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أصدر وزير الشؤون االجتماعية 
القرار  العفاس���ي  والعمل د.محمد 
ال���وزاري رقم 109/أ لس���نة 2010 
واخلاص بإشهار جمعية الشيخ فهد 
األحمد اإلنسانية. جاء فيه مادة أولى: 
تش���هر جمعية الشيخ فهد األحمد 
اإلنسانية ملدة غير محدودة، وينشر 
ملخص نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في 
اجلريدة الرس���مية ويعمل به من 

تاريخ النشر.
كم���ا أصدر د.محمد العفاس���ي 
القرار الوزاري رقم 95/ت لس���نة 

إدارة  2010 واخلاص بحل مجلس 
جمعية الصباحية التعاونية. وجاء 
فيه: م���ادة أولى: حل مجلس إدارة 

جمعية الصباحية التعاونية.
مادة ثانية: تعيني عادل إسماعيل 
عبدالكرمي األنصاري مديرا مؤقتا 
جلمعية الصباحية التعاونية ملدة 
سنة اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

مادة ثالثة: على مجلس اإلدارة 
املنح���ل تس���ليم جمي���ع األوراق 
واملس���تندات واألخت���ام اخلاصة 
باجلمعية الى املدير املعني خالل 3 
أيام على األكثر من تاريخ صدور 

هذا القرار.

مادة رابعة: في حالة عدم صدور 
قرار بتجديد فترة عمل املدير املعني 
مبوجب هذا القرار ملدة أخرى يلتزم 
باتخاذ االج���راءات الالزمة لدعوة 
الترش���يح  اجلمعي���ة وفتح باب 
النتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك 
خالل شهرين على األكثر من تاريخ 
انتهاء مدة تعيينه مع االستمرار في 
إدارة اجلمعية حتى تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية ما لم يصدر قرار 

بخالف ذلك.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

ترأس وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر امس بوزارة األشغال العامة 
االجتماع الدوري ملجرور الغزالي بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون الهندسة الصحي��ة وممثلي وزارة 
املواصالت، وزارة الكهرباء واملاء، والهيئة العامة 
للصناع����ة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، 

ووزارة التجارة والصناعة.
وقام رئيس الفريق م.صالح الداود ممثل الهيئة 
العامة للصناعة بعرض ومناقشة العرض املرئي 
ألعمال الفريق اخلاص بالكشف عن الوصالت غير 
القانونية متهيدا لعرض التقرير النهائي حلل مشاكل 

مجرور الغزالي لرفعه للمجلس األعلى للبيئة.
من جهة اخرى أعلنت وزارة األش����غال العامة 
ان وزير األش����غال العامة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدية د.فاضل صفر سيوقع )غدا( األربعاء عقد 
تصميم وتنفيذ واجناز وصيانة مش����روع ميناء 

بوبيان البحري.
وقالت إدارة العالقات العامة في بيان صحافي 
أمس ان الوزير د.صفر سيقوم بتوقيع اجلزء الثاني 
من املرحلة األولى من أعمال امليناء والذي سيشتمل 
على أعمال الدراسات وجتميع البيانات وفحص قاع 
البحر للقناة املالحية.وأضافت ان العقد يشمل ايضا 
دراس����ة وفحص تربة البحر وارض امليناء وذلك 
لتحديد طبقات القطاع الرأسي للتربة في منطقة 

انشاء املشروع.
وبينت ان العقد يض����م اعمال تصميم وتنفيذ 
احلوائط الرأسية اخلاصة بامليناء ل� 16 مرسى يتم 
تنفيذ اربعة منها بطول 1600 متر وتصميم اعمال 
التعمي����ق لكل من احواض امليناء بعمق 16.5 مترا 

والقناة املالحية بعمق 14.5 مترا.

بشرى شعبان
دق رئيس جمعية 
حماي����ة املس����تهلك 
الس����بيعي  فيص����ل 
ناق����وس اخلطر من 
جراء االرتفاع املبالغ 
فيه الس����عار السلع 
الغذائي����ة،  وامل����واد 
وطال����ب في تصريح 
ل� »األنباء« احلكومة 
املبادرة بالقيام بالدور 
الفعلي على  الرقابي 
االسعار وتفعيل قانون 
منع االحتكار الذي مت 

اقراره ولم ينفذ حتى اآلن.
وناشد السبيعي اجلمعيات التعاونية 
بالعودة الى الدور الذي اقيمت من اجله 
وهو خدمة املستهلك وتوفير اجود السلع 
بأفضل االسعار عبر اعتماد االستيراد 
املباش����ر للمواد الغذائية. وكشف عن 
دراسة اعدتها اجلمعية اظهرت ان اسعار 
املواد الغذائية واخلدمات وااليجارات في 
الكويت من اغلى الدول، مبينا ان مشكلة 
ارتفاع االسعار تهدد اآلالف من املواطنني، 
واكد ان االمن الغذائي خط احمر يجب 

عل����ى اجلمي����ع عدم 
تخطيه، وان لم يكن 
هناك رقاب����ة فعلية 
للقوانني،  وتفعي����ل 
هناك اآلالف من األسر 
ستكون مهددة باملوت 
جوعا، ورأى السبيعي 
انه البد ايضا ان يرافق 
ذلك حمل����ة لتوعية 
املستهلك ويكون هناك 
ثقافة استهالكية تبدأ 

مع الطفل.
واستغرب املبالغة 
غير املبررة في ارتفاع 
االسعار في ظل اسواق مفتوحة وعدم 
وجود ضرائب. واعرب عن امله في ان 
تبادر وزارة التج����ارة دون اي تأخير 
في ايقاف ارتفاع االسعار املبالغ وغير 
املبرر اطالقا. ورأى انهم كجمعية حماية 
املستهلك وهي جمعية نفع عام ال متلك 
القدرة على التصدي لهذه املشكلة اذا لم 
يكن هناك تكاتف من اجلميع. وقال: »اننا 
ال نطلب من التاجر ان يبيع بخس����ارة 
ولكن ان يكون ربحه في حدود املعقول 

وبشكل ال يهدد األمن الغذائي.

بشرى شعبان
أعلنت رئيسة جمعية أولياء 
امور املعاقني رحاب بورسلي عن 
تشرف اجلمعية باختيار سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د رئيس���ا فخريا 
للجمعية تقديرا لدور سموه في 
دعم ورعاية فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأشارت الى ان اعضاء مجلس 
اإلدارة سيقومون بزيارة لسمو 
الرئيس لتقدمي الرئاسة الفخرية 

لسموه.
جاء ذلك خالل افتتاح جمعية 
أولياء ام���ور املعاقني للبرنامج 
الرابع  التدريبي الصيفي للعام 
على التوالي في مقهى ستاربكس 
بحضور وكيل الشؤون احمللية 
في ديوان س���مو رئيس مجلس 
الركيبي وأولياء  الوزراء نايف 

امور املعاقني.
وتقدمت بورسلي بالشكر إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء على 
دوره جتاه ابنائه من ذوي االعاقة 

وإلى وكيل الشؤون احمللية في 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
نايف الركيبي على حضوره الدائم 
الذي وصفه بأنه دعم للجمعية 
وألبنائها كما قدمت الش���كر الى 
ستاربكس على استضافتها ابناء 

اجلمعية خالل فترة الصيف.
من جانبه ثمن الركيبي دور 
اجلمعية املستمر في دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة مشيرا الى 
ان سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ال يألو جهدا في 
دعم تلك الفئة، ودائما ما يسعى 
الى تذليل كافة العقبات أمامهم 
متمنيا ان تكون املرحلة املقبلة 
افضل لذوي االحتياجات اخلاصة 
مع ذويهم في ظل تطبيق قانون 

املعاقني.
وأشاد الركيبي »بجمعية أولياء 
امور املعاقني وبالقطاع اخلاص 
ومنهم مقهى ستاربكس إلميانهم 
ب���ذوي االحتياج���ات اخلاصة، 
الس���يما ان لديه���م القدرة على 
العمل في بعض املجاالت ولهذا 

وذويهم بزيارة الى تونس خالل 
الفت���رة من 13 ال���ى 27 اجلاري 
للتعرف عل���ى ما تقدمه تونس 
خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مش���يرة الى ان تل���ك الرحالت 
تزيد الثقة لدى ابنائنا املعاقني 
في االعتماد على الذات في شتى 

املجاالت.
بدوره قال مدي���ر العمليات 
في س���تاربكس رمزي مداح ان 
مشاركتنا اجلمعية تأتي تأكيدا 
من���ا على ان تلك الفئة جزء من 
املجتمع ويجب علينا ان نرعاها 
ونهتم بها، ويشاركنا خالل هذا 
الصيف 6 افراد من ابناء اجلمعية 
س���يعملون في خدم���ة الزبائن 
للتعرف على منتجات ستاربكس 
خالل فترة الصيف وسنس���عى 
لكي نكرر ه���ذه التجربة خالل 

السنوات املقبلة.
ومن جانب���ه، اعرب رياض 
الغم���الس احد ابن���اء اجلمعية 
املشاركني عن سعادته مبشاركته 
في مقهى ستاربكس متمنيا ان 

يدرس بعد الثانوية العامة ادارة 
اعمال لذلك نسعى دائما للمشاركة 
في مثل هذه األنشطة التدريبية 
وبدوره اعرب املش���ارك الثاني 
ف���ي التدريب محمد احلجي عن 
سعادته بالعمل في ستاربكس 
متمني���ا ان يصب���ح بط���ال في 
الس���باحة ومترجم���ا في اللغة 

االجنليزية خالل املستقبل.
وتقدمت عضو مجلس اإلدارة 
هن���اء الصانع باس���م اجلمعية 
الكويتية ألولياء امور املعاقني 
الى شركة محمد حمود الشايع 
الدائم للمعاقني من  على دعمها 
خالل التدريب الصيفي في مقاهي 

ستاربكس.
مشيرة الى ان هذا يدل على 
اميان الشركة بروح املسؤولية 
االجتماعية وهو املطلب احلضاري 
للدول املتقدم���ة من خالل دمج 
املعاقني وتقبلهم باملجتمع كفئة 
الفراغ  اوق���ات  فعالة وش���غل 
بالصي���ف مبا يع���ود بالفائدة 

عليهم.

العمل تأثير كبير ملساعدتهم في 
االختالط باآلخرين وإلثبات انهم 

أشخاص فاعلون باملجتمع.
واضاف ان���ه تعمد ان ينقل 
العم���ل ملقه���ى  »كل مواعي���د 

ستاربكس في الصاحلية حتى 
يرى اآلخرون ان للمعاق القدرة 
على العمل واإلنتاج«، مشيرا الى 
ان املجتمعات التي تؤمن باملعاق 

هي مجتمعات حضارية.

وطال���ب الركيب���ي جه���ات 
القطاع اخلاص باحتضان ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتشجيعم 
الذي يس���توعب  العم���ل  على 
إمكاناتهم، الس���يما انهم أثبتوا 

في السنوات املاضية أنهم كفء 
وقادرون على العطاء واإلنتاج.

ومن جانبها كش���فت عضو 
اجلمعي���ة امل الدمخي عن قيام 
اجلمعي���ة مبش���اركة 35 معاقا 

دق ناقوس الخطر جراء االرتفاع المبالغ لألسعار 

فيصل السبيعي

العفاسي: إشهار جمعية الشيخ فهد األحمد اإلنسانية
صفر يوقع عقد تنفيذ وإنجاز 

السبيعي: على الحكومة أن تقوم بدور  مشروع ميناء بوبيان البحري غدًا
رقابي جدي في مواجهة ارتفاع األسعار

أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة »تعاونية الصباحية«

ناصر المحمد رئيساً فخرياً  لجمعية أولياء أمور المعاقين
الركيبي: على القطاع الخاص احتضان ذوي االحتياجات الخاصة وتش�جيعم على العمل الذي يستوعب إمكاناتهم

الجمعية افتتحت برنامجها الصيفي في »ستاربكس«

)محمد ماهر(نايف الركيبي ورحاب بورسلي يقطعان كعكة احلفل مع املشاركني في البرنامج التدريبي

د.محمد العفاسي


