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»همة كويتية« انطلق أمس تحت رعاية »األنباء«

الجسار: مشروع »الحاضنات« يدعم المشاريع الصغيرة ويساهم في تنمية االقتصاد

دارين العلي
اعلنت النائب د.سلوى اجلسار عن تبنيها موضوع اعداد مشروع 
»احلاضنات« بإيجاد مبنى خاص مبواصفات حديثة وتقدمي جميع 
التسهيالت الحتضان املرأة صاحبة املشروعات الصغيرة لدعمها 

بعرض منتجها مبقابل مادي بسيط يدفع للحكومة.
وقالت اجلس���ار في تصريح ل� »األنب���اء« على هامش رعايتها 
معرض »همة كويتية« مس���اء امس االول ان هذا املش���روع يصب 
في خانة مس���اهمة الدولة في دعم املشاريع الصغيرة واصحابها 
وخصوصا من سيدات االعمال املبتدئات حيث يجب اتاحة املجال 
امامهن عبر تبني االعمال اخلاصة التي ينتجها الشباب او الشابات 

على حد سواء.
وأعربت عن سعادتها برعايتها افتتاح املعرض الذي يجسد بالفعل 
همة املرأة الكويتية ويثبت ان لديها العديد من الطاقات واالبداعات 
واالفكار التي تستطيع ان حتولها الى واقع، الفتة الى ان املعرض 
يتمي���ز بتعدد االفكار املوجودة فيه حيث تتنوع املش���اركات بني 
االفراد لتواكب مختلف االحتياجات واالذواق خصوصا مع اقتراب 

شهر رمضان وموسم االعياد.
واشارت اجلس���ار الى ان ما يعرض في »همة كويتية« يعكس 

حسا جتاريا واقتصاديا عند املرأة التي تثبت ان بامكانها حتريك 
عجلة االقتصاد واملساهمة في الدورة االقتصادية.

هذا ويستمر املعرض ملدة يومني حتت رعاية »األنباء« ومبشاركة 
عدد من املواهب الكويتي���ة مبختلف املجاالت: املأكوالت واملالبس 
والعطور والديكورات والقرقيعان واحللويات وغيرها من املعروضات 
التي تساهم في اظهار ابداعات ابناء املجتمع على حد قول منظمة 
املعرض وداد الش���ايع التي لفتت الى ان اهمية املعرض تكمن في 
قدرته على اظهار املواهب اجلديدة واالفكار االبداعية الى الساحة 

التجارية.
وقالت ان املعرض من شأنه ان يشكل حافزا الصحاب املواهب 
ملواصلة عملهم وتنمية مواهبهم برأسمال قليل ميكنهم من الوصول 
الى ما يريدونه عبر تطوير انفس���هم في املستقبل واشارت الى ان 
املعرض هو االول من نوعه ال���ذي تنظمه، وجاءت فكرته بعد ان 
وجدت العديد من اصحاب املواهب واالبداعات ال يستطيعون عرض 
ما يقومون به فجاء هذا املعرض الفساح املجال امام هؤالء للمزيد 

من التقدم وعرض ما ينتجونه بأيديهم الشابة.
ولفتت الى انه بعد هذا املعرض سيكون هناك معرض آخر في 
العام املقبل، لكن على مس���توى اكبر تشارك فيه الشركات وليس 

االفراد ويحمل افكارا متنوعة وجاذبة.
وعن املش���اركني في املعرض، لفتت الى ان جميعهم من االفراد 
واملش���اريع الصغيرة واملواهب اجلديدة ومن لديهم جتارب للمرة 
االولى في العمل التجاري في صناعة املالبس واحللويات وتزيني 

القرقيعان واالشغال اليدوية االخرى.
وفي جولة على املعرض، تعرفت د.اجلس���ار وبرفقتها منظمة 
املعرض على املش���اركني ومنتجاتهم وش���جعتهم على االستمرار 
بهذه الهمة الكويتية التي تثبت ان هناك من يستطيع تقدمي الكثير 

لبلده.
ومن املشاركني في املعرض الشابة الكويتية نور اخلطيب التي 
تقدم حتت عنوان Eat Me اش���هى ان���واع البطاطا املقلية بخلطات 
ونكهات ابتكرتها بنفس���ها لتقدم مش���روعا صغيرا تأمل ان يكبر 

مبرور الوقت وتزايد الدعم.
وقالت ان ما تقوم به هو مغامرة وجهد شخصي لم تتلق عليه 
دعما من افراد اسرتها في البداية وهم ينتقدون تسرعها لكن االقبال 
الش���ديد على ما تقدمه في املعرض اسعد والدتها التي كانت تقف 

الى جانبها.
اما اخللطات التي تقدمها فهي الكاتش���ب والباربكيو والبيتزا 

س���وس واجلنب والرمي والشيلي وبنانا تشلي والبنانا واملايونيز 
وكلها صناعة خاصة وخلطات مبتكرة.

وفيما خص القرقيعان الذي له نصيب وافر في املعرض لتعدد 
االجنحة اخلاصة به، حتدثت عن اهميته احدى املش���اركات طيبة 
الع���واد وهي جتربتها االولى في تنس���يق القرقيعان، حيث بدأت 
بهذا العم���ل منذ يونيو املاضي عندما كانت تزين القرقيعان الحد 
افراد اسرتها واستساغت العائلة ما انتجته وشجعتها على توسيع 
نش���اطها. واعربت عن تفاؤلها بنجاح مشروعها، خصوصا ان كل 
من رأى ما قامت بتزيينه يش���جعها على االستمرار حتى ان رواد 
املع���رض قد اثنوا على طريقتها ومتن���وا ان تزين لهم القرقيعان 

اخلاص بابنائهم.
ولفتت الى ان مسألة التنسيق والتزيني ال تقتصر على القرقيعان 
فقط، واآلن موس���مه، مشيرة الى انها ستوس���ع نشاطها لتزيني 

احللويات للمواليد واالستقباالت واالعراس.
شركة كوكبز بوكيه مشروع صغير تديره الشابة رنا عبداهلل 
وتقوم خالله بالتصميم والرس���م على البسكويت بأشكال غريبة 
وال���وان متنوعة تصلح لكي تكون هدية او حلويات للتقدمي اثناء 

االستقباالت والوالدات وغيرها.

 )سعود سالم(وجولة في جناح »األنباء«د.اجلسار مع بعض املشاركات في املعرضد.سلوى اجلسار وجولة داخل املعرض

العازمي لحصول العاملين بالخفجي 
على حقوقهم بأسرع وقت

المطوع: الطاقة االستيعابية بمستشفى األحمدي 
غير قادرة على استيعاب المراجعين

صرح نائب رئيس نقابة العاملني بشركة ناقالت النفط الكويتية فهد 
املطوع بأن الطاقة االستيعابية ملستشفى األحمدي الطبية لم تعد قادرة 
على استيعاب املراجعني من املرضى العاملني في القطاع النفطي وأصبح 
كثير من هؤالء املرضى على قائمة االنتظار الطويلة حلني ورود دورهم 
في توقيع الكش����ف الطبي عليهم وتلقي العالج من جراء املرض، على 
الرغم من س����وء احلالة الصحية للبعض منهم وال يستطيعون حتمل 

مشقة ومعاناة هذا االنتظار بسبب مرضهم.
واضاف أن ممثلي النقابات العمالية بالتنس����يق مع احتاد العاملني 
بقطاع النف����ط والبترول نبهوا قيادات القطاع النفطي الى خطورة هذا 
الوضع ملا له من اثر س����لبي على صح����ة العاملني بالقطاع وكرروا لهم 
مطلبهم بضرورة وضع حل بش����أنه اال ان مسؤولي القطاع النفطي لم 
يحركوا س����اكنا ولم يبادروا الى وضع احللول ملعاجلة هذه املش����كلة 
وتفاقم الوضع س����وءا بس����بب هذا اإلهمال. ونبه املطوع الى ان ممثلي 
النقابات العمالية بالتنسيق مع احتاد العاملني بالقطاع النفطي تقدموا 
الى قيادات القطاع النفطي بعدة مقترحات حلل هذه املشكلة وتتلخص 
هذه املقترحات في مطلبني اساس����يني احدهما عمل تأمني صحي شامل 
لهؤالء العاملني يتم مبقتضاه الكش����ف الطب����ي عليهم مع تلقي العالج 
واجراء العمليات اجلراحي����ة ملن يحتاجها منهم واتخاذ جميع ما يلزم 

لشفاء هؤالء العاملني من املرض. 
و املطلب اآلخر هو ان تتكاتف كل شركتني من شركات القطاع النفطي 
مع بعضهم البعض اآلخر لبناء مستشفى طبي لعامليهم اال انه ولألسف 
الشديد لم تلق هذه املبادرات حلل املشكلة اي آذان صاغية او استجابة 
س����وى اكتفاء قيادات القطاع النفطي بزعمهم أنهم مازالوا يدرس����ون 
مشروع بناء مستشفى طبي جديد يحل محل مستشفى األحمدي ويتم 
بناؤه على احدث الطرز املعماري����ة واملواصفات الطبية العاملية ورغم 

مرور األيام والليالي لم يتم في هذا الشأن اي شيء. 
واختتم املطوع بأنه في حالة عدم االس����تجابة لهذا املطلب من قبل 
مسؤولي القطاع النفطي فسيتم تصعيد األمر ويرفعه الى اعضاء مجلس 
االمة واملس����ؤولني في الدولة للوصول ال����ى حتقيق هذا املطلب العادل 

جلميع العاملني بالقطاع النفطي.

أدلى رئيس االحتاد العام لعمال 
العازمي بتصريح  الكويت خالد 
حول حص���ول نقاب���ة العاملني 
بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
على حكم قضائي، لصالح العاملني 
الكويتيني في اخلفجي، واملطالبة 
بتنفي���ذ هذا احلكم ال���ذي يعيد 

للعاملني حقوقهم، جاء فيه:
إن االحتاد العام لعمال الكويت 
تابع على مدى س���نوات مطالب 
العامل���ني الكويتي���ني مبنطق���ة 
العملي���ات املش���تركة في مدينة 
العربية  اململك���ة  ف���ي  اخلفجي 
الس���عودية، واجله���ود الكبيرة 
والنضال الطويل الذي قامت به 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنف���ط اخلليج في هذا الش���أن، 
والذي توج بص���دور احلكم في 
القضية املرفوعة من النقابة ضد 
العمال، وذلك  الش���ركة لصالح 
بتطبيق القانون بشأن العمل في 
القطاع النفطي رقم 1969/28 على 
العاملني الكويتيني في اخلفجي، 
حاسمة بذلك اخلالف الذي استمر 
النقابة وادارة  لعدة سنوات بني 

الشركة.
واضاف���ت ان االحت���اد العام 
إذ يبارك للنقابة  الكويت  لعمال 
وللعاملني في اخلفجي حصولهم 
على ذلك احلكم القضائي العادل، 
يطالب اجلهات التنفيذية في الدولة 
بسرعة تنفيذ هذا احلكم على أرض 
الواقع، لكي يحصل هؤالء العاملون 
عل���ى حقوقهم اس���وة بزمالئهم 
العاملني ف���ي القطاعات النفطية 
الكويتية  الكوادر  األخرى، فهذه 
الكثير، من خالل  تس���تحق منا 
تشجيعها ونيلها حقوقها كاملة 
وذلك للمحافظة عليها، باعتبارها 
الثروة احلقيقية لهذا البلد، فهؤالء 
العاملون يتحملون املشقة من اجل 

قيامهم بواجباتهم الوظيفية خاصة 
في رحلتي الذهاب واالياب الى مقر 
عملهم باخلفجي، فليس من املنطق 
ان يصرف ب���دل طريق للعاملني 
في املواقع القريبة، بينما يحرم 
عمال اخلفجي من ذلك احلق، لذلك 
يعلن االحتاد العام لعمال الكويت 
عن دعمه وتأييده الكامل لنقابة 
العاملني في نفط اخلليج في كل 
ما تتخذه من اجراءات وما تقوم 
به من حتركات من اجل تطبيق 
هذا احلكم القضائي الذي ينصف 
العمال ويعيد حقوقهم ومطالبهم 

العادلة.
من جانب آخر قال العازمي ان 
لكل فئة عمالية نقابة متثلها، ترعى 
مصاحلها وتدافع عن حقوقها امام 
اجلهات املسؤولة. ومن املعروف 
ايضا ان ه���ذه النقابات العمالية 
منضمة الحتادات قطاعية حتمل 
قضاياها وتدعم مطالبها، ولهذا 
العام لعمال  يس���تغرب االحتاد 
الكويت قي���ام جهة من جمعيات 
النفع العام بتبني قضية مطالب 
القطاع  العاملني في  املهندس���ني 
النفطي واعالنها القيام باضرابات 

واعتصامات دون وجه حق.
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خالد العازمي

)أسامة البطراوي(الشيخة شيخة العبداهلل ونعيمة احلاي مع املتدربني في املقهى

الطلبة املتدربون خالل زيارتهم للتعاونية

20 متدربًا ومتدربة من المعاقين اختتموا برنامج التدريب الصيفي

العبداهلل: المعاق جزء من المجتمع له حقوق وعليه واجبات

مشروع توظيف الطلبة وحملة ترشيد في تعاونية القرين
استقبل مدير عام جمعية 
التعاوني���ة عل���ي  القري���ن 
عبدالعزيز احلويل مجموعة من 
طلبة مشروع توظيف الطلبة 
في الصيف لعام 2009 بالتنسيق 
م���ع الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة الذين مت تدريبهم في 
مرافق اجلمعية بإشراف قسم 
التطوير والتدريب باجلمعية، 
وقد استهل املدير العام لقاءه 
بالطلبة بكلمة ترحيبية بني فيها 
ألبنائه الطلبة اهمية شغل وقت 
الفراغ خ���الل الصيف وايضا 
دور الطلبة كشريحة مهمة في 
افراد املجتمع بأهمية  توعية 
احملافظة عل���ى نظافة مرافق 
اجلمعي���ة والبيئة ونصحهم 
باالستمرار على نهج الصالح 
والعمل النافع الذي يعود على 

املجتمع باخلير والفالح.

بشرى شعبان
متنت الرئيس���ة الفخرية 
لنادي املعاقني الشيخة شيخة 
العبداهلل ان حت���ذو جميع 
شركات القطاع اخلاص حذو 
كوس���تا كافيه في استقبال 

االبناء املعاقني للعمل.
وقالت، في تصريح صحافي 
عقب احلف���ل اخلتامي الذي 
نظمت���ه جمعية اولياء امور 
التدريب  املعاقني لبرنام���ج 
الصيفي، ان املعاق جزء من 
املجتم���ع له حق���وق وعليه 
واجبات، وواجب على اجلميع 
املساهمة في دمجه باملجتمع 

اسوة باقرانه االسوياء.
واعربت عن اسفها لوجود 
بعض احلقوق املسلوبة مثل 
مواقف السيارات واملساكن 
واملت ان يصار في القريب 
العاجل الى منح املعاق، الذي 
اثبت انه شخص متميز وقادر 
اذا اتيحت له  على العط���اء 
التدري���ب والتأهيل،  فرصة 

كل حقوقه.
ومتنت العبداهلل ان تتغير 
نظرة املجتم���ع للمعاق من 
نظرة العط���ف واحلنان الى 
القادر على  نظرة االنس���ان 
العطاء، مشيرة الى ان املعاقني 
اجنازاته���م املتميزة تتحدث 
عنهم فقد استطاعوا ان يقولوا 
للجميع في شتى املجاالت انهم 

مبدعون حقا.
واعرب���ت عن املها في ان 
تتبنى جميع املؤسسات املعاق 
كشخص عادي وقادر وهناك 
امور كثيرة يستطيع القيام 

بها.

بدوره���ا، اثنت رئيس���ة 
اجلمعي���ة الكويتية الولياء 
امور املعاقني رحاب بورسلي 
على دور مؤسسات املجتمع 
املدن���ي والقطاع اخلاص في 
دعم قدرات املعاقني متمنية 
ان حتذو حذو شركة خدمات 
الطيران ف���ي تدريب االبناء 
ومنحهمفرصة إلثبات قدراتهم. 
وتوجهت بورسلي بالشكر 
للشركة وكل الداعمني لبرنامج 
تدريب االبن���اء خالل فصل 
الصيف آملة ان يستجيب اكبر 
عدد من اولياء امور املعاقني 
ويساهموا في انخراط ابنائهم 

في البرامج التدريبية.
واش���ار نائ���ب رئي���س 
اجلمعية ابراهيم الصيخان الى 

ان عدد االبناء الذين شاركوا 
في البرنامج التدريبي في مقر 
كوستا كافيه 20 طالبا وطالبة 
واستمر العمل ملدة شهرين، 
مبينا ان الشراكة املجتمعية 
بني اجلمعية وكوستا كافيه 

مستمرة منذ 3 سنوات.
وتقدم بالش���كر اجلزيل 
للش���ركة الكويتية خلدمات 
الطي���ران والقائم���ني عليها 
جلهوده���م اإلنس���انية في 
استقبال طلبة جمعية أولياء 
األمور، إميانا منهم بقدراتهم 
وبأنهم ال يقلون عن أقرانهم 
مبهاراتهم اذا ما أتيحت لهم 
الفرص���ة، فقد أثبت���وا انهم 
مثال للتحدي وقوة العزمية 
واإلصرار مب���ا ميلكونه من 

قدرات فعملوا على استقبال 
اجلمهور والتعامل معهم برقي 
وحضارة، وكذلك مع موظفي 
الش���ركة الذين بادلهم نفس 
الشعور واستقبلوهم برحابة 
ص���در. ومتنى الصيخان ان 
حت���ذو كل ش���ركات القطاع 
اخلاص حذو شركة خدمات 
الطيران ف���ي تدريب األبناء 
ومنحه���م الفرص���ة إلثبات 
قدراتهم، ألن ف���ي ذلك خير 
الدم���ج  تفعي���ل ملفهوم���ي 
واملسؤولية االجتماعية، كما 
أولياء أمور  شكر الصيخان 
الطلبة الذين دعموا أبناءهم 
وشجعوهم على املشاركة في 
هذا البرنامج، فاألس���رة هي 
الرافد األول في دعم األبناء.

مــــطـــــلــــــــــوب
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