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فريحة األحمد: المبالغ المستحقة للمزارعين 
ستصرف لهم شاء من شاء وأبى من أبى

»العاملين في البلدية«: صرف 153 دينارًا شهريًا
لـ 17 موظفًا بأثر رجعي من أبريل الماضي

»العاملين بالطيران المدني«: سنتوقف عن العمل
 في حال عدم إقرار المزايا المالية

صرح رئي���س االحتاد العربي 
البلدي���ات والس���ياحة،  لعم���ال 
السكرتير العام املساعد في نقابة 
العاملني في بلدية الكويت، محمد 
العرادة بان جه���ود مجلس ادارة 
النقابة تكلل���ت بالنجاح وحققت 
النقابة مكاسب عمالية عادلة جديدة 
متمثلة باقرار مجلس اخلدمة املدنية 
بدالت ومكافأة للعاملني في البلدية 
من حملة الدبلوم التجاري مبختلف 
التخصصات وكذلك حملة الدورات 
التدريبي���ة تخصص محاس���بة 
العاملون في مختلف ادارات واقسام 
البلدية ويتضمن القرار مزايا مالية 

كبيرة لهم، حي���ث يحقق زيادات 
وبدالت مالية جديدة تتناسب مع 
جهودهم الكبيرة واملميزة التي تبذل 
خالل العمل وهذه املزايا والزيادات 
جاءت لتحقيق طفرة لم يسبق لها 
مثيل في اي زيادة سابقة وهي على 

الوجه التالي:
1- بدل املستوى الوظيفي تبدأ 
من 25 دينارا حتى 50 دينارا شهريا. 
2- املكافأة التشجيعية تبدأ من 40 

دينارا حتى 65 دينارا شهريا.
واش���ار العرادة الى ان املزايا 
والبدالت املالية اجلديدة يستفيد 
منها 17 موظفا وموظفة من العاملني 

في البلدية مببلغ اجمالي قدره 153 
دينارا شهريا بأثر رجعي اعتبارا من 

االول من شهر ابريل املاضي.
واشار العرادة الى ان املكسب 
الثاني الذي حققه مجلس االدارة 
والذي تبنى هذا املطلب العادل منذ 
البداية يتمث���ل في موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية على زيادة رواتب 
العاملني القانونيني غير الكويتيني 
م���ن 10 دنانير حت���ى 300 دينار 
شهريا يس���تفيد من هذه الزيادة 
27 قانونيا غير كويتي يعمل في 
البلدية مببلغ اجمالي قدره 3635 

دينارا شهريا.

صرح رئي���س نقابة العاملني ب���اإلدارة العامة 
للطيران املدني رجب الرفاعي بأن موظفي الطيران 
املدني يعيشون حالة قهر بسبب متييز موظفي الدولة 

عنهم وان ذلك سيكون له مردود عكسي.
وأضاف الرفاعي أننا ال نرغب في تصعيد األمور 
اال اننا نرى ان بعض املسؤولني يدفعوننا دفعا الى 
التصعيد بعد ان أقروا مزايا مالية جلميع موظفي 
الطيران املدني ثم لسبب غير مفهوم مت حجبها وكأن 
بعض املسؤولني يريدون حتدي أبنائهم في الطيران 

املدني. وقال الرفاعي يجب ان يعطى موظفو الطيران 
املدني حقوقهم من دون نقصان، وكما أقرت سابقا، 
وأضاف أن النقابة ستستشير اخوانهم املوظفني في 
اخلطوات القادمة والت���ي منها التوقف عن العمل. 
وأكد الرفاعي أنه يجب محاس���بة املسؤولني الذين 
حجبوا اجلداول التي أقرت فيها املزايا املالية ملوظفي 
الطيران املدني وتس���ببوا في قهر املوظفني الذين 
يبذلون قصارى جهدهم حتى يظهر مطار الكويت 

الدولي بصورة مشرفة وجميلة.

وعدت اتحاد المزارعين بالوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم

الشيخة فريحة االحمد تتوسط رئيس واعضاء احتاد املزارعني

بشرى شعبان
وعدت رئيسة جلنة األم املثالية الشيخة فريحة 
االحمد رئيس واعضاء مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني بحل جميع املش����اكل التي تواجه املزارع 
الكويتي مبا فيها توجيه االتهامات لبعض املزارعني 
باقتحام مكاتب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية في أسرع وقت ممكن.
جاء حديث الش����يخة فريحة االحمد خالل لقائها 
برئيس احتاد املزارعني س����عود العرادة في مكتبها 
بحضور امني سر االحتاد فهد عايض العازمي وامني 
الصندوق سالم السالم واعضاء مجلس ادارة احتاد 

املزارعني حمد الطمار وعبداهلل اخلرينج.
وقالت الش����يخة فريحة االحمد مخاطبة جموع 
املزارعني بالكويت سأقف معكم الصالح اي خطأ او 
ضغط يتعرض له امل����زارع الكويتي، وذلك من باب 
الواجب الوطني الذي يحتم علينا الوقوف الى جانب 
اي مواطن يتعرض ملش����اكل في عمله او ممارس����ة 
نشاطه وخاصة هؤالء املزارعني الذين حتدوا الصعاب 
وحولوا الصحراء القاحلة الى واحات خضراء تسر 
الناظرين ينتجون منه����ا آالف االطنان من اخلضار 

بشكل يومي.
واشارت الى ان اجتماعنا االخير مع رئيس هيئة 
الزراعة بحضور رئيس واعض����اء االحتاد الكويتي 
للمزارعني تضمن العديد من الوعود التي قطعها رئيس 
الهيئة على نفسه وخاصة تأكيداته لنا بأنه سيقف 
جنبا الى جنب مع املزارع الكويتي وتسهيل وتذليل 
كل العقبات التي تعترض طريقه ولهذا عليه تنفيذ 
وعوده حتى يستطيع املزارع االستعداد للموسم املقبل 

بقدرة مالية اكبر متكنه من زيادة االنتاج.
وتابعت ان جميع ابناء الشعب الكويتي يعرفون 

حدودهم مبن فيه����م املزارعون الننا جميعا جنتمع 
حتت راية الكويت التي نحبها ونعمل من اجلها مما 
يؤكد ان اتهام املزارعني ب����أي اتهامات امر مرفوض 
جملة وتفصيال النهم جزء ال يتجزأ من نس����يج هذا 

املجتمع.
ولفتت الشيخة فريحة االحمد الى ان جهود املزارع 
الكويتي واضحة للعيان خاصة بعدما بدأنا نشاهد 
املنتج احمللي ميأل االسواق بجودته وانخفاض اسعاره 
ولهذا فهم يحتاجون الى الدعم الذي ال ميكن الحد ان 
يعتبره منة عليهم بل هو حق لهم من بلدهم الكويت 
ولهذا فإن املبالغ املستحقة لهم ستصرف أبى من أبى 
وش����اء من شاء، مؤكدة ان املنتج احمللي يستحق ان 
تتواصل اجلهود حتى يتم تصديره للخارج وسوف 
اعمل شخصيا مع احتاد املزارعني اليصال هذا املنتج 

الى الدول املجاورة.
ومن جانبه اشاد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
سعود العرادة بجهود وحماس الشيخة فريحة االحمد 
مع ابنائها واخوانها املزارعني واننا نشكر لها خطواتها 
اجلدية وانن����ا نتمنى ان تتواصل تلك اجلهود حتى 
تتكلل بالنجاح ويحصل املزارع الكويتي على حقوقه 
كامل����ة غير منقوصة وخاصة دع����م الصقيع ودعم 
الفترات املتأخرة من السنة املالية املاضية والذي طال 
انتظ����اره دون جدوى اضافة الى ان املزارع الكويتي 
اصبح بحاجة ماسة لتلك الفزعات ومنها فزعة الشيخة 
فريحة الصباح وامثالها من الوطنيني الذين ال يرضون 
بظلم اي مواطن وخاصة املزارعني والتصدي لهم من 
قبل هيئة الزراعة وتهديدها بتحويل عدد من املزارعني 
الى النيابة بتهمة اقتحام مكاتب الهيئة في حني كنا 
نطالب بلقاء املسؤولني بها للمطالبة بحقوقنا املتأخرة 

اال انهم رفضوا لقاء احد من املزارعني.

ناصر العيار ورأفت غنيم مع الوفد املشارك في املؤمتر

شعاع القصيبي ومختار اليرموك وجولة في املعرض

)محمد ماهر(

)أسامة البطراوي(

خالل انطالق مهرجان »نجوم العطاء« للمكفوفين

»تنمية المجتمع« في »الشؤون« نّظمت معرض األسر المنتجة

غنيم: إعداد كوادر في مجال اإلعاقة
لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع

القصيبي: تدريب الفتيات في 18 مركزًا للتنمية طوال العام

»الخط األخضر« تحّذر من استخدام الكويت نقطة لعبور
مخلفات الجيش األميركي مخافة احتوائها على مواد مشعة

حذرت جماعة اخلط األخضر البيئية من خطورة انعدام 
الرقابة البيئية على املنافذ احلدودية للدول اخلليجية والدول 
املجاورة للعراق، وانعدام التنسيق البيئي الفعلي واجلاد 
بني اجلهات البيئية احلكومية في منطقة اخلليج مما يعرض 
شعوب املنطقة لكوارث بيئية ال حتصى. وكشف رئيس جماعة 
اخلط األخضر البيئية الناشط البيئي خالد الهاجري خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده في مقر اجلماعة صباح أمس انه 
»خالل املتابعة الدقيقة من قبل ناشطي جماعة اخلط االخضر 
لألوضاع البيئية في الدول املجاورة حصلت اجلماعة على 
معلومات مؤكدة وموثوقة تشير إلى قيام القوات األميركية 
بتنفيذ خطة شاملة في مدينة البصرة العراقية جلمع حديد 
السكراب ومخلفات اآلليات العسكرية امللوثة باإلشعاع والتي 
مت تدميرها بقذائف اليورانيوم املنضب خالل حرب حترير 
العراق«. وأكد الهاجري أن »هذه العملية ال عالقة لها مبا مت 

تداوله مؤخرا حول نفايات اجليش األميركي في العراق بل 
تتعلق بعملية خاصة بجمع اآلليات وبقايا املنشآت التي مت 
قصفه���ا وتدميرها بقذائف اليورانيوم املنضب خالل حرب 
حترير العراق«، مبينا أن »منطقة غرب آس���يا تأتي ضمن 
نطاق عمل جماعة اخلط االخض���ر البيئية وليس الكويت 
فقط وعليه فقد قامت اجلماع���ة مبخاطبة اجلهات البيئية 
في اململكة العربية الس���عودية واالردن وسورية وتنبيهها 
إلى مخاطر انتقال تلك املخلفات امللوثة باليورانيوم املنضب 
إلى أراضيها وضرورة تشديد الرقابة البيئية على حدودها 
مع العراق، مش���يرا إلى تعذر االتصال باجلهات البيئية في 
إي���ران وتركيا لعدم وجود أي تع���اون بيئي معهم«، داعيا 
احلكومة إلى إحكام الرقابة البيئية على جميع الش���احنات 
واآلليات والبضائع الداخلة إلى البالد عبر احلدود وخاصة 
احلدود العراقية الكويتية مبا فيها آليات اجليش األميركي. 

ودع���ا الهاجري مجلس الوزراء إلى رفض أي طلب من قبل 
احلكومة األميركية الستخدام االراضي الكويتية كنقطة عبور 
ألي نوع من النفايات اخلاصة باجليش األميركي مخافة ان 
حتتوي على نفايات مشعة قد تتسرب إلى جتار السكراب 
في البالد او قد يحدث لها اثناء العبور اي مكروه يؤدي إلى 

تعرض البالد لكارثة تلوث اشعاعي.
وش���دد على أن مس���ؤولية معاجلة النفاي���ات امللوثة 
باليوراني���وم املنضب تقع بش���كل مباش���ر على احلكومة 
األميركية نفسها كونها هي املتسببة بهذه اجلرمية البيئية 
وفق���ا للمعايير الدولية، كم���ا ان عليها في حال نقلها لهذه 
النفايات املش���عة ملعاجلتها ان تنقلها إلى الواليات املتحدة 
وليس إلى الدول النامية والفقيرة وأن تتم مراقبة الس���فن 
التي تنقل تلك النفايات عبر األقمار الصناعية لضمان عدم 

إلقائها للنفايات املشعة في البحار او احمليطات.

الديوان يدعو 62 مواطنة لمراجعته األربعاء
دعا ديوان اخلدمة املدنية 62 مواطنة 
ملراجعته غدا األربعاء وذلك الستكمال 
أوراق ترشيحهن متهيدا لتوظفيهن في 
اجلهات احلكومية وفيما يلي االسماء:

أنوار سالم عطا اهلل مرزوق  ٭
 ٭ أطياف عطا مطر مشرف

 ٭ أمل عبدالرحمن فالح الرشيدي
 ٭ تهاني هالل نايف العتيبي

 ٭ سميرة مهدي بوشهري
 ٭ ليلى شنان فالح عبداهلل

 ٭ هبة محمد علي املويل
أبرار علي احمد ابوحبيل  ٭

اسماء حميد حمدان الرويعي  ٭
اسماء علي جناع الديحاني  ٭
اطياف فالح حسن احلربي  ٭

آالء عبد الوهاب محمد العثمان  ٭

آالء يوسف عبداهلل احلبيب  ٭
اجلازي هادي فالح العجمي  ٭

الهنوف فهد عبدالرحمن الكندري  ٭
امل احمد علي املولي  ٭

اجني عصام الدي����ن ابو بكر عبد   ٭
املطلب

انوار خالد ابراهيم الراشد  ٭
اميان حسني محمد البلوشي  ٭

باسمة عبداهلل محمد املسباح  ٭
بدور جواد عبد الرسول ابراهيم  ٭

جوزة عيد عبداهلل العنزي  ٭
حصة نبيل حسني الراشد  ٭

حنان مجبل عوض الرشيدي  ٭
خلداء خلف فالح الرشيدي  ٭
دالل مصطفى نصار عثمان  ٭

زينب محمد حسن حيدر  ٭
سميرة فالح علي الرشيدي  ٭

شريفة عبدالعزيز عبداهلل نابت  ٭
شيماء علي احمد القبندي  ٭

شيماء قاسم دهمه  ٭
شيمة محمد سعدون احلميداني  ٭

عايشة نشمي زامل الرشيدي  ٭
عائشة عبد الرزاق يعقوب البالول  ٭

عفاف شعف ربيعان السعيدي  ٭
غدير عبيد صلبي العتيبي  ٭
غربية علي حمدان الشمري  ٭

فاطمة احمد حسني اشكناني  ٭
فاطمة محمد علي املويل  ٭

فاطمة نبيل يوسف فرس  ٭
كوثر كاظم حسن اجلدي  ٭
ملياء هليل سالمة العنزي  ٭
مرمي عادل عيسى بلوشي  ٭
مرمي فايز حمد الرشيدي  ٭

مزنة يعقوب يوسف الذويخ  ٭

مشاعل سيف محماس الدوسري  ٭
منيرة خلف غامن العازمي  ٭
منيرة علي حسني السليم  ٭

منيرة مزعل نصار الشريفي  ٭
منيرة مطلق سيف العازمي  ٭

مها فيصل مبارك العازمي  ٭
مها هليل غدير الظفيري  ٭
مي حامد فهد الشايجي  ٭

نادية فالح محمد العازمي  ٭
نادية محمد خضير املسباح  ٭

نشمية سعيد فجحان الهرشاني  ٭
نوف فيصل تركي الظاهر  ٭

هديل عبداهلل علي السهلي  ٭
هيا حمد مطلق العازمي  ٭

وسمية غامن غدير املاجدي  ٭
وضحة كنيفذ فرحان مبارك  ٭

وضحة ماضي عبداهلل العازمي  ٭

بشرى شعبان
أك���د ممث���ل ادارة التنمي���ة 
والسياس���ات االجتماعي���ة في 
األمانة العامة الفنية ملجلس وزراء 
العرب في  الشؤون االجتماعية 
جامعة الدول العربية رأفت غنيم 
ان األمانة العامة جلامعة الدول 
العربي���ة تول���ي اهتماما خاصا 
جلميع العهود التي تضمن حقوق 
األشخاص ذوي االعاقة وذلك من 
خالل االتفاقيات العربية والدولية 
الت���ي تهتم بسياس���ة االندماج 
االجتماعي املتعلقة باألشخاص 
ذوي اإلعاقة. وأضاف غنيم في 
كلمة له في املؤمت���ر الصحافي 
مبناس���بة التعري���ف مبهرجان 
جنوم العط���اء للمكفوفني الذي 
نظمته قناة »العطاء« الفضائية 
وجمعية »عيون الكفيف« املصرية 
برعاية جامعة الدول العربية ان 
التدريب والتعلي���م هما رافدان 
رئيس���يان في منظومة التنمية 
الشاملة بصفة عامة والوسائل 
املعنية بدمج األش���خاص ذوي 
االعاق���ة بصفة خاصة للنهوض 
بأوضاعهم، وأوضح ان التعليم 
حق انساني مكفول للجميع وهو 
احدى الركائز األساسية التي يجب 
بحث مش���اكلها وحتدياتها بدقة 
واعطاؤه���ا األولوي���ة القصوى 

 بشرى شعبان
نظمت ادارة تنمية املجتمع في 
اليرم����وك دورات فنية ومعرضا 
العديد  لألس����ر املنتجة، وض����م 
من الصناع����ات اليدوية املتميزة 
التي قامت بانتاجها ش����ابات من 
الكويت، كما اش����تمل على العديد 
من املالبس الرمضانية النسائية 
القرقيع����ان اخلاصة  ومالب����س 
باألطفال باإلضافة الى العديد من 

أدوات الزينة.
وقالت رئيسة قسم األنشطة 
والبرامج في اإلدارة شعاع القصيبي 
ان االدارة تنظم اسبوعا تدريبيا 
حتت عنوان »ابداعاتي« وتقدم خالله 
العديد من الدورات الفنية مثل دورة 
الدورات  الكوروشيه، وتبدأ هذه 
على فترتني صباحية ومس����ائية 
وعلى هامش الدورات تقيم اإلدارة 

معرضا لألسر املنتجة.
ان املعرض يعد  الى  وأشارت 
الثاني الذي تقيم����ه اإلدارة لعام 
2010، الفتة الى ان هناك معرضني 
آخرين ستتم اقامتهما، األول خالل 
شهر رمضان املبارك، واآلخر خالل 
ش����هر نوفمبر املقبل. وأوضحت 
ان املع����رض يش����ارك فيه جميع 
الالئي  الكويتيات  الش����رائح من 
يشارك بعضهن في الطهي والبعض 

ق���درات املكفوفني  من خاللها 
ليصبحوا نبراس���ا في سماء 
التحدي حيث سيشارك نخبة 
من جميع الدول العربية لتنمية 
روح املنافس���ة والعم���ل على 
اظه���ار كل االمكانيات املتاحة 
لدى املكفوفني ليتاح لألشخاص 
ذوي االعاقة البصرية ان يحيوا 
حياة طبيعية ومساوية حلياة 
اقرانهم من غير املكفوفني ويكون 
لهم دور في تش���كيل وتطوير 
مجتمعاتهم فكريا واجتماعيا 
وفني���ا اذا توافرت لهم فرص 
االتاحة الت���ي نادت بها جميع 
املواثيق واالتفاقيات االقليمية 
والدولية.  واستعرضت الكفيفة 
س���ناء البدوي جتربتها حيث 
اس���تطاعت ان تتغل���ب على 
إعاقتها وتتابع حتصيلها العلمي 
لتصبح وكيلة مدرسة ورئيسة 
قسم األشغال اليدوية في جمعية 
عيون الكفيف املصرية. واكدت 
في كلمتها ان الكفيفة استطاعت 
ان تدير منزال وتكون موظفة 
موضحة ان اله���دف من اقامة 
ه���ذا املهرجان هو لتس���ليط 
الضوء على إبداعات واجنازات 
الكفيف وتغير نظرة املجتمع 
النظر عن  جتاه املعاق بغض 

إعاقته.

الكالم غير صحيح، حيث تقوم 
الش����ؤون االجتماعي����ة  وزارة 
والعمل بتوفير جميع اخلامات 
في املراكز وتقوم ادارة التنمية 
بتدريب األسر تدريبا كامال من 
خالل مدربات على مستوى متقدم 
جدا، مشيرة الى ان املعرض يتميز 
بالقرقيع����ان، متمنية ان يقبل 
الناس على مثل هذه املعارض 
لالستفادة من منتجات تلك األسر 
التي تباع بأسعار بسيطة، وفي 

املقابل تستفيد تلك األسر.
وبدوره حتدث مختار منطقة 
اليرموك عبدالعزيز املش����اري 
فقال ان املع����رض يختلف عن 
باق����ي املعارض التي أقيمت في 
الس����ابق حي����ث ان املالحظ ان 
اصحاب املشاريع هم من يقومون 
بعرض منتجاتهم وبيعها وهذا 
شيء جيد جدا، وهذا ما نشجع 
عليه. وأشار الى ان هذا املعرض 
فخر للكويتيات ألنهن أصبحن 
ميارسن التجارة، ويقمن مشاريع 
يدوية، باالضافة الى ان الدولة 
تقوم بتشجيع احلرفيني، مشيرا 
الى ان معظم هذه األسر يعملن 
هذه املش����غوالت داخل البيوت 
ويعتمدن على مثل هذه املعارض 

في عرضها وبيعها.

والنظر اليها باملفهوم الكامل لنصل 
الى ما نهدف اليه وهو زيادة كفاءة 
األشخاص والنهوض بهم فكريا 
وفنيا مبا يتيح لهم فرص العمل 
والكسب املشروع والذي بدوره 
ي���ؤدي الى الش���عور باالعتزاز 
بالنفس والق���درة على االندماج 
في املجتمع واكتس���اب احلقوق 
وااللتزام بالواجبات مبا يضمن 
حتقيق االندماج الكامل لألشخاص 

ذوي االعاقة في مجتمعاتهم.
وق���ال ان ضم���ان حق���وق 
األش���خاص ذوي االحتياج���ات 
اخلاصة وتأهيله���م واندماجهم 
ف���ي املجتمع الب���د ان يكون من 
خالل إع���داد الكوادر العاملة في 
مجال االعاقة واألس���ر احلاضنة 

لهم وان تك���ون عملية التأهيل 
مس���تمرة ومتواصلة في ضوء 
املستجدات العلمية والتكنولوجية 
وان يكون ملنظمات املجتمع املدني 
واألهلي دور في دعم هذه اخلطط 
والبرامج ماليا ومعنويا وتوسيع 
دائ���رة العمل التطوع���ي للقيام 
بأعمال مساعدة حتى للمؤهلني 
من العاملني مع هذه الش���ريحة 
ولضمان استمرار عملية التأهيل 
الالزمة لذلك.وأشاد غنيم بعالقات 
التعاون الوثيقة التي تربط جامعة 
الدول العربية مع وزارة الشؤون، 
متمنيا زيادة وتيرة التعاون مبا 
يعود بالنفع املباشر على العمل 
العربي املشترك خاصة في مجال 
الرقي باالش���خاص ذوي االعاقة 

بصفة عامة والشلل الدماغي بصفة 
خاصة. من جهته، قال مشرف عام 
املهرجان ناصر العيار ان املهرجان 
يهدف الى ابراز اجنازات ومهارات 
املكفوفني وكيفي���ة تعاملهم في 
اليومية خاصة ان هذه  حياتهم 
الفئات متلك الكثير من االبداعات 
واملواهب موضحا ان الهدف من 
هذا املهرجان هو اكتشاف مواهب 
وقدرات هذه الشريحة في مختلف 
املج���االت الرياضي���ة والعلمية 
والثقافي���ة وجميع احلرف التي 
اتقنتها ه���ذه الفئة من املجتمع 
وابدعت فيها حتى اصبح يضرب 

بها املثل في القدرة والتحدي.
واض���اف العي���ار ان قن���اة 
العطاء هي التي سيبصر العالم 

اآلخر في الدورات الفنية، والبعض 
اآلخر يشارك مبالبس مثل الدراعات 

وأدوات االحتفال بالقرقيعان.
وأش����ارت الى انه يتم تدريب 
ه����ؤالء الفتيات ط����وال العام في 
18 مرك����زا للتنمي����ة موزعة على 
محافظات الكويت، من اجل سد وقت 
فراغهن واالستفادة من هذا الوقت 
في تعلم صنعة وإقامة مش����روع 
صغير ومن خالل هذه املعارض 

نقوم بع����رض منتجاتهن ويعود 
عليهن ريع هذه املنتجات، الفتة الى 
ان ادارة التنمية توفر لهن الطاوالت 

واملفارش والبروشورات.
وأشارت الى ان املشاركات في 
املعرض 95 فتاة، بخالف املعرض 
الس����ابق ال����ذي تع����دى فيه عدد 
املش����اركات 100 فتاة فتم التقليل 
منهن خالل هذا املعرض من اجل 
اعط����اء فرصة لعرض منتجاتهن 

ان  الى  الزح����ام، الفتة  وتخفيف 
هناك 1575 أس����رة منتجة تشارك 
في مثل هذه املعارض موزعة على 
التي تقوم بدورها بإقامة  املراكز 
معرضني خ����الل العام الواحد من 
اجل ان تس����تفيد تلك األسر من 
هذه املعارض. وردا على س����ؤال 
حول اته����ام مراك����ز التنمية من 
قبل البعض بعدم قيامها بدورها 
املنوط بها، قال����ت القصيبي هذا 


