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الكندري: إلغاء نظام الكفيل قريبًا تزامنًا مع إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة
أكد خالل افتتاح صالة أفراح القرين أن العفو األميري لمخالفي اإلقامة سيصدر خالل أيام

م.جاسم البدر يتبادل العقد مع شركة برامي جروب ويبدو شاكر عوض

د.جاسم التمار متحدثا خالل االجتماع
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تعديل الكيان القانوين

تقدم :  1- علـي حممـد علـي املـــــري .

               2- م�صعود �صالح علي املـــــري .

              3- بخيته ناجي حمد املـــــري. )كويتيو اجلن�صية(

اأ�صحــاب �صـركـة / الطاقـة والبيئـة للتجـارة العامـة واملقـاوالت/ت.

بطلب اإىل اإدارة ال�شركات بوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانوين لل�شركة من ت�صامنية اإىل ذات م�صوؤولية حمدودة.  

يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم لالإدارة املذكورة خالل الفرتة القانونية .
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البدر: نتعاون مع »الخاص« لتنفيذ المشاريع التنموية

عوض: توزيع 50 قسيمة إبل غدًا
محمد راتب

أكد مدي����ر العالق����ات العامة 
واإلعالم في هيئة الزراعة شاكر 
ع����وض ان الهيئة ق����ررت اجراء 
قرعة توزيع قسائم تربية اإلبل 
الساعة احلادية عشرة  في متام 
من صب����اح يوم غد اخلميس 24 
من الشهر اجلاري، الفتا الى انه 
سيتم توزيع عدد 50 قسيمة على 
األس����ماء املعتم����دة لدخول هذه 
القرعة من ب����ني املواطنني الذين 
سبق تقدمهم للحصول على تلك 
القسائم واملس����توفني للشروط 
التي كانت الهيئ����ة قد وضعتها 

لهذا الغرض.
وأوضح عوض ان أسماء هؤالء 
املواطنني هي على النحو التالي:

حمد صالح العنزي  ٭
رشيد سعد الرشيدي  ٭
فيصل هادي العنزي  ٭

بندر تركي الطاهر  ٭
عجمي متعب املطيري  ٭

زايد عبيد الرشيدي  ٭
بدر علي العتيبي  ٭

جاسر علي الفضلي  ٭

عبداهلل سعود املطيري  ٭
عبداهلل محمد العازمي  ٭

شكاي صغير بخيت  ٭
طالل مسلط العتيبي  ٭

احمد عياد عايد  ٭
مطلق خلف العازمي  ٭

فهد فطيم املطيري  ٭
سعيد فالح الصعب  ٭

سرحان عبيد الشقيحي  ٭
محسن عواض املطيري  ٭

مرزوق عبداهلل القحطاني  ٭
مفرج مطلق املطيري  ٭
ملفي محمد العازمي  ٭
هزاع غامن الشمري  ٭
سعود فهد العازمي  ٭

منصور عايض الهاجري  ٭
فارس مبارك القحطاني  ٭
سعيد سعود املطيري  ٭

سعيد عبداهلل الهاجري  ٭
مزيد مسعود العازمي  ٭
سند محمد الرشيدي  ٭
عبداهلل عامر احلربي  ٭
فالح مقحم املطيري  ٭

مبارك مدغم العازمي  ٭
ورثة قبالن علي العازمي  ٭

راشد محمد الهاجري  ٭
يوسف ناصر املطيري  ٭
صالح سبيل العازمي  ٭
هزاع مفلح الرشيدي  ٭
خالد حبيب اخلالدي  ٭
عبداهلل مشعل ثامر  ٭

مشعاد حبيب العتيبي  ٭
سعيد زيد الشمري  ٭

ناصر بكاي املطيري  ٭
ورثة حمود جعيثني العبداهلل  ٭

بندر شعف الرشيدي  ٭
بدر حسني جاراهلل  ٭

خالد حمود اخلالدي  ٭
الشيخ سالم مبارك احلمد  ٭

بدر شبيب العازمي  ٭
عبدالعزيز رماح القحطاني  ٭

دياب جربوع محمد  ٭
وأكد عوض ان����ه يتعني على 
هؤالء املواطنني حضور اجللسة 
املخصصة لذلك بقاعة االجتماعات 
باملبنى الرئيسي للهيئة مبنطقة 
الرابية، مش����ددا عل����ى ضرورة 
املدنية األصلية  البطاقة  احضار 
لصاحب العالقة إلنهاء االجراءات 

الضرورية اخلاصة بذلك.

عليها الهيئة الكثير من التركيز 
نظرا ألنها تش����مل 16 من مناطق 
الش����ركتني  ان  الكويت، معتبرا 
اللتني رست عليهما العقود هما من 
الشركات املؤهلة ملثل هذه العقود 
الضخمة، متمنيا منهما االلتزام 
بجميع بنود العقد حسب املتفق 
عليه، كما اضاف رئيس مجلس 
ادارة الهيئة ان الهيئة استكملت 
توقيع العقود املخصصة للزراعة 
التجميلية الغلب املناطق ويبقى 
هناك عقدان سيتم ابرامهما خالل 

االيام القليلة املقبلة.

ان العق����ود الت����ي مت ابرامها مع 
الشركتني تطول 16 منطقة منها 
العيون واجلهراء القدمية والنسيم 
والنعي����م والصليبي����ة وتيماء 
وضاحية صباح السالم ومبارك 
الكبير والعدان والقصور واملسيلة 
والقرين وصبحان، مشيرا الى ان 
قيمة العق����ود املبرمة تبلغ نحو 
11 مليون دينار، كما اشار الى ان 
مدة تنفيذ جميع العقود هي ثالث 
سنوات من تاريخ توقيع العقد.

واعتبر البدر ان العقد اجلديد 
من العق����ود املهم����ة التي تعول 

محمد راتب
اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 
السمكية م.جاسم البدر ان الهيئة 
بدأت في الطري����ق الصحيح في 
التعاون مع القطاع اخلاص وذلك 
في اطار مش����اريعها التي تندرج 
حتت مظل����ة اخلط����ة التنموية 
للدول����ة، الفت����ا ال����ى ان الهيئة 
حريصة على استكمال مشاريعها 
بأعل����ى معايير اجلودة املطلوبة 
وذلك حرصا منه����ا على تطوير 
قطاع الزراعة التجميلية وجميع 

القطاعات االخرى.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
عق����ده البدر صب����اح امس على 
هامش توقيع الهيئة مع ش����ركة 
برامي جروب للمباني واملقاوالت 
الزراعية وشركة عبداحلميد سالم 
التجارية عق����د تطوير وصيانة 
احلدائق والزراع����ات التجميلية 
في املنطقة اخلامس����ة والتاسعة 
وذلك بحضور نائ����ب مدير عام 
الهيئة لقطاع الزراعات التجميلية 
م.توفيق احلداد ومدير العالقات 
الهيئة  ف����ي  العام����ة واالع����الم 
ش����اكر عوض ومدي����ر العالقات 
العامة في ش����ركة برامي جروب 
س����هام احلسيني. واوضح البدر 

اعتماد هذه األرض.
وتناول احلديث عن الهيكل 
التنظيمي للهيئة، فأشار إلى عدم 
إقراره حتى اآلن حيث ال ميكن 
توظيف أو تعي���ني أي كفاءات 
أو درجات مختلفة أو انتدابهم 
لتلبية الضغوط، مبينا أن بعض 
أولياء األمور يتذمرون من طريقة 
تعامل موظفي وأعضاء الهيئة 
واملراجعني، غافلني مدى الضغوط 
النفسية التي تعترضهم حيث 
يتراوح عدد املراجعني يوميا بني 
400 و450 مراجعا فيما يبلغ عدد 
املوظفني حاليا 93 موظفا وهم 
يعمل���ون لفترات طويلة تصل 

إلى 7 ساعات. 

لتمركزه���ا في قل���ب العاصمة 
فضال عن أنها اس���تخدمت من 
قبل جامعة اخلليج للتكنولوجيا 
والتي حرصت على استحداثها 

وتطويرها.
وحول اخلطط املس���تقبلية 
للهيئ���ة، أعلن ع���ن أهم إجناز 
للهيئة للعام القادم ضمن خطة 
ال���وزارة 2012/2011 حول إقرار 
قطعة أرض في منطقة الساملية 
ليكون مقرا للهيئة حيث سيبنى 
عليها مبنى للهيئة مكون من 12 
دورا وتصل مساحة الدور األول 
4000م وميتاز بسعته ووجود 
مواقف السيارات، مثمنا مساعي 
الوزي���ر د.فاضل صفر بش���أن 

ورئيس املجلس األعلى للهيئة 
العام���ة لش���ؤون ذوي اإلعاقة 
الشيخ جابر املبارك بشأن طلب 
الهيئة متمثال في تغيير مكان 
مبنى الهيئة نظرا لعدم مالءمة 
املكان احلالي مع متطلبات ذوي 
اإلعاقة بإيجاد مكان بديل مناسب 
مؤقت أو دائم ولو بالتعاون مع 
وزارة التربية، مش���يرا إلى أن 
وزارة التربية كانت ترسل كل 
فترة مخططات ملبان عدة إال أن 
جميعها لم تكن أفضل حاال من 

املبنى احلالي.
إلى مدرسة  وأشار د.التمار 
هدى شعراوي التي متثل البديل 
الوحيد واألمث���ل للهيئة نظرا 

ميزانية الهيئة للعام 2011/2010 
ولم يقر هيكلها التنظيمي إلى اآلن 
أيضا، وتصرف الهيئة أمواال من 
وزارة الشؤون على ذمة العاملني 
بها، كم���ا أن االجازات وامللفات 
اخلاصة بالهيئة جميعها يتم عن 
طريق الشؤون، باإلضافة إلى أن 
الهيئة ال متتلك الكوادر الفنية 
التي من شأنها ضبط امليزانية 
التي وضع���ت لها، موضحا أن 
الهيئة شكلت فريقا لضبط صرف 
امليزانية ومواجهة أعباء الهيكل 

اجلديد 2011/2010.
 وثّمن د.التمار االس���تجابة 
الفوري���ة للنائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 

بشرى شعبان
كشف مدير عام الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم 
التمار عن قيام الهيئة بفحص 
3150 ملف���ا للمعاق���ني من أجل 
حتدي���د إعاقاته���م وإعطاء كل 
ذي حق حقه، وتبني من خالل 
الفحص أن نس���بة من 18% إلى 
20% من تلك امللفات ملدعي إعاقة 
وال يستحقون االمتيازات التي 
تصرف لهم كمعاقني، مش���ددا 
على أن الهيئة س���تتخذ قرارا 
بتلك امللفات وإحالتها للجهات 
القانونية املختصة وس���تكون 
اإلجراءات املتخذة معهم إجراءات 
مشددة ليكونوا عبرة، مشيرا إلى 
أن هناك جهات تريد االصطياد 
في املاء العكر وأكدت أنها ستلجأ 
للواسطة أو لشيوخ إذا أوقفت 
ملفاتها، كما أن الهيئة اكتشفت 
أن هناك معاقني توفوا وان ذويهم 
مازالوا يصرفون بدالتهم، وهناك 
من يحمل أكثر من بطاقة مدنية 
للشخص نفسه، باإلضافة إلى 
الكثير من املخالفات التي يتذمر 
البعض من كشفها، الفتا إلى أن 
عمل اللجان الطبية بالهيئة غير 
متفق مع املعايير العاملية رغم 
توافر اجتهادات حثيثة من قبل 
األطباء.  وأضاف د.التمار خالل 
ترؤسه االجتماع التنسيقي الذي 
عقدته الهيئ���ة في مقر جمعية 
الكويتية بحضور  املكفوف���ني 
ممثلي أعضاء جلنة الضوابط 
واللجنة القانونية بالهيئة وعدد 
من رؤساء أندية وجمعيات النفع 
العام املعنية بذوي اإلعاقة، أن 
الهيئة إلى اآلن التزال تتبع وزارة 
الش���ؤون وإلى الي���وم لم تقر 

وّقع عقد الخدمات الثنائية والتجميلية في المنطقتين الخامسة والتاسعة

التمار: فحص 3150 ملفًا  للمعاقين لتحديد المستحقين
أكد أن 18٪ إلى 20٪ منها لمدعي إعاقة وال يستحقون االمتيازات التي تصرف لهم

20 ألف دينار لطباعة مصاحف المكفوفين
سلم أمني عام مبرة خير الكويت 
ناصر العيار رئيس مجلس ادارة جمعية 
املكفوفني فايز العازمي شيكا بقيمة 20 
ألف دينار لشراء مكبس للقرآن الكرمي 
وطباعته بطريقة بريل لضعاف البصر 
واملكفوفني قدمه احد اصحاب االيادي 
البيضاء من اه��ل الكويت اخليرين 
والذي طلب  عدم ذكر اس��مه معتبرا 
تبرعه واجبا وطني��ا ودينيا وخدمة 
لوجه اهلل تعالى والصحاب احلاجة من 
اصحاب االعاقة البصرية عن طريق 
مبرة خير الكويت املشهود لها على حد 
تعبيره بالعمل االنساني واخليري دون 

متييز للجنس او الديانة او الهوية.

فيما اعرب رئي��س مجلس ادارة 
الكويتيني فايز  املكفوف��ني  جمعي��ة 
العازمي عن بالغ تقديره وامتنانه ملبرة 
خير الكوي��ت ولصاحب الفضل من 
اهل اخلير من ابناء الكويت الذي بادر 
مشكورا باالستجابة جلهد وطلب مبرة 
خير الكويت في التعاون مع اجلمعية 
بتوفير هذه اآلل��ة لطباعة املصحف 
الكرمي بطريقة البرايل لضعاف البصر 
واملكفوفني املقرر ان يستفيد منه ليس 
فقط اصحاب االعاق��ة البصرية من 
ابناء الكويت فحس��ب بل كل فاقدي 
البصر م��ن ابناء دول الوطن العربي 

والعالم االسالمي.

بشرى شعبان
الش����ؤون  حتت رعاية وزير 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
العفاس����ي افتتح وكي����ل الوزارة 
محمد الكندري صالة افراح القرين 
في محافظة مبارك الكبير صباح 
امس األول. واكد الكندري ان العفو 
االميري ملخالفي اإلقامة من العمالة 
الوافدة سيقر قريبا، مشيرا الى ان 
اللجنة الدائمة املشتركة لتنظيم 
اوضاع العمالة الوافدة في القطاع 
اخلاص تواصل اجتماعاتها إلقرار 
هذا املوضوع، وسيش����مل جميع 
الوافدين املخالفني لقانون  فئات 
االقامة، ولفت الى ان قرار العفو 
حاليا في اللجنة القانونية ملجلس 

الوزراء العتماده.
وحول إلغاء نظام الكفيل اكد 
الكندري جدية ال����وزارة في هذا 
الشأن، مشيرا الى أن الغاء نظام 

الكفيل سيتزامن مع إنشاء الهيئة 
العام����ة للقوى العاملة الذي بات 
قريبا. وعن صرف املنحة االميرية 
للمستفيدين من املساعدات االسرية 
اكد ان املكرمة ستنزل في حساباتهم 
باس����تثناء ح����االت قليلة جدا ال 
تتعدى األلف سيتم تسليمها نقدا، 
الفتا الى ان الشيكات اخلاصة بهم 

جاهزة.
وفي حديثه عن الصالة التي مت 
افتتاحها توجه بالشكر لصاحب 
السمو االمير على تبرعه السخي 
إلنش����اء هذه الصالة، كاشفا عن 
ان جميع املناسبات التي تقام في 
الصالة خالل عام 2011 س����تكون 
بالتبريكات  مجاني����ة، وتوج����ه 

لصاحب السمو مبناسبة االعياد 
الوطنية.

من جانبها، اعربت مديرة ادارة 
تنمية املجتمع في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل شيخة العدواني 
عن سعادتها الفتتاح صالة افراح 
جديدة باسم صاحب السمو االمير، 
الفتة الى ان الصالة تعتبر واحدة 

التي قدمها  املكرمات  من سلسلة 
االمير للشعب منذ تقلده احلكم، 
مضيفة ان����ه ليس بالغريب على 
صاحب السمو االمير اهداء صالة 
افراح ألهالي منطقة القرين، كونها 
واحدة من مكرمات سموه الى شعبه 
وسلس����لة من عطائه الالمحدود 
ألبنائه الكويتيني، مشيرة الى ان 
ادارة تنمية املجتمع هي املسؤولة 
عن اجلانب االداري للصالة على 
ان تتولى ادارة فترتني الصباحية 
واملسائية وتتلقى كافة طلبات اهالي 
املنطقة، موجهة خالص التهنئة الى 
صاحب السمو االمير وولي عهده 
االمني والقيادة السياسية والشعب 
الكويتي على مرور خمسني عاما 
على االستقالل وعش����رين عاما 
التحرير وخمس س����نوات  على 
على تقلد صاحب الس����مو األمير 

مقاليد احلكم.

»رعاية األحداث« تشارك في االحتفاالت

مشاركة »الشؤون« في معرض االستقالل عززت تواصلها مع الجمهور

شاركت ادارة رعاية األحداث في املعرض الوطني 
حملافظة مبارك الكبير مبناسبة االحتفال بالذكرى 
اخلمس��ني ومرور 20 عاما عل��ى ذكرى التحرير 
و5 أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم. وكان املهرجان حتت رعاية محافظ مبارك 
الكبير وبحضور وزير العدل واألوقاف والشؤون 
اإلسالمية ومحافظ حولي وبعض مديري املناطق 
التعليمية وجمهور غفي��ر من املواطنني. وجاءت 
مش��اركة ادارة رعاية األحداث ضمن املؤسسات 
الرسمية والشعبية ووزارات الدولة التي شاركت 
خالل احتفاالت البالد بالعيد الوطني وعيد التحرير 
وكان معرض ادارة رعاية األحداث أشاد به محافظ 
مب��ارك الكبير واحلضور وباألعمال واألنش��طة 
التي تقوم بها االدارة وببعض منتجات نزالء التي 
جتس��د صور األس��رة احلاكمة وصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وبعض األشغال اليدوية 

التي جتسد هذه املناسبة.

بشرى شعبان
اشاد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مبشاركة 
قطاعات الوزارة املختلفة في معرض االستقالل مبناسبة 
احتفاالت الكويت بالذكري اخلمسني لالستقالل والعشرين 
للتحرير ومرور خمسة اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الش��يخ صباح األحمد ملقاليد احلك��م، مؤكدا ان 
هذه املش��اركة تأتي من قبل الوزارة في هذه االحتفالية 
الكبيرة لتساهم في تعريف اجلمهور مبا تقدمه الوزارة 

من خدمات للمواطنني واملقيمني كما يتم عرض منتجات 
االسر املنتجة للبيع للجمهور بأسعار رمزية مشاركة من 

هذا القطاع في احتفاالت الكويت.
وعب��ر الكندري عن تقدي��ره الدارة العالقات العامة 
واعض��اء اللجنة عل��ى اجلهود املبذول��ة لتوزيع الهدايا 
واالعالم التي تقدمها الوزارة للجمهور وايضا االنشطة 
من قبل الفرق الش��عبية والتي تضفي جوا وطنيا تراثيا 

)قاسم باشا(محمد الكندري مفتتحا صالة أفراح القرينعلى املعرض.

)أنور الكندري(ناصر العمار يسلّم فايز العازمي مبلغ التبرع


