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هنادي غلوم

مهدي العازمي

غالف الكتاب

ماضي اخلميس

)أسامة البطراوي( حديث حول عدم تسلم سوق ضاحية حطني سوق الضاحية مازال مع املقاول   أعضاء مجلس إدارة »تعاونية حطني« يتحدثون عن بعض املالحظات

الفيلكاوي: »تعاونية حطين« ترفض تسّلم سوق الضاحية لوجود نواقص ومخالفات

محمد راتب
أعل���ن رئي���س مجل���س ادارة جمعية 
حط���ن باإلنابة احمد جاس���م الفيلكاوي 
عن رفض مجلس ادارة اجلمعية تس���لم 
مشروع س���وق تعاونية ضاحية حطن 
لعدم اس���تكمال املشروع ولوجود الكثير 
من النواقص واملخالفات مثل عدم تشغيل 
التكييف وأخطاء في تركيب الس���يراميك 
في األرضيات واحلوائط واختالف درجة 
األصباغ في اجلهة الواحدة وعدم توصيل 

التيار الكهربائي.
وأش���ار الفيلكاوي خالل دعوة كل من 
أمالك الدول���ة ووزارة األش���غال ملجلس 
ادارة اجلمعية للتوقيع على تسلم سوق 

الى اهمية  الضاحية وفروعه املستثمرة، 
تعاون أمالك الدولة ووزارة األش���غال مع 
أعضاء اجلمعية من حيث االس���تماع الى 
شكواهم حول املخالفات املوجودة في تنفيذ 

املشروع.
وأضاف ان جمي���ع اجلهات احلكومية 
أقرت وجهات نظر أعضاء مجلس االدارة 
جلهة تعديل املخالفات ليصبح املشروع 
على افضل مستوى ويتناسب مع أذواق 

أهل املنطقة.
وع���ن مش���روع ضاحية حط���ن قال 
الفيل���كاوي ان تأخر وزارة االش���غال في 
عملية انشاء املش���روع يرجع الى تهاون 
املقاول االصلي مع ان بدء العمل في التنفيذ 

كان منذ 4 س���نوات و6 أشهر وكانت مدة 
التعاقد 555 يوما.

الكلية ملشروع  أما بالنسبة للمساحة 
الضاحي���ة فهي 65 ألف م2 ويضم كال من 
املراكز احلكومية: املكتبة العامة � البريد 
� مرك���ز تنمية املجتمع � املخفر � البلدية. 

كما يضم 60 محال جتاريا.
واستطرد: أما مساحة السوق املركزي 
فهي 2700م2 مع مواقف س���يارات ل� 900 
س���يارة تخدم سكان حطن البالغ عددهم 

15 ألف نسمة.
وتوقع الفيلكاوي افتتاح مشروع ضاحية 
حطن بداية 2011 بعد ترشيح احد املكاتب 
االستشارية املختصة واملعتمدة من قبل 

الوزارة للقي���ام بعملية طرح املناقصات 
والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز 
الس���وق املركزي من االرف���ف والثالجات 
والديكورات، خصوص���ا ان هذه االعمال 
التجهيزية تستغرق 11 شهرا وأكثر، موضحا 
ان تكلفة مشروع الضاحية 5 مالين دينار 
تقريبا، وقد قامت وزارة االشغال بعملية 

التنفيذ.
ورأى ان املنطقة بحاجة الى استراحات 
للباصات والى حتس���ن املزروعات والى 
اقامة املجسمات على الدورات ملنح املناطق 

ملسة جمالية.
ودعا الفيلكاوي املس���ؤولن عن ابراج 
االتصاالت الى النظر في مش���كلة تواجد 

االبراج بن املناطق السكنية مما يعرضهم الى 
خطورة تيارات الضغط العالي، خصوصا 

في ق1 وق3.
وأش���ار الفيلكاوي الى اهمية البوابة 
التي مت اس���تحداثها خلدمة  االلكترونية 
التواص���ل االجتماعي واخلدمي بن اهالي 
املنطق���ة واجلمعية واملوردي���ن، اضافة 
الى تقدمي خدمة عرض الس���لع من املواد 
الغذائية واالس���تهالكية املستجدة بصفة 
دائمة ولتعريف املساهمن بكل اخلدمات 
واالنشطة االجتماعية التي تقدمها اجلمعية 
لالهالي، اضافة الى استقبال آراء ومقترحات 

املساهمن.
وطالب املسؤولن في الدولة بضرورة 

إيجاد مخارج ومداخل جديدة ملنطقة حطن 
للقضاء عل���ى االزدحام املروري في وقت 

الذروة.
ووعد أعضاء أم���الك الدولة بإنهاء كل 
املالحظات واملخالفات املوجودة في املشروع، 
كما وعدوا بتسليم املشروع كامال في ظرف 
10 أيام من حيث متديد بيبات الغاز ووضع 
نقط لتوصيل الكهرباء لالفرع املستثمرة، 
وكذلك التكييف بشكل عام، واالنتهاء من 
عملية التنظيف وإعادة صبغ الس���رداب 
مبادة أفضل مما ه���ي عليه اآلن لألهمية 
في عملية تخزين املواد الغذائية، مؤكدين 
حرصهم على تسليم املشروع كامال خلدمة 

سكان حطن.

شملت أخطاء في تركيب السيراميك واختالف األصباغ وعدم توصيل التيار الكهربائي

»الزراعة«: تحويل مبالغ دعم الحليب الطازج
لمستحقيها عن يناير وفبراير ومارس

العازمي يسأل عن عدم تطبيق قانون المعاقين 
ويعلن انتخاب رئيس وأعضاء المجلس األعلى

بشرى شعبان
استغرب رئيس النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقن وعضو مجلس 
ادارة الهيئة العامة لشؤون املعاقن 
مهدي العازمي عدم تطبيق قانون 
املعاق���ن بعد انتهاء فترة الثالثة 
أش���هر الت���ي طلبته���ا احلكومة 
لتطبيقه في الثامن والعش���رين 
م���ن مايو املاضي اي اكثر من 50 
يوما حت���ى اآلن مضت ولم يتم 
تعين رئيس للهيئة العامة لشؤون 
املعاق���ن وال ن���واب املدير العام 
على الرغم م���ن انتخاب اعضاء 
املجلس األعل���ى للهيئة وأعضاء 
مجلس ادارتها من قبل اجلمعيات 
والهيئات ذات الصلة باملعاقن منذ 

قرابة شهرين.
واس���تنكر العازم���ي الصمت 
النياب���ي جتاه ه���ذا التخاذل في 
تطبيق قانون 2010/8 والذي أقر 
باجماع نيابي � حكومي وطلبت 
احلكومة مهلة ثالثة شهور ليتسنى 
لها اختيار رئيس الهيئة ومديرها 
العام ونوابه لكن لم يتم اي شيء 
من ذلك ومازال���ت أمور املعاقن 
متوقفة متاما، موضحا ان املجلس 
األعلى يعمل حاليا بأكثر من نظام، 
فاألوراق املستخدمة تعمل حتت 
مسمى الهيئة واألختام واملسميات 
للمس���ؤولن مازالت مبس���ميات 
املجل���س األعل���ى للمعاقن مما 
جعل املعاقن يعيشون بن »حانا 
ومانا« وال ي���درون ماذا يفعلون 
فال يس���تطيع مع���اق ان يتقاعد 
وفق القانون اجلديد بحجة عدم 

تطبيقه حتى اآلن وكيف يطبق دون 
وجود مجلس أعلى إلدارة شؤونه 
كما ان أولياء أمور املعاقن وفق 
القان���ون اجلديد لديهم امتيازات 
منها التقاعد وتخفيض س���اعات 
العمل لم يتم تنفيذها بسبب تلك 
التراكمات وال ندري من املسؤولن 
عن ذلك التخبط الذي أضاع حقوق 
املعاقن وذويهم وملاذا  املواطنن 
كل ذلك الصمت النيابي جتاه هذا 
التخبط احلكومي ومن وراء كل 
ذلك أس���ئلة تستحق وقفة جادة 
من اجلميع لوض���ع النقاط على 
احل���روف وعل���ى جمي���ع نواب 
البرملان الكويتي سواء كانوا وزراء 
او اعض���اء مجلس األمة ضرورة 
االس���تعجال في تطبيق القوانن 
اجلديدة التي تخص فئة املعاقن 
والتي صدر بها مرسوم أميري من 
والد اجلميع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

وقال العازمي ان املعاقن فرحوا 
الذي يكفل  القانون  كثيرا باقرار 
لهم مزايا جيدة ملواجهة صعوبات 
احلياة اال ان الفرحة حتولت الى 
صدمة وذهول بسبب عدم تطبيق 
القانون حتى اآلن ومع األسف ال 
احد يعرف سبب تأخير تفعيل هذا 
الذي أدى الى صعوبات  القانون 
جمة يواجهها املعاق بسبب توقف 
القانون السابق في الوقت الذي لم 

يبدأ تنفيذ القانون اجلديدة.
العازمي ان عدم وجود  وذكر 
معايي���ر واضحة لتحديد نوعية 
االعاقة أدى الى لغط كبير اضافة 
الى عدم اعتماد رأي اللجان الطبية 
وتخفيض االعاقة من شديدة الى 
متوسطة ومن متوسطة الى بسيطة 
يثير اكثر من عالمة استفهام، فكيف 
يتم تشخيص بعض من اصحاب 
الكراس���ي املتحرك���ة او مرتدي 
االجهزة التعويضي���ة على انهم 
اصحاب اعاقات بس���يطة وهم ال 
يستطيعون التحرك خطوة دون 
تلك االجهزة التعويضية وهذا ظلم 
واضح واهلل سبحانه وتعالى ال 
يرضى بالظلم والظلم ظلمات يوم 
القيامة ونحن مع اكتشاف تزوير 
املزوري���ن ومدعي االعاقة لكن ال 
يكون ذلك على حس���اب املعاقن 
انفس���هم ويجب ان يكون هناك 
تنس���يق بن اللجان الطبية في 
وزارة الصح���ة واملجلس األعلى 
لشؤون املعاقن إلنصاف املستحقن 
ونحن مع فت���ح امللفات القدمية 

لكشف تزوير املزورين.

صرحت نائب املدير العام للش���ؤون املالية واإلدارية للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي غلوم بصرف دعم 
احلليب الطازج للسنة املالية 2009/ 2010 ملنتجي املزارع التابعة 
الحتاد منتجي األلبان الطازجة وهذا حسب الطاقة االستيعابية 
واملس���موح بها لكل مزرع���ة والتي حددتها الهيئ���ة، وهو ما مت 
مبوجبه حتويل مبالغ الدعم ملنتجي األلبان ودعم احلليب الطازج 
عن ش���هري فبراير ومارس املاضين اضافة الى دعم املتأخر عن 

شهر يناير 2010.
وأش���ارت الى ان الدعم مت حتويله الى البنوك ملستحقيه عن 

شهور يناير وفبراير ومارس املاضية.
اجلدير بالذكر ان عدد املزارع املستحقة هي 40 مزرعة وستكون 
املبالغ خالل يومن في حسابات أصحابها بالبنوك حيث مت حتويل 
مبالغ الدعم حس���ب املخصص لكل مزرعة ملنتجي األلبان وفق 

الكميات املسجلة.

40 مزرعة تستحق الصرف

عدم وجود معايير واضحة لتحديد نوعية اإلعاقة أدى إلى لغط كبير

»الحياة كما وصفتها البنتي« .. كتاب جديد لماضي الخميس
الزين للطباعة  صدر عن دار 
والنشر اجلزء الثالث من سلسلة 
انطباع����ات ش����خصية للكات����ب 
واالعالمي الكويتي ماضي اخلميس 
حتت عنوان »احلياة كما وصفتها 
البنتي« وه����و الكتاب الذي يعد 
الياقوت����ة الثالثة في العقد الذي 
نسجه الكاتب بداية بكتاب »البحث 
عن املالئك����ة« ثم كتاب »الذين ال 
يعلمون«، والكتاب اجلديد يحمل 
طرح����ا جديدا مبضمون يس����ير 
على نهج الكتابن السابقن بفكر 
اكثر وهجا ومعلومات مت سردها 
بخفة ورشاقة. وحول اسم الكتاب 
»احلياة كما وصفتها البنتي« قال 
اخلميس انه لم يخف تأثره وهو 
يضع هذا الكتاب بكتيب كان قرأه 
قبل سنوات لالديب العربي املغترب 
في فرنسا الطاهر بن جلون بعنوان 
»العنصرية كما شرحتها البنتي« 
والذي تضمن حوارات بن االديب 
وابنته، من هنا كان الس����عي من 
اجل وضع كتاب البنتي »الزين« 
ولغيرها من القراء يحوي بعض 

الشخصية ال تقل عظمة وروعة 
العلمية  وتفردا عن اجنازاته����م 

واالدبية والفكرية.
وبننّ اخلمي����س انه من خالل 
كتابه ألقى الضوء على نقاط عميقة 
بداخله لم يك����ن يتوقع يوما انه 
يس����تطيع ان يكتب عنها وتكون 
مشاعا للقارئ الذي يستطيع من 

خاللها ان يعرف ادق اسرار حياته 
العملية والشخصية موضحا انه 
حتدث ع����ن تاريخ مولده وتأثير 
ذلك التاريخ في نفسه وعلى العالم 
اذ يأت����ي تاريخ املولود من قبيل 
املصادفة تزامنا مع احداث كان لها 
عظيم االثر في شتى بقاع االرض 

وخاصة الوطن العربي.

وختم اخلميس بانه يطمح ان 
يجد القارئ ف����ي كتابه املعلومة 
والقصة والعبرة ممن سبقونا وان 
يبحر معه في خبايا نفوس الناس 
اضاءوا العالم بأفكارهم واخرين 
مألوا الدنيا ضجيجا وصخبا وظلما 
الترك للقارئ رؤية كيف صنفهم 

التاريخ وكيف سرد مسيرتهم .

التجارب لي ولغيري علها تكون 
وميضا ينير الطريق جليل جديد. 
واضاف اخلميس انه وكما اسردت 
في مقدمة الكتاب لكل منا نظرته 
اخلاصة ف����ي التعامل مع االمور 
العامة قد نتفق احيانا ونختلف 
احيانا كثيرة لذا كنت حريصا على 
طرح جتاربي الش����خصية حول 
العديد من االمور وطرح جتارب 
حياتية لعلماء وش����يوخ وقادة 
ومفكرين وادب����اء كانت حياتهم 

لجنة زكاة الفردوس
تطلق مشروع »رحماء بينهم«

ليلى الشافعي
ص����رح رئيس جلنة 
احل����االت في جلنة زكاة 
الفردوس التابعة جلمعية 
التراث اإلسالمي  إحياء 
ناص����ر الرش����يدي بأن 
اللجنة أطلقت مشروع 
»رحماء بينهم« من خالل 
عمل جوالت في منطقة 
املياه  الفردوس لتوزيع 
الباردة والعصائر على 
ف����ي األماكن  العامل����ن 
املفتوح����ة، واملعرضن 
الرتفاع درجات احلرارة 

وظروف الطقس القاسية في هذه الفترة من السنة.
وقال تأتي هذه املبادرة ضمن مش����روع »رحماء بينهم« 
وهو احد مشاريع اللجنة الصيفية التي نهدف من خاللها الى 
الوقوف بجانب هؤالء العاملن في ظروف الطقس احلارة، 
والتي نشهدها خالل هذا العام، تأدية لدور اللجنة في املسؤولية 

االجتماعية والتواصل مع جميع فئات املجتمع.
وأشاد الرش����يدي باملشروع، معتبرا انه ترجمة صادقة 
الهتمام اللجنة بجميع ش����رائح املجتمع، ولسعيها لتقدمي 
الدعم واملساعدة بكل الوسائل املتاحة، والعمل على بذل كل 

اجلهود خلدمة املجتمع بشكل عام.
وزاد بان املشروع ساهم في تخفيف ظروف العمل على 
العاملن في اجلو احلار، وش����كل مبادرة إنس����انية طيبة، 
وإحساسا عاليا باملس����ؤولية جتاه فئات وشرائح املجتمع 
كافة، وس����اعد العاملن في األماكن املكش����وفة على تأدية 
أعمالهم بش����كل أفضل حتت تلك الظ����روف، والفضل هلل 
أوال ثم للمحس����نن واحملس����نات الذين كان دعمهم السبب 
الرئيسي في استمرار مثل هذه املشاريع، التي تخدم جميع 

شرائح املجتمع.
ودعا الرشيدي جميع املؤسسات والشركات احلكومية 
واألهلية للتبرع مبا جتود به أنفس����هم، من خالل املساهمة 
في توفير املياه الباردة والعصائر والوجبات اخلفيفة لهؤالء 
الضعفاء واملس����اكن، واللجنة على أمت االس����تعداد بتحمل 
توصيل هذه التبرعات الى مستحقيها، ولكل من يقيم على 
هذه األرض املباركة الى دعم اس����تمرارية هذه املش����اريع، 

واملساهمة في جناحها.

ناصر الرشيدي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

اأنـــور الــكــنـدري

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

والــدتـــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


