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موسكو ـ كونا: اجتمع وفد 
املرأة برئاسة  جلنة شـــؤون 
الفهد بسيدة  الشيخة لطيفة 
اذربيجان االولى مهربان علييفا 
لبحث القضايا املتعلقة بضمان 
حقوق املرأة ورعاية االســـرة 

والطفل.
وقال القائم بأعمال سفارتنا 
فـــي جمهوريـــة اذربيجـــان 
املستشار فايز مشاري اجلاسم 
في تصريح لـ»كونا« امس ان 
سيدة اذربيجان االولى قبلت 
اليها  التي قدمهتـــا  الدعـــوة 
الشيخة لطيفة خالل االجتماع 

لزيارة دولة الكويت.
وشاركت في االجتماع رئيسة جلنة شؤون 
االسرة والطفل واملرأة في جمهورية اذربيجان 

الوزيرة هجران حسينوفا.
الوفد  ان  واوضح اجلاسم 
الكويتـــــي اجـــــرى ايضــا 
مباحثـــات مع نائـــب رئيس 
الوزراء االذربيجاني  مجلس 
اكد خالله  افندييف  التشـــن 
االخير على االهمية التي توليها 
بالده لتطوير عالقاتها مع دولة 

الكويت.
واضـــاف ان افندييف ركز 
خالل االجتمـــاع على اهتمام 
بـــــالده مبعاجلـــــة قضايــا 
االســـرة والطفل واستعرض 
التـــي جنمت عن  »املصاعب 
احتالل القوات االرمنية لنحو 20% من االراضي 
االذربيجانية وتشريد اكثر من مليون شخص 

جراء ذلك«.

العازمي إلقرار الكوادر المعطلة
ورفع الظلم عن بعض العاملين في الدولة

لطيفة الفهد بحثت مع سيدة أذربيجان األولى
قضايا حقوق المرأة ورعاية األسرة والطفل

األمير هنأ الرئيس العراقي بانتخابه: نأمل أن تسهم 
هذه الخطوة في تعزيز وحدة العراق الوطنية

العنزي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى تيمور الشرقية

هنأ رئيــــس احتــــاد نقابات 
العاملــــن بالقطاع احلكومي بدر 
العازمي صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وســــمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد أفراد 
احلركة النقابية والعاملن بوزارات 
الدولة والشعب الكرمي بحلول عيد 

األضحى املبارك.
وقال العازمي ان احتادنا املهني 
الــــذي يرعى مصالــــح العاملن 
الدولة والذين ميثلون  بوزارات 
الكبرى في املجتمع  الشــــريحة 
والــــذي يتشــــرف االحتــــاد بأن 
يتحدث بلسانهم ويتبنى آمالهم 
وطموحاتهم الوظيفيةـ  مازال يشدد 
على ضــــرورة االهتمام مبصالح 
العاملــــن بالــــوزارات املختلفة، 
فهي مطالــــب ملحــــة ومرتبطة 
مبعيشتهم وحتســــن أحوالهم 
املعيشــــية ومســــتوى دخولهم 
الشــــهرية، خاصة في ظل وجود 
حالة من التهاون من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية عند نظره ودراسته 
ألكثر القضايا أهمية وهي كوادر 
العاملن الذين انتقصت حقوقهم 
املشروعة وانه ال يجوز االستهتار 
مبصير املوظفن ومستقبلهم املادي 
وامتيازاتهم املالية، فهناك العديد 
من الشرائح التي ظلمت مازالت 
تعاني من جتاهل الديوان ومجلس 
اخلدمة املدنية ملطالبهم، األمر الذي 
أدى إلى إصابتهم وإصابتنا أيضا 
باإلحباط. وزاد بأن مجلس اخلدمة 
املدنيــــة يتكون من مجموعة من 
الكفــــاءة واخلبرة  الوزراء ذوي 
وهم باألساس جنود في حكومة 
الوزراء  ســــمو رئيس مجلــــس 
الشــــيخ ناصر احملمد ذي النهج 
اإلصالحي والقرارات الشعبية، 
وفي هذا املجال ندعو الوزراء إلى 
انتهاج نفس النهج والسير على 

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقيــــة تهنئة الى الرئيس جالل الطالباني رئيس 
جمهورية العراق الشــــقيق عبــــر فيها عن خالص 
تهانيه بالثقة التي اوالها اياه مجلس النواب العراقي 
بانتخابه رئيســــا جلمهورية العراق الشقيق لفترة 

والية رئاسية جديدة.
آمال سموه أن تســــهم هذه اخلطوة املباركة في 
اشــــاعة االمن واالستقرار في ربوع العراق الشقيق 
وتعزيز وحدته الوطنية ومبا ميكنه من اســــتعادة 

دوره املنشود في محيطه العربي واالقليمي.
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ملواصلة 
قيادة البلد الشقيق لتحقيق كل ما يتطلع اليه شعبه 
الكرمي من تقدم وازدهار ولعالقات البلدين الشقيقن 
كل التطور والنماء ملا فيه مصلحتهما املشتركة راجيا 

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتن.

كواالملبور - كونا: قام سفيرنا 
لدى جمهورية اندونيسيا ناصر 
العنزي بتقــــدمي اوراق اعتماده 
سفيرا محاال فوق العادة ومفوضا 
للكويت لــــدى جمهورية تيمور 
الشرقية الدميوقراطية. وذكر بيان 
صادر عن سفارتنا لدى جاكرتا 
امس ان السفير العنزي قدم اوراق 
اعتمــــاده الى رئيــــس جمهورية 
الدميوقراطية  الشــــرقية  تيمور 
د.خوســــيه راموس هورتاه في 
قصر الرئاسة في العاصمة ديلي. 
ونقل الســــفير حتيــــات صاحب 
الشــــيخ صباح  الســــمو األمير 
األحمد وسمو ولي العهد وسمو 
الوزراء للرئيس  رئيس مجلس 
التيمــــوري ومتنياتهم له بدوام 
الصحة والعافية ولشعب تيمور 

مزيدا من التقدم واالستقرار.
الرئيس خوسيه  واســــتذكر 
الزيــــارة التاريخية التي قام بها 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
الــــى جمهورية  الوزراء  مجلس 
تيمــــور الشــــرقية والتي قال ان 
كان لها االثــــر البالغ في انعاش 
العالقــــات الكويتية ـ التيمورية 
والتي رسخت قواعد العالقات بن 

البلدين الصديقن من خالل توقيع 
العديد من االتفاقيات املختلفة التي 
ستسهم في تطوير وتنمية هذه 
العالقات. ووجه الرئيس التيموري 
الدعوة جلميع اجلهات الكويتية 
املختلفة الرسمية وغير الرسمية 
لزيارة بالده مــــن اجل دفع هذه 
العالقات نحــــو املزيد من التقدم 
واالزدهار في جميع املجاالت معربا 
عن حرص تيمور الشرقية على 
توثيق وتطوير هــــذه العالقات 
ودفعها الى االمام في كل امليادين 

السيما االقتصادية واالستثمارية. 
وتطرق العنزي خالل اللقاء الذي 
جمعه بالرئيــــس التيموري الى 
مجمل القضايا واملوضوعات ذات 
االهتمام املشــــترك بــــن البلدين 
الصديقــــن، مؤكــــدا متانة هذه 
العالقــــة من خالل الزيارات التي 
قامت بها الوفود الرسمية في كال 
اجلانبن وآخرهــــا زيارة رئيس 
الــــوزراء التيموري للكويت وما 
حققته من جناح واضح ساهم في 

تفعيل العالقات وتطويرها.

هدي توجيهات صاحب الســــمو 
األمير وســــمو ولي عهده وسمو 
رئيس مجلس الوزراء واالقتداء 
بآرائهم السديدة في السعي الشديد 
إلنصاف املواطنن وإقرار حقوق 
املوظفن وحتقيق كل ما من شأنه 
حتسن مستوى معيشتهم في إطار 

من املصلحة العامة.
وأضاف ان احتادنا املهني تقدم 
مبطالبات عديدة وكثيرة ألصحاب 
القرار فــــي الدولة من أجل إقرار 
البــــدالت والعالوات التي يطالب 
بهــــا املوظفون الذين ظلموا على 
نحو صــــارخ، كما قــــام احتادنا 
املهني بتقدمي العديد من املذكرات 
القانونية والوافية لديوان اخلدمة 
املدنيــــة ومجلس اخلدمة املدنية 
الشــــرائح  والتي توضح أحقية 
التــــي ظلمت ولــــم حتصل على 
كوادرهــــا، ونحن بدورنا نطالب 
مجلس اخلدمة املدنية بأن ينأى 
بنفسه عن شبهة تعطيل مصالح 
الدولة  وحقوق موظفي وزارات 
املستحقن لتلك الكوادر حيث مت 
االهتمام مبصالح بعض املوظفن 
ومتيزهم على البعض اآلخر ومنح 
كوادر للبعض دون البعض اآلخر 
على الرغم مــــن كونهم أصحاب 

حق واضح وظاهر ويستند الى 
القانونيــــة الواضحة،  الركائــــز 
واحتادنا املهني إذ يطالب بضرورة 
إنصافهم فهم جميعــــا أبناء هذا 
الوطن املعطاء وحتى ال يكون لهذا 
األمر أثر ســــلبي على مستويات 
أدائهــــم الوظيفــــي ومعنوياتهم 

وإصابتهم باإلحباط.
وأضــــاف ان احلركة النقابية 
مســــتقلة ال تنتمي ألي تكتالت 
داخلية أو خارجية، وقد ظل عملنا 
النقابي على حياده واستقالليته 
طوال األربعن عاما املاضية وهي 
من السمات التي تفتخر بها حركتنا 
النقابية على الرغم من احملاوالت 
النقابي،  العمل  العديدة لتجيير 
وقد استمر احتادنا على ذلك النهج 
املستقل وظل يعمل ضمن منظومة 
واضحة املعالم للدفاع عن مصالح 
الطبقة العاملة في كل املجاالت، 
كما أن دولتنا احلبيبة قدمت الدعم 
الكبير حلركتنا النقابية على مر 
األوقات انطالقا من إميانها الكبير 
بدور حركتنا النقابية وبطبيعة 
العمل النقابــــي وما يقوم به من 
إسهامات وأنشطة تعود بالنفع 
على كل الفئات العمالية ويسهم 

في استقرار عالقات العمل.
وزاد بــــأن احتادنــــا املهنــــي 
مبجلسه التنفيذي اجلديد سيستمر 
على نفــــس النهج الذي ســــلكه 
النقابيون السابقون، ويدافع عن 
استقاللية العمل النقابي ويرعى 
مصالح العاملن بوزارات الدولة، 
وسيواصل التواصل مع صانعي 
القــــرار في الدولة من أجل إيجاد 
حلول عادلة لهؤالء املوظفن الذين 
أهدرت حقوقهم وإلقرار كوادرهم 
وستتولى الدفاع عن تلك الكوادر 
من خالل إثبات مشروعية حقوقهم 
وأحقيتهم في احلصول على تلك 

االمتيازات والبدالت املالية

بحث مع الرئيس التيموري القضايا المشتركة

بدر العازمي

الشيخة لطيفة الفهد

الشيخة شيخة العبداهلل

)كرم ذياب( أحمد الفارسي وسعد املطيري عقب توقيع االتفاقية 

السفير ناصر العنزي خالل لقائه رئيس تيمور الشرقية

السفير منصور العتيبي خالل إلقائه كلمته

الشيخ د.محمد الصباح مكرما عماد الثاقب

شيخة العبداهلل: أنشطة اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين 
حققت نجاحًا واستقطبت عددًا كبيرًا من ذوي اإلعاقة

مذكرة تعاون بين »العطاء« و»هوثورن«
لدعم ذوي اإلعاقة واأليتام والمسنين

تشمل إقامة أنشطة وورش عمل

عادل الشنان
وقعت قناة العطاء مساء أمس االول مذكرة تعاون مع فندق هوثورن حولي 
لدعم مســـيرة ذوي االحتياجات اخلاصة وااليتام واملســـنن، وإقامة الندوات 
وورش العمل اخلاصة بهذه الشريحة مع كل الفعاليات التي تخص نشاطاتهم 

املختلفة.
وقـــال رئيس مجلـــس ادارة قناة العطاء الفضائية أحمد الفارســـي ان هذا 
التعاون يعتبر األول من نوعه في منطقة الشـــرق االوســـط ويعتبر اخلطوة 
االولى النطالق عدة أنشطة مختلفة، خاصة بشريحة مهمة في املجتمع سيشارك 
بها عدد من ممثلي احلكومة واألمة وأطباء عاملين، مؤكدا ان القيادة السياسية 
تولي اهتماما كبيرا بفئة املعاقن وااليتام وكبار السن. بدوره، متنى مدير عام 
فندق هوثورن سعد املطيري من مختلف جهات القطاع اخلاص املشاركة ولو 
بشيء بســـيط خلدمة اخوانهم املعاقن االيتام وكبار السن، خصوصا ان هذا 

هو املعدن احلقيقي ألهل الكويت قاطبة.

الكويت لحصر استخدام »الڤيتو« في مسائل الفصل السابع

م »بيتك« لدوره في مساندة المبدعين محمد الصباح كرَّ

اقترحت الكويت حصر استخدام حق 
النقض الـ )ڤيتو( في املسائل املدرجة حتت 
الفصل الســـابع من ميثاق األمم املتحدة، 
وأكدت أن الهدف من عضوية املجلس ليس 
التكسب السياسي ألعضائه أو للمجموعات 
اجلغرافية، وإمنـــا حتقيق صيانة األمن 

والسلم الدولين.
جـــاء ذلك فـــي كلمة املنـــدوب الدائم 
لبعثة الكويت لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي أمام اجلمعية العامة في 
دورتها اخلامسة والستن أمس األول أثناء 
مناقشـــتها تقرير مجلس األمن ومسألة 
التمثيل العـــادل وزيادة عـــدد أعضائه 

ومسائل إصالحية أخرى.
وشدد العتيبي في كلمته على »أهمية 
وضع حدود وضوابط على نطاق استخدام 
حق النقض منها االقتصار في استخدامه 
على املســـائل التي تندرج حتت الفصل 

السابع من امليثاق«.
وأعرب عـــن القلق إزاء عـــدم إحراز 
تقدم في قضية اصالح مجلس األمن في 
املناقشـــات العامة للجمعية العامة منذ 
أكثر من 18 عاما رغم وجود اتفاق عام بن 
الدول األعضاء من حيث املبدأ على إجراء 
التغيير واإلصالح، وألنه بعد ستة عقود 
ونصـــف العقد من إنشـــاء األمم املتحدة 
لم يحـــظ حتى اآلن ما يقارب ربع الدول 

األعضاء بعضوية مجلس األمن.

كــــرم نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
التمويل  د.محمد الصباح بيت 
الكويتي )بيتك( لدعمه املتواصل 
العلميــــة واألعمال  لألنشــــطة 
االجتماعية ذات العالقة والهادفة 
إلى تطوير قدرات املجتمع وإبراز 
الصورة الطيبة عن الكويت في 
احملافل العلميــــة الدولية، وقد 
تسلم التكرمي الرئيس التنفيذي 
بالوكالة عماد الثاقب خالل احلفل 
الذي عقده النادي العلمي الكويتي 
علــــى هامش املعــــرض الدولي 
الثالث لالختراعات في الشرق 
األوسط، باعتبار »بيتك« شريكا 
استراتيجيا في احلدث الذي نظمه 
النادي العلمي برعاية ســــامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وقــــال الثاقب فــــي تصريح 
صحافــــي ان »بيتك« من خالل 
هذا املعــــرض يضع جهوده في 
العلمي  البحث  أنشــــطة  خدمة 
ودعم املخترعن واملبدعن في 
الكويت من خالل توفير الفرص 
املناسبة لهم لعرض اختراعاتهم 
التطور  واســــتثمارها لتحقيق 
املنشــــود في مختلــــف مناحي 

الثالث لالختراعات في الشرق 
األوســــط إياد اخلرافي بجهود 
»بيتك« وقال: في ظل التسابق 
الكبيــــر للدول لتحقيق التفوق 
العلمية  املجــــاالت  والتفرد في 
والبحثيــــة خلدمــــة القطاعات 
الصناعية والتكنولوجية لديها 

احلياة، مؤكدا فــــي هذا الصدد 
أهمية تكامل جهود القطاعن العام 
واخلاص لتحفيز املبدعن على 

مواصلة إبداعهم.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس 
العلمي ورئيس  النــــادي  إدارة 
اللجنة املنظمة للمعرض الدولي 

الرفاه والتقدم  أمال في حتقيق 
لشــــعوبها، تأتي أهمية رعاية 
واحتضــــان العقــــول املبدعــــة 
وتوطينها محليا ألجل حتقيق 
أقصى استفادة ممكنة من نتاج 
إبداعاتها، مؤكدا على أن تدخل 
مؤسسات القطاع اخلاص يبدو 

مهما للغاية في ســــبيل حتقيق 
هذا الهدف املنشود، مشيدا في 
هذا الصدد مببادرة »بيتك« التي 
لم تتوقف عند حدود املشاركة 
في املعرض فحسب وإمنا امتدت 
لتشمل تطوير منظومة التعليم 
عموما واالرتقاء بنشاط البحث 

العلمي.
وأضــــاف اخلرافي: لدينا في 
الكويت عقول مبدعة قادرة دائما 
على تقدمي أفضل االبتكارات، في 
املقابل هؤالء أحوج ما يكونون 
لألخذ باختراعاتهم واستثمارها 
بالشــــكل األمثل، داعيا في هذا 
الصــــدد الــــى أن تتوجه برامج 
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
اخلاصة الــــى هذا اجلانب الذي 

سيعود بالفائدة على اجلميع.
وتبدو جهود »بيتك« واضحة 
في مجال رعاية ودعم املبتكرين، 
والتي جتلت في الفترة األخيرة 
في تكرمي املبدعــــن الكويتين 
أصحاب االختراعات الفائزة في 
معرض جنيڤ الذي اقيم في مايو 
املاضــــي، إضافة الى تخصيص 
جائزة لإلبداع التي تساهم في 
تشجيع املبدعن، وجائزة »بيتك 

لإلبداع الصحافي«.

وشدد على وجوب إتاحة فرصة أكبر 
للدول الصغيرة في احلصول على عضوية 

املجلس واملساهمة في أعماله.
بيد أن السفير العتيبي أقر بتحقيق تقدم 
في املناقشات بخاصة فيما يتعلق بطرق 
وأساليب عمل املجلس، حيث أصبح هناك 
توافق شبه عام على كثير من اإلجراءات 
واملقترحات املطلوب إدخالها وأعرب عن 

األمل في أن تشهد هذه الدورة اتفاقا تاريخيا 
يعزز من دور مجلس األمن وفعاليته.

وأكد في نفس الوقت أن االتفاق على 
أي مسألة من املسائل املرتبطة بتوسيع 
وإصالح مجلس األمن ســـواء في مرحلة 
املشاورات أو املفاوضات احلكومية »يتعن 
أن يكون اتفاقا عاما لضمان التوصل الى 
إصالح حقيقـــي للمجلس يحظى بقبول 

عام ما يسهل تنفيذه«.
واعتبر أن ذلك يتطلـــب أيضا اتباع 
الشفافية وتوافر حسن النية وجتنب أي 
حتركات منفردة ترمي الى حتقيق مصالح 
وطنية، مبينا أن »عضوية مجلس األمن 
هدفها خدمة األمن والسلم الدولين وتترتب 
عليها أعباء ومسؤولية دولية وليس هدفها 
التكسب السياسي أو احلصول على مميزات 
لدول بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة 
فالهدف أسمى وأرقى وهو صيانة السلم 

واألمن في العالم«.
وأوضح أنه في حال االتفاق على زيادة 
عدد املقاعد غير الدائمة فإن توزيعها على 
املجموعات اإلقليمية يتعن أن يأخذ بعن 
االعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت على 
عدد الدول األعضاء في املجموعة اآلسيوية 
وعدم إغفال حق الدول العربية واإلسالمية 
فـــي التمثيل الذي يتناســـب مع حجمها 
ومساهماتها ودورها في الدفاع عن مقاصد 

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
وشدد على أن عملية اصالح مجلس 
األمن يجب أن تكون جزءا من عملية إصالح 
وتطوير تشمل جميع أجهزة األمم املتحدة 
ألن اإلصالح الهادف الى حتســـن األداء 
وكفالة الكفاءة والفعالية يتعن أن يكون 
عملية مستمرة تواكب أي تغييرات حتدث 
في املهام واملسؤوليات وتتصدى للتحديات 

التي يواجهها املجتمع الدولي.

أكدت الرئيس الفخري للنادي 
الرياضـــي للمعاقن  الكويتـــي 
الشـــيخة شـــيخة العبداهلل ان 
مهرجان اليوم الوطني السادس 
للتضامن مع املعاقن الذي استمر 
ســـبعة ايام حقق جناحا كبيرا 
واستقطبت انشطته عددا كبيرا 

من املعاقن.
وقالت الشـــيخة شـــيخة لـ 
»كونـــا« أمس ان هـــذا التجمع 
السنوي للمعاقن الذي اقيم في 
مقر النـــادي الكويتي الرياضي 
للمعاقن برعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد شمل 
التي  العديد من االنشطةاملميزة 
اســـعدت جميع املشـــاركن من 

املعاقن واسرهم.
واضافت انه مت خالل األنشطة 

جميع اعضاء اللجان العاملة في 
التي عملت للتحضير  املهرجان 
اجليد له ما اظهره بهذه الصورة 

الالئقة.

توجيه الشكر والعرفان لكل من 
القانون اجلديد  اقرار  ساهم في 
للمعاقـــن رقـــم 8/2010 وفـــي 
مقدمتهم ســـمو امير البالد الذي 
كان لـــه الفضل األول في خروج 

هذا القانون الى النور.
وذكـــرت ان املهرجان تضمن 
ايضا زيارة ملقر مجلس االمة خالل 
انعقاد اجللسة اخلاصة باملعاقن 
لشكر اعضاء السلطتن التنفيذية 
والتشـــريعية على مساهمتهم 
الفاعلة في اقرار القانون والبدء 

في تنفيذ بنوده.
من جانبه ثمن رئيس النادي 
الرياضـــي للمعاقن  الكويتـــي 
السامية  الرعاية  العازمي  مهدي 
للمهرجان التي كان لها اكبر االثر 
في جناح أنشطته منوها بجهود 

وقـــال العازمي الـــذي ترأس 
العليا املنظمة لالحتفال  اللجنة 
باملهرجان ان االنشـــطة اشتملت 
على العديد من الفقرات الثقافية 
واالجتماعية والرياضية إلرضاء 
جميع اذواق املعاقن اضافة الى 
اقامـــة عدد من ورش العمل التي 
من شأنها صقل خبرات املعاقن 

في عدد من املجاالت.
واضـــاف ان املهرجان تضمن 
ندوة نوقشت فيها قضايا وهموم 
املعاقن بحضور اكادميين مهتمن 
بشـــؤون هذه الفئة من املجتمع. 
وذكر ان احلفل اخلتامي للمهرجان 
شهد تكرمي اصحاب املراكز االولى 
في مســـابقة حفظ القرآن الكرمي 
وجتويده اخلاصة بالنادي مشيرا 
الى ان االبتسامة التي لم تفارق 

وجوه املعاقن طيلة فترة املهرجان 
هي اكبر اجنـــاز للقائمن عليه. 
اكد مدير املهرجان شافي  بدوره 
الهاجـــري انه ملس رضـــا كبيرا 
من جميع املشـــاركن في انشطة 
املهرجان السيما انها كانت متنوعة 
وراعت جميـــع هوايات املعاقن 
مبينا ان عددا كبيرا من الهيئات 
واجلمعيات واالندية التي تعنى 
بشؤون املعاقن شاركت في هذه 

االحتفالية.
الذي يشغل  الهاجري  وابدى 
منصب امن سر النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقن اعجابه مبستوى 
املشاركن في املهرجان الرياضي 
الذي اقيم ضمن انشطة املهرجان 
والـــذي اظهر عددا مـــن املواهب 

اجليدة في عدد من االلعاب.

شملت العديد من الفقرات الثقافية واالجتماعية والرياضية

الثاقب: من المهم تعاون القطاعين لدعم المخترعين


