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النويعم: إيداع مليوني دينار كوديعة بنكية لدعم المركز المالي 
واستكمال منشآت تعاونية مبارك الكبير والقرين وأنشطتها

العديد من األنش����طة للمساهمني 
وأهالي املنطقة، حيث قدمت دعمها 
للمستوصف واملدارس واجلهات 
احلكومية املختلف����ة في املنطقة 
مببل����غ ق����دره 12212 دينارا وهي 
مس����تمرة حتى الي����وم في تلبية 
احتياج����ات املس����اجد واملدارس، 
كما أنها قامت بتقدمي تذاكر املراكز 
الترفيهية للمس����اهمني بأس����عار 
مخفض����ة جدا، في ح����ني وزعت 
على املساهمني الهدية الرمضانية 
بإجمالي مبلغ قدره 168 ألف دينار، 
كما أنها أمتت استعداداتها لتسيير 
رحلة العمرة إلى األراضي املقدسة 
لعدد 200 مساهم، بسعر مخفض 
خالل شهر مارس املقبل، مؤكدا أن 
اجلمعية مستمرة في تقدمي املزيد 
من اخلدمات واألنشطة االجتماعية 
على ض����وء املبالغ املتوافرة لبند 

املعونة االجتماعية.

لجنة التقسيم

ولف����ت إلى أن جلنة تقس����يم 
التعاونية والتي  القرين  جمعية 
عمل فيها وأش����رفت على عملية 
التقسيم، قامت في البداية بحصر 
جميع املوجودات واإلعداد جلرد 
األسواق املركزية واألفرع جلمعية 
القرين التعاونية متهيدا للتقسيم، 
مشيدا باملجهود الكبير الذي قام 
به أعضاء اللجنة نظرا لضخامة 
حجم العمل واتساع منطقة عمل 
اجلمعية، حيث أسفرت تلك اجلهود 
عن االنتهاء من أعمال التقس����يم 
وتس����لم اجلمعية مع بداية شهر 
يونيو املاضي، وتس����لم أسواق 

وأفرع مجهزة وتعمل. 

على النظام اآللي من خالل برنامج 
كامل، مضيفا أن اجلمعية استكملت 
الهي����كل اإلداري، وقامت بتجهيز 
فرع متوين مبركز الضاحية رقم 
5 مبنطقة مبارك الكبير ومت تأثيثه 
بالثالج����ات واألرف����ف وافتتاحه 
ألهل املنطقة، كما أنه متت إعادة 
تأهيل ف����رع بقالة رقم 4 مبنطقة 
القرين وجتهيزه بالكامل وتأثيثه 
بالثالج����ات واألرفف وذلك ضمن 
خطة إعادة تأهيل األفرع املتهالكة. 
ولفت إل����ى أن اجلمعية خاطبت 
وزارة الش����ؤون لتجهيز السوق 
الفرعي مبرك����ز الضاحية رقم 5، 
ومت اختيار مكتب استشاري وجار 
إعداد املخططات وكراسة الشروط 
واملواصف����ات لطرحها بالصحف 
الختيار إحدى الشركات لتأثيث 
السوق، في حني أنه جار استخراج 
التراخي����ص الالزمة الفتتاح فرع 
البنشر والكهرباء مبنطقة مبارك 
الكبير، الفتا إل����ى أنه مت طرح 7 
محالت مبرك����ز الضاحية رقم 5 
بعد أخذ موافقة الش����ؤون وذلك 
لتشغيل أنش����طة وهي: املطعم، 
مأكوالت خفيفة، مخبز وحلويات، 
هواتف، صالون س����يدات، حالق 
رجال، مصبغة، ومتت ترس����ية 
احملالت بدعم 235 ألف دينار متت 

إضافتها لالحتياطي القانوني.

المساهمات االجتماعية

وعل����ى صعي����د اخلدم����ات 
التي  االجتماعي����ة واملس����اهمات 
قامت بها اجلمعية لتطوير املنطقة 
العلم، أوضح  والتش����جيع على 
النويعم أن اجلمعية ساهمت في 

اإلعداد لتجهيز فرع لوازم العائلة 
في منطقة مب����ارك الكبير، حيث 
متت مخاطبة بلدية الكويت ألخذ 
املوافقات الالزمة، وكذلك لتخصيص 
موقع لتجهيز فرع متوين مبنطقة 
القرين، مش����يرا إلى أن اجلمعية 
تقوم حاليا بحصر عدد من األفرع 
املتهالكة متهيدا إلع����ادة تأهيلها 
لتقدمي خدمة أفضل للمساهمني، 
حيث مضى على تلك األفرع أكثر 
من 15 عاما، كما أنها تقوم بحصر 
عدد من احملالت الشاغرة في األفرع 
متهيدا ملخاطبة وزارة الش����ؤون 
لتحديد األنشطة الضرورية لطرحها 

لالستثمار.

تجهيزات إدارية

وعلى الصعيد اإلداري أوضح 
أنه مت االنته����اء من جتهيز مركز 
إداري ومت تأثيثه بالكامل وتوزيع 
اإلدارات واألقسام، في حني مت جتهيز 
قسم احلاسب اآللي وربط السوق 
املركزي واألفرع واالعتماد بالكامل 

األسعار وكسر حدة الغالء، اهتماما 
كبيرا، وذلك في سبيل رفع األعباء 
املعيشية عن كاهل املواطن، حيث 
أطلقت خالل الفترة املاضية، ومنذ 
بداية شهر رمضان املبارك خمسة 
مهرجانات بأسعار مخفضة، وذلك 
بدعم من قبل الش����ركات، وكذلك 
اجلمعي����ة الت����ي خفضت هامش 
الربح على معظم السلع األساسية 
واالستهالكية، باإلضافة إلى إطالق 
مهرجان العودة للمدارس مما كان 
له بالغ األثر على املساهمني وأعاد 

الثقة في نفوسهم بجمعيتهم.

مشاريع إنشائية

النويعم  من جهة أخرى، ذكر 
أن اجلمعية تن����وي إطالق املزيد 
من املشاريع اإلنشائية على املدى 
املتبقية  الفت����رة  املنظور وخالل 
من الس����نة املالية، حيث إنه جار 
اإلعداد لطرح 4 محالت في مركز 
الضاحية رقم 5 لالستثمار، كما يتم 
التحضير في الوقت احلالي لطرح 
عدد من احملالت في مركز الضاحية 
الرئيس����ي مبنطقة مبارك الكبير 
خارج وداخل السوق املركزي، وذلك 
الس����تثمارها في أغراض متنوعة 
تبعا حلاجة أهالي املنطقة، مشيرا 
إلى أن اجلمعية أمتت استعداداتها 
لتأسيس السوق املركزي مبنطقة 
مبارك الكبير، حيث متت مخاطبة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الختيار أحد املكاتب االستشارية 
متهيدا إلعداد املخططات وكراسة 
الشروط واملواصفات لطرحها على 

الشركات.
وأضاف النويعم أنه جار اآلن 

محمد راتب
أكد املدير املع����ني في جمعية 
مبارك الكبير والقرين التعاونية، 
فهاد النويعم، أن اجلمعية حققت 
مبيعات قياسية بلغت 10 ماليني 
و294 ألف دينار، مبتوسط مبيعات 
ش����هرية قدره مليون و470 ألف 
دين����ار، متوقعا زي����ادة املبيعات 
بنسبة 25% خالل الفترة املتبقية 
من السنة املالية، وذلك مع استمرار 
التس����ويقية  إقام����ة املهرجانات 
الذكية، إضافة إلى توسعة بعض 
األفرع وتش����غيل السوق الفرعي 
رقم 5 ف����ي مركز الضاحية. وقال 
النويع����م في تصري����ح صحافي 
أدلى به مبناس����بة انته����اء العام 
2010 وإيضاح إجنازات اجلمعية 
خالل الفترة املاضية التي أعقبت 
تقسيم جمعية القرين التعاونية 
إل����ى جمعيتني وإش����هار جمعية 
مبارك الكبير والقرين التعاونية: 
إن اجلمعية قامت مع بداية شهر 
أكتوبر املاضي بإيداع مبلغ 2 مليون 
دينار كوديعة بنكية لدعم املركز 
املالي للجمعية، ومواجهة املرحلة 
املقبلة واستكمال منشآت اجلمعية، 
الفتا إلى أن اإلدارة تقوم بتسديد 
أرصدة املوردي����ن بصفة دورية 
دون أي تأخي����ر، وهو ما انعكس 
بصورة إيجابية على العالقة مع 
الشركات املوردة، وشجعها على 
دعم املهرجانات التسويقية بصفة 
مستمرة، إضافة إلى قيامها بعمل 
عروض خاصة للجمعية ال تتوافر 
في اجلمعيات التعاونية األخرى. 
وذكر أن اجلمعية أولت املهرجانات 
التسويقية التي تهدف إلى حتطيم 

10 ماليين و294 ألف دينار مبيعات تعاونية مبارك الكبير والقرين وإنجازات بالجملة خالل 6 ش�هور 

الجمعية أطلقت مهرجانات ضخمة لتحطيم األسعار وتخفيف األعباء عن المواطنين

فهاد النويعم

حسني الدويهيس د.فاضل صفر

)كرم ذياب( الشيخة فريحة األحمد والشيخة شيخة العبداهلل ونواف العدواني خالل تكرمي إحدى املشاركات  

جانب من التكرمي

»الشؤون«: تمديد عمل حسين الدويهيس 
مديرًا التحاد الجمعيات لمدة عامين

بشرى شعبان
اصدر وزير األش���غال العام���ة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 
باالناب���ة د.فاضل صفر قرارا بش���أن متديد مدة 
عمل املدير املعني الحت���اد اجلمعيات التعاونية 

االستهالكية.
واوضح بيان من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل امس ان القرار ينص على ان تنتهي مدة 
عمل حسني مجبل الدويهيس كمدير مؤقت الحتاد 

اجلمعيات التعاونية االستهالكية بعد عامني اعتبارا 
من 2011/2/1.

واضاف البيان ان املادة الثانية من القرار تنص 
على انه يجب على املدير املعني االعالن عن فتح باب 
الترشيح لعضوية مجلس االدارة ودعوة اجلمعية 
العمومية النتخاب مجلس ادارة جديد خالل ثالثة 
اشهر من انتهاء املدة املشار اليها باملادة السابقة 
على ان يستمر املدير املعني في تسيير امور االحتاد 

حتى انتخاب مجلس االدارة اجلديد.

عوض: إجراءات صارمة 
ضد األفعال المضّرة بالمزروعات

»الزراعة« تنظم دورة 
بعنوان »زراعة األسطح«

محمد راتب
العامة  العالقات  اكد مدير 
واالع���الم في الهيئ���ة العامة 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
السمكية شاكر عوض ان هناك 
عددا من االجراءات الصارمة 
تنتظ���ر حائ���زي احليازات 
الزراعية في املناطق الزراعية 
املختلفة الذين يقومون بأفعال 
تضر بالنظاف���ة واملزروعات 
واحليازات الزراعية، مشيرا الى 
ان هذه االفعال تتمثل في جتميع 
النفايات واحليوانات النافقة 
ومخلفات البن���اء واملخلفات 

الزراعية واحليوانية  البالستيكية واملخلفات 
والسمكية وعبوات املبيدات واالسمدة الكيماوية 
الفارغ���ة واي مخلفات اخ���رى داخل او خارج 
احليازات الزراعية من القسائم الزراعية وقسائم 
اخلدمات واملستوصفات البيطرية وحظائر االبل 
وحظائر املاشية وقسائم االبقار واملشاتل ومزارع 
الدواجن وقسائم اخليل واالستزراع السمكي 

وقسائم النحل او اي قسائم اخرى.
واضاف عوض ان عل���ى حائزي احليازات 
الزراعية املذكورة ان يلتزموا بتنظيفها من الداخل 
واخلارج وعدم ابقاء اي نفايات بها او باملواقع 
القريبة منها او حولها ونقلها ووضعها في االماكن 
املخصصة لها من قبل اجلهات املختصة مع مراعاة 

االلتزام باملواصفات  ضرورة 
الصحية للص���رف الصحي 
لسكن العمال ومنع استخدام 
احواض خلط وتخمير السماد 
الطبيعي )املخيسة( وااللتزام 
بالشروط واملواصفات املعتمدة 
من الهيئ���ة واخلاصة بأماكن 
جتميع السماد العضوي والتي 
تنص على ض���رورة تخزين 
االسمدة الطبيعية في احواض 

مغطاة.
واش���ار الى ان���ه في حال 
عدم التزام حائزي احليازات 
املذكورة ستقوم الهيئة باتخاذ 
عدد من االجراءات حيالهم منها وقف صرف الدعم 
واي خدمات او معامالت او مس���اعدات تقدمها 
الهيئة واخطار ال���وزارات واجلهات املختصة 
ذات الصلة باحليازات املذكورة لوقف التعامل 
وقطع التيار الكهربائي واتخاذ االجراءات جتاه 
املخالف وفي حال ارتكاب اي مخالفة على امالك 
الدولة )احليازات الزراعي���ة( بأنواعها تؤدي 
الى اتالفها او تخريبها او جعلها غير صاحلة 
لالنتف���اع بها في غير الغ���رض املخصصة له 
او النقاص قيمته���ا او فائدتها، يحرر محضر 
باملخالفة طبقا الحكام القانون رقم 105 لسنة 
1980 بشأن نظام امالك الدولة وتتم احالته الى 

االدارة العامة للتحقيقات.

محمد راتب
تنظم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية دورة تدريبية بعنوان »زراعة األسطح« 
باملبنى الرئيس���ي للهيئة بالرابية، من العاشرة 
حتى الثانية عش���رة صباحا، وذكرت الهيئة ان 
الدورة سيقدمها د.طارق فهمي اخلبير باملنظمة 
العربي���ة للتنمية الزراعي���ة، والذي حتدث عن 
احملاور التي تشملها الدورة والتي تتخلص في: 

التعريف بزراعة األسطح وهي عبارة عن استخدام 
أجزاء من الس���طح في انتاج اخلضر والفاكهة 
ونباتات الزين���ة، والنباتات الطبية والعطرية 
بطريقة نظيفة وخالية من اس���تخدام املبيدات، 
في حني سيتناول احملور الثاني التطرق ألهمية 
زراعة األس���طح، والبيانات الزراعية املختلفة، 
وتغذية النباتات في زراعة األس���طح، واملشتل 

في زراعة األسطح.

شاكر عوض

»تعاونية سلوى« تطلق 
مهرجان الربيع األحد المقبل

محمد راتب
أعلن رئي��س مجلس ادارة 
جمعية سلوى التعاونية أحمد 
العبيان ان اجلمعية س��تطلق 
مهرجان عطلة الربيع لتحطيم 
األس��عار على أكث��ر من 200 
سلعة غذائية واستهالكية حيث 
يتج�����ه اجلميع خالل هذه 
للتمتع  البر  الى  العطل������ة 
باألج��واء الس��احرة وتوطيد 
العادات الرائعة من عبق املاضي 

والتراث القدمي.
 ولفت الى ان مجلس االدارة 
س��يدعم الس��لع من ميزانية 
اجلمعية مع تخصيص بعض 
السلع للمس��اهمني فقط يتم 
توزيعه��ا بف��رع اجلملة ملدة 
10 أي��ام م��ن تاري��خ انطالق 
تباع بس��عر  املهرجان، حيث 

غير مسبوق.
وقال ان اجلمعية أطلق�����ت 
خالل االسبوع املاضي املهرجان 
األول لتحطيم األسعار بالفروع 
التابعة للجمعية في ظاهرة غير 
مس��بوقة لتقدمي خدمة افضل 

للمساهمني وأهالي املنطقة.
وم��ن جانب آخ��ر، نظمت 
اجلمعي��ة رحل��ة عم��رة ل��� 
300 معتم��ر من املس��اهمني 
وأهالي املنطقة ملدة أربعة أيام 
التوحيد«،  بفن�������دق »دار 
الرحلة  حي�������ث الق����ت 
استحسان وقب����ول جميع 
الذي��ن تقدم����وا  املعتمرين 
بالش��كر الى مجل��س االدارة 
تقديرا للتنظيم اجلي�����د من 
قبل اللجنة املنظمة وكذل����ك 
تيس��ي���ر جمي��ع األم��ور 
املتميزة  وتقدي����م اخلدمات 

للمعتمري����ن.
وقال العبيان ان املش��روع 
األهم في الفترة القادمة بالنسبة 
للجمعية من جانب واملساهمني 

وأهالي املنطقة من اجلانب اآلخر 
»مشروع توسعة مبنى السوق 
املركزي إلنشاء فرع للخضار 
والفواكه« فنبشر اجلميع بأنه 
مت االنتهاء من مسابقة أعمال 
التصميم واإلشراف الهندسي 
على املشروع وفقا للضوابط 
والقوانني املعمول بها من قبل 
وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة 
والعمل وس��يتم خالل األيام 
القليل��ة املقبل��ة توقي��ع عقد 
االشراف، الصدار التراخيص 
الالزمة للبناء ومن ثم البدء في 

املشروع.
ولفت الى ان مشروع هدم 
وإعادة بناء فرع البنشر اجلديد 
مت االنتهاء من اصدار التراخيص 
الالزم��ة له من قب��ل اجلهات 
املعني��ة، وجار حالي��ا اإلعداد 
لعمل مناقصة للمقاولني للبدء 
في املشروع الذي سيتم بناؤه 
على أحدث طراز معماري من 
حيث التصميم الشكلي وكذلك 
من حيث االمكانيات واملعدات 
التي س��يتم تزويد الفرع بها 
باالضافة الى تزويد أنواع أخرى 
من اخلدمات داخل الفرع بشكل 
يرضي جميع رواد الفرع من 

أهالي املنطقة.
وأضاف انه اميانا من مجلس 
االدارة بأن تقدم الدول يقاس 
مبستوى التعليم فإن اجلمعية 
حترص س��نويا عل��ى تكرمي 
املتفوقني واملتفوقات من ابناء 

املساهمني.
وعل��ى هذا الصعي��د فانه 
س��تبدأ اجلمعية بفت��ح باب 
التسجيل اعتبارا من يوم األحد 
املوافق 23 اجلاري وحتى 24 
منه، على ان يت�����م توزيع 
الهدايا وش��هادة التفوق على 
املكرمني ي��وم الثالثاء املوافق 
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الجمعية سّيرت رحلة العمرة لـ 300 مساهم

فريحة األحمد: دعم جميع المؤسسات 
المهتمة بشؤون ذوي اإلعاقة 

الرشود: جهاز آلي جديد يخفف من انتظار 
المراجعين في إدارة تفتيش وحدة العاصمة

بورسلي: تعزيز دور المؤسسات 
في تشغيل ذوي اإلعاقة بدول التعاون

اكدت رئيسة مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
ألولياء امور املعاقني رحاب بورسلي اهمية تعزيز 
دور املؤسسات واملنظمات والهيئات احلكومية 
واالهلية في مجال تشغيل االشخاص ذوي االعاقة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقالت بورس���لي في تصريح ل���� »كونا« ان 
اجلمعية اخلليجية لإلعاقة س���تنظم بالتعاون 
مع جمعية اولياء امور املعاقني مؤمتر اجلمعية 
اخلليجية العلمي ال�11 بعنوان »تشغيل االشخاص 
ذوي االعاقة بدول مجلس التعاون اخلليجي« في 
ابريل املقبل بهدف استعراض اهم املستجدات في 

مجال تشغيل املعاقني محليا واقليميا وعامليا.
واوضحت ان املؤمتر يأتي استجابة ملا تواجهه 
دول مجلس التعاون اخلليجي من حتديات في 

مجال تش���غيل األش���خاص ذوي االعاقة حيث 
ستتم مناقشتها بصورة موضوعية ملواكبة آخر 
التطورات العربية والعاملية في املجال التشغيلي 
العمل���ي لفئة طاملا انتظ���رت ان يكون لها دور 
ايجابي فعال في صناعة املس���تقبل ألوطانها اذ 
ان تشغيل األشخاص ذوي االعاقة من القضايا 
الهامة التي تعكس مدى اهتمام املجتمعات بدعم 

ومساندة حقوقهم.
 من جانبه قال امني س���ر اجلمعية واملنسق 
العام للمؤمتر صالح اجليماز ل� »كونا« ان هذه 
املؤمترات اصبحت تش���كل ج���زءا من منظومة 
العمل في مجال االعاقة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومحفال علمي���ا مهما يتوق اليه أبناء 

اخلليج في كل عام.

بشرى شعبان
أكد مراق���ب إدارة تفتيش العمل في وحدة 
العاصمة م.عادل الرش���ود حرص اإلدارة على 
تسهيل اإلجراءات وتقدمي كل ما يساعد املراجعني 

على سرعة إجناز معامالتهم.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان اإلدارة تعمل 
في سبيل تخفيف الضغط على املراجعني وتسهيل 
إجناز املعامالت دون انتظار، ولهذا قامت بتركيب 
جهاز آلي موصول بشاشة حاسوب، حيث يقوم 
املراجع بإدخال رقم امللف في اجلهاز فتظهر على 
الشاشة البيانات اخلاصة باسم صاحب العمل 
وتاريخ التسلم والشهر والسنة وتاريخ الطباعة 
ورقم الصادر، وصالحية الشهادة، موضحا ان 
اإلدارة تطلب كشوف الرواتب كل 3 أشهر من 

الشركات واملؤسسات في القطاع األهلي.
وعن عمل وحدات التفتيش قال: نحن نقوم 

بالتدقيق بامللفات وإذا كانت هناك اي مخالفة 
يتقدم صاحب العمل او املندوب املخول بكتاب 
إزالة املخالفات فنرفع الكتاب مع املالحظة الى 
اإلدارة املركزية لتفتيش العمل التخاذ اإلجراء 

الالزم.
وبرر الرش���ود االزدحام احلاصل امس في 
وحدة التفتيش الى توقف أجهزة الوحدة عن 
العمل في اليومني املنصرم���ني نتيجة انتقال 
إدارة عمل العاصمة الى مبناها اجلديد وإيقاف 
البرنامج في مجم���ع بهبهاني )املبنى القدمي( 
وأمس قام مهندس���و التفتيش بإعادة تشغيل 
البرنامج وانتظم العمل امس، حيث قام املوظفون 
بتسلم اكثر من 100 طلب. وجتدر اإلشارة الى 
ان وحدة تفتيش العمل باقية تعمل في املبنى 
القدمي حتى اآلن، ورمبا تستمر في هذا املبنى 
لتخفيف ازدحام املراجعني عن املبنى اجلديد.

اخلاصة من مسنني وايتام ومعاقني 
الى جانب تنظيم دورات رمضانية 
الى جانب العديد من املش����اريع 

اخليرية.
 اما امني س����ر نادي املعاقني 
ش����افي الهاجري فتوجه بالشكر 
لرجل االعمال على تكرميه ابطال 
الكويت من اخوانه املعاقني متمنيا 
ان يكون هذا التكرمي قدوة تقتدي 
بها مؤسس����ات املجتم����ع املدني 
والقطاع اخلاص متمنيا ان تستمر 
هذه االحتفاالت متوجها باس����مه 
وباس����م اخوانه املعاقني بالشكر 
ألبو الكويت صاحب السمو االمير 
حفظه اهلل على املكرمة االميرية 

السخية.

شاكرة الش����يخة فريحة االحمد 
على مش����اركتها واعضاء السلك 
الديبلوماس����ي واحملافظني على 
مش����اركة ابنائنا املعاقني في هذا 
احلفل. وختمت بالتهنئة للشعب 
املكرمة االميرية  الكويتي عل����ى 
السخية قائلة وهي ليس بغريبة 

على والد اجلميع حفظه اهلل.
 بدوره توج����ه رجل االعمال 
نواف العدواني بالش����كر جلميع 
احلضور واع����دا اخوانه املعاقني 
مبزيد من الدعم املادي واملعنوي 
في االيام املقبلة لتشجيعهم على 

املزيد من االبداع.
كاشفا ان توجهه املقبل لدعم 
كافة مؤس����ات ذوي االحتياجات 

بشرى شعبان
طالبت الشيخة فريحة االحمد 
االهتم����ام اكثر بن����ادي املعاقني 
وكافة املؤسسات التي تهتم بهذه 
الش����ريحة العزيزة على قلوبنا 
جميعا مش����يدة مبب����ادرة رجل 
االعمال نواف العدواني في تكرمي 

ابطالنا املعاقني.
وقالت ف����ي تصريح صحافي 
اثناء مشاركتها حفل تكرمي ابطال 
الكويت املعاقني بحضور عدد من 
السفراء واحملافظني انا سعيدة مبا 
شاهدته من مبادرة رجل االعمال 
ن����واف العدواني بتكرمي اخوانه 
املعاقني االبطال الذي ابدعوا في 
كافة املجاالت الرياضية. واضافت 

امتنى لهم املزيد من االجنازات.
الرئيس   وبدوره����ا متن����ت 
املعاقني الشيخة  الفخري لنادي 
شيخة العبداهلل ان حتذو مؤسسات 
القطاع اخلاص واحلكومي حذو 
رجل االعمال الش����اب املتميز في 

تكرمي ابنائهم املعاقني.
العبداهلل: ان تزامن  وتابعت 
هذه الفئة العزيزة على قلوبنا مع 
احتفاالت الكويت مبرور خمسني 
عاما على االستقالل وعشرين عاما 
التحرير وخمس س����نوات  على 
على تسلم صاحب السمو مسند 
االمارة انها ايام سعيدة نتمنى من 
اهلل ان يدميه����ا علينا. وتوجهت 
بالتحية الى شباب الكويت الذين 
يتسابقون على العمل التطوعي 

خالل حفل تكريم أبطال الكويت المعاقين بحضور عدد من السفراء

وحدة تفتيش عمل العاصمة تعمل في المبنى القديم إلدارة العمل

العدوان�ي: نع��د ذوي االحتياج�ات 
الخاصة بمزيد من الدعم المادي والمعنوي


