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الشايع وبوشهري والمضف زاروا تعاونية الجابرية

عباس إلعادة النظر في قرار البلدي 
بتحديد األنشطة بالجمعيات التعاونية

استقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية اجلابرية نائب رئيس 
املجلس البلدي ش����ايع الش����ايع ممثال عن الدائرة وعضوتي املجلس 
م.اش����واق املضف وم.جنان بوش����هري، وفي بداية اللقاء هنأ رئيس 
مجلس االدارة د.عادل عباس العضو ش����ايع الشايع بنجاحه كعضو 
في املجلس البلدي وانتخابه نائبا للرئيس، كما هنأ كال من م.اشواق 
املضف وم.جنان بوشهري على ثقة القيادة السياسية بهما وتعيينهما 
كأعضاء في املجلس البلدي، واوضح رئيس مجلس االدارة ان هناك 
العديد من الطلبات واملشاكل التي تعاني منها منطقة اجلابرية وجمعية 
اجلابرية التعاونية، منها التوس����عة في مرك����ز الضاحية وقطعة 12 
واملتوقفة حاليا في بلدية الكويت، كما ان قرار املجلس البلدي بتحديد 
االنشطة للجمعيات التعاونية يحتاج الى اعادة النظر خاصة ان وزارة 
االش����غال تقوم بتس����ليم اجلمعيات 3 مبان مبا فيها السوق املركزي 
فيها الكثير من احملالت، كما بني اعضاء مجلس االدارة بعض املشاكل 
والعقبات التي تواجه عمل اجلمعية من خالل االجراءات الروتينية. 
بدوره شكر الش����ايع رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية اجلابرية 
التعاونية عل����ى دعوتهم له متمنيا لهم التوفيق، واكد أنه س����يقوم 
بالتنسيق مع رئيس مجلس االدارة بتذليل الصعاب التي تواجه عمل 
اجلمعيات التعاونية بش����كل عام واجلابرية بشكل خاص، كما اكدت 
م.اشواق املضف أنها تفهمت املطالب املطروحة من قبل رئيس مجلس 
االدارة وبانتظار التنسيق معها واملتابعة، اما م.جنان بوشهري فأكدت 
انها ومن موقعها س����تدعم القضايا التي تهم املواطنني ومن بينها ما 

يخص اجلمعيات التعاونية.
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انتخاب مجلس إدارة 
جديد لنقابة العاملين 

بالقطاع النفطي الخاص
بإشراف من االحتاد العام 
انتخاب  الكوي���ت مت  لعمال 
مجل���س ادارة جديد لنقابة 
النفطي  العاملني بالقط���اع 
اخل���اص، وج���اءت ه���ذه 
االنتخابات بقرار من اجلمعية 
العمومية للنقابة في اجتماعها 
غير العادي بتاريخ 2009/7/15. 
وبعد اعالن النتائج، اجتمع 
املنتخبون برئاسة  االعضاء 
انور البله���ان اكبر االعضاء 
سنا، ومت فيما بينهم تشكيل 
هيئة املكتب وتوزيع املناصب 
)بالتزكية(، والتي جاءت على 

النحو التالي: 
ان���ور محم���ود البلهان � 
رئيسا ملجلس االدارة، سالم 
عبداله���ادي العجمي � نائبا 
للرئي���س، نواف محس���ن 
املطيري � أمينا للسر، احمد 
امينا   � عدن���ان اخلريب���ط 
للصندوق، حمود عقلة العنزي 
� امينا للسر املساعد، طارق 
علي الغريب امينا للصندوق 
املس���اعد، وعضوية كل من 
اللحدان، هاشم  علي حسني 
اسماعيل املوسوي، ونصار 

ظاهر الشريعان.

دهراب تسلط
 األضواء على المرأة 

في عصر الضغوط
تسلط االستشارية النفسية 
والتربوية د.س���ميرة أحمد 
دهراب بعض االضواء على 
واقع املرأة في عصر الضغوط، 
القلب  وذلك في برنامج من 
الذي يبث الساعة 12.30 ظهرا 
يوم الس���بت على تلفزيون 
الكوي���ت وذلك ف���ي احملور 
االول، وفي احملور الثاني من 
احللقة يتناول سبل التكيف 
مع تلك الضغوط وافرازاتها، 
الناش���طة  ويس���تضيف 
السياس���ية واالجتماعي���ة 
وباحث���ة الدكتوراه أ.فاطمة 
النهام، حيث تصف واقع املرأة 
الكويتية وطرق التوافق مع 

متطلبات العصر.
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