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)أسامة البطراوي(املشاركون في ندوة قوى 11/11

د.فاضل صفر مجتمعا مع رئيس وأعضاء احتاد احلرفيني

صفر: البدء في إصدار التراخيص 
الحرفية وتجديدها نهاية األسبوع

بشرى شعبان
وعد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر جموع احلرفيني الكويتيني بتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم 
ملواصلة مسيرتهم احلرفية وانه سيفتح جتديد واصدار التراخيص 
احلرفية واخلدمية نهاية االسبوع اجلاري للمنطقتني احلرفيتني في 
اجلهراء والصليبية بعد توقف دام أربعة شهور. جاء ذلك في تصريح 
أدلى به رئيس احتاد احلرفيني الكويتيني محمد العجمي للصحافيني 
بعد لقائه الوزي����ر د.صفر صباح امس في مكتبه ورافقه خالل اللقاء 
نائ����ب رئيس االحتاد عبدالعزيز الكليب وعضو مجلس ادارة االحتاد 
محم����د احلميدي، حيث تناول اللقاء مش����اكل احلرفيني والصعوبات 
التي تواجههم في بلدية الكويت. وأشاد العجمي بتفهم الوزير ملشاكل 
وهموم املزارع����ني وخاصة موضوع جتديد واصدار التراخيص الذي 
توقف دون سابق انذار حيث قام الوزير باالتصال املباشر مبدير بلدية 
محافظة اجلهراء عبداهلل العلي وطالب بضرورة عودة اصدار وجتديد 
التراخيص للحرفيني في منطقتي اجلهراء والصليبية احلرفية حيث أكد 
العلي للوزير انه سيعاود اصدار التراخيص وجتديدها نهاية األسبوع 
اجل����اري. وأكد العجمي ان مجلس ادارة احتاد احلرفيني الكويتيني قد 
نذر نفس����ه خلدمة جموع احلرفيني الذين منحوهم ثقة متثيلهم على 
مدى الس����نوات املاضية وس����يكونون على قدر تلك الثقة، ومن هذا 
املنطلق يس����عى مجلس ادارة االحتاد الصدار قرار الس����ماح مبزاولة 
األنش����طة التجارية املوقوفة في اجلهراء والصليبية لكنها تزاول في 
الش����ويخ الصناعية. وبني ان مشاكل احلرفيني ستوضع على طاولة 
البحث في اجتماع س����يضم أطرافا عدة ذات الصلة بأنشطة احلرفيني 
يش����ارك فيه اضافة الى مجلس االحتاد عدد من املسؤولني في بلدية 
الكويت وش����ركة املخازن العمومية بصفتها مدير املشروع حلل تلك 
املش����اكل العالقة اضافة الى ترتي����ب اوضاع املنطقتني احلرفيتني في 
اجلهراء والصليبية. وأكد العجمي ان مجلس ادارة االحتاد أرسل كتابا 
الى الهيئة العامة للصناعة إلضافة بعض األنشطة اخلدمية واحلرفية 
املتوطنة في املنطقتني وس����يخاطب االحتاد في األيام القليلة القادمة 
املجلس البلدي إلقرار وحتديد األنشطة اخلدمية التجارية التي تخدم 

رواد املنطقة والعاملني بها.

التقى رئيس وأعضاء اتحاد الحرفيين الكويتيين

المشاركون في مؤتمر قوى 11/11: إهمال مطالب
ذوي االحتياجات الخاصة يضر بسمعة الكويت دوليًا

حمد العنزي
طالب املشاركون في املؤمتر 
ال���ذي أقامته ق���وى 11/11 حتت 
املعاقني بني  عن���وان »قضاي���ا 
اإلهمال والتجاوزات« احلكومة 
وأعضاء مجلس األمة بالنظر الى 
ظروف املعاقني وذوي االحتياجات 
اخلاصة نظرة إنسانية أكثر منها 
نظرة مصالح وتكسب سياسي، 
محذرين م���ن أن اهمال مطالب 
ه���ذه الفئ���ة قد يضر بس���معة 
الكوي���ت دوليا، حي���ث وقع�ت 
على االتفاقيات الدولية اخلاصة 

بحمايتهم.
وبداية حتدث رئيس جتمع 
الوح���دة الوطني���ة ضيف اهلل 
العتيبي عن إهمال قضايا املعاقني 
فقال ان هذه الفئة ال تطالب بزيادة 
رواتبه���ا، وال مبكاس���ب أكثر، 
ولكنها تطالب بأبسط احلقوق 
االجتماعية، فه���ي تريد حماية 
وكاميرات مراقب���ة في بيوتها، 
ويريدون مداخل ومخارج خاصة 

في املجمعات التجارية.
وأضاف: لألسف في الكويت 
االهتم���ام األكث���ر متج���ه نحو 
األصح���اء، فالن���واب يهتمون 
باألصحاء ألنهم األكثر عددا، وال 
ينظرون إلى الناحية اإلنسانية 
للمعاق���ني، رغم أننا دولة غنية 
فنظرة النواب واحلكومة للمعاقني 
نظرة نستكشف فيها عدم املباالة، 
مطالبا احلكومة والنواب بالنظر 
إلى املعاقني بنظرة إنسانية أكثر 
منها نظرة مصالح وتكس���بات 

سياسية.
ومن جانبه أكد رئيس مكتب 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة في 
ق���وى 11/11 ورئي���س اجلمعية 
الكويتي���ة ل���ذوي االحتياجات 

العامة لش���ؤون املعاقني وإلغاء 
ما اتخذته من قرارات بخصوص 

حتديد اإلعاقات احلركية.

300 دينار للمعاق

من جانبه، قال اإلعالمي صالح 
جرمان عند تش���كيل الهيئة مت 
إقرار 300 دينار للمعاق، مشيرا 
الى ان ذلك غير كاف ملعيش���ة 
مريحة لهم، مطالبا بدمج ذوي 
اإلعاقة في املجتمع وتوظيفهم 
ووضع إس���تراتيجية واضحة 
لتهيئة املعاق والبيئة احمليطة، 
الفتا إلى أن احلكومة لم تقصر 
في توفير سبل الراحة للمعاقني، 
موضحا أننا الدولة الوحيدة التي 
تضع موقفني في كل جمعية لذوي 
اإلعاقة، مطالبا بتكاتف املجتمع 
للوقوف مع ذوي اإلعاقة، مشيرا 
الى اننا بحاجة إلى تفعيل دور 

املجتمع املدني.
وأشار إلى املعاق البدون، حيث 
ان األولوي���ة للكويتي ثم املقيم 
ثم الب���دون، فاملقيم لو لم يجد 
شيئا من املمكن أن يعود لبلده 
أما املعاق الب���دون فأين يذهب 

وماذا يفعل؟!
ووجه رسالة للنواب متمنيا 
أن يع���ودوا بذاكرتهم إلى يوم 
االنتخابات، وكشوفات املناطق، 
حيث ل���م يكن مكتوب���ا بجوار 
االس���م أن هذا أو ذاك من ذوي 
اإلعاقة، وكان بعض النواب عندما 
يرونهم ف���ي اللجان االنتخابية 
ينحن���ون ليقبلوه���م من أجل 
أصواتهم، مطالبا النواب بالدفاع 
عنهم، مؤكدا أن هناك متنفذين 
يستفيدون من وراء املعاقني، وأن 
هناك كثيرا من مدارس املعاقني 

غير مجهزة بشكل مناسب.

أحد األشخاص وهو ليس بطبيب 
يعمل في ال� 17 جلنة، وكل جلنة 
يأخذ عليها راتب وهذه اللجان 
تعتبر من الدرجة األولى، ولألسف 
تخصص هذا الشخص مترجم 

لغة اجنليزية!
وأملح إلى ان ما يحدث قد يضر 
الكويت دوليا، حيث  بس���معة 
الدولية  وقعت على االتفاقيات 
اخلاصة بحماية املعاقني، مشيرا 
الى ان النائب فيصل الدويسان 
عرض شكواهم داخل قاعة عبداهلل 
الس���الم، الفتا إلى أنهم تقدموا 
بشكوى للنائب العام، وهي اآلن 

مدرجة على جدول أعماله.
وزاد بأنن���ا س���نرفع مذكرة 
إلى احملكمة اإلدارية وس���احات 
القضاء ونعط���ي مهلة 15 يوما 
لوزارة الش���ؤون بح���ل الهيئة 

مثل ه���ذه القضية، جند النواب 
يصرح���ون بتصريح���ات على 
املنصة ال تفي���د القضية، ومن 
املضح���ك املبكي أن يطالب أحد 
النواب وزارة الش���ؤون بإحالة 

هذه القضايا إلى التحقيق.
وأضاف ان وزارة الشؤون هي 
أكثر وزارة بالدولة لديها ناطقون 
رسميون، حتى أصغر موظف فيها 
جنده يصرح للصحافة، ورغم 
ذلك تكابر الوزارة فيما نقدمه من 
أدلة، رغم أن ديوان احملاسبة أشار 
إلى قضايا التالعب التي أدت إلى 
إهدار املاليني، حيث ذكر التقرير 
أن هناك مساعدات صرفت دون 

وجود سند قانوني.
وانتق���د ما تقوم ب���ه وزارة 
الش���ؤون من نفي لألخبار وفي 
الوقت نفسه تقوم بتشكيل جلان 

حتقيق، مش���يرا الى أن وزارة 
الشؤون رفعت عليه قضايا متت 
تبرئته من قبل القضاء في جميع 

تلك القضايا.
وأشار الشمري إلى تصريح 
وكيل وزارة الشؤون بان اللجان 
الطبية ال تتبع وزارة الشؤون 
والعمل بل تتبع وزارة الصحة، 
مؤك���دا أن اللج���ان الطبية في 
املجلس األعلى للمعاقني هي أكثر 
من 17 جلن���ة، كلها موقع عليها 
من وزير الشؤون والعمل، ولم 
يوقع عليها وزير الصحة، ومن 
ناحية أخرى إذا كانت الشؤون 
غير مسؤولة عنها فكيف تخاطب 
ديوان اخلدمة املدنية بصرف بدل 
جلان، حي���ث يتم صرف مبالغ 
اللجان؟  ش���هرية ألعضاء هذه 
الكب���رى هي وجود  واملصيبة 

اخلاصة عايد الشمري أن مكتب 
ذوي االحتياجات اخلاصة بالقوى 
سيكون أحد السدود ضد الفساد 
ف���ي حي���اة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، مضيفا ان هناك العديد 
من النقاط املهم���ة تغافل عنها 
بعض املسؤولني، سواء من اجلهاز 
التنفيذي أو التشريعي، مؤكدا أن 
قضية املعاقني أثيرت منذ الوزير 

السابق ومازالت.
وتأسف الشمري لعدم حترك 
النواب نح���و القضايا اخلاصة 
بالتحرشات على املعاقني مثلما 
حتركوا لقضايا ال تساوي شيئا 
بالنس���بة لهذه القضية، فهناك 
قضايا أثيرت في املجلس ووصلت 
إلى استجواب الوزراء وعند هذه 
القضية »أذن من طني وأذن من 
عجني«، وعندما تثير الصحف 

في ندوة حملت عنوان »قضايا المعاقين بين اإلهمال والتجاوزات«
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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

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

لال�ستف�سار:99682600

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـةللإيجار في ال�سالمية

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)

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعاناتــكم 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�ـــــــــســـــــــات. 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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

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

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

تعديل الكيان القانوين

تقدم : 1- خالد عبداهلل عبداملح�سن الفرحان

2- وليد خالد عبداهلل عبداملح�سن ) كويتيا اجلن�سية(

اأ�ســـــــحاب �ســـــــركة قـــــــاروه املتحـــــــدة للتجارة 

العامة واملقـــــــاولت/ذ.م.م . بطلب اإىل اإدارة 

ال�سركات بوزارة التجارة: 

تعديـــــــل الكيان القانوين لل�ســـــــركة من ذات 

م�ســـــــوؤولية حمدودة اإىل تو�ســـــــية ب�سيطة.  

يرجى ممن له اعرتا�ـــــــس ان يتقدم لاإدارة 

املذكورة خال �ستني يومـــــــًا من تاريخ ن�سر 

العـــــــان باعرتا�س خطي مرفقـــــــًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

با�ســـــــــــــــم/ 

�شابر ح�شني املحمد

رقم اجلواز / 000250262

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سورية اأو الت�سال على رقم

97703277

مفقود جواز �سفر �سوري


