحل قضية أم الهيمان
أكد عضو اللجنة التطوعية لضاحية علي 
صباح السالم م.عبداهلل ضويان ان التكسب 
من وراء قضية أم الهيمان عادت من جديد في 
ظل احللول احلكومية وحترك نواب الدائرة 
اخلامسة بصمت مع اللجنة البيئية في مجلس 
األمة وفي متابعة القرارات والتوصيات التي 
خرجت من رحم مجلس الوزراء، وأضاف: 
هناك من ه���و مغيب عن هذه القرارات وال 
يريد ان يعرف ومن حضر ندواتي في 3/13 
يعرف ان احلكوم���ة جادة في حل القضية 
وان التقرير الثاني املعد من الهيئة العامة 
للبيئة على وشك االعتماد الغالق مصانع 

اخرى وسحب تراخيص وهذا ما قيل في هذه 
الندوة ولكن ملاذا التأزمي خاصة ان القضية 
في إطار احللول اجلذرية وان التصريحات 
م���ن هنا وهناك لإلض���راب ألنهم من يدفع 
في هذا اجلانب لقد خسروا الكل وخسروا 
جتاوب الن���واب واحلكومة فتغيبت عنهم 
هذه املعلومات، هل وجدنا حال من التأزمي؟ 
دعونا نقرأ مسيرتنا في التأزميات السابقة 
فاخللل واضح فليست هناك حلول في هذه 
القضية في السابق بسبب التأزميات، مع ان 
الوض���ع اآلن أفضل في حترك احلكومة في 
حل القضي���ة ولكن يريد العقالء من أهالي 

أم الهيمان متابعة ه���ذه احللول، واملتابع 
احلقيقي للقرارات يعلم جيدا ان املوضوع 
له جدول زمني معد ملعاجلة القضية ولكن 
هناك بعض األش���خاص مطلوب منهم ان 
يظهروا دائما في اإلعالم ليضللوا اهالي أم 
الهيمان بأن احلكومة غير جادة وألنهم قطعوا 
الوصل بينهم وبني احلكومة بالكلية، فأنا 
أدعو عقالء وأهالي أم الهيمان للحفاظ على 
سير القضية، أما اإلضراب في عدم حضور 
أطفالنا املدارس فإننا وأهالي ام الهيمان ضد 
هذا االضراب جملة وتفصيال ومن يتكلم عن 

هذا املوضوع يتكلم عن نفسه.

أشاد رئيس احتاد شركات التنظيف علي 
اجلب���ر بالقرار األخير ال���ذي صدر من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حول زيادة 
احلد األدنى لرواتب عمال النظافة من 40 إلى 
60 دينارا شهريا حيث تعتبر هذه اخلطوة 
إنس���انية هامة ملا فيها من جوانب إيجابية 
كثيرة ناهيك عن انها ترفع رأس الكويت دوليا 
حملو الصورة السيئة التي اكتسبتها دولتنا 

العزيزة خالل السنوات املاضية.
واضاف اجلبر خالل مؤمتر صحافي الذي 
عقد في غرفة جتارة وصناعة الكويت ان  القرار 
يحتاج الى بعض التعديل الضافة القوة له 
حيث انه اقتصر على العقود اجلديدة فقط 
وأما العقود سارية املفعول أو التي مت توقيعها 
قبل هذا القرار فس���تبقي العمالة على نفس 
الرواتب القدمية والتي حددها قرار مجلس 
الوزراء رقم 1/843 بتاريخ 2008/8/4 مما يعني 
انه ستكون هناك فئتان تتفاوت أجورهما بني 

65 دينارا و60 دينارا والذي سيترتب عليه 
تذمر الفئة التي ستبقى رواتبها كما هي دون 
تعديل وقد يؤدي ذلك الى حدوث اضرابات 
عامة كما حدث في عام 2008 عندما متت زيادة 
رواتب عمال الصحة دون غيرهم وال نشك في 

ان أحدا يتمنى حدوث مثل هذه احلالة.
واشار الى انه سيكون هناك اجتماع مع 
وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي ملناقش���ة موضوع الشركات مع 
الشؤون في تخليص االجراءات الوثيقة التي 
منها اس���تخراج إذن عمل أو جتديد إقامة أو 
حتوي���ل كما ان د.العفاس���ي وضع له جلنة 
واضحة من خالل القرار الذي اصدره لصالح 
العامل للحف���اظ على حقوقه وكذلك تنظيم 

سوق العمل.
وشدد على توضيح القرار لبعض العمالة 
وعدم شمولها ألن ممارسات وتصرفات سلبية 
ليست في مصلحة العمل ستحدث كالهروب 

من مواق���ع العمل وإتالف املعدات واألجهزة 
بشكل متعمد باالضافة الى توتر جو العمل 

نفسه.
وطالب اجلبر وزير الش���ؤون بأخذ عني 
االعتبار املالحظات قبل ص���دور القرار في 
اجلريدة الرسمية حتى يتسنى حتسني أوضاع 

العمالة التي لم يشملها القرار.
وبالنسبة ملشروع امليكنة أوضح انها خطوة 
إيجابية في سرعة إجناز املعامالت ونأمل ان 
تكون نافعة للجميع وتسهل االجراءات بني 
الشركات ووزارات الدولة ولكن يلتمس اآلن 
وجود مشاكل تواجه املسؤولني في تطبيق 
املشروع مما ترتب على ذلك تعطيل وتأخر 
إجناز املعامالت ومنها جتد وفق ذلك وضع 
غرامات مالية على الش���ركات دون أي ذنب 
منها، مشيرا الى انه البد من املسؤولني تدارك 
اخللل الفني الذي يحدث في أجهزة مشروع 

امليكنة حتى ال تظلم فئة.

أشاد بجهود رئيس اللجان الطبية بالمجلس األعلى للمعاقين ورئيس اللجنة الطبية بـ »الصحة«حذّر من إضرابات عمالية بالجملة

تفاوت أجور عمال التنظيف سـيدفعهم إلـى الهروب وإتالف المعدات

منصور السرهيد

جانب من املؤمتر الصحافي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

للـبــيـــع

مـحـــل
مبجمع النقرة ال�سمايل

ت: 66529820


