
الخميس 6 يناير 2011   19محليات
دعت المستفيدين إلى تجديدها من المراكز المنتشرة في المناطق أصدر قرارين بإشهار مبرتي الدعيج الخيرية وعبدالرزاق عبدالحميد

أشاد بقرار مجلس الوزراء التجديد لوكيل الشؤون

الوفد اإلداري بذل جهودًا طيبة لتذليل الصعوبات للمعتمرين

»التجارة«: تمديد العمل بالبطاقات التموينية 
المنتهية في 31 ديسمبر لمدة 6 أشهر

صفر: تشكيل لجنة لمتابعة تراخيص الصاالت
متعددة األغراض والتأكد من مراعاتها اشتراطات السالمة

المطيري: نثمن دعم الكندري لالتحادات العمالية
أشاد رئيس االحتاد العام لعمال الكويت فايز املطيري بدور وكيل 
الش���ؤون محمد الكندري في التواصل والتعاون املستمر مع االحتاد 
العام لعمال الكويت واالحت���ادات العمالية بصفة عامة، مثمنا الدور 
القي���ادي الكبير الذي يقوم به وأركان الوزارة في دعم العمل النقابي 
وتفعيل هذا الدور من خالل املش���اركات في جميع أنشطة ومؤمترات 
الوزارة واخلاصة باألنشطة التي تهم االحتادات العمالية وتساهم في 
تطور عملها وحتقيق األهداف املرجوة منها خلدمة احلركة العمالية في 
الكويت، كما عبر عن بالغ سعادته بالثقة الغالية من مجلس الوزراء 
لقرار التجديد للكندري واثقني في قدرة وإمكانيات الوكيل على أداء 
عمله على أكمل وجه كما هي عادته دائما، متمنني له التوفيق والنجاح 

في خدمة الكويت.
جاء ذلك خالل اس���تقبال وكيل الش���ؤون محمد الكندري لرئيس 
احتاد عمال الكويت، وبحضور الوكيل املساعد لشؤون العمل منصور 

املنصور.
من جانبه شكر الكندري الوفد على التهنئة مشيدا في الوقت نفسه 
مبا يقدمه االحتاد العام لعمال الكويت من سبل لرقي احلركة النقابية 
وخدمة عمال الكويت من خالل املش���اركات وانش���طة االحتاد العام 
متمنيا دوام التواصل والتفاعل خلدمة احلركة العمالية والكويت كما 
بحث والوفد بعض األمور املتعلقة باالحتاد وسبل التعاون لتطوير 

العمل فيها.
حضر اللقاء أمني السر فالح جمعان العازمي وعبدالرحمن يوسف 

الغامن السكرتير العام ورئيس مكتب العمالة الوافدة.

أصدر وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل باإلنابة د.فاضل صفر 
قرارا بتش���كيل جلنة متابعة 
تراخيص الص���االت متعددة 

األغراض.
وقالت وزارة الشؤون في 
بي���ان صحافي أم���س ان من 
مهام اللجنة وضع آلية وخطة 
عمل لتوفير اشتراطات األمن 
والسالمة كافة لصاالت األفراح 
الواقعة ضم���ن اختصاصات 

اإلدارة.
وأضافت ان من مهام اللجنة 
الوزارة  التنس���يق بني  ايضا 
املعني���ة واإلدارة  واجله���ات 
العامة لإلطفاء بش���أن التأكد 
من توافر تلك االشتراطات في 
صاالت األفراح الواقعة ضمن 

اختصاصات اإلدارة.
وذكرت ان اللجنة تضطلع 
ايض���ا مبهام توزي���ع األدوار 
واملهام بني اإلدارة العامة لإلطفاء 
ووزارة الشؤون حسب اإلدارات 

املعنية لكل منهما مع تنسيق 
اجلهود في كلتا اجلهتني لضبط 
عملية التعي���ني في الصاالت 

وحتديد آليتها.
من جهة أخرى، أصدر وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الشؤون 
باإلنابة د.فاضل صفر قرارين 
بإش���هار مبرت���ي عبدالرزاق 
عبداحلميد والدعيج اخليرية، 
وجاء القراراان كما يلي: قرار رقم 
6/أ لسنة 2011 واخلاص بإشهار 
مبرة عبدال���رزاق عبداحلميد 
الصانع اخليرية، قرار رقم 9/أ 
لس���نة 2011 واخلاص بإشهار 

مبرة الدعيج اخليرية.
وتهدف مب���رة عبدالرزاق 
عبداحلميد اخليرية الى تقدمي 
املن���ح الدراس���ية للمتفوقني 
م���ن أبن���اء الكوي���ت والدول 
العربية واإلس���المية األخرى 
ودعم الباحثني والدارسني في 
الدراسات العليا وتقدمي املنح 
التشجيعية واجلوائز التقديرية 
للباحثني واملتفوقني في مختلف 

العلمية  الديني���ة  املج���االت 
واألدبية واالجتماعية والفنية 
وتنفي���ذ كل ما جاء بالوصية 
الراحل  الرسمية للمغفور له 
عبدالرزاق عبداحلميد الصانع 
بالوصية رقم 1980/105 الصادرة 
بتاريخ 1980/11/1. واملؤسسون 

للمبرة هم:
فتوح عبداملجيد الصانع

مها عبدالرزاق الصانع
سهام عبدالرزاق الصانع

ابتسام عبدالرزاق الصانع
جميل عبدالرزاق الصانع
نبيلة عبدالرزاق الصانع

شروق عبدالرزاق الصانع
أماني عبدالرحمن عبدالواحد

داود محمد ابل الكندري
حسن سبتي حسن الكندري

ملخص النظام األساسي لمبرة 
الدعيج الخيرية

تهدف املب���رة الى التواصل 
والترابط بني أفراد أسرة الدعيج 
فيما بينهم وبني الشعب الكويتي 
والسعي الى سد حاجات املعوزين 
الدعيج من  أبن���اء عائل���ة  من 
موفور أمواله���ا والعناية ماديا 
ومعنوي���ا بأفراد األس���رة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة ومن 
احملتاجني من األرامل واملطلقات 
واأليتام واملساهمة في مشاريع 
املياه  اخلي���ر والبر )تس���بيل 
وإطعام الطعام واإلعانات وطلب 
العلم ونشره( وغيرها وإدارة 
الوصايا واألوقاف وأنش���طتها 
حسب رغبة الواصي أو صاحب 

الوقف أو ناظره وللمبرة القيام 
بأي أنشطة أخرى من أعمال البر 
والنفع العام طبقا ملا يقره مجلس 
االدارة بشرط أال يتعارض ذلك 
مع أغ���راض املب���رة والقوانني 
والقرارات الرسمية املنظمة لها، 

املؤسسون هم:
ابراهيم راشد علي الدعيج

عبدالرحم���ن عبدالعزيز محمد 
الدعيج

عبدامللك راشد علي الدعيج
يوس���ف احم���د عبداحملس���ن 

الدعيج
عبدالرحم���ن عب���داهلل احم���د 

الدعيج
خليفة دعيج محمد الدعيج

ابراهي���م عبدالرحم���ن محمد 
الدعيج

ناصر سعد محمد الدعيج
د.جمال يوسف محمد الدعيج
د.جمال عبداهلل احمد الدعيج

احمد دعيج محمد الدعيج
اسامة ابراهيم راشد الدعيج

عبدالعزيز أحم���د عبدالرحمن 
الدعيج.

العازمي: »تعاونية« علي صباح السالم نّظمت 
رحلة العمرة للمساهمين بأرقى المستويات

محمد راتب
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية 
محمد العازمي بأن اجلمعية سيرت رحلة العمرة ملساهميها في الفترة 
من الثاني والعشرين وحتى اخلامس والعشرين من ديسمبر املاضي، 
قدمت فيها اجلمعية العديد من املفاجآت واخلدمات غير املسبوقة، وذلك 
من خالل برنامج منظم أعد له مسبقا بصورة جيدة.وقال العازمي بفضل 
من اهلل تعالى أوال، ثم بتعاون االخوة املعتمرين مع الوفد اإلداري، حققت 
رحلة العمرة لهذا العام جناحا كبيرا وغير مسبوق، والقت استحسانا 
كبيرا من االخوة املساهمني املعتمرين، حيث قام مجلس إدارة اجلمعية 
بوضع برنامج تثقيفي توعوي باالستعانة بجهود بعض الدعاة والداعيات 
من أهل املنطقة، وذلك برعاية رئيس الوفد، وعضو مجلس اإلدارة وأمني 
الصندوق فهد ناصر املعكام العجمي.وأش����اد العازمي باجلهود الطيبة 
املبذولة من قبل الوفد اإلداري، والذي س����اهم بشكل كبير في توصيل 

أرقى اخلدمات وتذليل الصعوبات لالخوة املعتمرين.

مددت وزارة التجارة والصناعة 
اليوم العمل بالبطاقات التموينية 
املنتهية في 31 ديس���مبر املاضي 
ستة أشهر إضافية تسهيال على 

املستفيدين.
وقال الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة التجارية والوكيل املساعد 
لشؤون التجارة اخلارجية باإلنابة 
عبدالعزيز اخلالدي في تصريح 
ل� »كونا« ان هذا القرار الذي جاء 
بتوجيه���ات من وزي���ر التجارة 
والصناعة احمد الهارون يهدف الى 
تخفيف األعباء على املستفيدين 
بعد الزحام الذي ش���هدته مراكز 

التجارة األيام القليلة املاضية. وأفاد بأن العمل بهذه 
البطاقات سيس���تمر حتى نهاية شهر 6 من العام 
احلالي ليتمكن املس���تفيدون من جتديد بطاقاتهم 
دون عناء، مشيرا الى ان العمل ببطاقاتهم احلالية 

مستمر دون توقف حتى نهاية الفترة احملددة.
ودعا اخلالدي جميع املس���تفيدين الذين انتهت 
بطاقاتهم التموينية الى جتديدها في مراكز الوزارة 
املنتش���رة مبختلف مناطق الكوي���ت خالل الفترة 
الصباحية من املدة احملددة، مشيرا الى انه بإمكان 
جميع من تنتهي بطاقاتهم التموينية في يناير او 
فبراير او مارس املقبل جتديدها في مراكز التجارة 

قبل املوعد احملدد النتهائها للتسهيل عليهم.
وأكد اخلالدي حرص وزارة التجارة والصناعة على 
توفير جميع سبل الراحة للمستفيدين من اخلدمات 
التموينية عبر تقدمي التسهيالت املناسبة لهم ليتمكنوا 
من احلص���ول على حصصهم التموينية في وقتها 
احملدد.من جهة أخرى، أكد مدير إدارة حماية املستهلك 

بوزارة التجارة والصناعة راشد 
الهاجري التزام الوزارة باحلقوق 
الدولية للمستهلك املقرة من قبل 
األمم املتحدة حرصا من الوزارة 
على تعزيز دور املس���تهلك في 
الوطني.وأوض���ح  االقتص���اد 
ل� »كونا«  الهاجري في تصريح 
أمس ان التشريعات التي اقرتها 
ل���أمم املتحدة  العامة  اجلمعية 
تكفل للمس���تهلك حق احلماية 
من املنتجات واخلدمات الضارة 
بالصحة وحق إشباع احتياجاته 
األساسية من السلع وحق التمتع 
ببيئة صحية وحق التثقيف وحق 
اكتس���اب املعرفة واملعلومة وحق حرية االختيار 

واالستماع اليه إضافة الى حقه في التعويض.
وأشار الى ان هذه التشريعات منسجمة مع القانون 
احمللي الذي يكفل جميع هذه احلقوق للمس���تهلك 
الكويت���ي واملقيم على حد س���واء مبينا ان وزارة 
التجارة تؤمن متاما بأهمية املستهلك وانه احملور 
األساس���ي للعملية االقتصادية.وذكر ان االهتمام 
باملس���تهلك من اهم ما ميي���ز الدول املتحضرة عن 
غيرها من بقية الدول ملا للمستهلك من اهمية كبيرة 
في تعزيز وتنمية اقتص���اد الدول احلديثة مؤكدا 
س���عي الوزارة الى تعزيز دور املستهلك وحماية 
حقوقه في مختلف األسواق احمللية.وقال الهاجري 
ان إدارة حماية املستهلك متارس دورها في حماية 
حقوق املستهلكني وتوعيتهم عبر خطة عمل طموحة 
تهدف الى القضاء على الغش التجاري واستغالل 
حاجة املس���تهلكني من قبل بعض ضعاف النفوس 

من التجار.

محمد العازمي وكيل الشؤون محمد الكندري متوسطا وفد االحتاد العام لعمال الكويت بحضور منصور املنصور

د.فاضل صفر

ندوة أقامتها اللجنة المنظمة لمهرجان نجوم العطاء الدولي للمكفوفين بمشاركة نخبة من المبدعين من هذه الفئة

»إبداعات كفيف« أبرزت قدرة اإلنسان على قهر الظالم

تكرمي كوكبة من املكفوفني الذين حولوا إعاقاتهم إلى إبداعات متميزة )كرم ذياب(لم متنعهم اإلعاقة من ممارسة هواياتهم احملببة واإلبداع فيها

ناصر العيار وأحمد الفارسي يكرمان أحد املشاركنيرغم إعاقتها إال أن أعمالها تبشر بفنانة قديرة

بشرى شعبان
أقامت اللجنة املنظمة ملهرجان جنوم العطاء 
الدولي للمكفوفني مساء أول من أمس ندوة بعنوان 
»ابداعات كفيف« شارك فيها عدد من املكفوفني 
اصحاب املواهب الفنية املختلفة واستعرضوا 
مواهبهم وقدراتهم، مؤكدين ان االنسان يستطيع 
ان يقهر الظالم باالميان والثقة في النفس والعمل 
واالجتهاد، داعني املجتمع الكويتي الى مزيد من 
االهتمام بالكفيف.في بداية الندوة مت عرض فيلم 
عن املكفوفني قام باخراجه املخرج الشاب محسن 
رحيمي، استعرض خالله حياة الكفيف داخل 
احدى مؤسسات الرعاية في ايران وكيف يعيش 
وما األحالم التي تراود الش����باب رغم اصابتهم 
بفقدان البصر، وحتدث رحيمي عن فيلمه وعن 
الوقت الذي استغرقه في املؤسسة حيث اشار الى 
ان الفيلم استغرق قرابة 15 يوما حاول خاللها ان 
يسجل على شريط الڤيديو حياة الكفيف كيف 
ينام وكيف يلعب وكيف يتعلم ويستمتع بوقته، 
مشيرا الى ان احالم هؤالء الصغار كبيرة لدرجة 

ان بعضها قد يكون مستحيال.
واشار الى ان احالم هؤالء الصغار تنوعت بني 
ان يكونوا اطباء بشريني او طيارين او فنانني 
وجميعها وظائف تتطلب قدرات بصرية، مشيرا 
الى ان ما استرعى انتباهه هو ان هؤالء الشباب 
طالبوا جميعا املجتمع احمليط بهم بعدم النظر 
اليهم نظرة بها ش����فقة، واختتم رحيمي فيلمه 
باالنتق����ال من التصوير باأللوان الى التصوير 
باالبيض واالسود طارحا سؤاال الى اجلماهير 
قال فيه: هل ميكن ان تتحقق احالم هؤالء االطفال 

في يوم من األيام؟ 
بدوره حتدث متعب الفضلي اصغر اس����ير 
في الكويت وقت االحتالل الصدامي الغاشم عن 
احالم وامنيات هؤالء، مشيرا الى ان الفن بحوره 
ال تنتهي ويتمنى ان ميثل الكويت ويرفع علمها 
عاليا في يوم من األيام في احد بحور الفن االصيل. 
ثم حتدث ناصر املرزوق احد املبدعني في مجال 
املوس����يقى فقال عمري 17 عاما واصبت باعاقة 
فقد البصر منذ الوالدة ومارست العزف وعمري 

4 سنوات وال أنسى دور أهلي الكبير في حياتي 
فهم شجعوني ووقفوا بجانبي، مشيرا الى انه 
اليوم متكن من ان يبحث في االنترنت ويعمل 
على الكمبيوتر من خالل دورة حصل عليها في 
جمعية املكفوف����ني الكويتية، متمنيا مزيدا من 
االهتمام باملكفوفني في الكويت وان تزول نظرة 
العطف والشفقة اليهم.وفي السياق نفسه حتدث 
املوهوب محمد املاجد عن اعاقته فقال عمري 15 
سنة فقدت البصر منذ الوالدة ودرست املوسيقى 
وعمري 7 سنوات وطموحي ان يكون هناك مزيد 
من االهتمام بالكفيف من قبل املس����ؤولني وان 

ادرس املوسيقى داخل الكويت.
واختتم����ت الندوة بع����رض موهبة الطفلة 
بسمة السعيد موهبتها في الرسم وقالت فقدت 
بصري وعمري 7 سنوات واول لوحة رسمتها 
كانت البراج الكويت وقدمت لوحة فنية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في أوبريت 
»الكويت ملن أحبها«، متمنية ان تكون في يوم 

من األيام فنانة تشكيلية.

عازفون وباحثون عل�ى اإلنترنت من فئة المكفوفين
 كش�فوا ع�ن تحدياته�م وطموحاتهم خ�الل الندوة

عبدالعزيز اخلالدي


