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الهاجري: هيئة املعاقني وعدتنا باالنتهاء من منحة السائق 
واخلادم لعشرين ألف معاق نهاية ديسمبر

أعلن انطالق أنشطة اليوم الوطني الثامن للتضامن مع املعاقني برعاية سمو األمير

أعلن رئي����س النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني شافي الهاجري 
اطالق النادي جلنة حقوق املعاقني 
والتي مت الب����دء بها منذ عام لكي 
تق����وم مبتابعة حق����وق املعاقني 
وتضم عددا م����ن اعضاء مجلس 
الن����ادي الكويتي للمعاقني  ادارة 
حلل كافة تظلمات املعاقني ورفعها 
للهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
وتوصيل صوت املعاق للمسؤولني 

وحتقيق جميع الطموحات.
وأوضح الهاجري خالل حديثه 
في املؤمت����ر الصحافي الذي عقد 
مساء أمس األول في مقر النادي 
بحولي لإلعالن عن انطالق مهرجان 
اليوم الوطن����ي الثامن للتضامن 
مع املعاقني ف����ي الفترة من 5 الى 
15 نوفمبر اجلاري حتت ش����عار 
»نحبك يا وطن« برعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ان هناك جهودا تعاونية بني مجلس 
ادارة الن����ادي وجمعيات املعاقني 
ذات الصلة لطرحها على املجلس 
األعلى للمعاقني وهيئة املعاقني، 
مناشدا جلنة الضوابط في هيئة 
املعاقني أن تكون رحيمة باملعاقني 

وفي خدمتهم ال ضدهم.
واعترض الهاجري على ما يردده 
املسؤولون بهيئة شؤون املعاقني 
في وس����ائل االعالم حول تطبيق 
95% من مواد قانون املعاقني رقم 
8 لعام 2010، مؤكدا ان ما يلمسه 
املعاق م����ن تطبيق للقانون على 
ارض الواقع ال تتجاوز نسبته %35 
معظمها في اجلوانب املالية سواء 
في منحة اخلمسة والعشرة آالف 
دينار وكأنها حقنة بنج للمعاقني 
وأولياء أمورهم فهناك أمور نفسية 
وتعليمية وصحية خاصة ان عدة 
وزارات لم تطبق الكثير من مواد 
القانون املهمة وعليها ان تتحمل 
مسؤولياتها كاملة فالقانون فيه 
73 مادة لم يطبق س����وى ربعها 
ومضى عل����ى القانون عامني ولم 
ي����رض طموح املعاق����ني وذويهم 
ولألسف هناك وزارات تطبق املواد 
على هواها مخالفة بذلك ما جاء في 

قانون املعاقني.
الهاج����ري ان مادة بدل  وقال 
السائق واخلادم للمعاق ال ترقى 
لطموح املعاقني وطالبنا مرارا بحل 
هذه القضية بعد عرض األمر على 
الهيئة العامة للمعاقني حيث وعد 
املسؤولون بحلها نهائيا بنهاية شهر 
ديسمبر املقبل والتي يستفيد منها 
نحو 17 الى 20 الف معاق وسيتابع 

مجلس االدارة هذا الوعد.
وشدد الهاجري على ان املعاقني 
لديهم هموم ليست مالية فقط امنا 
تختص بجوانب صحية وتعليمية 

شروط املسابقة بني الصفران أنها 
مفتوحة جلميع املعاقني بالكويت 
وتعقد جلنة خاصة للصم ويتم 
توزيع اجلوائز في احلفل اخلتامي 
وتعقد جل����ان االختبارات جلميع 
ابتداء من  املستويات وللجنسني 
يوم الثالثاء 6/ 11/ 2012 الس����اعة 
الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء 

في مقر املركز بالنادي.

120 العبا

من جانبه، أكد عضو مجلس 
ادارة الن���ادي ورئيس اللجنة 
أن���ور املطوع أن  الرياضي���ة 
البطولة الرياضية سيش���ارك 
فيها عدد من ال���دول العربية 
واألجنبية من ضمنهم الفلبني 
واليابان اضافة الى 19 مؤسسة 
محلية وس���وف يش���ارك في 
بطولة كرة السلة على الكراسي 

املتحركة 120 العبا.
ب����دوره ب����ني رئي����س اللجنة 
االجتماعية للمهرجان علي الثويني 
أن جميع اجلهات األهلية واحلكومية 
التي ترعى املعاقني ستشارك في 
أنشطة اليوم الوطني للتضامن من 
املعاقني سواء في البرامج الرياضية 
واالجتماعية وسيتم تنظيم ندوة 
عن أهمية التشخيص للمعاق يتم 
خاللها بث رسائل من نادي الصم 
ونادي املعاقني لش����رح االعاقات 
املختلفة يشارك فيها عدد من أهل 
االختصاص وستختتم األنشطة 
بتنظي����م مهرج����ان ترفيهي يوم 
اخلميس املوافق اخلامس عش����ر 
من نوفمبر اجلاري وتقام أنشطته 
في صالة النادي الساعة اخلامسة 

مساء.
بشرى شعبان  ٭

الصفران بالشكر لصاحب السمو 
األمير لرعايته ألنشطة اليوم الثامن 
للتضامن م����ع املعاقني وجلميع 
اجلهات املش����اركة في األنش����طة 
حتت ش����عار »نحبك ي����ا وطن« 
فهذه كلمات منحوتة على شعار 
املهرجان، مشيرا الى أن ملركز التميز 
اميانا راسخا بقدرة ذوي اإلعاقة 
على حفظ القرآن الكرمي واملشاركة 
في املسابقة الكبرى حلفظ القرآن 
والتي خصصت جلميع االعاقات 
ومت تخصي����ص 70 جائزة وتقام 
حتت رعاية املرحوم عبداللطيف 

عبداهلل الدايل.
وأشار الصفران الى أنه مت توزيع 
املسابقة الى سبعة مستويات األول 
جلمي����ع االعاقات بحفظ جزء من 
القرآن وخصص لها عشر جوائز 
األربعة األوائل مادية بقيمة 400 
دينار ومن اخلامس الى العاش����ر 
جوائز عينية واملس����توى الثاني 
جلميع االعاقات واملستوى الثالث 
لفئ����ة بطيئي التعل����م واالعاقات 
الذهنية البس����يطة وخصص لها 
حفظ نصف جزء أما املستوى الرابع 
فلالعاقات الذهنية الشديدة والتوحد 
والداون وخصص لها حفظ سور 
الفاحتة واملسد والفلق واالخالص 
والناس واملستوى اخلامس للصم 
وضعاف السمع وخصص لها حفظ 
من سورة الشرح الى سورة الزلزلة 
واملستوى الس����ادس للصم فقط 
وخص����ص لها حفظ من س����ورة 
العادي����ات الى س����ورة الفيل أما 
السابع فلألطفال الصم  املستوى 
وخصص لهم حفظ سورتي الفاحتة 
واالخالص ومت تخصيص عش����ر 
جوائز لكل مستوى األربعة األولى 
مادية والست األخيرة عينية. وعن 

واجتماعية، مطالبا وزراء احلكومة 
وجميع املسؤولني بتطبيق قانون 
املعاقني كل فيما يخصه بعد مالحظة 
البط ء الشديد في تطبيق القانون 
الذي مر على صدوره عامان شهد 
خاللهما العديد من املخالفات في 

تطبيقه.
الهاجري عن ش����كره  وأعرب 
لصاحب السمو األمير على تفضله 
برعايته الكرمية للمهرجان في عامه 
الثامن حتت شعار »نحبك يا وطن« 
والذي ج����اء ليعبر عما في داخل 
صدور كل الكويتيني عامة واملعاقني 
خاصة، كما أعرب عن شكره لرئيس 
النادي الفخري الش����يخة شيخة 
العبداهلل وجميع اجلهات الراعية 

للمهرجان والداعمة للمعاقني.
وأش����اد الهاج����ري بأعض����اء 
اجلمعي����ة العمومي����ة في جتديد 
الثق����ة ملجل����س االدارة للعامني 
النادي  أبواب  أن  القادمني، مؤكدا 
مفتوحة جلميع املعاقني واجلهات 
التي تعتني وترعى املعاقني ومد 
يد التعاون الى من يخدم قضايا 

املعاقني وأولياء أمورهم.
وقال الهاجري ان مهرجان اليوم 
الوطني الثامن للتضامن مع املعاقني 
يش����مل العديد من األنشطة منها 
اوبريت »س����ر قوتنا« ومعرض 
لسفارات الدول الصديقة، الى جانب 
بطولة كرة الس����لة على الكراسي 
املتحركة والتي سيشارك فيها عدد 
من الفرق العربية واآلسيوية ألول 
مرة في الكويت وس����تقام مباراة 
بني منتخبي اليابان والفلبني في 

البطولة.
ب����دوره تقدم مش����رف مركز 
التميز للقرآن الكرمي التابع لوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية خالد 

)هاني عبداهلل( شافي الهاجري يتوسط املشاركني في املؤمتر الصحافي  

من اجلهود التوعوية والتوجيه 
الصحيح.

من جانبه����ا، قالت وجدان 
العق����اب أمني ع����ام اجلمعية 
الكويتي����ة حلماي����ة البيئة إن 
تلك الفعالية تعد أسرع حملة 
يتم تشكيلها لتنظيف شاطئ 
على اإلطالق، مضيفة: عادة ما 
يستغرق التنسيق للفعالية في 
إلى شهر ونصف  حدود شهر 
الشهر لتحديد املوقع والتوقيت 
وعدد املشاركني وتوزيع األدوار 
واألعم����ال على املنظمني إال أن 
ما حدث قبل أمس وما ش����هده 
م����ن س����رعة اس����تجابة رواد 
الش����اطئ لدليل عل����ى الفزعة 
الت����ي يعرفها العل����م احلديث 
باس����م العمل التطوعي والذي 

من اقامته����ا وانه حريص على 
دعم األنشطة الشبابية وضرورة 
االهتم����ام بالش����باب وحتقيق 
رغباته. وأضاف انه من محبي 
رياضة سباق السيارات ويتابعها 
في كل مكان وشكر عادل بهبهاني 
وعيسى حمزة على مبادرتهما 
الطيبة وتنظيم هذه املس����يرة 
الرائدة وقد حتدث عادل بهبهاني 
فشكر الشيخ علي العبداهلل على 
تشجيعه لهذه املسيرة واملوافقة 
على رعايته����ا وحضور حفل 
االنطالق. وأشار الى انهم بذلوا 
جهدا كبيرا ف����ي االتصال مبن 
ميلكون هذه السيارات للمشاركة 
في املس����يرة وإمكانية الدخول 
الى موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية. وأضاف ان االنطالق 
سيكون من منطقة لولو هايد 
بارك مبنطقة أسواق القرين في 
متام العاشرة والنصف من صباح 
غد السبت. وأكد انه هناك تعاون 
تام من جميع األجهزة بالدولة 
ومحافظة مبارك الكبير من اجل 

تأثي����ث مركز اإلي����واء اجلديد 
في منطقة جليب الشيوخ وان 
تأخير االنتقال اليه بسبب كيبل 
الكهرباء وقد قامت إدارة الشؤون 
مبخاطبة وزارة الكهرباء لتعديل 
الكيبل بشكل يتناسب مع حجم 
املركز وقد وعدنا الوكيل املعني 
في وزارة الكهرباء إجنازه خالل 
عشرة أيام وبعد انتهاء العمل 
سيتم االنتقال من املقر املؤقت 
في خيطان ال����ى املركز اجلديد 
والذي يس����توعب ما يقارب ال� 
700 نزيل مقسم الى أقسام قسم 
للنساء وآخر للرجال وفيه مكاتب 
لكل الوزارات املعنية بالعمالة 
باالضاف����ة الى مكت����ب لوزارة 

الصحة.
وبني الدوسري ان استقبال 
العمالة التي تعاني من مشاكل 
مع كفالئها يكون في مركز اإليواء 
بالبداية من السفارات والعمالة 
املتواجدة فيها أو عن عبر وزارة 
الداخلية أو أن يأتي العامل من 
نفسه ويخضع العامل لفحوصات 
طبية لتأكد من عدم وجود أمراض 
معدية وبعدها تق����وم اللجنة 

برعاية محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل

االنتقال ملقر دائم إليواء العمالة بعد االنتهاء من مشكلة الكيبل

فريق ميداني لتنظيف شاطئ الشويخ
من كميات هائلة من التفاح مجهول املصدر

الكويت تسعى إلى دخول موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية

الدوسري: إغالق باب حتويل
اخلدم إلى قطاع العمل مع نهاية نوفمبر

يعكس نق����اء النف����وس التي 
حتبذ خدمة املجتمع والوطن، 
ويدفعهم حس عال باملسؤولية 
جتاه اآلخرين، وأشادت العقاب 
بتفاعل املش����اركني في احلملة 
وبصورة عفوي����ة، األمر الذي 
يدعو للتفاؤل بوجود أشخاص 
يستجيبون للتطوع من أجل 
الوطن ويبادرون عن رغبة ذاتية 

ألداء أدوار مجتمعية.

اجناح املسيرة ووجه الدعوة الى 
االعالم والصحافة لتغطية هذا 
احلدث وامكانية دخول املوسوعة 

العاملية لألرقام القياسية.

املختصة باالتص����ال بالكفيل 
لتسوية الوضع حيث يكون احلل 
وديا وتتم إعادة العامل لعمله 
لدى الكفيل أو تسوية وضعه 
وأخذ حقوقه ومستحقاته كاملة 
وتوفير تذكرة سفر وتسفيره 

وهذا حسب رغبة العامل.

بادر فري����ق من متطوعات 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
وخالل إحدى الطلعات اخلاصة 
لشاطئ الش����ويخ إلى تشكيل 
فريق عمل ميداني من مرتادي 
الشاطئ مبختلف أعمارهم وذلك 
بعدما رصدن كميات هائلة من 
التفاح مجهول املصدر ملقاة على 

الساحل بشكل ملوث للبيئة.
وأكدت عضو اجلمعية نوف 
احلشاش في تصريح صحافي 
أن املتطوعات الكويتيات سارة 
العتيقي وفاطمة مبارك ومنى 
العدواني باإلضافة إليها كن في 
رحلة الشاطئ فوجدن ما يقدر 
بنحو أكثر من طن من التفاح 
الس����احل بصورة  ملقى على 

غريبة.
وأضاف����ت: عل����ى الفور مت 
تشكيل فريق عمل ميداني من 
مرتادي الشاطئ ومن ثم تقسيمه 
إلى خمس مجموعات ويتكون 
كل منها من أربعة إلى خمسة 
أش����خاص من جميع األعمار، 
وأسند إلى كل مجموعة منطقة 
معينة للتجميع ولتنظيفها من 

التفاح ومن كل املخلفات.
أن  إلى  ولفتت احلش����اش 
مجموعات العمل جمعت على 
مدار أربع ساعات نحو 80 كيسا 
بالستيكيا معبأة بالتفاح ومنها 
أكياس ملقاة في الشاطئ متت 
إعادة استخدامها في عمليات 
التجميع، مشيرة إلى أن الكميات 
املجمعة مت نقله����ا عن طريق 
سيارتي نقل من فئة الوانيت 
إلى البعض من أصحاب املواشي 
الس����تخدامها كعلف حيواني، 
موضحة أن تلك الكميات تقدر 
مبا يزيد على طن من التفاح.

وبينت عضو جمعية حماية 
البيئة نوف احلشاش أن ذلك 
البيئية  احلدث رغم سلبياته 
إال أن����ه أظهر مبا ال يدع مجاال 
للش����ك أن الكويتي����ني لديهم 
املب����ادرة والكثير منهم  ملكة 
يستجيبون على الفور للعمل 
التطوعي لكن األمر يحتاج ملزيد 

برعاية محافظ مبارك الكبير 
الش����يخ علي العبداهلل السالم 
الصباح تنطلق في احلادية عشرة 
من صباح يوم غد )الس����بت( 
اكبر مسيرة من سيارات »جي 
ام اس« من منطقة أسواق القرين 
مببارك الكبير الى الدوحة من 
اجل دخول موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية وكان الشيخ 
علي العبداهلل قد استقبل عادل 
بهبهان����ي ممثل ش����ركة محمد 
صالح ورضا يوسف بهبهاني 
وعيسى حمزة الفيلكاوي الرئيس 
التنفيذي للنادي الدولي الكويتي 
للس����يارات ورئي����س االحتاد 
الكويتي للكرة الطائرة في العصر 
الذهبي للعب����ة وتبادل معهما 
العديد من األحاديث الرياضية 
واخلاص����ة باملهرج����ان الكبير 
للمسيرة التي ستنطلق غدا. وقد 
أعرب الشيخ علي العبداهلل عن 
سعادته لهذه الفكرة الطيبة جتاه 
الشباب ومحبي قيادة السيارات 
ومتنى جناحها وحتقيق الهدف 

أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
العم����ل ف����ي وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل جم����ال 
الدوسري أن إغالق باب حتويل 
اخلدم إلى قطاع العمل مع نهاية 

شهر نوفمبر اجلاري.
وأشار الدوسري في تصريح 
صحافي إلى أن الوزارة تسعى من 
خالل فتح باب التحويل من اخلدم 
إلى قطاع العمل إلى توفير العمالة 
الالزمة ألصحاب األعمال وسد 
النقص، مشيرا إلى أن إحصائية 
التحويل خالل العام املاضي 2011 
أوضحت أنه مت حتويل 272 خادما 
في شهر مايو، و3276 خادما في 
ش����هر يونيو، و2504 في شهر 
يوليو، و2308 في شهر أغسطس 

و4 خدم في شهر أكتوبر.
وأوضح الدوس����ري أنه مت 
حتويل 3289 خادما في يونيو 
2012، و3869 في شهر يوليو، 
و1789 خادما في شهر أغسطس، 
و2314 ف����ي س����بتمبر من هذا 

العام.
هذا وكش����ف الدوسري عن 
أن وزارة الش����ؤون انتهت من 

متطوعات ينظفن شاطئ الشويخ

الشيخ علي العبداهلل

جمال الدوسري

..ومتطوعة أخرى تساعد في التنظيف

جلنة حقوق 
املعاقني حلل جميع 

تظلماتهم ورفعها 
للهيئة

أجرى مترينًا مشتركًا مع اجليش األميركي لتبادل اخلبرات

احلرس الوطني يحمي أرتاله بـ »السيف الفوالذي«

معاينة في ميدان التمرينتبادل الهدايا التذكارية

جانب من التمرين املشترك للحرس مع اجليش األميركي

نفذ احلرس الوطني واجليش 
االميرك���ي مترين عمليات ارتال 
النقليات »عملية السيف الفوالذي« 
في إطار الشراكة والتعاون وتبادل 

اخلبرات بني اجلهتني.
وقال قائد اإلسناد في احلرس 
الوطني العميد الركن فالح شجاع 
ان هذا التمرين شاركت فيه من 
قيادة اإلس���ناد، كتيبة النقليات 
وفرع املشاغل ومديرية اخلدمات 
الطبية ووحدة الطوارئ الطبية، 
بهدف إجراء عمليات حماية األرتال، 

تعاونه مع احلرس الوطني في 
إقامة التمارين املشتركة لتبادل 
اخلبرات واالستفادة من التفوق 

االميركي في املجال العسكري.
ش���هد التمرين مدير مديرية 
اإلم���داد والتموين العقيد الركن 
خالد احمد اجلاسم، ورئيس فرع 
الطوارئ الفنية العقيد الركن طالع 
عبدالرزاق القديري، وآمر كتيبة 
النقليات املقدم م.طالل عيس���ى 
النوف���ل وعدد من قادة وضباط 

احلرس الوطني.

محنكة للمهمة.
وأكد العميد الركن فالح شجاع 
اهمية التدريب على التعامل مع 
األحداث الواقعية وأي تهديد على 
األرتال، لرفع مستوى اجلاهزية 

القتالية للحرس الوطني.
وأثنى على كفاءة واحتراف 
رجال احلرس الوطني وقدرتهم 
الفائقة على حتقيق اهداف التدريب 
بأحدث املعدات واألساليب املتبعة 
في حماية األرتال، موجها شكره 
الى اجليش األميركي على حسن 

والتعامل مع العبوات الناس���فة 
خالل التأمني واحلماية.

التمرين س���عى  ان  وأضاف 
الت���درب على حماية  الى  كذلك 
عناصر األرتال الذين يتعاملون 
املباش���رة، والقيام  النيران  مع 
باإلخالء الطبي، وإنقاذ املصابني 
وسرعة نقلهم إلى املستشفيات، 
مشيرا الى االس���تعانة بالطاقم 
الفني لصيانة وانتشال اآلليات 
الس���يطرة  املتعطلة، ومحاولة 
على إدارة املعركة من خالل قيادة 


