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مفوضة األمم المتحدة تمّنت صدور قانون تجريم االتجار بالبشر

والعفاسي شرح جهود الكويت لحفظ حقوق اإلنسان
عقد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي اجتماعا 
الرئيسة  موسعا مع نافي بيالي 
التابعة  العليا حلقوق اإلنس����ان 
ملنظمة األمم املتحدة والوفد املرافق 
لها، التي تزور البالد حاليا لالطالع 
على ما حققته الكويت في هذا املجال 
ولتوضيح املالحظات على التقرير 
الدولي الشامل واخلاص بحقوق 

اإلنسان في الكويت.
في بداي����ة االجتم����اع، رحب 
الوزير بالضيفة والوفد املرافق لها، 
متمنيا لهم طيب اإلقامة في الكويت 
وحتقيق الهدف املرجو من الزيارة، 
مبديا ارتياحه جتاه هذه الزيارة، 
التي بالتأكيد سيكون لها اكبر األثر 
في إظهار جدية الكويت في التعامل 

مع قضايا حقوق اإلنسان.
من جانبها، أش����ادت رئيس����ة 
املفوضية مبواقف الوزير وإصراره 
وسعيه احلثيث إلقرار قانون العمل 
وقانون حقوق األشخاص املعاقني 
)قانون املعاقني( وموقفه الريادي 
في إلغاء نظام الكفيل، اللذين مت 
إقرارهما مؤخرا، متمنية مواصلة 
الوزير بالنشاط نفسه واإلصرار 
خلروج قانون جترمي االجتار بالبشر 
الذي تت����م مداولته حاليا إلقراره 
قريبا، وأبدت املس����ؤولة األممية 
ارتياحا كبيرا جتاه زيارتها للكويت 
املرافق  والتي أظهرت لها والوفد 
جدية وسعي احلكومة الكويتية في 
التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان، 
مشيدة بدور املشاركني في إعداد 
تقرير الكويت الذي أبرز العديد من 
اجلوانب اإليجابية في ملف حقوق 

فقد بني الوزير لرئيسة املفوضية 
ان الكوي����ت من الدول الرائدة في 
مجال االهتمام بذوي االحتياجات 
اخلاصة من جميع الفئات وتقدمي 
الرعاية املتقدمة لهذه الفئة واهتمام 
الدولة بتوفير كل اش����كال الدعم 
لهم، وقد تأكد ذلك مؤخرا من خالل 
اقرار قان����ون املعاقني والذي وفر 
لهم العديد من املزايا. وفي نهاية 
اللقاء، اوضحت نافي بيالي ضرورة 
تدعي����م الهيئة املعني����ة بحقوق 
االنسان مبواد تدريب في مجاالت 
حقوق االنسان، مبدية استعدادها 
واملفوضية لتدريب هذه الكوادر في 
التابع للمفوضية  التدريب  مركز 
انطالقا من مب����دأ التعاون الفني 
الذي تق����وم به املفوضية، واكدت 
ان هذا اللقاء وزيارتها الى الكويت 
ستساهم بالتأكيد في مراجعة سجل 
الكويت في حقوق االنسان وذلك 
على ض����وء املعلومات واحلقائق 
التي قدم����ت لها في هذا االجتماع 
الكويت  والتي تؤكد على حرص 
على تدعيم مبادئ حقوق االنسان 
من اجلانب����ني العملي والقانوني. 
وفي نهاية االجتماع، قدمت للوزير 
الفريق الشكر والتقدير  واعضاء 
على حس����ن االستقبال واحلفاوة 
التي استقبلت بها والوفد املرافق 
لها وال����رد على جميع املالحظات 
واالستفسارات بكل شفافية وثقة، 
حضر االجتماع اعضاء فريق الرد 
على مالحظ����ات املفوضية العليا 
حلقوق االنسان من اجلهات املعنية 
ووكيل الوزارة املساعد للشؤون 

القانونية جمال الدوسري.

اإلنسان بالكويت، كما متنت من 
الكويت ان يتم إنشاء هيئة وطنية 
تعنى بحقوق اإلنسان، وعبرت عن 
اهتمامها بالتعرف على ما تقدمه 
الكوي����ت من خدم����ات اقتصادية 
واجتماعية للدول الفقيرة من خالل 

صندوق التنمية الكويتي.
من جانب����ه، أوض����ح الوزير 
للضيف����ة ان صدور قانون العمل 
اجلديد قد كفل املساواة لكل العاملني 
واملشمول بهم هذا القانون من عمال 
أجانب أو كويتيني، مؤكدا ان هذا 
القانون أعطى مزايا عديدة للعمال 
وم����ن بينها حق العم����ل للمرأة، 
التي  نالت الكثير من املزايا التي 
تفوق مزايا الرجل في العمل، كما 
اوضح ان قانون العمل اجلديد قد 
العمالة  اوكل مسؤولية استقدام 
الى الهيئة العامة للقوى العاملة 
القانون اختصاصاتها  والتي بني 

ومسؤولياتها وضمن توضيحه 
مواقف الكويت الرسمية ودعمها 
للدول الفقيرة والدول االقل منوا، 
فقد بني ان الكويت \قدمت مساعدات 
لتلك الدول بلغت نحو 40 مليار 
دوالر للمساهمة في حتقيق التنمية 
املستدامة لتلك الدول، مشيرا الى 
ما يثار في التقرير من حق املرأة، 
فقد اوضح بالتقارير املوثقة للوفد 
ان الكويت تشهد تقدما ملحوظا في 
مجاالت عمل املرأة وعدم التمييز 
وال����زام اصحاب العمل بانش����اء 
حضانات خاصة البناء العامالت 
ومنحهم ساعة للرضاعة وشمولها 

باجازات العدة واالمومة.
املنزلية،  وبالنس����بة للعمالة 
فقد بني الوزير االج����راءات التي 
الكوي����ت حلماية تلك  اتخذته����ا 
العمالة والتي تتقدم بالش����كاوى 
ضد اصحاب االعمال او كفالئهم، 

ومن ضمن هذه االجراءات توفير 
املأوى واملأكل واملش����رب وتقدمي 
يد العون واملساعدة لهم واالرشاد 
النفسي والقانوني من خالل انشاء 
مقر خاص )االيواء( حلني تسوية 
اوضاعه����م وحرص الكويت على 
توفير تذاكر س����فر للراغبني في 
مغ����ادرة البالد وه����م من جميع 
اجلنس����يات دون اي متييز، كما 
استعرض الوزير مع الوفد اوضاع 
حقوق االطفال، مؤكدا ان الطفولة 
في الكويت حتظى باهتمام القيادة 
العديدة  املزايا  السياسية وتوفر 
التي ال تكاد تتوافر لهذه الشريحة 
في بعض ال����دول املتقدمة، وعلى 
س����بيل املثال ال احلصر اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالجتماعية 
والترفيهي����ة الراقي����ة واملجانية 
للطف����ل في الكويت، وبالنس����بة 
للمعاق����ني ودمجهم ف����ي املجتمع 

)أحمد باكير(د.محمد العفاسي ونافي بيالي يترأسان اجتماع املباحثات الرسمية

فوز كاسح لقائمة مشرف في االنتخابات التعاونية

الحمد: إقامة أيام كويتية في ميالنو

المطوع: تعديل أوضاع حملة الثانوية في »البترول«
أعلن سكرتير عام احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات ناصر املطوع عن موافقة ادارة 
مؤسس���ة البترول الكويتية على مطالب االحتاد 
الت���ي نتجت عن تعديل اوض���اع حملة الدبلوم 
باس���تحداث هيكلني منفصلني للوظائف نفسها 

ملجرد حرمان حملة الثانوية العامة.
وأكد املطوع قيام ادارة املؤسسة بالتعميم على 
اجلهات االدارية في جميع الشركات النفطية التابعة 
لها ملباشرة تعديل اوضاع حملة الشهادة الثانوية 
من شاغلي الوظائف اإلدارية املخصصة للدبلوم 

مبا يكفل الهيكل التنظيمي لهاتني الشريحتني، علما 
ان تاريخ التعديل سيتم بأثر رجعي من 2009/12/1 

أسوة بحملة الدبلوم شاغلي نفس الوظائف.
وناشد املطوع جميع الشركات النفطية بتطبيق 
هذا القرار بأسرع وقت ممكن وعدم التأخير حتى 
يعم مبدأ العدل واملساواة بني العاملني في القطاع 
النفطي نظرا ألداء هذه الفئة لنفس املهام واألوصاف 
الوظيفية التي يؤديه���ا زمالؤهم حملة الدبلوم 
ولديهم من اخلبرة الطويلة ما يكفي الستحقاقهم 

هذا التقييم.

القنصل العام في سفارتنا في ميالنو يزور معهد الكويت لألبحاث العلمية

د.ناجي املطيري مستقبال قنصلنا في ميالنو

محمد راتب
حققت قائمة مشرف فوزا كاسحا في انتخابات 
تعاونية مش����رف، التي جرت مس����اء اول من امس 
االربعاء، حيث كان الفارق عن آخر مرشح لم يحالفه 

احلظ يزيد على 500 صوت.
وجاءت النتائج كالتالي:

علي الش����ايجي باملرك����ز األول 859 صوتا، عمر 
القناعي 726 صوتا باملركز الثاني، اما املركز الثالث 
ف����كان من نصيب عبدالرحم����ن القديري وذلك بعد 

حصوله على 716 صوتا.
وف����ي تعليقه على نتائج االنتخابات، أكد عضو 
قائمة مش����رف التي فازت باالنتخابات عبدالرحمن 
القديري ان ه����ذه النتائج تعكس رضا األهالي عن 
البرنامج واخلطة االستراتيجية التي وضعتها القائمة، 

كما ان فوز القائمة سيؤدي الى التجانس مع أعضاء 
مجل����س اإلدارة احلاليني، وذلك من اجل حتقيق ما 
يطمح إليه أهالي املنطقة في مجال تقدمي اخلدمات 
االجتماعية واالرتقاء مبستوى اجلمعية الى مصاف 

اجلمعيات األولى على مستوى الكويت.
وأعرب القديري عن أمله في ان يكون أعضاء 
القائمة أهال للثقة التي أوالهم املساهمون إياها، 
وق���ال: نعاهدهم على تطوير املش���اريع وإقامة 
املزيد من املهرجانات التسويقية وتوفير السلع 
بأسعار تنافسية، مشيرا الى ان اقتراحات املساهمني 
وآراءهم س���تؤخذ في االعتب���ار من قبل مجلس 

اإلدارة اجلديد.
وفي ختام تصريحه تقدم القديري بالشكر ألهالي 

املنطقة على تلك الثقة.

استقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناج���ي املطيري في مكتب���ه القنصل العام في 
ميالنو س���امي احلمد بحضور نائب املدير العام 
للمعلومات د.نادر العوضي، حيث مت خالل اللقاء 
مناقشة سبل تعزيز التعاون املستقبلي بني املعهد 
والقنصلية الكويتية في ميالنو وامكانية تبادل 
اخلبرات بني اجلانبني، من جهته افاد احلمد بأن 
القنصلية العامة للكويت في ميالنو بصدد اقامة 
اسبوع »ايام كويتية في ميالنو« يتضمن انشطة 
متنوعة للكويت من اجل ابراز الدور احليوي الذي 
تلعبه الكويت في اثراء اجلوانب املعرفية والفكرية 

والثقافية على املستويني احمللي والدولي، واعرب 
عن رغبته في مش���اركة املعهد في تلك االنشطة 
م���ن خالل القاء محاضرات وندوات حول البحث 
العلمي في الكويت السيما ان الكويت لديها حاليا 

توجه في ادخال تقنيات الطاقة البديلة.
من جانبه، اش���اد د.املطيري بدور السفارات 
والقنصليات الكويتية، وابدى اس���تعداد املعهد 
للتواصل مع القنصلية ملا فيه ابراز اسم الكويت 
في احملافل الدولية، مؤكدا ان من اولويات املعهد 
النهوض بالبحث العلمي باعتباره ركيزة التنمية 

والتقدم.

ديوان المحاسبة يختتم برنامجي  »صياغة النظم 
والقرارات اإلدارية« و»تقييم دراسة الجدوى«

اختتم ديوان احملاسبة ورشة 
عمل بعنوان »كيفية صياغة النظم 
واللوائ����ح والق����رارات اإلدارية 
وتنقيحه����ا« وبرنامجا تدريبيا 
بعنوان »تقييم دراسة اجلدوى« 
وذلك تنفي����ذا خلطته التدريبية 

اجلديدة لعام 2011/2010.
استهدفت ورشة عمل »صياغة 
النظم واللوائح« اكساب املشاركني 
النظم واللوائح  مهارات صياغة 
القانونية لتالفي حدوث املشاكل 
املرتبطة بها، كما هدفت الى تعريف 
املش����اركني بالقانون والس����لطة 
املختصة بوضع����ه والفرق بني 
اللوائ����ح والنظ����م والق����رارات 

اإلدارية.
الورش����ة طريقة  وتناول����ت 
القوان����ني  وإج����راءات وض����ع 
والسلطة املختصة بذلك كما جاء 
في الدس����تور الكويتي، وشرحا 
الختصاصات السلطة التشريعية 
والتنفيذية ومراحل إصدار القوانني 
واالختصاصات التشريعية لألمير 

وملجلس األمة.
وتطرق����ت الى األثر القانوني 
للق����رار اإلداري كاألعمال املادية 
واإلج����راءات التنفيذية الصادرة 
طبق����ا للقان����ون، باإلضافة الى 
التعليم����ات الداخلي����ة واألوامر 
العامة واملنشورات وكذلك األعمال 
التحضيرية التي تس����بق القرار 

النهائي.
العمل  واستعرضت ورش����ة 

أنواع القرارات اإلدارية كالقرارات 
اإلداري����ة العام����ة والفردية مثل 
التنظيمية،  اللوائح والق����رارات 
أو الضمنية  الكتابية  والقرارات 
والقرارات الس����لبية واإليجابية 
واألحكام العامة للوائح، باإلضافة 
الى مراحل الق����رار اإلداري وهي 
االعداد والتحضي����ر ثم اإلصدار 
واتخاذ القرار يليه اإلعالم ونشر 

القرار.
وأوضحت أركان القرار اإلداري 
وهي االختص����اص واالجراءات 
املتبعة والغاية من القرار والسبب 
واحملل، حيث ان اختالل أي ركن من 
هذه األركان يؤدي الى بطالن القرار 
وعدم مشروعيته ملخالفته القانون، 
كما شرحت الورشة األصول العامة 
ف����ي الصياغة التش����ريعية كفن 
اللغوية  القواعد  الصياغة وأهم 

والنحوية واإلمالئية.
الثاني وهو  البرنام����ج  ام����ا 
بعنوان »تقييم دراسة اجلدوى« 
فقد اس����تهدف تعريف املشاركني 
بالقواعد املقبولة دوليا في مجال 
إعداد وتقييم دراس����ات اجلدوى 
وتنمية مهاراتهم إلعداد دراسات 
العام����ة  اجل����دوى للمش����اريع 
واحلكومية بش����كل كامل حسب 

األصول املهنية.
وعرف املش����اركون بدراسة 
اجل����دوى ومكوناته����ا وأهميتها 
االقتصادي����ة وخصائصها، كما 
شرح املجاالت التطبيقية لدراسة 

إنش����اء املشاريع  اجلدوى وهي 
اجلديدة والتوس����ع االستثماري 
باإلضافة الى االحالل والتجديد.

وتطرق البرنامج الى مراحل 
دراسة اجلدوى االقتصادية وهي 
حتديد األهداف ثم دراسة اجلدوى 
املبدئية تليها الدراسة التفصيلية 
للمش����روع وتتضمن العديد من 
الدراسات مثل الدراسة التسويقية 

والفنية واملالية والبيئية.
وشرح الدراسة التمويلية 
للمش���روع ومصادر التمويل 
الذاتي أو  املتاحة كالتموي���ل 
اخلارج���ي، ومعايي���ر تقومي 
التجارية للمشروع  الربحية 
باس���تخدام مؤش���رات طرق 
القيم���ة احلالي���ة والتدفقات 
النقدية املخصومة ومؤشرات 
طرق التقييم البسيطة وتشمل 
معايي���ر احملاس���بة والزمن 
واملعايير االقتصادية األخرى. 
البرنامج دوافع وأس����باب  وبني 
فشل بعض املشاريع االستثمارية 
العام لهيكل  احلكومية، واإلطار 
اجل����دوى  دراس����ات  أنش����طة 
االقتصادية للمشاريع العامة وأهم 
العملية لتنفيذها، كذلك  الصيغ 
بني دور نظم املعلومات احملاسبي 
احلكومي في دع����م عملية اعداد 
وتقدمي دراسات اجلدوى للمشاريع 
العامة، ومناقشة وتقييم بعض 
املتعلقة بإعداد دراسة  التجارب 

اجلدوى.

د.إبراهيم العبدالهادي

د.يوسف النصف

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
ان  العبداله���ادي  د.إبراهي���م 
ال���وزارة رفع���ت بالفعل كادر 
فنيي املختبرات واألشعة وجميع 
كوادر الفنيني في الوزارة، الى 
ديوان اخلدم���ة املدنية متهيدا 
إلقرارها، مؤكدا حرص الوزارة 
على ان يأخذ كل ذي حق حقه، 
ومشددا على تقدير جهود جميع 
العاملني م���ن األطباء والفنيني 

واإلداريني.
وق���ال د.العبداله���ادي في 
تصريح صحاف���ي »يجري في 
الوقت احلالي تس���كني األطباء 
من الكويتيني وغير الكويتيني، 

حنان عبدالمعبود
استكماال ملسلسل العواصف 
الت���ي هبت على وزارة الصحة 
خالل االس���بوع املاضي، هبت 
عواصف محملة بالغضب الشديد 
على مكت���ب الوكيل املس���اعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف، اث���ر اجتماع مت عقده 
وحضره مدي���ر احدى االدارات 
التابعة للوكيل ونائبه، ورئيسة 
وحدة تابعة لالدارة، حيث حاول 
النصف بكل الوس���ائل املتاحة 
تهدئة الوضع، اال انه لم يستطع 
منع االصوات التي تعالت لتخرج 
من املكات���ب املغلقة الى اروقة 
ال���وزارة واملكات���ب املجاورة. 
بالذكر ان هذه املشادة  اجلدير 

حنان عبدالمعبود
أعلن وكي���ل وزارة الصحة 
العبدالهادي، نتائج  د.ابراهيم 
جائزة وزارة الصحة والتي أقامتها 
عن كتاب »حقائق للحياة«، مبينا 
انه سيقام حفل تكرمي للفائزين 
برعاية وحضور كل من وزير 
الصحة د.هالل الساير، ووزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، اخلميس املقبل 
في الساعة التاسعة بقاعة سلوى 

مبنطقة الساملية.
جاء هذا االعالن ضمن كتاب 
تقدم به د.العبدالهادي الى وكيلة 

وزارة التربية شاكرا الدعم املقدم 
من قبل اللجنة املشتركة الدائمة 
بني وزارتي الصحة والتربية، 
لتطبيق مب���ادرة كتاب حقائق 
للحياة والتي ساهمت في إجناح 
املس���ابقة الت���ي أقامتها وزارة 
الصحة حول الكتاب في عامها 
االول 2009 - 2010، وأعرب عن 
فخره بالنجاح الذي مت حتقيقه 
الكت���اب وتطبيق  عبر توزيع 
املسابقة، التي شاركت فيها جميع 
املناطق التعليمية، موضحا ان 
عدد البحوث املش���اركة بلغت 
381 بحثا، واملستوفي الشروط 

منها بلغ 299 بحثا، أما االبحاث 
التي مت ترشحها فهي 70 بحثا، 
حيث متت مناقشة االبحاث وعقد 
مقابالت شخصية لتحديد الطلبة 
الفائزين، والذين بلغ عددهم 18 
على مستوى املناطق التعليمية، 
و10 على مستوى الكويت، كما 
مت اختيار 18 مدرس���ة متميزة 
على مستوى املناطق التعليمية، 
ومدرسة واحدة على مستوى 
الدولة، وذات العدد من االطباء 
واملعلمني. وأرفق الكتاب بأسماء 
الطلب���ة وامل���دارس واالطباء 

واملعلمني الفائزين.

انهم يداومون ليال لإلسراع في 
إنهاء االجراءات لصرف الزيادات 
لألطب���اء، مؤك���دا صرفها في 

القريب.
وفيم���ا يختص بش���هادات 
ميالد »البدون« أوضح ان القرار 
اخلاص بهذا املوضوع سيحسمه 

مجلس الوزراء.
وأكد د.العبدالهادي ان الوزارة 
تركز في الوقت احلالي، خاصة 
األس���بوع املقبل على االهتمام 
مبرضى الهيموفيليا والثالسيميا 
لتقدمي جميع االحتياجات الالزمة 
لهم، مشيرا الى مشاركة الوزارة 
جمعية الهيموفيليا في االحتفال 

باليوم العاملي للهيموفيليا.

االمر للصراخ.
ويأتي هذا احل���دث مواكبا 
إلعادة الهيكلة بقطاع الدرن في 
وزارة الصحة، وقرب االنتهاء 
من االجنحة اجلديدة اخلاصة 
بالدرن والتي سبق وحتدث عنها 
مدير منطقة الصباح الصحية 

د.عبداللطيف السهلي.
واملش���ادات  والعواص���ف 
الكالمية، كثرت خالل االسبوع 
املاضي ب���وزارة الصحة، حيث 
االدارات  وصل االمر في احدى 
إلى ان تقدم موظفوها بشكوى 
البعض باملخفر، وتال  بعضهم 
ذلك مشادة شديدة اللهجة حدثت 
اثن���اء انعقاد مجل���س الوكالء 

االخير.

الفتا الى ان فريق العمل املشكل 
إلنهاء االجراءات اخلاصة بهذا 
األمر يعمل على قدم وساق، حتى 

حدثت نتيجة جتمع العديد من 
املشاكل والتي لم يتم حلها في 
وقتها، مما جعلها تتراكم، ويصل 

تسكين األطباء.. والمخولون باألمر يعملون على قدم وساق إلنهاء اإلجراءات

العبد الهادي: الكوادر ُرفعت بالكامل 
ونحرص على أن ينال كل ذي حق حقه

اجتماع النصف تحول إلى مشادة
تردد صداها بين أروقة »الصحة«

أسماء الفائزين بمسابقة »حقائق للحياة«

»تعاونية هدية« تطلق العنانبفارق يزيد على 500 صوت
لمهرجان مميز ودعم متميز

الدورة السابعة للملتقى اإلعالمي
ستجمع كل خبرات السنوات الماضية

صرح نائب رئي���س مجلس إدارة جمعية هدي���ة التعاونية 
ورئيس جلنة املش���تريات عبدالرحم���ن املتني بأنه وانطالقا من 
املبادئ التعاونية الراس���خة والتي من أجلها تقدم بالترش���يح 
لينال ثقة أعضاء اجلمعية العمومية الكرام قامت اجلمعية باعداد 
مهرجان تسويقي ضخم ومميز ستنطلق أنشطته اليوم ويستمر 
حتى بداية الشهر املقبل، ويعتبر هذا املهرجان البداية احلقيقية 
لعودة الثقة ملساهمينا الكرام بعد افتتاح السوق املركزي بحلته 
اجلديدة وتوسعته التي أتاحت الفرصة لزبائننا األفاضل للتمتع 
برحابة املساحات وتوافر جميع األنشطة والسلع وحتقيق أعلى 
مس���تويات الرضا لدى كل رواد السوق املركزي من خالل الدعم 
املميز وتوفير العروض اخلاصة، فضال عن االهتمام برقي مستوى 

اخلدمات املقدمة ملساهمينا األفاضل.
وأردف املتني قائال ان املهرجان سيشهد تخفيضات ضخمة على 
أغلب الس���لع األساسية التي نأمل من خالل توفيرها حتقيق الهدف 
األسمى من التعاون وهو حتقيق األمن الغذائي للمواطن مع ضمان 
توافر السلع الضرورية بكميات مناسبة في جميع األوقات، خاصة 
عند األزمات مع احلرص الدائم على توفير السلع واخلدمات بأسعار 

مناسبة على مدار العام.
وأكمل املتني تصريحه بأن املهرجان التس���ويقي لن يقتصر على 
السلع األساسية فقط، بل سيحوي العديد من العروض اخلاصة املميزة 
وفي السياق نفسه سيس���ير العمل بقسم اخلضار والفواكه، حيث 
اجلودة العالية واألسعار التنافسية، فضال عن املهرجان األسبوعي 
يوم االربعاء من كل اسبوع وستكون فرصة للتواصل وشراء جميع 

االحتياجات لألسرة من خالل عملية تسوق شاملة.
واختتم املتني تصريحه بأننا نعد مساهمينا وأهالي منطقة هدية 
بالعمل دائما وأبدا ملا فيه الصالح العام وسنكون على مدار الساعة 
جادين في عملنا لترتقي اجلمعية وحتوز اعجاب اجلميع، وهذا ما 

نأمله من خالل عملنا الذي نسأل اهلل ان يوفقنا فيه.

ما يجع���ل الهيئة حريصة كل 
احلرص عل���ى ان تعكس هذه 
الدورة كل اخلبرات التي تراكمت 
لديها من وراء عقد دوراتها على 

مدار 6 سنوات.

بلغت االستعدادات ذروتها 
داخل هيئ���ة امللتقى اإلعالمي 
العرب���ي التي تس���تعد إلقامة 
الدورة السابعة من أعمال امللتقى 
اإلعالم���ي العرب���ي »اإلعالم.. 
تكنولوجي���ا االتصال« والتي 
ستقام في الفترة من 25 حتى 
27 اجلاري حتت رعاية وحضور 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقد عقدت الهيئة العزم منذ 
البداية على أن تكون هذه الدورة 
من أكثر دوراتها جناحا وتأثيرا، 
وذلك يرجع الى أهمية القضية 
التي حتملها هذه الدورة وقيمتها 
على الساحة اإلعالمية العربية، 
ثم ان هذه الدورة السابعة من 
أعمال امللتقى اإلعالمي العربي، 

عبدالرحمن القديري عمر القناعي علي الشايجي

ماضي اخلميس

ملتقى نجالء النقي 
يستضيف أبودلو غداً

النقي  ينظم ملتقى جن���الء 
لق���اء مع الناش���طة س���ميحة 
أبودلو رئيسة جمعية نهوض 
وتنمية املرأة في اململكة األردنية 
الهاشمية وذلك مساء غد السبت 
في الثامنة مساء، حيث يصاحب 
االحتفال افتتاح املعرض اخليري 
اليدوية لألرامل  للمش���غوالت 

جنالء النقيواأليتام في مقر امللتقى.


