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 تكرمي الزميلة بشرى شعبان

 تكرمي م.عادل االطرم

 الوزير يعرض كتاب اجنازات احلملة  م.منى بورسلي تكّرم الناشطة انتصار بوخضور

 مهدي العازمي والعقيد سعدون اخلالدي وم.منى بورسلي في مقدمة احلضور

 الوزير د.صفر يكّرم م.عادل حامت

 (سعود سالم) الوزير د.فاضل صفر وصالح العسعوسي وحمد اخلالدي وكبار احلضور في االحتفال

 صفر: اعتماد الالئحة الخاصة بمواصفات البناء لتسهيل حركة المعاقين

 بشرى شعبان
  أكد وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية، وزير الشؤون باالنابة 
د.فاضل صفر حرص احلكومة على 
تقدمي افضل اخلدمات للمعاقني، 
وقال في تصريح لـ «األنباء» على 
هامش حفل التكرمي الذي اقامه 
للمتطوعني والعاملني في حملة 
«الكويت بيئة صاحلة للمعاقني» 

املختصون واملشرفون واالطباء 
من رعاية متميـــزة لنزالء دور 
الرعاية االجتماعية، وهنا أحب 
أن اشير الى كلمة شهيرة قالتها 
زوجة رئيـــس وزراء بريطانيا 
السابق شيري بلير عندما زارت 
دور الرعايـــة االجتماعية ان ما 
شاهدته من خدمات متميزة لذوي 
االحتياجـــات اخلاصة مبختلف 

مبناسبة انتهاء احلملة نهاية عام 
٢٠١٠، انه واحلمد هللا الكويت تولي 
اهمية خاصة لتطوير اخلدمات 
املقدمة لالفراد ذوي االعاقة، مشيرا 
الى ان ما شـــاهده مـــن خدمات 
متميـــزة في مختلـــف املجاالت 
العالجية ومـــا رأيته في ادارات 
الرعاية عندما زرتها يثلج  دور 
الصدر ويدعو لتفاؤل مبا يقدمه 

فئاتهم «مسنني، معاقني، أحداث 
وايتام» ان لم يكن يتفوق على ما 
تقدمه بريطانيا من رعاية لهذه 
الفئات فانها مبســـتواها، وهذه 

شهادة نعتز بها في الكويت.
  واكد صفر ان حملة «الكويت 
بيئة صاحلة للمعاقني» وخالل 
الســـنوات االربع منـــذ انطالق 
احلملة قامت بالتوعية وبالزيارات 

العامـــة  للمرافـــق  امليدانيـــة 
واحلكومية ووضع الئحة تلزم 
العامة مبراعاة اوضاع  اجلهات 
سير املعاقني اثناء انشاء اي مرفق 
وتعديل االوضاع املوجودة وانه 
مبوجب هذه الالئحة البلدية لن 
التراخيـــص الي جهة ال  متنح 
تراعي وتأخذ باملعايير املعتمدة 

في الالئحة.
القانون  اعتمـــاد  ان    واعتبر 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ لذوي االعاقة 
يعتبـــر خطوة نوعية في مجال 
تطوير اخلدمات املقدمة للمعاقني، 
مؤكدا ان التعاون ســـيكون في 
شتى املجاالت مع الهيئة العامة 
لالشـــخاص ذوي االعاقة، وكان 
صفر قد توجه بالشكر والتقدير 
لكل من ســـاهم في اجناح حملة 
الكويـــت بيئة صاحلة للمعاقني 
مبينا ان اطالق احلملة كان في 
٢٠٠٧/٤/٧ برعاية رئيس املجلس 
البلدي آنذاك عبدالرحمن احلميدان 
وحضره عدد كبير من املهتمني 
بقضايـــا املعاقـــني وكان الهدف 
من احلملة اقرار الئحة تســـاهم 
في انسيابية احلركة واخلدمات 
للمعاقني وحددت مدتها في اربع 
ســـنوات واحلمـــد هللا املجلس 
البلدي وافق على الالئحة بقرار 
رقم ٢٠٠٩/٢٠٦ واعتمدت من قبل 
مجلس الوزراء ومجلس االمة وهي 
تلزم املنشآت الرسمية واخلاصة 
بتسهيل حركة املعاق، وختم كلمته 
قائال إننا جنتمع اليوم لتكرمي من 
كانت لهم بصمات في حتقيق هذا 
االجناز واجنـــاح احلملة بدوره 
التأهيل املهني  ادارة  اشاد مدير 
حمد اخلالدي باجلهود املتميزة 
لوزير الشؤون باالنابة د.فاضل 
صفر لتوفير افضـــل اخلدمات 
للمعاقني واصراره على حتويل 
الكويت الى بيئة صاحلة للمعاقني 
واهتمامه غير املتناهي مبؤسسة 
دور الرعاية االجتماعية، متمنيا ان 
تتبع احلملة حمالت اخرى حلل 
جميـــع القضايا التي تخدم هذه 
الفئات مبا فيها انصاف العاملني 
الرعايـــة االجتماعية  في قطاع 
باعتماد الكادر الوظيفي للعاملني 

في هذا املجال.
  بدوره رأى م.عادل حامت «اعاقة 
حركية»، ان احلملة واحلمد هللا 
انتهت بنتيجة جيدة عبر تفعيل 
قانون البناء عن طريق املجلس 
البلدي ونأمل املزيد من التطبيق 
لالئحة اخلاصة مبواصفات البناء 
على املنشآت وفق املعايير املطلوبة 
التي تخدم فئات املعاقني في جميع 
اجلهات احلكومية واخلاصة وان 
يكون هناك عمل متكامل لتطوير 
جميع اخلدمات الصحية مواقف 
املعاقني واملمرات السيارة وحتى 
في املساجد، ونأمل في املرحلة 
الثانية ان وجدت ان يكون العمل 

بصورة اوضح.
العقيد سعدون اخلالدي    اما 
فأكد ان هناك تعليمات واضحة 
لشـــرطة املرور لنقل اي سيارة 
تستخدم مواقف املعاقني من قبل 
االسوياء بالونش وحجزها مع 
رخصة قيادة مالكها، وان هناك 
اآلن شركة خاصة تتعامل مع رفع 
املركبات املخالفة، واعدا املعاقني 
امام  الوقوف  مبعاجلة مســـألة 

مجمع الوزارات.
  وتوجه عضو املجلس البلدي 
السابق صالح العسعوسي بالشكر 
الى وزيـــر البلدية على جهوده 
املبذولة في خدمة اخوانه وابنائه 

املعاقني.
  وشكر رئيس النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي 
الوزير صفر على اهتمامه بهذه 
الفئات، متمنيا اال يقتصر عمل 
احلملة على ٤ سنوات فقط واملنا 
في استمرار العمل لتعديل جميع 
االوضاع امام املعاقني، كاشفا عن 

قيام النادي بتجهيز مخيم بالكامل 
للمعاقني.

  وبدوره اشـــاد رئيس مكتب 
املتابعـــة التابع لوزيـــر الدولة 
لشؤون البلدية م.عبدالكرمي الزيد 
بجهود املساهمني الكبيرة واحلثيثة 
والتي اعطت صورة حقيقية لرقي 
التنظيم وتبـــادل الرأي والعمل 
التطوعي ورسمت خير مثال على 

التالحم واملشورة.
  وقام صفر تشـــاركه م.منى 
البلدي  بورسلي عضو املجلس 
والنائب السابق لرئيس املجلس 

البلدي صالح العسعوسي بتوزيع 
الشـــهادات التقديريـــة والهدايا 
الرمزية على احملتفى بهم تقديرا 

جلهودهم.

  شكر وتقدير

  تتوجـــه «األنباء» بالشـــكر 
الى الوزيـــر د.فاضل صفر على 
تكرميه جلريدة «األنباء» حيث 
كانت الصحيفة الواحدة املكرمة 
ضمن كوكبة املكرمني من متطوعني 
وجهات داعمة له فجزيل الشكر 

والتقدير. 

 كّرم المشاركين في حملة «الكويت بيئة صالحة للمعاقين» وأكد أن ما شاهده من خدمات متميزة في دور الرعاية يثلج الصدر

 موظفو «التجارة» يناشدون الهارون إنصافهم لصرف المكافأة التشجيعية
 عاطف رمضان

  علمت «األنباء» أن بعض املديرين وموظفي وزارة 
التجارة والصناعة يعتزمون مقاضاة الوزارة بسبب 
عدم إنصافهم فيما يخص املكافآت التشــــجيعية. 
وأضافت املصادر انه بناء على قرار رقم ١٧ سنة ٢٠١٠ 
الصادر من قبل ديوان اخلدمة املدنية بشأن تطبيق 
القرارين رقمي ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٦/١٣ على املوظفني 

الكويتيني حملة بعض املؤهالت والدورات التدريبية، 
حيث تنص املادة رقم ١ على ان يضاف الى القرار 
رقم ٢٠٠٥/١١ املشار اليه املوظفون الكويتيون حملة 
املؤهالت التجارية اجلامعية غير التخصصية في 
مجال احملاسبة املعينون على درجات جدول املرتبات 
العام الشــــاغلون للوظائــــف املالية التخصصية 

املتدرجة فنيا مراعاة اآلتي:

  ـ املوظفون املعينــــون على درجات الوظائف 
القيادية الشــــاغلني للوظائف فــــي املجال املالي ـ 
يستحقون مكافأة تشــــجيعية بواقع ٥٠٠ دينار 
شهريا.ـ  املوظفون املعينون على درجات مجموعة 
الوظائــــف العامة الشــــاغلون للوظائــــف املالية 
التخصصية املتدرجة فنيا ـ يســــتحقون مكافأة 

املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية.


