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)أنور الكندري(عبدالعزيز الغنام وعبدالعزيز العدساني ود.عبدالرحمن العوضي خالل احلفلمحمد الكندري وناصر املعجل خالل وضع حجر أساس مركز متالزمة الداون

السنان إلقرار كادر الرعاية 
االجتماعية بأسرع وقت

بشرى شعبان
كش���ف مدير إدارة رعاية 
االح��داث عبداللطيف السنان، 
ان االدارة قدم�����ت خدماته��ا 
ال���ى 281 نزيال حت���ى نهاية 
شهر ابريل الذي سبقه مارس 
والذي بلغ عدد النزالء فيه 277 

نزيال.
وأفاد السنان في تصريح 
صحافي بأن دور رعاية االحداث 
تشهد حالة من تزايد بسيط 
ألعداد النزالء املوجودين فيها 
ولكن التغير الذي يطرأ على 
حاالت االختبار القضائي وهو 
احملرك في زيادة اعداد النزالء 
بفارق 4 ح���االت عن مارس 

.2010
الى ان  الس���ن��ان  ولف��ت 
تزايد اع��داد الن��زالء في هذا 
الشهر بسبب ارتك��اب احل��دث 
لقضايا الض�����رب والعن��ف 
والسرقة والقي��ادة من دون 
رخص���ة، وأوض���ح ان اعداد 
الن���زالء املعرضني لالنحراف 
بلغ 13 حالة واملوقوفني بدار 
املالحظ�����ة 14 حال���ة وف���ي 
دار الرعاي�����ة االجتماعي�����ة 
للفتيات 21 حالة وبدار التقومي 
االجتماعي 11 حالة واالختبار 
املراقبة 222  القضائي ملكتب 

حالة.
وب���ني ان اع���داد الن���زالء 
وم�����ن   170 الكويتيي�����ن 
جنسي��ات أخرى 111 موزعني 
عل���ى احملافظات الس���كني�ة 
للح��دث الكويت��ي، محافظ��ة 
الفرواني�ة 40 حدث��ا ومحافظة 
العاصمة 34 حدثا واجلهراء 
33 حدثا وحول���ي 28 حدثا، 
واالحم���دي 25 حدثا ومبارك 
الكبير 10 حاالت اما اجلنسيات 
االخرى فموزعون مبحافظة 
اجلهراء 64 حدثا والفروانية 
15 حدثا، وحول���ي 12 حدثا، 

عبداللطيف السنان

واالحمدي 8 احداث، ومبارك 
الكبير 8 احداث والعاصمة 4 

احداث.
وناشد السنان اولياء االمور 
ضرورة االهتمام بأبنائهم خالل 
الدراس���ي  العام  فترة نهاية 
ونحن مقبلون على االختبارات 
النهائي���ة ألبنائن���ا ومراقبة 
سلوكهم حتى ال يرتكبوا قضايا 
تعرضهم للمساءل��ة القانوني��ة 
وبالتالي حترمه��م من دخ��ول 
النهائية، مشيرا  االختبارات 
ألولي��اء األم��ور ال��ى أن تكون 
أبنائهم ه��ي  لغة احلوار مع 
الس���مة األساسية الت��ي تقع 
على عاتق أولياء األمور حتى ال 
يساهم غياب التوجيه األسري 
ف���ي تكوين س���لوك احلدث 

املنحرف.
هذا، ومتن���ى أن يتم إقرار 
الكادر الوظيفي للعاملني في 
دور الرعاية في أس���رع وقت 
للمس���اهمة في س���د النقص 
احلاصل في اعداد املش���رفني 
وتش���جيع  واالخصائي���ني 
املواطنني على العمل في هذا 
القطاع االنس���اني بدال من ان 
يبقى قطاعا يهرب املوظفون 
منه ال���ى أماكن أخ���رى أقل 

مسؤولية.

281 نزياًل ترعاهم إدارة األحداث الكندري وضع حجر األساس لمركز متالزمة الداون: مساعدات 
اإلعاقة تمنح لـ »المتوسطة« و»الشديدة« وفق تقارير اللجان الطبية

إنشاء هيئة للعمل 
كش���ف محمد الكندري عن أن وزارة الشؤون تعد 
العدة إلنشاء الهيئة املس���تقلة لقطاع العمل وخالل 

سنة سيتم إجناز كل اإلجراءات.

بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان شهادة املعاق متنح من 
قبل اللجان والهيئة الصحية وال عالقة لوزارة الشؤون بها، فالشؤون 

جهة تنفيذية للقرارات فقط.
وقال في تصريح صحافي عقب وضع حجر األساس ملركز متالزمة 
الداون ان املس���اعدات املالية متنح للمعاقني ذوي االعاقات املتوسطة 
والشديدة، اما االعاقة البس���يطة التي يستطيع املعاق العمل بها فال 
متنح له اي مساعدة، موضحا ان الوزارة لن تتردد في منح اي مساعدة 
ألي معاق محتاج لهذه املساعدة عبر صرف راتب اإلعاقة من قبل ادارة 
الرعاية االسرية ملن هم دون ال� 18 سنة، وهذه متنح بناء على تقرير 

يرفع من قبل اجلهات املختصة.
واكد الكندري ان هدف الوزارة هو مساندة املعاقني ودعمهم وتشجيعهم 
على االندماج باملجتمع وتشجيعهم على العمل واالعتماد على الذات 

للقادرين منهم.
وردا على السؤال عما اذا كان ذلك يعتبر دعوة للمعاقني لترك العمل، 
قال الكن���دري قانون املعاقني واضح وهو يصرف راتبًا للمعاقني من 
ذوي االعاقات الش���ديدة واملتوسطة وليس البسيطة، بل نحن، وكما 
قلت سابقا، في وزارة الشؤون نشجع على العمل وكل معاق مستحق 
لراتب االعاقة اذا كان حتت 18 سنة وزارة الشؤون متنحه الراتب دون 
تردد وذلك يتم وفق القوانني واالجراءات املعتمدة وبناء على تقرير 

اللجان الطبية املختصة.
وعن انشاء مركز خاص ملتالزمة الداون قال الكندري اننا نحتفل 
بوضع حجر األساس لبناء مجمع يخدم فئة من فئات املعاقني )متالزمة 

للتأهيل والتدريب وهي فئة أصبحت في املجتمعات الغربية من أكثر 
األطفال الذين يجري تبنيهم من قبل االسر. وتوجه العوضي بالشكر 
لكل من ساهم في حتقيق حلم انشاء هذا املركز مؤكدا انه خالل سنة 

واحدة سيصبح لفئة الداون مقر متكامل اخلدمات.
أما املتبرع رج���ل األعمال ناصر املعجل فرأى ان رقي الش���عوب 
يقاس مبدى تقدميه���ا خدمات متميزة للفئات اخلاصة. وقال ان %16 
م���ن املواليد هم فئة متالزمة ال���داون الناجمة عن خلل جيني، ولكن 
ذلك لم مينع من بذل اجلهود املختلفة لدعمهم ومساندتهم على السير 
باحلياة قدما دون عوائق. ان املركز الذي سينش���أ هو مركز متكامل 
اخلدمات )صحية، تأهيلية، تعليمية( وكل ما يحتاجه الطفل الداون 

سيكون متوافر فيه.
وتوجه املعجل بالشكر لوزارة الش���ؤون والى جمعية التضامن 
اخليرية واجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون على تعاونهم معه إلجناز 
هذا املركز املتكامل. من جانبها كشفت رئيسة جمعية متالزمة الداون 
د.صديقة العوضي ان في الكويت حس���ب احصائيات الطب الوراثي 
هناك 2500 حالة داون ويتم رعاية 400 حالة منهم في مركز متالزمة 
الداون احلالي ألنه ال يتس���ع ألكثر من ذلك ولكن إن ش���اء اهلل خالل 
سنة سترون مكانا يتسع للجميع وسترون جناحات الداون في شتى 
املجاالت. وتوجهت بالش���كر الى وزارة الش���ؤون واملتبرع وجمعية 
التضامن اخليرية التي خرجت جمعية متالزمة الداون منها. وأكدت 
العوضي ان جمعية متالزمة الداون تعمل حاليا ضمن إمكانيات مادية 
محددة تأتي من متبرعني لكن وزارة الشؤون إن شاء اهلل بعد االنتهاء 

من بناء هذا املركز ستوفر دعما ماليا للجمعية.

الداون( وهو سيبنى على نفقة املتبرع ناصر املعجل ووزارة الشؤون 
تبرعت باألرض التي كانت مخصصة حلدائق االطفال لصالح جمعية 
متالزمة الداون وهذا االستثمار سيساعد هذه الفئة مبشاركة اخوانهم 

االسوياء في خدمة املجتمع.
واكد ان وزارة الشؤون تركز في عملها على أهمية االستثمار في مجال 

تأهيل املعاقني ألن ذلك سيعطي نتيجة سريعة تخدم هذه الفئات.
ورأى الكندري ان بناء مركز متالزمة الداون دليل على اهمية العمل 
املشترك بني مؤسسات املجتمع املدني واهل اخلير واجلهات احلكومية 

لتقدمي افضل اخلدمات لهذه الفئات العزيزة على قلوب اجلميع.
م���ن جانب���ه، رأى د.عبدالرحمن العوضي في كلم���ة ألقاها خالل 
االحتف���ال ان وجود مثل هذا املركز ال���ذي يبنى بتبرع كويتي وعلى 
ارض مخصصة من قبل وزارة الشؤون يشكل دعما لألهالي ويساهم 

في انفتاح االجيال املقبلة لفئة متالزمة الداون.
واشار الى ان الداون من الفئات التي تبدع اذا ما اتيحت لها الفرصة 
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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(

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

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

تقدم : 1- اأميــنـة حمــمـــد نـوبــخــت / ) كويتية اجلن�سية (                

              2- حممود ريا�س فوزي الدهان / ) �ســوري اجلن�سية ( 

اأ�سحاب �سركة / دهانكو للتجارة العامة واملقاولت / ذ.م.م . بطلب اإىل اإدارة 
م�سئولية  ذات   / من  لل�سركة  القانوين  الكيان  تعديل   : التجارة  بوزارة  ال�سركات 

حمدودة  اإىل ت�سامنية. خروج ال�سريك حممود ريا�س فوزي الدهان من ال�سركة. 

له  ممن  يرجى  )منفردة(.  نوبخت  حممد  اأمينة   / لتتولها  الإدارة  بند  تعديل 

الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  يومًا  �ستني  خالل  املذكورة  لالإدارة  يتقدم  اأن  اعرتا�س 

واإل  اليوم( باعرتا�س خطي مرفقا به �سند املديونية  الر�سمية كويت  )باجلريدة 

فلن يوؤخذ بعني الإعتبار .

اإعـــــان


