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عبداهلل بن قبيل

فهد املطيري

موظفو »العمل« يطالبون بـ »بدل عدوى«بن قبيل لتبني فكرة مشروع تعاوني وطني يضم الجمعيات التعاونية مهرجان القرطاسية 
بدأ في جمعية القادسية 

بأسعار التكلفة

»لقاء األهل« الخاص 
باأليتام لـ»زكاة القيروان 

والصليبية« اليوم

عادل العتيبي
كشف رئيس جلنة املشتريات 
في جمعية القادسية التعاونية 
اإلدارة محمد  وعضو مجل����س 
الرويح عن ان مهرجان القرطاسية 
واللوازم املدرسية الذي بدأ قبل 
أيام يهدف خلدمة أولياء األمور 
من مواطنني ومقيمني وذلك من 

خالل البيع بسعر التكلفة.
الروي����ح ان هن����اك  وأك����د 
أصنافا كثي����رة ومختلفة منها 
بسعر التكلفة ومنها ما هو أقل 
من التكلف����ة، باإلضافة الى ان 
الشركات املشاركة في املهرجان 
قدمت تخفيضات نسبتها %15 
وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء 
الرويح ان  األم����ور. وأض����اف 
مهرجان القرطاس����ية واللوازم 
املدرسية بصالة املعرض بجوار 
السوق املركزي ويستمر حتى 

نهاية عيد الفطر السعيد.
من جان����ب آخر بني الرويح 
ان����ه مت توفي����ر القرقيعان في 
داخل الس����وق املركزي متاشيا 
مع العادات والتقاليد الكويتية 

بأصناف وأشكال مختلفة.
ادارة  الى ان مجلس  وأشار 
املهرجان  اجلمعية سيقر خطة 
التس����ويقي الكبير نهاية شهر 
أكتوبر وذل����ك بعد اعتماده في 
اجتماع س����يضم مجلس ادارة 
اجلمعية وس����يتضمن جوائز 

قيمة للمواطنني واملقيمني.

ليلى الشافعي
تقيم جلن����ة زكاة القيروان 
والصليبي����ة بجمعية اإلصالح 
االجتماعي حفل قرقيعان وتوزيع 
العيدية على األيتام وسيكون 
احلفل حت����ت رعاية كرمية من 
اليوم االثنني  د.فايزة اخلرافي 
الس����اعة ال� 9 مساء في منطقة 
الصليبخ����ات بصال����ة جمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية 
مقابل نادي الصليبخات الرياضي، 
صرح بذل����ك رئيس جلنة زكاة 
القيروان والصليبية فهد املطيري 
حيث قال في بداية األمر أحب ان 
أتقدم بالشكر اجلزيل الى السيدة 
الفاضلة د.فايزة اخلرافي على 
موافقتها على رعاية هذا احلفل 
لأليتام، مما يترك أثرا طيبا في 
نفوس هذه الفئة احملرومة من 
حنان األب أو األم وسيتضمن هذا 
احلفل عدة فقرات منها فقرة اللعب 
مع الكمبيوتر، وفقرة قرقيعان 
جدتي وتوزيع هدايا وقرقيعان 
وعيدية على أسر األيتام والهدف 
من إقامة مثل هذا احلفل ادخال 
الفرح والسرور على قلوب األيتام 
آباءهم  واشعارهم بأنهم فقدوا 
وأمهاتهم ولكننا كلنا آباء وأهل 
لهم وكذلك حتقيق التواصل مع 
املتبرع واملستفيد وزيادة إيرادات 

مشروع األيتام. 
وقال املطيري ان اللجنة تعمل 
على تقدمي اخلدم����ة والرعاية 
الالزم����ة ملا يقارب 700 أس����رة 
محتاج����ة ومتعففة في منطقة 
الصليبي����ة باالضافة الى كفالة 
27 أسرة أيتام كما تسعى اللجنة 
الى تقدمي كسوة العيد لأليتام 
الذين ترعاه����م والبالغ عددهم 
104 أيتام وذلك إميانا من ادارة 
اللجنة بضرورة التواصل مع هذه 
الشريحة التي حتتاج الى مد يد 
العون واملساعدة وذلك بفضل 
تبرعات احملسنني وتواصلهم مع 
عمل اللجنة. وتابع املطيري ان 
اللجنة حريصة على تعاملها مع 
املتبرعني األمر الذي دعاها الى 
خلق جسور من التواصل فيما 
بني املتبرعني واألسر احملتاجة 
بشكل مباش����ر، ودعا املطيري 
أصحاب األيادي البيضاء والقلوب 
الرحيمة الى التفاعل مع مشاريع 
اللجنة حتى تتمكن من توفير 
احتياجات األس����ر التي ترعاها 
لكي تتمكن هذه األسر من توفير 
مستلزماتها اخلاصة باملواسم 
التي باتت على األبواب مثل عيد 
الفطر وبداية العام الدراسي، فهذه 
األسر في أمس احلاجة الى هذه 
اللجنة  ان  التبرعات، مش����يرا 
تس����تقبل التبرعات في مقرها 
الكائن في منطق����ة القيروان – 
قطع����ة 3 – مقابل مدخل طريق 
اجلهراء السريع أو على اخلط 

الساخن 66835532.

عادل العتيبي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية العمرية 
والرابية التعاوني���ة عبداهلل بن قبيل أن 
املقترح الذي دعا اليه املستشار في الديوان 
األميري محمد أبواحلس���ن لعمل مشروع 
التعاونية  وطني تعاوني بني اجلمعيات 
حتت مظلة احتاد اجلمعيات مشروع رائع 
ومتميز نتمنى أن يرى النور خالل األشهر 

املقبلة حتت أسس ومعايير وال مينع أن 
يكون هذا املشروع مسابقة بني اجلمعيات 

التعاونية في الكويت.
وأضاف بن قبيل ان احلركة التعاونية 
لها الكثير من اإلسهامات واملشاركات في 
دعم املواطن واألسرة واملجتمع وهي جتسد 

التواصل والوحدة الوطنية.
وتابع: ال يخفى على اجلميع ان املجتمع 

الكويتي مجتمع متكاتف ويتميز باألصالة 
واالنفتاح واحلرية، وأشار الى ان احلركة 
التعاونية في الكويت من أفضل احلركات 

التعاونية في العالم.
واختتم حديثه قائال: أمتنى من احتاد 
اجلمعيات التعاونية ان يتبنى هذا املشروع 
وي���رى الن���ور قريبا حت���ت مظلة احتاد 

اجلمعيات التعاونية.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان العامل���ني في ادارات العمل املختلف���ة رفعوا كتابا الى وكيل 
الوزارة بش���أن اعتماد بدل عدوى للعاملني ف���ي ادارات العمل 
والعاملني بشكل مباشر مع املراجعني كونهم اكثر تعرضا لالصابة 
بالعدوى، واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة حلماية العاملني من 
انتقال أي ڤيروس باالخص في االدارات التي تشهد ازدحاما في 
أعداد املراجعني كإدارة العقود احلكومية، وادارة عمل العاصمة 

والفروانية وحولي.


