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القحص: وزير األشغال وعد أهالي الجهراء بالتوقيع قريبًا على مدخل ومخرج مرتبطين بالسادس

التقى مختار منطقة النعيم طالل القحص 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صف���ر، ومت خالل اللقاء 
بح���ث موضوع إيجاد حل ملدخل ومخرج 
يربطان اجلهراء بالدائري السادس بالقرب 
من محطة بنزين النس���يم، وقال القحص 
ان وزير األش���غال رحب بالفكرة التي مت 

عرضها عليه من قبلنا وأبدى اس���تعداده 
للفكرة والتي ستساهم بحل كبير ملشاكل 
االختناقات املرورية على طريق اجلهراء 
باجتاه السادس بني منطقتي النسيم وسعد 
العب���داهلل علما ان املدخل واملخرج حاليا 
ألهالي اجلهراء يتم من خالل وصلة سكراب 
أمغرة التي تش���هد ازدحام���ا كبيرا خالل 

وقت الذروة من قبل الشاحنات، ما يسبب 
كذلك العديد من احلوادث املرورية. وكشف 
القحص عن ان الوزير أبدى تفهمه حلاجة 
األهالي واعدا إياه بأنه سيتم قريبا التوقيع، 
مشيدا بحفاوة االستقبال من قبل الوزير 
صفر الذي أك���د اهتمامه بجميع القضايا 

التي تهم املواطنني.

»الوعي اإلسالمي« 
فتحت ملف

األمانة الوظيفية
ص���در الع���دد اجلديد من 
»مجلة الوعي اإلسالمي« لشهر 
شعبان بجملة من املوضوعات 
الفكرية والثقافية والعلمية، 
العلماء  واحلوارات مع أشهر 

والدعاة.
وتناول���ت افتتاحية العدد 
لرئيس التحرير فيصل العلي 
أح���وال الناس ف���ي الصيف 
وكيفية استغالل االوقات فيما 
ينفع املجتمعات وينميها، وآثار 
الفراغ وتضيي���ع االعمار في 

اللهو غير املفيد.
وقدم االكادمي���ي د.رفيق 
احلليم���ي مقاال ح���ول تهمة 
وجهت للعرب البد من دفعها أال 
وهي انغالق العرب في العصر 
اجلاهلي، مبين���ا ان أروع ما 
قدمه عرب اجلاهلية للحضارة 
االنسانية النظام العشري الذي 
يعد عمدة احلساب وركيزته.

وأج���رت املجل���ة ح���وارا 
خاصا م���ع الداعية االميركي 
حمزة يوس���ف ال���ذي أكد ان 
مسلمي الغرب ضحية االهمال 
والهجرة االقتصادية، الفتا الى 
ان التيارات االخرى بضاعتها 
فاسدة، ولكنها تعرضها بطريقة 

جذابة.
وأفردت املجلة ملفا خاصا 
الوظيفي���ة،  االمان���ة  ح���ول 
والتراتيب االدارية، واملثل العليا 
في السلوك االداري، والقيادة 
االدارية الناجحة، واتقان العمل 
في االسالم، وفن التعامل مع 

الضغوط من حولك.
وفي ق���راءة للكتب القيمة 
باملكتبة العربية واالسالمية مت 
اختيار كتاب »حقائق االسالم 
وأباطيل خصوم���ه« للمفكر 
ال���ذي يبني أن  عباس العقاد 
الشيطان في االسالم قوة الشر 

ولكن بال سلطان.
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طريق اجلهراء (الطريق ال�سريع 80)، منطقـة الـ�سـويـخ الـ�سناعيه
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ال�سيارة املعرو�سة مع املوا�سفات والإك�س�سورات الإ�سافية لالإعالن فقط.

اخترب الأ�سلوب ال�ّسارخ للفئة ML اجلديدة مع باقة AMG الريا�سية: مظهر ريا�سي 

واخللفية  الأمامية  جهتيها  من  بعناية  حتيطها  اأمامك.  املعجبني  طريق  ي�سق  جريء 

عوار�ض فولذية فاخرة من طراز AMG مطلية بالكروم الداكن، مع عادم ذو ما�سورتني 

مزدوجتني، عجالت 21 بو�سة من الأملنيوم، عتبات الركوب اجلانبية املطلية بالأملنيوم 

الالفت  الف�سي  باللون  املربد  و�سبكة  الأخاذ،  الكروم  من  الأمتعة  ق�سبان  اجلذاب، 

قيادتك  احجز  الأنيق.  الأ�سلوب  مع  القوة  تناغم  على  متحركة  �سهادة  اإنها  لالأنظار. 

التجريبية اليوم لدى معر�ض مر�سيد�ض بال�سويخ اأو ات�سل بنا للمزيد من املعلومات.

هناك رحالت تبقى يف الذاكرة، وهناك رحالت اأخرى جتري يف عروقك.

الفئة M مع باقة AMG الريا�سية.

الأ�سعار اإبتداًء من

17450 د.ك   

7 معاقين بدأوا العمل التدريبي لمدة شهر في »تعاونية النزهة«

لقطة جماعية لألبناء املعاقني في تعاونية النزهة

سارة أشكناني في العالقات العامة

العمل في املكتبة

تسعير املواد

للمجلس األعلى لشؤون املعاقني 
على الثقة املوجهة ملجموعة شباب 
اخلير التطوعية ملنحهم مسؤولية 
البرنامج  االش����راف على تنفيذ 
املعاق����ني داخل  اخلاص بدم����ج 

املؤسسات احلكومية واألهلية.

الفت����رة الصباحية، موضحة ان 
مجموعة م����ن األبناء رأى أولياء 
التدريب  أمورهم أن تكون فترة 
مس����ائية، فهناك مجموعة تعمل 

مساء في عدد من املراكز.
وتوجه����ت العل����ي بالش����كر 

بشرى شعبان
من قال إنهم غير قادرين من قال 
إنهم ال ميلكون اإلرادة والصالبة 
حتدوا اعاقتهم وعملوا في عدد من 
التعاونية والبلديات  اجلمعيات 
انهم  الكويتية  املناطق  في شتى 
ابناؤن����ا املعاقون الذين يعملون 
ضمن البرنامج التدريبي الصيفي 
الذي اطلقه املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني سابقا، وقد انطلق العمل 
امس في جمعية النزهة التعاونية 
التي كانت على موعد مع سبعة 
من ابنائنا املعاقني هم يوس����ف 
الشمري، سارة اش����كناني، بدر 
الشطي، يوسف يعقوب، يعقوب 
محمد، علي حبيب، حمود عبداهلل، 
حامد الفيل����ي، اتوا إلى اجلمعية 
بإصرار على إثبات الذات وابراز 
انه����م مختلفون وانهم ليس����وا 
عاجزين، وقد توزعوا على جميع 
اقسام اجلمعية في الفرز والتسعير 
واالدارة والتصني����ف وترتي����ب 
األرفف وبعزمية كبرى وحتد ال 
يوصف اثبتوا ل����رواد اجلمعية 
انهم ابناء مجتمع باس����تطاعتهم 
االنتاج والتميز اذا ما اتيحت لهم 

الفرصة.
واكدت رئيسة مجموعة شباب 
اخلير التطوعية العنود العلي ان 
انطالق العمل في البرنامج الصيفي 
لتشغيل ذوي االحتياجات اخلاصة 
الذي اعده  البرنامج  يأتي ضمن 
العالقات اخلارجية في  مسؤول 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
س����ابقا فواز احلصبان ويشمل 
البرنامج عمل مجموعة من أبنائنا 
املعاقني في ع����دد من اجلمعيات 
التعاونية والبلديات في محافظات 

الكويت املختلفة.
واضافت شارك معنا سبعة من 
األبناء من مختلف فئات االعاقة في 
جمعية النزهة في اعمال مختلفة، 
ويستمر العمل ملدة شهر سواء في 
اجلمعية او باقي املناطق، خالل 

د.فاضل صفر مستقبال طالل القحص


