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العرادة: »البلدية« مليئة بالكوادر الوطنية 
المخلصة وتكريمهم دعم مادي ومعنوي لهم

صرح رئيس االحتاد العربي لعمال البلديات والسياحة والسكرتير 
العام املس���اعد في نقابة العاملني في بلدية الكويت محمد العرادة 
بأن بلدية الكويت مليئة بالكوادر الوطنية املخلصة والتي تتمتع 
بالكفاءة الكبيرة في أداء العمل وتساهم في تطوير وازدهار العمل 
في البلدية من أجل الرقي باخلدمات التي تؤديها للمواطنني وهذه 
الكفاءات هي عيون ساهرة دائما من أجل املصلحة العامة، ومن ثم 
فإنها تستحق كل التقدير والثناء على ما تقدمه من جهود مخلصة 
وعطاء متواصل من اجل حتفيزها على استمرار نهج العطاء والبناء 
والتنمية، نظرا ملا للبلدية من دور مهم يالمس مصلحة املواطنني 
في شتى األنش���طة اإلس���كانية والبيئية والغذائية والعمرانية، 
وانه على جميع اجلهات املسؤولة واملعنية االهتمام بهذه الكوادر 
الوطنية املشرف وحتسني أوضاعها الوظيفية مبا يساهم في دفع 

عملية التطوير وزيادة اإلنتاجية.
وأضاف لذا وإميانا م���ن النقابة بأن املوظف هو العنصر املهم 
واملباشر والفاعل في عملية االنتاج والبناء، فإنها قامت باملشاركة 
واملس���اهمة وتقدمي الدعم املادي واملعنوي حلفل تكرمي املوظفني 
املثاليني واملتميزين في إدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية في 

بلدية محافظة حولي.
وأشار العرادة الى ان تكرمي املوظفني املثاليني يدل داللة قاطعة 
على ان املجتمع بكل فئاته ال يغفل أو ينس���ى دور كل من يخلص 
ويبدع في أداء عمله وخدمة هذا الوطن وان جناحهم هو خير هدية 
وتتويج لهم وانهم فعال يستحقون منا الشكر والتقدير والعرفان، 
كما ان النقابة وهي تش���ارك وتساهم في هذا التكرمي فإنها تشعر 
بالفخر ملا قدموه من اجنازات ونتمنى ان يحذو اجلميع نفس الطريق 

والدرب من اإلجادة لرفع شأن هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
وأشار العرادة الى ان النقابة تسعى دائما للدفاع عن حقوقكم 
ومكتسباتكم وتعمل على حتسني احلالة املادية واالجتماعية لهم، 
كما انها على استعداد للمشاركة واملساهمة لتقدمي كل الدعم املادي 
واملعنوي لكل مجتهد في بلدية الكويت. كما يحرص مجلس إدارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت على مد جسور التعاون مع جميع 
املسؤولني في البلدية من اجل خدمة العاملني في البلدية وانصافهم، 
ويؤكد مجلس االدارة على ان أبواب النقابة مفتوحة جلميع العاملني 
في البلدية لتلقي اقتراحاتهم ومطالبهم العادلة. ويس���عى دائما 
للدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم ويحرص على تنظيم األنشطة 
االجتماعية التي تعود بالنفع عليكم جميعا ومد جسور التواصل 
والتفاعل بني النقابة والعاملني في بلدية الكويت ويسعده املشاركة 

واملساهمة في تكرمي كل مجتهد في بلدية الكويت.

البنك التجاري يساهم في عمرة المكفوفين
التي تخدم افراد املجتمع.

من جانبه، أعرب امني سر 
اجلمعية منصور العنزي، عن 
شكره وتقديره لدور التجاري 
في تواصله ودعمه ملختلف 
االنشطة التي تخدم جمعية 
املكفوفني، كما قام بإرس���ال 
كتاب ش���كر للبنك التجاري 
تعبيرا عن تقديره إلدارة البنك 
على هذه املبادرة االنسانية، 
التقدم  املزيد م���ن  متمني���ا 

واالزدهار.
التجاري  هذا، ويواص���ل 
مس���يرته الوطني���ة مبد يد 
العون ملؤسس���ات املجتمع 
مبختلف قطاعاته، تأكيدا على 
مسؤولياته االجتماعية جتاه 
املجتم���ع الكويتي في القيام 
بدور فعال في كل املجاالت التي 
من شأنها دعم التواصل بني 
البنك واملؤسسات االجتماعية 

التي تخدم افراد املجتمع.

على العديد من األنشطة مثل 
حتفيظ القرآن الكرمي وتدريس 
التعاليم اإلس����المية وتعليم 
الكمبيوتر واللغة اإلجنليزية 
واألشغال الفنية والرسم إضافة 
إلى السباحة واأللعاب املائية 
وتن����س الطاول����ة والرحالت 

الترفيهية.
وناشد ذوي االحتياجات 
الرميثية  اخلاصة في منطقة 
تسجيل االستمارات املخصصة 
له����م واملتواف����رة ف����ي إدارة 
اجلمعية والس����وق املركزي 
ول����وازم العائلة لعمل قاعدة 
بيانات تسهل التواصل معهم 
ومتكن م����ن توفير اخلدمات 

املتنوعة لهم.

أكد رئيس جمعية الرميثية 
التعاوني����ة عب����اس البغلي أن 
اجلمعية خصصت مواقف لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة تس����هل 
عليه����م الوصول إلى الس����وق 
املركزي، وأقامت اجلمعية بوابة 
خاصة لهذه املواقف مع وجود 
أمن لضمان عدم استغالل تلك 
املواقف من غير ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأضاف أن املواقف تتس����ع 
لثماني سيارات ما يساعد على 
استيعاب عدد اكبر مما كان عليه 
بالسابق، كما أنها متنح املساحة 
املناسبة للصعود والنزول من 

املركبة بأمان وسالمة.
البغل����ي إن اجلمعية  وقال 

مبساهمة من البنك التجاري 
الكويت���ي انطلق مجموعة من 
اعضاء جمعية املكفوفني لزيارة 
االراضي املقدسة ألداء مناسك 
العمرة، وتأت���ي هذه اخلطوة 
البن���ك انطالقا من  من جانب 
اس���تراتيجيته وحرصه على 
املشاركة في العديد من االنشطة 
االنس���انية واالجتماعية التي 
تخدم مختلف شرائح املجتمع. 
التنفيذي في  املدير  وصرحت 
ادارة االعالن والعالقات العامة 
أماني الورع، بأن البنك التجاري 
الكويتي يح���رص دائما على 
التواصل م���ع جمعيات النفع 
العام واملؤسسات االجتماعية 
التي ترعى الفئات اخلاصة في 
املجتمع من اجل مس���اندتهم 
وم���د يد الع���ون للتغلب على 
الصعوب���ات التي يواجهونها. 
واضافت ان البنك س���باق الى 
مثل هذه املبادرات التي يحرص 

عليها بصفة دورية وسنوية، 
وال يتوانى في املشاركة في دعم 
االنشطة االجتماعية واخليرية 
التي تقوم بها مؤسسات املجتمع 
املدني، مما يؤكد رس���الته في 
القيام بدور فعال في كل املجاالت 
التي من شأنها دعم التواصل بني 
البنك واملؤسسات االجتماعية 

وفرت دورات لذوي االحتياجات 
اخلاص����ة بالتع����اون مع معهد 
بردايس للتدريب األهلي وتشتمل 

أماني الورع

عباس البغلي

مواقف ذوي االحتياجات اخلاصة

أهابت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
السمكية بأصحاب احليازات الزراعية في منطقتي 
الوفرة والعبدلي الزراعيتني ومنطقة الصليبية الى 
ضرورة تعديل أوضاع حيازاتهم وإزالة أي مخالفات 
لنصوص العقد املبرم معهم ولوائح وقوانني الهيئة 
مع تزويد قسم الدعم النباتي بإدارة القسائم الزراعية 

بنسخة من وصل سداد االيجار السنوي احملصل من 
إدارة أمالك الدولة � وزار املالية عن الس���نة املالية 
2009/2008 � وذلك لصرف الدعم املباشر املخصص 
لالنتاج النباتي وكذلك دع���م النخيل بأقرب وقت 
ممكن ولن يتم صرف أي مبالغ بعد انتهاء الس���نة 

املالية ما لم يلتزم االخوة املزارعون بذلك.

»الزراعة«: سداد اإليجار السنوي 
 للحيازات الزراعية شرط

لصرف الدعم النباتي

جمعية الرميثية: توفير مواقف للمعاقين 
لضمان عدم استغاللها تتسع لثماني سيارات

البغلي: إقامة دورات تدريبية وترفيهية


