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)أسامة البطراوي(محمد عبدالعزيز الشايع ود.معصومة املبارك ومنى بورسلي

محمد عبدالعزيز الشايع ود.معصومة املبارك ود.جاسم التمار ورحاب بورسلي يكرمون محمد احلجي

.. وتكرمي لرياض القمالس

الشايع واملبارك والتمار وبورسلي مع احلضور في لقطة تذكارية

د.جاسم العمر

الشيخ محمد اخلالد

ختام برنامج التدريب الصيفي لـ »المعاقين« في »ستاربكس«

اجلميع منذ سنوات، والكرة اآلن 
ف���ي ملعب الس���لطة التنفيذية 
ونقول للس���لطة التنفيذية انك 
تأخرت كثيرا والتأخر غير مقبول، 
اي قانون ال يتم تطبيقه يعتبر 
مخالفة دستورية وحتت املساءلة، 
اللوم للحكومة  مضيفة: نوجه 
بأكملها وباألخص للجهة املعنية 
بتشكيل الهيئة التي يرأسها اآلن 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع.

للدكتورة معصومة املبارك »متى 
يطبق قانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة؟« قالت: هذا القانون كان 
يفترض ان يتم تطبيقه في 28 
مايو 2010 ولألسف الشديد متت 
إعاقة هذا القانون ألسباب متعددة، 
أما وانه مت اختيار مدير عام الهيئة 
فنتمنى ان يتم تفعيل هذا القانون 
وإال ستتم املس���اءلة واملساءلة 
واجبة للحكومة لعدم تطبيق هذا 
القانون ألن هذا القانون ينتظره 

ه����ذه الفئة في املجتمع، مضيفة: 
»10 س����نوات مضت ونحن نردد 
ضرورة دمج هؤالء في املجتمع 
واآلن حتول هذا الشعار الى واقع 
ألن الش���باب الذين شاركوا في 
األسابيع املاضية اكتسبوا اخلبرة 
والثقة بالنفس، شاكرة بدورها 
كل من س���اهم في هذا البرنامج 
خاصة اجلمعية الكويتية ألولياء 
أم���ور املعاقني وش���ركة محمد 
حمود الشايع. وفي سؤال وجه 

لميس بالل
انطالقا من اجلهد الذي تبذله 
»اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني« في كل ما يتعلق بقضايا 
املعاقني في الكويت سواء كان من 
أو  جانب تش����ريعي أو تعليمي 
طبي، إذ تساهم بكل ما لديها من 
طاقات ودعم ألولياء أمور املعاقني 
خلدمتهم ودمج أبنائهم من ذوي 
أقرانهم األسوياء في  اإلعاقة مع 
سوق العمل وترسيخ مبدأ الذاتية 
املع����اق، اختتمت اجلمعية  لدى 
التدريب����ي الصيفي  برنامجه����ا 
لس����نة 2010م واملنعقد بالتعاون 
مع »ستاربكس كافيه« حتت شعار 
»شراكة إنسانية ناجحة« للعمل 
في أفرع شركة ستاربكس كافيه 
حيث مت تشغيل الشباب في فرع 
الصاحلية وتشغيل البنات في فرع 
كيفان وكانت مدة العمل 3 ساعات 

يوميا وملدة شهر كامل.
وفي ختام البرنامج الصيفي 
نظمت شركة س����تاربكس كافيه 
و»اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني« في مجمع األڤنيوز احلفل 
اخلتامي للبرنامج الصيفي احتفاال 
وتكرميا ألبنائها املتميزين أثناء 
التدريب الصيفي وكذلك العاملون 
في ستاربكس بحضور عدد من 
كبار املسؤولني بالدولة واجلهتني 
املش����اركتني ف����ي هذا املش����روع 
اإلنساني كما ش����ارك باحلضور 
ألول م����رة منذ تعيينه مدير عام 
العامة لش����ؤون املعاقني  الهيئة 
د.جاسم التمار ود.معصومة املبارك 
ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشركة محمد حمود الشايع محمد 
عبدالعزيز الشايع الذي قال: اليوم 
نحتفل بنج����اح برنامج تدريبي 
لذوي االحتياج����ات اخلاصة في 
س����تاربكس وهذا شيء نفخر به 
ملا علينا م����ن دور أمام املجتمع 
خصوصا لهذه الشريحة والتي البد 
ان حتوز االهتمام لتشعر بدورها 
اإلنتاجي الفعال في مختلف نواحي 
احلياة. وأكد الشايع ان مقياس تقدم 
الدول يكون بتقدم انتاجية ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة واملعاقني، 
متمنيا الش����ايع ان يس����تمر هذا 
البرنامج في املستقبل لدوره الفعال 

واإليجابي في املجتمعات.
من جانبها أكدت د.معصومة 
املبارك انه يوم مميز في العطاء 
بكل ما حتمله الكلمة من معنى من 
شركة محمد حمود الشايع وحتديدا 
من ستاربكس ألنهم فتحوا أبوابهم 
لتدريب الشباب والشابات وذوي 
االحتياجات اخلاصة، ويعتبر ذلك 
خطوة في االجتاه الصحيح لدمج 

ديوان العمر 
كل اثنين

يس���تقبل د.جاسم العمر 
رواد ديوان���ه اليوم بدال من 
يوم االحد وسيستقبلهم ابتداء 
من االثنني الثالث عش���ر من 

رمضان.

عويد بن رميزان

د.جاسم احلمدان

عبداهلل الدويع

ناصر الكندري مع محمود الرفاعي وعبداهلل أبل

د.حسن جوهرمحمد هايف

صياح ابوشيبة

ديوان بني تميم 
يستقبل المهنئين

هايف يلتقي المهنئين 
اليوم االثنين

ديوان أبوشيبة
كل ثالثاء

يستقبل ش���يخ عام قبيلة 
بني متيم عويد آل خشيم بن 
رميزان التميمي رواد الديوان 
واملهنئني مساء اليوم بعد صالة 
التراويح في دي���وان القبيلة 
الكائن في الصليبخات شارع 

البحر مقابل املقهى الشعبي.

يستقبل النائب محمد هايف 
املهنئني بش���هر رمضان املبارك 
مس���اء اليوم االثنني بعد صالة 
التراويح في ديوانه في منطقة 

الفردوس قطعة 4.

يس���تقبل صياح ابوش���يبة 
واخوانه رواد ديوانيتهم الكائنة 
في الصليبخات مس���اء الثالثاء 

وكل ثالثاء.

الشيخ حمد جابر العلي

حمد الجابر 
يستقبل المهنئين

يستقبل س���فيرنا لدى 
العربية السعودية  اململكة 
الشيخ حمد جابر العلي في 
املهنئني مبناس���بة  ديوانه 
شهر رمضان املبارك مساء 
كل يوم ثالث���اء بعد صالة 

التراويح.

الحمدان يستقبل 
المهنئين بالديوان الجديد

يس���تقبل د.جاسم احلمدان 
املهنئني بش���هر رمضان املبارك 
مس���اء اليوم االثنني بعد صالة 
التراويح في املبنى اجلديد لديوان 

احلمدان في الفنطاس ق2.

جوهر يستقبل 
المهنئين الثالثاء

النائب د.حسن  يس���تقبل 
جوه���ر املهنئ���ني مبناس���بة 
ش���هر رمضان املب���ارك يوم 
الثالثاء القادم 17 اجلاري في 
 مت���ام الس���اعة 8م بيان ش1 

منزل 18.

بكالوريوس 
في التجارة للدويع

حصل عبداهلل محمد الدويع على 
البكالوريوس في التجارة، وتلقى 
التهاني واملباركة من االهل واالصدقاء 
الذين شاركوه فرحته ومتنوا له 
مستقبال حافال بالنجاح والعطاء، 

ألف مبروك ومنها لألعلى.

الخالد يستقبل 
المهنئين الثالثاء

يستقبل رئيس اجلهاز الوطني 
الشيخ محمد اخلالد املهنئني بشهر 
رمضان الفضيل غدا الثالثاء وذلك 
في ديوانه في منطقة قرطبة بعد 

صالة العشاء.

نوع املشروع

كشـــــــــــك
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 500 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

املشروع  صاحب  استوفى 

موافقة إقامة كشك له على شارع 

قرض  على  وحصل   رئيسي، 

تشغيل  وبعد  الهيئة  مكتب  من 

املشروع  زاد دخله الشهــري من 

220 -250 د. أ.

أنه  الكشك  صاحب  ويتذكر 

عند  واجيرا  للطوب  عامال  كان 

الناس براتب 120 د. أ وأصبح يدير 

عمله اخلاص بدخل أعلى، وأسهم 

املعيشي  وضعه  حتسن  في  ذلك 

أوضاع  وحتسنت  واالقتصادي 

أجرة  بسداد  ينتظم  وبدأ  أسرته 

املناسب  العالج  وتوفير  منزله 

السرته .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  هــذا  وفــي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  هــذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليريـــة اإلسالميـــــة العاملية

»شؤون القرآن الكريم« تحتفي بطلبتها المتفوقين

استقبل مراقب حلقات البنني بإدارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية ناصر الكندري في مطار الكويت كال 
من محمود الرفاعي وعبداهلل أبل بعد حصولهما على املركز اخلامس 
في املسابقة الدولية للقرآن الكرمي باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

بدورتها السابعة والعشرين.

ادخل السحب األسبوعي لتربح
 قسائم تذاكر سفر  و iPads، iPods ، و العديد من الهدايا اأُلخرى 

واحصل ايضا على كوبون امسح واربح
 لربح  العديد من الجوائز القيمة   

السعر السرعة
49 د.ك 512 Kbps

95 د.ك 1 Mbps

99 د.ك 1.5 Mbps

149 د.ك 2 Mbps

209 د.ك 3 Mbps & 4 Mbps

300 د.ك *Max DSL (5 - 24 Mbps) 

هديتك مضمونة مع
كــواليتي نت !!

ليكن اختيارك هو كواليتي نت

فرص عديدة للفوز مع عروض كواليتي نت الصيفية
على خدمات البرودباند 
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*تطبق الشروط واألحكام

العرض متوفر لفترة محدودة فقط !


