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أكد املدير العام للهيئة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة حترص على تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وقد قام مجلس االدارة خالل السنة ونصف السنة املنصرمة 

بتفعيل جميع املواد املتعلقة باخلدمات مثل تقاعد املعاق مبكرا وتخفيف ساعات العمل للراعي القانوني للمعاق وتوفير األجهزة التعويضية املجانية ودعم احلفاضات ماديا عبر حسابات املستفيدين، 
اما موضوعا مرافقة املعاق للعالج في اخلارج وتأمني السائق واخلدم فسيتم تفعيلهما هذا االسبوع. كما مت نقل ملفات من هم دون الـ 18 سنة من ادارة الرعاية األسرية في وزارة الشؤون الى الهيئة 

على ان يتم الصرف بداية ابريل املقبل. وكشف د.التمار عن اجتماع مرتقب مع أصحاب املدارس وإداراتها ملعاجلة أوضاع املخالفات ومنح تراخيص وفق معايير عاملية، وأكد ان الهيئة تستقبل 
الشكاوى في قسم السكرتارية وتنظر بها وتأخذ اإلجراء الالزم في شأنها، كما كشف د.التمار عن تشكيل جلنة لدراسة االبتعاث للخارج والداخل جلميع فئات اإلعاقة، مبينا ان الكثير من املخالفات في 
السنوات التي سبقت انشاء الهيئة تعمل الهيئة على معاجلتها، مشددا على ان كل ذي حق سيأخذ حقه ضمن القانون وان الهيئة تنفيذا للقانون قامت مبخاطبة اجلهات احلكومية ذات الصلة البتعاث 
موظفني الجراء دورة في لغة االشارة وسيوفر املكان لها نادي الصم، وعن املبنى البديل عن احلالي أشار الى ان الهيئة تعمل وفق ثالثة محاور مع وزارة التربية لنقل موظفي التطبيقي من املبنى في 

الشامية والبحث عن مبنى آخر واجناز االجراءات اخلاصة ببناء مقر للهيئة في الساملية وأمور كثيرة نتطرق لها في هذا اللقاء مع »األنباء«.

بشرى شعبان

وسنؤكد لهم ان الهيئة لن تقبل 
بأي مخالفات او جتاوزات على 
حساب جودة التعليم الذي يقدم 
لهذه الفئة على اختالف اعاقتها 
ودرجة االعاقـــة مقابل ما يقدم 
من التزامـــات مادية للحضانات 
واملـــدارس واملؤسســـات وذلك 
ملعاجلة ما ذكره ديوان احملاسبة 
من مخالفات وأخطاء وجتاوزات 
ادارية ومالية وقع فيها املجلس 
األعلى للمعاقني سابقا وعدم وجود 
او وضـــوح املعايير والضوابط 
بصـــورة علميـــة وعاملية على 

املدارس في القطاع األهلي.

معالجة الشكاوى

هناك شكاوى شبه يومية 
من أولياء أمور املعاقني 

بهذا الشأن كيف تتعاملون 
معها؟

٭ تستقبل الهيئة جميع شكاوى 
أولياء امور الطلبة ذوي االعاقة 
واملتعلقة باملدارس واحلضانات 
التعليمية والتي  واملؤسســـات 
تتضمن ســـوء تعامل او نقص 
اخلدمات او تكدس اعداد الطلبة 
في الفصل الواحد وتقوم بدارستها 
وتصنيفها متهيدا الطالع املدارس 
عليها واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
مع العلـــم ان الهيئة لن تتراجع 
في اصدار قرارات حازمة ضد اي 
مدرســـة او حضانة او مؤسسة 
تستغل ابناءنا ذوي االعاقة وعدم 
الكافية والعناية  الرعاية  تقدمي 

لهم.
وانني نهيب مبن لديه تظلم من 
اي قرار صدر من الهيئة الى التقدم 
بالتظلم الى قسم سكرتارية الهيئة 
الحالته لإلدارة لدارسته واننا في 
الهيئة لن نقبل بأي ظلم يقع على 
اي طالب مسجل لديها وستتخذ 

القرار املناسب في هذا الشأن.

ماذا عن الطلبة املبتعثني 
سواء للخارج او الداخل 

للتعليم العالي وحصرهم 
في اعاقات محددة؟

٭ ان مجلس ادارة الهيئة شكل 
جلنة من املختصني لدراسة قضية 
الطلبة املبتعثني سواء في الداخل 
او اخلارج على ان يشمل االبتعاث 
جميع فئـــات اإلعاقة التي لديها 
التعليمية الســـتكمال  القدرات 
دراسته العليا سواء في الداخل 
او اخلارج وذلـــك بعد ان تضع 
اللجنة دراستها وحتدد مبوجبها 
أنواع االعاقات ومستوياتها التي 
من املمكـــن ان تكمـــل تعليمها 
وســـيكون هذا حقا لألبناء بناء 
على القانون وان شاء اهلل سيتم 

تطبيقها قريبا.

)2008، 2009، 2010( الـــذي أكد 
على وجود العديد من املخالفات 
اإلدارية والفنية واملالية لبعض 
املدارس واحلضانات في القطاع 
األهلي والتي لم تستوف الشروط 
الالزمة لضمان تقدمي تعليم جيد 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
كما تقوم الهيئة مبعاجلة املخالفات 
التخصصية  اللجـــان  من خالل 
التي ستنتهي من وضع الشروط 
واإلجـــراءات الواجـــب توافرها 
لتســـجيل املدارس واحلضانات 
التي ســـتعتمد  وفـــق املعايير 
من اللجنـــة الفنيـــة التعليمية 
الهيئـــة والتي  ادارة  ومجلـــس 
تشمل سالمة التراخيص وحداثتها 
وشروط اختيار وتعيني املعلمني 
واالمكانيات املتوافرة في املدرسة 
والصفوف الدراســـية والعيادة 

الطبية وغيرها.

فرصة لتعديل الوضع

هناك مدارس ال تتوافر 
فيها ابسط األمور كيف 

تتعاملون معها؟
٭ صحيح هناك عدد من املدارس 
ال تتوافر فيها بعض الشـــروط 
املهمة وال ميكن لها االستمرار في 
تسجيل ابنائنا املعاقني ما لم تعتمد 
الهيئة بعد تعديل أوضاعها  من 
وذلك لنوعية التعليم املقدم لهذه 
الفئة وتعكف الهيئة حاليا على 
حتديث جميع البيانات واملعلومات 
للمدارس واحلضانات واملؤسسات 
التعليمية في القطاع األهلي لوضع 
قاعدة معلومات متكاملة بهدف 
تنفيذ مشروع تقومي احلضانات 
واملدارس واملؤسسات وفق برنامج 
أكادميي تتم مناقشته مع مؤسسات 
خارجية وسيتم منح املدارس مدة 
زمنية كافية ومحـــددة لتعديل 
أوضاعهـــا ومطابقتها للمعايير 

املقرة من الهيئة.
ولهذه الغاية سنعقد اجتماعا مع 
اصحاب املدارس في الـ 14 اجلاري 
وبحضور اإلدارات ومالك املدارس 
اخلاصة الستعراض خطط وبرامج 
الهيئة في مجال تعليم األشخاص 
ذوي االعاقـــة، لذا ســـيكون هذا 
اللقاء لشرح استراتيجية الهيئة 
في مجـــال التعليم بالتعاون مع 
املدارس وإداراتها كما ســـيكون 
مناســـبة لالستماع الى اصحاب 
املدارس واداراتها ألنواع املشكالت 
والصعوبات التي تواجههم من اجل 
حتقيق األهداف في تعليم األبناء 
وفق اللوائح والنظم املستحدثة، 
كما سيتم خالل االجتماع مناقشة 
الرسوم املدرسية ونسبتها حسب 
أنواع االعاقات وعدد الطلبة في 
الفصل واملســـتويات التعليمية 

كما طلبت من نواب املدير العام 
الدوام كل يوم ثالثاء مســـاء من 
الى السادسة الستقبال  الرابعة 
املراجعـــني وااللتقـــاء باملعاقني 
واستقبال الشكاوى واالقتراحات 
علـــى ان يقدمـــوا تقريرا خالل 
اسبوعني عن طبيعة املراجعات 
املسائية والطلبات ليتم حتديد 
عدد من األيام في األسبوع يداوم 
به املوظفون مسائيا لكن حسب 
املراجعات لالســـراع في االجناز 
واحلمـــد اهلل ان ضميرنا مرتاح 
الننا نعمل وفق القانون ونقدم كل 
ما يخدم املعاق وأسرته ومصلحة 

املعاقني فوق كل اعتبار.

هل مت فصل امليزانية ايضا 
عن وزارة الشؤون وما 
وضع القرار الذي اعاد 

الهيئة لكنف »الشؤون«؟
٭ الهيئة مستقلة ولها ميزانية 
مستقلة لكن عند انشائها قبل ما 
يقارب السنتني كانت ميزانيتها 
ضمن ميزانية الشؤون لكن احلمد 
اهلل استطعنا خالل فترة وجيزة 
اجناز موازنة مستقلة ونصرف 
على أساسها وقد أجنزنا املوازنة 
اخلاصة بالهيئـــة مت رفعها الى 

وزارة املالية.
اما بالنسبة للقرار هو صدر عن 
احلكومة السابقة فترة االنتخابات 
حيث لم يكن هناك نائب اول لسمو 
رئيس مجلس الوزراء مت تكليف 
وزير الشؤون برئاسة املجلس 
األعلى للهيئة ولكن مع تشكيل 
احلكومة احلالية واستنادا لقانون 
انشاء الهيئة يرأسها النائب األول 
لسمو رئيس مجلس الوزراء ويضم 
املجلس األعلى جميع الوزراء ذات 

العالقة بشأن املعاقني.

معالجة المخالفات

مشكلة املشاكل التي يعاني 
منها املعاق قضية التعليم 

والتأهيل ولألسف مدارس 
ال تراعي أبسط حقوق هذه 

الفئات كيف تتعاطون مع 
القضية؟

٭ أوال يهمني ان أؤكد في البداية 
التعليـــم والتأهيل  ان مســـألة 
للمعاقني حترص على تنفيذ جميع 
املواد اخلاصة في التعليم )9، 11، 
12( والتي تلزم احلكومة بتقدمي 
اخلدمـــات التعليمية والتربوية 
األمـــر الذي يضمن ســـالمة كل 
الوســـائل والبرامج واإلجراءات 
التي تعمل على تقدمي اخلدمات 
على الوجه األفضل لذلك نحرص 
علـــى تنفيذها وعلـــى تصحيح 
ومعاجلـــة كل املخالفات الواردة 
بتقارير ديوان احملاســـبة للعام 

دورة اإلشارة ملوظفي الدولة
هناك دعوة دائمة من فئة 

الصم ان يكون في وزارات 
الدولة اخلدماتية باألخص 
موظف يتكلم لغة اإلشارة 

هل بدأمت بتطبيق ذلك؟
٭ منـــذ اســـبوعني تقريبا كان 
هناك اتفاق مع نادي الصم على 
ان تنظـــم الهيئة دورات لتعليم 
موظفـــني او ثالثة من كل وزارة 
او مؤسسة حكومية ومن جميع 
اجلهات املعنية التي تتعامل مع 
هذه الفئة وذات عالقة مباشـــرة 
مع اجلمهـــور، وقد قامت الهيئة 
الوزارات واملؤسسات  مبخاطبة 
احلكومية لترشح اثنني او ثالثة 
موظفني للمشاركة في دورات لغة 
االشارة حيث سيقوم نادي الصم 
الدورة  املكان وستكون  بتوفير 
على املستويات األربعة لذا نهيب 
مبؤسسات الدولة االسراع بتزويد 
الذين  الهيئة باســـماء املوظفني 
سيشاركون وذلك يأتي في اطار 

تطبيق القانون.

أين أصبح املبنى البديل 
عن املبنى احلالي؟

٭ الهيئة في هذا الشـــأن تعمل 
ضمن ثالثة توجهات لتأمني مبنى 
بديل عن احلالي وانه منذ اليوم 
االول قلـــت انه ال يصلح ليكون 
مقرا خلدمـــة املعاقني ووضعت 
ضمن أولويات عملي تأمني مكان 
بديل ولو مؤقتا يلبي احتياجات 
املعاقـــني ولهذا كمـــا قلت تعمل 
الهيئة على ثالثة محاور لتوفير 
البديل اوال نعمل مع وزارة التربية 
لنقل موظفي املعاهد التطبيقية 
من املبنى الـــذي تقرر ان يكون 
مؤقتا للهيئة في منطقة الشامية 
البحث عن  ونعمل ايضا علـــى 
ايجاد مكان اخـــر وأخيرا نعمل 
على تسلم األرض املخصصة في 
منطقة الساملية لبناء مبنى دائم 
للهيئة وان شاء اهلل في وقت قريب 

ستحل مشكلة املبنى.

معامالت المعاقين تنجز سريعًا

ماذا عن عمل اللجان 
املختصة وأسباب التأخير 

في البت بامللفات؟
٭ أستطيع ان أؤكد لكم ان جميع 
اللجان اخلاصة بكل فئات املعاقني 
بالرغم من تقليص اعدادها عما 
كانت في الســـابق اال انها تنجز 
وتنتج بشـــكل مختلف كليا وال 
يوجد اي تأخير وأبواب مكتبي 
ومكاتب نواب املدير العام مفتوحة 
للجميـــع للمراجعة في اي وقت 
املعاقني  العـــبء عن  ولتخفيف 
حددنا اياما للنساء واخرى للرجال 

آليا الى حساباتهم.

ربط آلي مع الخدمة المدنية 
والمالية

أين اصبح مشروع ميكنة 
خدمات الهيئة آليا؟

٭ لقـــد بدأت الهيئـــة في تنفيذ 
األنظمة اآللية الشاملة واملتكاملة 
اآللـــي مع ديوان  الربط  وجرى 
اخلدمة املدنيـــة ووزارة املالية. 
وبعد االنتهاء من مشروع الربط 
اآللي املتكامل ســـتبدأ الهيئة في 
توظيف املختصـــني عن طريق 
ديوان اخلدمة املدنية وهي املرة 
األولى التي يتـــم التوظيف في 
الهيئة مباشـــرة حيث ان جميع 
املوظفني احلاليني مسجلون على 

وزارة الشؤون.

بعد ذلك هل يعود 
املوظفون الى وزارة 

الشؤون؟
٭ بداية شهر مارس اصدرت 
تعميمـــا للموظفـــني أبلغتهم 
فيـــه انـــه مبوجب املـــادة 58 
مـــن القانون رقم 8\2010 بنقل 
الهيئة  خدمات جميع موظفي 
الشـــؤون للعمل  مـــن وزارة 
لدى الهيئة بأن نهاية الشـــهر 
اجلاري سيتم نقل جميع خدمات 
املوظفني الراغبني في العمل لدى 
الهيئـــة، وتأكيدا منا على اخذ 
رغبة املوظفني تركنا لهم حق 
االختيار لالستمرار في العمل 
لدى الهيئة في اطارها اجلديد من 
عدمه وسيتم توزيع استمارات 
على املوظفني لتعبئتها من اجل 
االختيار، كما طلبت ممن ال يريد 
نقل خدماته من وزارة الشؤون 
رفع كتاب خطي بهذا اخلصوص 
الى نائب املدير العام للموارد 

البشرية واملالية.

صرف المساعدات من الهيئة

ماذا بشأن املساعدات 
االجتماعية ملن دون

الـ 18 سنة والتي تصرف 
في وزارة الشؤون؟

٭ هذه املساعدات مع بداية السنة 
املالية اجلديدة سيتم صرفها من 
قبل الهيئة وحاليا العمل جار على 
نقل كل امللفات من ادارة الرعاية 
الى  األسرية في وزارة الشؤون 
الهيئة وسيتم االنتهاء من عملية 
الشهر اجلاري  النقل قبل نهاية 
ومـــع اعتماد املوازنـــة اجلديدة 
ســـيكون هناك بنـــد مخصص 
للمســـاعــــدات االجتماعـــيـــة 
دون الـ 18 سنة وستكون الهيئة 
مسؤولة عنهم بالكامل وهذا وفقا 

لقانون املعاقني 2010/8.

اآللية للتنفيذ بعد اعتمادها من 
الهيئة، واملادة  ادارة  مجلـــس 
40 اخلاصة بتخفيف ســـاعات 
القانوني في  العمل للمكلـــف 
رعاية املعاق وليس فقط األب 
او األم وميكـــن األخ او األخت 
او البنت او الزوجة اي املكلف 
بشـــكل قانوني برعاية املعاق 
ومت تفعيلها في كافة الوزارات 
الدولة، واملادة 41  ومؤسسات 
اخلاصة في التقاعد املبكر لإلعاقة 
الشديدة واملادة 42 اخلاصة في 
تقاعد ولي األمر وقد تقدم لها 
80 حالـــة وجرت املوافقة على 
60 حالـــة، واملادة 43 اخلاصة 
مبعاش االعاقة ملن فوق الـ 18 
سنة واملستفيد منها ما يقارب الـ 
6120 حالة، واملادة 49 اخلاصة 
التعويضية  مبجانية األجهزة 
متت تفعيلها، واملادة 45 اخلاصة 
باخلدم والسائق وقد مت االجتماع 
بشأنها مع جمعيات النفع العام 
من قبل نائب املدير العام لوضع 
آلية للتنفيذ عبر املظاريف أسوة 
بالبطاقـــة املدنية دون العودة 
للهيئة، كما انه بالنسبة للمادة 
29 اخلاصة باملرأة التي ترعى 
زوجا معاقا انتهى إعداد الدراسة 
وهي في طور االعتماد النهائي 

من قبل مجلس االدارة.

دعم الحفاضات ماديا

أين أصبح موضوع دعم 
احلفاضات ماديا بدال من 

الكابونات؟
٭ مت بدء حتويـــل الدعم املادي 
الى حســـابات املســـتفيدين من 
اخلدمة في البنوك دون العودة الى 
الهيئة وبلغ عدد الذين استكملوا 
ملفاتهم وحولت املبالغ حلساباتهم 
1925 حالة وهناك عدد اكبر من 
العمل جاريا  املستفيدين مازال 
الستكمال ملفاتهم ليتم التحويل 

تقولون باستمرار انكم 
فعلتم أغلبية مواد القانون 

رقم 8 لسنة 2010 بينما 
اجلهات املعنية تقول عكس 

ذلك؟
٭ نحن نعمــــل منذ ان تولينا 
هذه املســــؤولية وفق ما يخدم 
مصالح املعاقني ويسهل عليهم 
االجــــراءات ولكــــن وفق آليات 
منظمة وضوابط وشروط تراعي 
اعطاء كل ذي حق حقه ولذا كانت 
التنظيم  اعادة  اولى اخلطوات 
سواء االدارية او الفنية باإلضافة 
الى اعادة تنظيم امللفات اخلاصة 
باملعاقني وحتديث املســــتندات 
واعادة تشكيل اللجان وهذا لم 
يؤخر عملنا على مستوى تفعيل 
كافة املواد املتعلقة بالتقدميات 
التي تعود بالفائدة على املعاقني 
وذلك عبر التعاون مع اجلهات 
املعنية فــــي الدولة ومت وضع 
الضوابط والشــــروط اخلاصة 
بتفعيل هذه املواد ومنها ما بدأ 
العمل بها ومنها ما وصلت الى 
املراحل النهائية بانتظار اعتماد 
من مجلــــس ادارة الهيئة لبدء 

التنفيذ.

هل تطلعنا على املواد التي 
مت تفعيلها؟

املـــادة 29 املتعلقـــة  ٭ أوال 
باملساعدات االجتماعية ملن هم 
دون الـ 18 سنة وجلميع فئات 
املعاقني مبختلف املســـتويات 
البسيطة واملتوسطة والشديدة، 
وايضا املادة 31 اخلاصة مبنـح 
الـ 4 آالف دينار منها الفان منحة 
املتزوج  وألفان قرض للمعاق 
من غير كويتية أسوة بالكويتي 
املتزوج من مواطنة، املادة 32 
اخلاصة مبنحة 10 آالف اخلاصة 
وقد استفاد منها 13450 معاقا 
وهي لتعديل الســـكن، واملادة 
34 اخلاصة بتقدمي األولوية في 
طلبات االسكان ثالث سنوات 
لالعاقـــة املتوســـطة وخمس 
سنوات لالعاقات الشديدة ومتت 
احالة الـ 2590 طلبا الى املؤسسة 
العامة لالســـكان ولم يبق في 
الهيئة اآلن اي طلب وكل طلب 
يقدم يتم رفعه مباشـــرة بعد 
دراســـته في اللجنة املختصة 
للتأكد من اســـتيفاء الشروط، 
واملـــادة 36 اخلاصـــة بعالوة 
األوالد لألشخاص ذوي االعاقات 
املتوسطة والشديدة، واملادة 39 
اخلاصة مبرافقة املعاق للعالج 
في اخلارج الجازة خاصة مبرتب 
كامل ال حتسب من اجازات اخرى 
لرعاية املعاق حتى لو في الداخل 
وليس اخلارج فقط ووضعت 

د.جاسم التمار

املدير العام للهيئة العامة لذوي اإلعاقة أوضح انه ستتم معاجلة امللف التعليمي وفق معايير عاملية

التمار لـ »األنباء«: فّعلنا مواد قانون املعاقني.. وحسم موضوعي
مرافقة املعاق للعالج في اخلارج وتأمني السائق واخلدم هذا األسبوع

تذكري ثالث و�أخري

لت�سديد اال�سرتاك ال�سنوي

علم�������ًا باأن دوام �صكرتاري�������ة اجلمعية من ال�صاع�������ة التا�صعة �صباحًا 

حتى ال�صاع�������ة الواحدة ظهرًا ومن ال�صاع�������ة اخلام�صة م�صاًء حتى 

الثامنة م�صاًء طيلة اأي�������ام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صب�������ة انته�������اء ال�صن�������ة املالي�������ة 2011 وحل�������ول موع�������د ت�صديد 

ال�صرتاك لل�صنة املالي�������ة اجلديدة 2012 يود جمل�س اإدارة جمعية 

ال�صحافي�������ن الكويتية اأن يذكر الزم�������الء اأع�صاء اجلمعية ب�صرعة 

�ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات الع�صوية اجلديدة لعام 

2012 ومراجع�������ة �صكرتاري�������ة اجلمعية به�������ذا اخل�صو�س يف موعد 
اأق�صاه 2012/3/31.

كراسي متحركة
 في مؤسسات الدولة

كشف مدير عام الهيئة العامة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة ستقوم بتزويد 
بعض اجلهات احلكومية مبجموعة من الكراسي 

املتحركة الطبية الستقبال املراجعني من ذوي 
اإلعاقة احلركية وذلك لتسهيل عملية انتقالهم في 

املؤسسات الجناز أعمالهم.
وقال في تصريح صحافي انه تطبيقا لنص املادة 

اخلامسة من قانون املعاقني لسنة 2010 بشأن حقوق 
األشخاص ذوي االعاقة والتي تنص على ان تتخذ 

احلكومة جميع التدابير اإلدارية الفعالة وتوفير 
جميع التجهيزات الالزمة لضمان متتع األشخاص 

ذوي اإلعاقة بحقوقهم املدنية والسياسية، كما تلتزم 
احلكومة بتوفير مكاتب لتقدمي خدمات خاصة لذوي 

اإلعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها احلكومية 
مبن في ذلك مترجم اشارة ومعني خلدمة املكفوفني 

لضمان متتعهم بحقوقهم بشكل متساو مع 
اآلخرين، لذا قامت الهيئة مبخاطبة جميع مؤسسات 

الدولة بترشيح عدد من املوظفني اثنني او اكثر 
حلضور دورة تدريبية تنظمها الهيئة بالتعاون مع 

نادي الصم الرياضي للمستوى األول على ان تتبع 
بدورات أخرى وصوال للمستوى الرابع حتى يتمكن 

املتدرب من اتقان اللغة.
كما أشار التمار الى ان الهيئة أجنزت اعادة حتديث 

ما يزيد على 80% من ملفات األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وقامت اللجان املختصة بإعادة تقييم نسب 
اإلعاقة بشكل منصف، ومجلس ادارة الهيئة يعقد 
اجتماعات بشكل دوري ملناقشة كل جديد واعتماد 

القرارات.

املبنى اجلديد 
يحسم قريبًا نقل 

ملفات املوظفني من 
»الشؤون« إلى الهيئة 
نهاية اجلاري.. ودفع 

املساعدات االجتماعية 
 للمعاقني دون

الـ 18 من الهيئة

لقاء موسع في
14 اجلاري مع 

أصحاب املدارس 
واحلضانات

تنظم

ندوة تعريفية حول
)منتجات ومعدات الري وحتدياتها  

وخ�صائ�ص اأنظمة التحكم املركزي(
اليوم اخلمي�س 2012/3/8 ال�صاعة العا�صرة �صباحًا

بقاعة امل�صرح - بالرابية

مع حتيات / اإدارة العالقات العامة

تــحـــــت رعــايـــة

الهيئة العامة ل�صوؤون الزراعة والرثوة ال�صمكية
وبالتعاون مع

البحر للزراعة والري واملعدات
AlBahar Landscaping, Irrigation& Machinery

TORO ووكيل منتجات �صركة تورو العاملية الأمريكية


