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اكد امني السر ورئيس 
جلنة املشتريات والتسويق 
في جمعية مشرف التعاونية 
شمالن احلس���اوي سعي 
الريادة  اجلمعي���ة نح���و 
باعتباره���ا من اجلمعيات 
االولى في تقدمي اخلدمات 
واالنش���طة واملهرجانات 
وتنوعها للمساهمني وابناء 
املنطقة وروادها بل وحترص 
دائما على استحداث وتطوير 
خدم���ات وانش���طة تنفرد 

بها.
وقال: من ضمن سلسلة 

املهرجانات والعروض اخلاصة التي تنظمها اجلمعية حاليا 
معرض لوازم البر الشامل للسلع واملعدات الكهربائية والصحية 
بأسعار تنافسية وبأصناف غير متوافرة حاليا في االسواق 
الى جانب ان املعرض يصن���ع الفرق عن غيره من املعارض 
مبنتج���ات ذات جودة عالية وبأس���عار منخفضة الى جانب 
تشكيلة لكل ما يحتاجه املواطن من مستلزمات البر مبشاركة 
العديد من الش���ركات الكبرى، مما يسهل على الزبائن توفير 
كل احتياجاتهم حتت سقف واحد خلدمة اهالي املنطقة ورواد 

اجلمعية.
واشار احلساوي: ايضا س���تكون هناك انشطة وعروض 
خاصة في مركز العطور بخصومات تصل الى 20% على جميع 
مستحضرات التجميل والعطور وتشمل املاركات العاملية واطقم 
الهدايا واصنافا تعرض الول مرة الى جانب تقدمي االستشارات 

املجانية من خبيرات التجميل ابتداء من اليوم.
وقال: يسعى مجلس االدارة لالرتقاء باملستوى اخلدماتي 
واالنش���طة والعروض خلدمة املساهم وتوفير افضل واجود 
املستلزمات بأسعار مخفضة وستكون هناك مهرجانات تنظم 
الول مرة في حني جرى تطوير بعضها لتنش���يط التسويق 
وتأمني كل ما يلزم اهالي املنطقة بأس���عار تعاونية منافسة 

لالسواق االخرى.
واكد احلساوي ان مجلس االدارة لديه آفاق جديدة وحيوية 
نحو متيز جمعية مشرف بأنشطتها وخدماتها واعطاء افكار 
جديدة للمهرجانات ذات منط جديد وفريد وفي مختلف االنشطة 
التس���ويقية وتزويد اجلمعية بكل ما هو جديد في االسواق 

احمللية والعاملية.
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لطيفة الفهد: المرأة حققت إنجازات هائلة 
في نهضة المجتمع واألسرة ومستقبل اإلنسانية

الخليفة: نطالب السلطتين بإنهاء معاناة المواطنين
ين بشراء فوائد القروض وجدولة أصل الدَّ

المطيري: الحمود وعدتنا بحل »توقيت الخروج« 
الذي يعاني منه موظفو التعليم العالي

»األشغال«: 5.3 ماليين دينار إلنشاء
 وتنفيذ المقر  الجديد لنادي الصم

البغلي: األنشطة المتنوعة تحّفز المعاق 
على العطاء واإلبداع وتعزز ثقته بنفسه

كلمة مهمة أمام قمة السيدات األول 
حلركة ع����دم االنحياز أكدت فيها 
األهمي����ة القصوى لتحقيق األمن 
الغذائي وتضامن الكويت مع جهود 
التخلص من اجلوع، مشددة على 
دور املرأة احمل����وري في مواجهة 

هذه التحديات.
التي  الش����يخة لطيفة  وقالت 
الق����ت مش����اركتها اهتماما كبيرا 
من اإلع����الم االيطالي الذي أجرى 
معها مقاب����الت خاصة ان مفهوم 
األمن الغذائي جزئية مهمة يشملها 
األمن اإلنس����اني كما حدده تقرير 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول 
التنمية البش����رية مطالبة بإقامة 
آليات فاعلة إلدارة املساعدات بشكل 

مثمر ومستدام.
وشارك في وداع الشيخة لطيفة 
ممثل الكويت ل����دى منظمة الفاو 
م.خالد الراشد وامللحق الديبلوماسي 
بس����فارتنا عمر الهاجري ومدير 
مكتب اخلطوط اجلوية الكويتية 
بروما حامد املعتوق ومسؤول األمن 

النقيب علي املياس.
وضم الوفد الرس����مي املرافق 
لرئيسة جلنة املرأة الوكيل املساعد 
لشؤون التطوير اإلداري والتدريب 
واملتابعة بالديوان األميري الشيخة 
هناء البدر والشيخة فاطمة سلمان 
احلمود واملستشار اخلاص لرئيسة 
اللجنة د.أحمد البس����تان، اضافة 
الى املستش����ارة د.مرمي الكندري 
واملستشار يحيى اخلطيب ومدير 
ادارة التشريفات األميرية عبداهلل 

املرزوق وأحالم عباس.

يس���ددونها دون الوصول الصل 
الدين.

وعتب اخلليف���ة على اعضاء 
اللجنة املالية في مجلس االمة بعدم 
احالة تقرير االقتراحات بقوانني 
املقدمة الس���قاط فوائد القروض 
للمجلس ملناقشتها في جلسة 17 
اجل���اري، واصبح بعض اعضاء 
الرس���مي  الناطق  املالية  اللجنة 
للحكوم���ة بدفاعهم املس���تميت 
ع���ن رأي احلكومة ح���ول هذه 

املشكلة.
واكد ان العضاء مجلس االمة 
الشرف والفخر بان يكون النائب 
مدافعا عن قضايا وهموم املواطن 
الذي منحه شرف متثيل االمة ال 
مدافعا عن احلكومة، متمنيا على 
االعضاء املؤيدين السقاط الفوائد 
تكثي���ف احلش���د النيابي القرار 
القانون في جلسة مجلس االمة 
املزمع عقدها يوم 23 ديسمبر املقبل 

النهاء معاناة االسر الكويتية.

اننا  ال���ى  وأش���ار املطيري 
ناقش���نا أيضا ص���رف مكافأة 
شهرين ملوظفي إدارة املعادالت 
ملا تعانيه هذه اإلدارة من ضغط 
عمل يومي كبير. ورحبت الوزيرة 
بهذا املقترح وس���تدعمه وتأمر 
املعنيني بالصرف فورا وذلك ملا 
تشهده هذه اإلدارة احليوية من 
انتاجية وحفاظا على تسرب ذوي 
اخلبرة الى جهات أخرى بحثا عن 
مميزات افضل تليق بكفاءتهم. 
وبني املطيري أن النقابة تقدمت 
باقتراح للوزيرة بضرورة الغاء 
البصمة ملن مضى على خدمته 18 
عاما تقديرا جلهودهم وخبرتهم 
في دعم الوزارة والنهوض بها وقد 
وافقت الوزيرة على هذا املقترح 
واب���دت موافقتها املبدئية عليه 
وأش���ارت الى انها لن تقف أمام 
أي مقترح به مصلحة املوظفني 
وتأكيد دعمها الكامل القراره في 

القريب العاجل.

املشروع أيضا ملعب كرة قدم شبه 
اوملبي ومضمار العاب قوى عدد 
ست حارات ومدرجا يتسع أللف 

متفرج ومنصة لكبار الزوار.
وأضافت ان املش����روع يضم 
مبنى العمال على مساحة 200 متر 
مربع باإلضافة الى مصلى خارجي 
يتس����ع لنحو 150 شخصا خلدمة 
رواد وزوار النادي، مشيرة الى ان 
املشروع يضم مباني جتارية على 
جانب املدخل الرئيسي ستخصص 

لعدد خمسة محالت.
ولفت����ت م.العطار الى تغطية 
حوض الس����باحة واجلمانيزيوم 
باس����تخدام جمالون حديد يرتكز 
عل����ى اط����راف املنطق����ة دون أي 
اعمدة داخلي����ة وتوزيع األعمدة 
على مسافات متس����اوية، مبينة 
انه استخدم نظام تغطية حديدي 
للقاعة املتعددة االستخدامات يرتكز 
على مجموعة اعمدة موزعة على 

اطراف القاعة.
وأفادت بأنه زود مبنى النادي 
بش����كل ع����ام مبرش����ات تلقائية 
وبخراطيم مياه تعمل وفقا ملتطلبات 
االطفاء مرتبطة بخزان مياه رئيسي 
في طابق التسوية ملبنى النشاطات 
الرياضية وتزويد غرف الكهرباء 
بطفاي����ات حريق بينما زود مولد 
الرغوة. وقالت  الكهرباء بنظ����ام 
م.العطار ان املشروع زود بنظام 
الرقمي املتطور  مكافحة احلريق 
الذي يخدم األفراد ذوي االحتياجات 
اخلاصة من الصم والبكم باتباع 
نظام الشبكة املرئية املدموجة مع 

نظام مكافحة احلريق.

غادرت رئيس����ة جلنة شؤون 
الش����يخة لطيفة  الكويتية  املرأة 
الفهد روما بعد أن مثلت الكويت 
في قمة السيدات اأُلول وحضرت 
القمة العاملية حول األمن الغذائي 
الدولية للقضاء  لبحث اجله����ود 

على اجلوع.
وكان س����فيرنا ل����دى ايطاليا 
الش����يخ جابر الدعيج على رأس 
الش����يخة لطيفة والوفد  مودعي 
املرافق لدى مغادرتها  الرس����مي 
على منت طائرة خاصة من مطار 
تشامبينو لكبار الزوار عصر امس 

في ختام زيارة استمرت 8 أيام.
وأعربت الش����يخة لطيفة في 
تصريح ل� »كونا« قبيل صعودها 
الطائرة عن لهفتها القوية ألرض 
الوطن الكوي����ت الغالية التي لم 
تبارح ذهنها وهي متثلها وحتمل 
اس����مها في قمة الس����يدات األول 
حلركة عدم االنحياز وأعمال القمة 
العاملية التي نظمتها منظمة األغذية 

والزراعة )فاو(.
وحرصت الشيخة لطيفة على 
أن تعبر عن ش����كر »بالغ وعميق 
الس����فير  وتقدي����ر كبير جلهود 
الدعيج«، مشيدة  الش����يخ جابر 
بدعمه واهتمامه الشامل الذي سهل 
أعمال الوفد ووفر لرسالته النجاح 
الالفت لدور الكويت، معتبرة »أن 
عمله مثال يحتذى وواجهة مشرقة 

للديبلوماسية الكويتية«.
وخص����ت بالش����كر والتقدير 
املندوب الدائم للكويت لدى منظمة 
الفاو م.خالد الراش����د الذي »بذل 

طالب النائب الس���ابق محمد 
اخلليفة الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذية بانهاء معاناة املواطنني 
بش���راء فوائد القروض وجدولة 

اصل الدين.
وب���ني اخلليف���ة ان مش���كلة 
القروض قد مت طرحها في الفصل 
التشريعي احلادي عشر عام 2006، 
لكن لالسف الشديد كانت احلكومة 
والتزال تكابر بحل هذه املشكلة 
التي اصبحت تعاني منها معظم 
االسر الكويتية، وهناك آالف من 
املواطنني متعث���رون ماديا وان 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
هو سبب معاناة املواطن وتعثره 
املتكررة بان  بسبب تصريحاته 
اسقاط الفوائد خطر على االقتصاد 
الكويتي، فاذا كان اسقاط الفوائد 
خطر على االقتصاد فبم نفس���ر 
الهبات واملنح التي متنح للدول 
اموال  ال���دوالرات؟ فهل  مباليني 
الشعب الكويتي حالل على هذه 

أكد أم���ني الصندوق لالحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
العاملني بوزارة  ورئيس نقابة 
التعليم العالي انه التقى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود برفقة اعضاء 
مجلس النقابة ملناقشة مواضيع 
الوزارة أو  مهمة تهم موظف���ي 
النقاب���ة وعرضت عليها العديد 
من املطالب التي القت استحسان 
الوزيرة د.احلمود وأكدت انها حق 
مكتسب للعاملني بالوزارة وقد 
وعدتنا بتحقيق جميع املطالب 
ورفع الظلم عن املوظفني واعطاء 

كل ذي حق حقه.
واوضح املطيري في تصريح 
صحاف���ي اننا قدمن���ا للوزيرة 
احلمود أهم املطالب التي تسعى 
إليها النقابة وهي توقيت خروج 
املوظفني الذي يعاني منه جميع 
موظفي الوزارة بسبب االزدحام 
الشديد ملدخل املنطقة احلرة وقد 

ذكرت وزارة االش����غال العامة 
أمس انها تعمل على انشاء موقع 
الكويتي  للن����ادي  املقر اجلدي����د 
الرياضي للصم بجوار البحر في 
منطقة غرناطة على مس����احة 36 
ألف متر مرب����ع بقيمة تصل الى 

5.326.493.540 ماليني دينار.
وقالت مهندسة املشروع منال 
العطار ل� »كونا« ان موقع النادي 
يتمي����ز بالهدوء وبعده النس����بي 
من مرك����ز املدينة ما يوفر البيئة 
املثالية املطلوبة خلصوصية النادي 
وسهولة الوصول اليه من شارع 
جمال عبد الناصر وطريق اجلهراء 

السريع.
وأضافت ان املساحة االجمالية 
للمباني 14285 مترا مربعا حيث 
تبلغ املس����احة الكلية املخصصة 
ملوقع املشروع 36000 متر مربع، 
متوقعة االنتهاء من تنفيذ املشروع 

في مارس املقبل.
الى ان  وأش����ارت م.العط����ار 
املشروع يتكون من عدة مبان منها 
مبنى مجمع االنشطة الرياضية الذي 
ب� 7612  تقدر مساحته االجمالية 
مترا مربعا حيث يتكون من طابقني 
رئيسيني طابق سرداب للخدمات 
املركزية يحتوي على خزانات مياه 
وغرف صيان����ة وخدمات وغرف 
محوالت رئيسية وغرفتي الضغط 
العالي واملنخفض فضال عن ملجأ 
يسع 100 شخص وتبلغ مساحة 

السرداب 2500 متر مربع.
وأوضحت ان الطابق االرضي 
خصص لألنشطة الرئيسة ويتكون 
من مسبح شبه اوملبي بقياس 1225 

قصارى جه����ده املخلص لضمان 
جناح مهمة الوفد الكويتي سواء 
في مؤمتر السيدات األول أو القمة 

العاملية«.
لكنها الحظ����ت ان املؤمتر لم 
يعنت مبا فيه الكفاية باجلهود التي 
بذلت ودور منظمة الفاو واملنظمات 
األخرى في معاجل����ة هذه األزمة 
االنس����انية حتى اآلن معلنة عن 
عزمها عقد مؤمتر صحافي قريبا 

في الكويت بهذا الشأن.
الرئيسي  الدور  وشددت على 
واحلاس����م الذي يق����ع على عاتق 
املرأة الت����ي متثل نصف املجتمع 
وطاقاته حتى تس����اهم على قدم 
املس����اواة بعد أن حققت اجنازات 
هائلة على مختلف الصعد في بناء 
ونهضة مجتمعها وأسرتها وفي 
رسم الطريق نحو مستقبل أفضل 

لإلنسانية جمعاء.
وكانت الش����يخة لطيفة ألقت 

الدول وحرام على املواطن ان يتمتع 
بثروات بالده وخيراته؟!

انه بس���بب  وق���ال اخلليفة 
ضعف رقابة البنك املركزي على 
البنوك وتساهله جتاه طريقتها 
مبنح القروض في السابق جعل 
املواطنني يقع���ون ضحية لتلك 
الفوائد املتراكم���ة والتي مازالوا 

رحبت الوزيرة بنقل الوزارة الى 
املبنى اجلديد بداية العام اجلديد، 
كما ناقشنا ايضا شروط الئحة 
االعمال املمتازة التعسفية وطالبنا 
بتغيير بنودها لكي تستفيد أكبر 
شريحة من املوظفني وقد وعدتنا 
ي الوزي���رة بالنظر في الالئحة 

وتذليل العقبات حيالها.

ش���كر الوكيل املساعد لشؤون املس���اجد بوزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية وليد شعيب ادارة مس���اجد محافظة 
الفروانية على جهودهم بتطبيق نظام الصيانة اآللي، مقدرا 
األداء املتميز لإلدارة والذي جعلها في منزلة القدوة احلسنة 
جلميع العاملني بقطاع املس���اجد، مبديا تقديره لدور مراقبة 
الصيانة وحرصها على تطبيق النظام، وتعتبر ادارة مساجد 
محافظة الفروانية من أول إدارات وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية التي تطبق نظام الصيانة اآللي متفوقة بذلك على 

باقي محافظات قطاع املساجد.
من جهته، ثمن مدير ادارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية م.مزيد الظفيري الدور امللحوظ 
الذي قام به العاملون باالدارة إلجناح التجربة اجلديدة لنظام 
الصيانة اآللي وحرصهم على تطبيق آلية العمل اجلديد على 
قطاع املساجد وهو أمر ليس مستغربا على الطاقات اإلبداعية 
في اإلدارة والس���عي نحو حتقيق من���وذج العمل احلكومي 
االلكتروني املتكامل في ظل وجود الطاقات البشرية املتميزة 

القادرة على حتقيق ذلك األمر.

مت����را ومالعب مغط����اة وملعبي 
اسكواش وقاعتي العاب ومتارين 
الطابق اإلجمالية  وتبلغ مساحة 

3500 متر مربع.
ولفت����ت م.العطار الى تضمن 
املشروع مبنى رئيسيا مكونا من 
ثالثة طوابق حيث يحتوي الطابق 
األرضي على قاعة متعددة االغراض 
وديوانية رجال وأخرى للنس����اء 
ومصلى عدد اثنني رجال ونساء 
العاب وتبلغ  وكافيتريا وقاع����ة 
مس����احة الطاب����ق األرضي 2035 

مترا مربعا.
وذك����رت ان الطابق االول من 
املبنى الرئيس����ي يحت����وي على 
قاعات التدريب واحلرف اليدوية 
الى  والغرف الصيفية، مش����يرة 
احتواء الطابق الثاني على املكاتب 
الرئيسية للمش����روع واملصممة 
خلدمة رواد النادي مبساحة 5150 
مترا مربعا على ان يضم الطابق 
الثالث مكاتب االدارة. وس����يضم 

مّثلت الكويت في قمة السيدات اأُلول في روما

أوضح أن الحكومة كانت والتزال تكابر

بجوار البحر في غرناطة وبمساحة 36 ألف متر مربع

نظمتها مجموعة الفرحة واألمل بالتعاون مع نادي كاظمة

الحساوي: مستلزمات »البر« تحت سقف 
واحد وخصومات تصل إلى %20

شعيب: إدارة مساجد الفروانية
تتميز بتطبيق نظام الصيانة اآللي

مهرجان »البر« وعروض العطور في »تعاونية« مشرف

الحمود: 64.311 مليون دينار ميزانية »األبحاث« لـ 2010 / 2011

املس����اعد للش����ؤون القانونية 
ب����وزارة الصح����ة عبدالكرمي 
جعفر والوكيل املساعد للشؤون 
االقتصادية بوزارة النفط نوال 
الفزيع ومدير عام املعهد د.ناجي 
املطيري. هذا وشارك في االجتماع 
نائب املدي����ر العام للمعلومات 
د.ن����ادر العوضي ونائب املدير 
العام لشؤون االبحاث د.محمد 
العام  املدي����ر  س����لمان ونائب 
لالدارة واملالية ساهرة الدوسري 
باالضافة الى ممثلني عن االدارة 

املالية في املعهد.

الفهي����د ومدير عام مؤسس����ة 
الكوي����ت للتقدم العلمي د.علي 
الشمالن ووكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.يوسف الهاجري ورئيس 
مجل����س ادارة بن����ك الكوي����ت 
الصناعي عبداحملسن احلنيف 
ووكي����ل وزارة التربية متاضر 
السديراوي واالمني العام للمجلس 
االعلى للتخطيط د.عادل الوقيان 
والوكيل املساعد لشؤون امليزانية 
العامة بوزارة املالية عبدالوهاب 
املزيني ومدير عام الهيئة العامة 
للصناعة د.علي املضف والوكيل 

وقدراته وبرامج عمله.
من جهت����ه، عب����ر د.ناجي 
املطي����ري مدي����ر ع����ام معهد 
الكويت لالبح����اث العلمية عن 
تقدي����ره الكبير جلهود مجلس 
االمناء التي تساند وتدعم خطط 
املعهد اجلديدة وتفهمهم العميق 

ملتطلبات التطوير.
يذكر ان مجلس امناء املعهد 
الى رئيس����ته  يضم باالضافة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود كال من 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 

طاقات وطنية وعربية وعاملية 
على مس����توى عال من الكفاءة 
البحث  واخلبرة في مج����االت 
العلمي، وكذلك متطلبات انشاء 

مجمع مراكز التميز البحثية.
كم����ا تابع مجل����س االمناء 
خطوات تنفيذ خطط حتس����ني 
العمل باملعهد وحتقيق  حوافز 
مناخ مناسباللباحثني واملهنيني 
والفنيني، ومتكينه من تصميم 
بيئة منافسة للمؤسسات املشابهة 
على املستوى احمللي والعاملي 
وكذلك ما يخص تطوير مرافقه 

دارين العلي
اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على اهتمام مجلس امناء معهد 
الكويت لالبحاث العلمية ودعمه 
خلطط تطوي����ر املعهد واجناز 
التحول االستراتيجي  مشروع 
لتحقي����ق اقصى اس����تفادة من 
نتائج اعمال����ه فيما يخص كل 
القطاعات الوطنية وفي تبنيه 
برامج بحثية اكثر تطورا مثل 

الطاقة البديلة.
ج����اء ذلك خ����الل االجتماع 
الذي عقد اخيرا العضاء املجلس 
برئاسة د.احلمود لبحث تقديرات 
موازنة املعهد للسنة املالية 2010 
/ 2011 والتي اقرت مببلغ 64.311 

مليون دينار.
وتشهد هذه السنة املالية البدء 
في تنفيذ اخلطة االستراتيجية 
الس����ابعة للمعهد 2010 � 2015 
وبدء املرحلة االولى من تنفيذ 
اعادة هيكلة البرامج البحثية، 
وقد روعي ف����ي اعداد امليزانية 
مجموعة من االعتبارات والعوامل 
منها تنفيذ توجهات خطة الدولة 
للتنمية وبرنامج عمل احلكومة 
للفصل التشريعي الثالث عشر 
وتوفير البيئة احملفزة الستقطاب 

أكدت دعم خطط التحول اإلستراتيجي للمعهد وتبني األبحاث األكثر تطورًا

إبراهيم البغلي وبدر البراك وأميرة الشمري يتابعون املتسابقني

بشرى شعبان
اثنى الرئيس الفخري ملجموعة 
الفرحة واالمل راعي جائزة البغلي 
لالبن الب����ار ابراهيم البغلي على 
املبادرة التي قام بها نادي كاظمة 
في تنظيم البطولة التنش����يطية 
للسباحة بني املعاقني واالصحاء 
الفرحة  بالتعاون م����ع مجموعة 
واالمل، معتبرا ان مثل هذه االنشطة 
تساهم في ابراز مواهب ذوي االعاقة 
ومدى قدرتهم على املنافسة والتميز. 
وق����ال في تصريح ل� »األنباء« ان 
مثل هذه االنشطة لها اهمية خاصة 
من حيث توفير الفرصة املالئمة 
لدم����ج  املعاقني مع افراد املجتمع 
االصحاء وتساهم في حتفيز املعاق 
على العطاء واالنتاج وتعزز ثقته 
بنفسه للقيام بدوره جتاه مجتمعه 

اسوة بأقرانه االسوياء.
وأم����ل من جميع مؤسس����ات 
املجتمع املدني ان تبادر الى تنظيم 
مثل هذه االنشطة لتعزيز مكانة 

ابنائنا املعاقني داخل املجتمع.
بدوره اكد ممثل وزارة التربية 
بدر البراك ان مب����ادرة مجموعة 
الفرحة واألمل ونادي كاظمة فكرة 

جيدة واملتمثلة في ان يقوم املعاق 
بتكرمي زميله السوي تأكيدا على 
عدم االختالف في القدرات والطاقات، 
وما قامت املجموعة والنادي يأتي 
تأكيدا ألهمية دور املجتمع املدني 
في قضايا املعاقني املجتمعية. اما 
رئيس����ة مجموعة الفرحة واألمل 
اميرة الشمري فأوضحت ان 4 من 
ابطال الس����باحة من فئة املعاقني 

تنافسوا مع مجموعة من االسوياء 
وكان الهدف من اقامة هذا النشاط 
ملناسبة يوم التضامن مع املعاق 
التأكيد ان كل واحد من املجموعة 
املجتمعية سواء كان سويا او معاقا 
يكمل اآلخر. ورأين����ا انه مبادرة 
االبط����ال املعاقني بتكرمي زمالئهم 
االسوياء ليقولوا اننا نقدر الطاقات 

ولسنا مختلفني عنكم بشيء.


