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تخفيضات على أكثر من 200 سلعة 
بخصومات جتاوزت 60% في تعاونية النسيم

»مبرة البغلي« تعلن عن أسماء 95 طالبًا وطالبة 
فازوا مبسابقاتها للعام الرابع على التوالي

محمد راتب

 افتتح أمني الصندوق بجمعية النس���يم 
التعاونية سعود الفي املطيري مهرجان شهر 
إبريل بحضور رئيس جلنة املشتريات خالد 
خليف العنزي وأعضاء مجلس االدارة سعود 
اجلنفاوي ويعقوب السكران واملدير العام فالح 
الرجعان.  وأوضح املطيري ان التخفيضات 
ش���ملت قرابة 200 صنف أغلبها من الس���لع 
الضرورية واالستهالكية في كل بيت وصلت 

نسبة اخلصم في بعضها الى قرابة 60% وهذه 
إحدى اخلدمات التي يقدمها مجلس ادارة جمعية 
النسيم للمس���اهمني وأهالي املنطقة وفي كل 
شهر يتم تنظيم مثل هذا املهرجان بالتعاون 

مع عدد من الشركات الكبرى.
 وأش���ار املطيري ال���ى أن مجلس االدارة 
لديه العديد من اخلطط والبرامج سوف يقوم 
بتطبيقها من أجل جموع املساهمني ولن نألوا 
جه���دا في تقدمي كل ما ه���و جديد في تنظيم 

املهرجانات املتنوعة.

بشرى شعبان 

 كشفت مبرة إبراهيم طاهر البغلي لالبن البار 
اليوم عن أسماء الطلبة الفائزين في مسابقات 
جائزة البغلي لالبن البار بفروعها األربعة والبالغ 
عدده���م 95 طالبا وطالبة من أصل 7018 طالبا 

وطالبة مشاركني في املسابقة.
هذا، وأع���رب رئيس مجل���س إدارة املبرة 
إبراهيم البغلي عن سروره لاللتقاء مع أبنائه 
الطلبة والطالبات للع���ام الرابع على التوالي 
من خالل رعايته ملسابقات جائزة البغلي لالبن 
البار إميانا بأهمية ترجمة توجهات وتطلعات 
وزير التربية ووزير التعليم العالي في تفعيل 
دور الوزارة في تعزيز وتنمية فضيلة البر في 

املجتمع الطالبي.
 وأوضح خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس في جمعية الصحافيني إلعالن نتائج الطلبة 
الفائزين في مسابقات اجلائزة للعام الدراسي انه 
مت تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل 
التطوعي لطلبة املرحلة املتوسطة والثانوية 
للعام الدراسي 2016/2015م وذلك بالتنسيق مع 

قطاع التنمية التربوية واألنش���طة والتوجيه 
الفني العام للغة العربية بوزارة التربية وللسنة 

الرابعة على التوالي.
 وبني البغلي أن مبرة إبراهيم طاهر البغلي 
لالبن البار تعتبر من املؤسسات االجتماعية ذات 
الطابع األهل���ي التطوعي والتي تعمل في عدة 
مجاالت خلدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو 
ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه.

 وأوضح البغلي أن أهدافها تتمثل في عمل 
وتنفيذ مس���ابقات وتخصي���ص جوائز ألفراد 
املجتمع الطالبي لطلبة مدارس الكويت واجلامعات 
املختلفة في الكويت وعمل برامج تربوية هادفة 
في مجال القيم والعادات احلميدة في املجتمع 
الكويتي لتعزيز فضيلة البر بكل أنواعه وأشكاله 

جتاه القضايا املتعلقة بالبر بكل أشكاله.
 وفي نهاية املؤمتر تناوب كل من علي حسن 
رئيس اللجنة العليا للجائزة وصالح املاجدي 
املوجه الفني العام للغة العربية وأحمد فرمن 
املوجه الفني العام للتربية الكش���فية بوزارة 
التربية بإعالن نتائج الفائزين في املس���ابقات 

املختلفة.

بشرى شعبان

وقعت الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاق����ة وثيقة مش����روع 
»حتقيق رؤية الكويت 2035 حول 
ذوي اإلعاقة«، بالتعاون مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
الع����ام لألمانة  األم����ني  وأكد 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد املهدي، في كلمته، 
مبناس����بة التوقي����ع على وثيقة 
املشروع في بيت األمم املتحدة، ان 
هذه االحتفالية تعقد لواحد من اهم 

املشاريع الوطنية لذوي اإلعاقة، 
وبرنام����ج األمم املتحدة اإلمنائي 
هو شريك لالمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
املهدي ان هذا املشروع  وقال 
الوطني كبي����ر جدا ويحتاج الى 
الدولة،  الدعم م����ن مؤسس����ات 
الس����يما انه يهدف ال����ى تطوير 
الوطنية  وتفعيل االستراتيجية 
ل����ذوي اإلعاقة، مش����يرا الى ان 
ورقة املش����روع حتت����وي على 
تنس����يق اجلهود الوطنية إلزالة 
أي م����ن العوائق الت����ي تقف في 
طريق تضم����ني ذوي اإلعاقة من 
الناحية االجتماعية واالقتصادية 

والتعليمية.
وأضاف ان املشروع سيحقق 
الدمج املجتمعي لهم وسيتم خالل 
ثالث س����نوات رؤية الكثير من 
املخرجات الناجحة لتحقيق رؤية 
الكويت 2035 حول األش����خاص 

ذوي اإلعاقة.
ب����دوره، قال رئي����س الهيئة 
العام����ة لش����ؤون ذوي اإلعاقة 
د.طارق الش����طي، في كلمته، ان 
هذا املشروع الذي يتم بالتعاون ما 
بني حكومة الكويت وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، متمثال باالمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
سيس����اهم في تسهيل الكثير من 

األمور لذوي اإلعاقة.
وأوضح الش����طي ان الوثيقة 
سيتم تنفيذها خالل ثالث سنوات 
ومن أهدافها األساسية رفع قدرات 
الهيئ����ة العام����ة ل����ذوي اإلعاقة 
ومساعدتها في حتقيق استراتيجية 
لذوي اإلعاقة وستس����اهم أيضا 
في حتقيق اعل����ى درجات الدمج 
املجتمعي الكام����ل لذوي اإلعاقة 

واجلهات ذات الصلة.
وأض����اف ان ه����ذه الوثيق����ة 
ستس����اهم في تنفي����ذ التصميم 
العاملي لألش����خاص ذوي  العام 
اإلعاقة سواء من الناحية املعمارية 

اوالتكنولوجية. 

 سعود الفي املطيري يقص شريط افتتاح املهرجان

فيصل القناعي وعلي حسن وإبراهيم البغلي واحمد فرمن ومحمد السلومي 

د.خالد املهدي ود.طارق الشطي وعدد من احلضور خالل توقيع االتفاقية                                                                             )قاسم باشا(

»املعاقني« وقّعت وثيقة مشروع »حتقيق رؤية الكويت 2035«

»حقوق اإلنسان« تدشن »معا« لتوعية العمالة
كريم طارق 

طالب مستشار جلنة العمالة املهاجرة في 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان عبدالرحمن 
الغامن وزارة الداخلية بالتحري حول ما نشر 
في وس���ائل اإلعالم املاالوية حول شبكة تبيع 
املاالويات في الكويت وجتبرهن على ممارسة 
اجلنس وأن يت���م أخذ هذه التقارير اإلعالمية 

على محمل اجلد.
وطالب الغامن بتفعيل القانون 2013/91 اخلاص 
باإلجتار باألشخاص وتهريب املهاجرين بشكل 
جدي، ومضاعفة جه���ود التحري واملقاضاة، 
والتأكيد على عدم اإلفالت من العقاب ملرتكبي 
هذه اجلرمية، حيث أقرت الكويت القانون رقم 
91 لعام 2013 بشأن مكافحة اإلجتار باألشخاص 

وتهريب املهاجرين وهو من القوانني الرائدة في 
املنطق���ة العربية في هذا املجال، لكننا نالحظ 
أنه غير مفعل باملس���توى املطلوب في ضوء 
انتشار جتار اإلقامات بش���كل كبيراألمرالذي 
يتطلب تفعيله بش���كل يضمن حقوق العمالة 

املهاجرة.
وأش���ار الغامن الى ان اجلمعية ستطلق في 
األيام القادمة مش���روع »معا« لتوعية العمالة 
املهاجرة بحقوقها في الكويت والذي س���وف 
يساهم بشكل كبير في إيجاد بنية معرفية لدى 
العمال من خالل رفع الوعي بحقوقهم باستخدام 
اللغات التي يستخدمونها وتقدمي االستشارات 
القانونية لهم كمساهمة في تخفيف االنتهاكات 
التي يتعرضون لها ومبا يس���اهم في تعزيز 

حقوق االنسان في الكويت.

أبل: وزعنا جوائز نقدية وكؤوساً وأصبنا الهدف في التوعية بأهمية الرياضة واملشاركات اجلماعية

املعرض يستهدف دعم املشاريع الصغيرة وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي

600 متسابق في ماراثون »تعاونية الروضة وحولي« 

تعاونية مشرف تطلق »بنت الديرة« مبشاركة أكثر من 50 جناحاً

 املطي����ري بطل الس����باق في
ال� 100 متر، متوجها بالشكر 
إلى الهيئة العامة للش����باب 
الرياضة على دعمها للماراثون 
ممثلة ب هش����ام املوسوي، 
كما توجه بالشكر إلى وزارة 

التكافل والتضامن االسري 
مع املجتمع كما س���يرتدي 
أكثر  املعرض حلة جديدة 
أش���راقا بس���بب مساحة 
املعرض التي تعتبر االكبر 
على املستوى التعاوني الى 
الس���يارات  جانب مواقف 
الواس���عة لتستقبل حركة 
املتسوقني بسهولة وراحة 
تامة لرواد املول واملعرض 
سواء. كما يضم املعرض 50 
بوثا متنوعا يقدم للزوار 
مجاالت متنوعة وحديثة 
للتسوق وأبرزها املالبس 
والدراريع واالكسسوارات 
التجميل  ومس���تحضرات 
والعط������ور والبخ������ور 
والشنط النسائية الفاخرة 
ومستلزمات شهر رمضان 
املبارك وهناك االبتكارات 
والتصامي���م اليدوية التي 
تلفت االنظار وغيرها من 
اخلدمات التي تخدم شريحة 
كبيرة من املتسوقني بشكل 

عام
وأض����اف القناع����ي: ان 
مجلس االدارة يبدأ معا عهدا 
التطوير  متجددا ملواصلة 
والنج����اح وتعزيز موقع 
الريادي  جمعية مش����رف 
ووجه����ة التس����وق االولى 
التعاوني  على املس����توى 
ونقوم حاليا بتجهيز خطة 

الداخلي����ة وفرق����ة الطوارئ 
الطبية واإلدارة العامة للمرور، 
واحتاد ألع����اب القوى، وإلى 
فريق بصم����ة عيال الكويت 
التطوعي برئاسة إميان دشتي، 
والذين س����اهموا في تنظيم 

وتصوير املاراثون.
ولفت إلى أنه مع اختتام 
الس����باق جرى تك����رمي أول 
عش����رة فائزين من كل فئة، 
ومت تقدمي جوائز نقدية لهم 
وكؤوس تكرميية، وذلك في 
ظل حماس جماهيري شهده 
الذي أصبح  الروضة  شارع 
مبنزلة شارع رياضي، وتخلل 
املاراثوان توزيع الزي املوحد 
الذي يحمل شعار اجلمعية، 
علما أننا فتحنا فرص الفوز 
ألول خمس����ة متسابقني من 
املناطق، واش����ترطنا  جميع 
في اخلمسة اآلخرين من كل 
فئة أن يكونوا من أبناء منطقة 

الروضة.

عمل حتت����وي على العديد 
من املش����اريع واالنش����طة 
واخلدمات خلدمة املساهمني 
وأبناء املنطقة الخراج كل عمل 
بشكل مميز اذا لم يكن فريدا 
ومنه برنامج الصيف لعام 
2016 الذي يتضمن العديد 
من االنش����طة والفعاليات 
املميزة والدورات التدريبية 
والثقافية والتعليمية وورش 
الترفيهية  العمل والتذاكر 
وحجوزات السفر والسياحة 
الى جان����ب املفاجآت التي 
سيعلن عنها قريبا في كتيب 
البرنامج الصيفي ونأمل ان 
يحصل هذا الدليل على رضاء 
املساهمني وابناء املنطقة مما 
يزيدنا عزما ملواصلة تقدمي 

االفضل دائما.
وقال القناعي: نحن على 
اعتاب مرحلة متجددة بعد 
عام من االجنازات والوصول 
باجلمعية الى املركز االول 
التعاونيات  على مستوى 
وس���نواصل العم���ل وفق 
اخلطط املعتمدة الستقرار 
النجاح ولنواصل معا موقع 
الريادة واملسيرة احلافلة 
بالنجاح���ات واالجنازات 
وسنمضي قدما خالل الفترة 
املقبلة لنكرس هذا النجاح 
التعاونيات  على مستوى 

في الكويت.

الكويت ش����اركوا في  أبطال 
املاراث����ون إلى جان����ب أبناء 
املنطق����ة، ومنهم عبدالعزيز 
املندي����ل بطل آس����يا في 110 
حواجز، ومبارك القنبر بطل 
الطويل، ومش����عل  الوث����ب 

واملشي واجلري في نفوس 
املنطق����ة وحثهم على  أبناء 
املش����اركات اجلماعية ورفع 
البدنية  اللياق����ة  مس����توى 

والتوعية الصحية لديهم.
وأض����اف أبل أن عددا من 

وهناك مجالس ادارات لديهم 
طموحات هادف���ه وبنائه 
ومنها تعاونية مشرف وما 
حققوه من جناح وريادة في 
العمل التعاوني ونتمنى من 
اجلمعيات االخرى السير 
عل���ى خطى ه���ذا النجاح 
والعمل على خدمة الوطن 

واملواطن وتنمية بلدنا.
 وم���ن جانب���ه أوضح 
العم���ل  رئي���س جلن���ة 
القناعي  االجتماعي عم���ر 
ان املعرض سيستمر ملدة 
أسبوع ويأتي ضمن االنشطة 
الت���ي تقدمها  والفعاليات 
اجلمعي���ة والتي تعبر عن 

التعاوني فهم يستحقونه 
بجدارة بل واصبحوا مثاال 
تعاونيا يحتذى في الكويت 

واخلليج العربي.
العم���ل  وأضاف���ت أن 
التعاوني في الكويت غير 
قاب���ل للخصخص���ة وان 
اخفقت بع���ض اجلمعيات 
الت���ي ال تتع���دى ثالث او 
اربع جمعيات، فإن هذا ال 
يعني حكما إجماليا بالفشل 
على العمل التعاوني، فهناك 
50 جمعية ناجحة ولديها 
انشطة وفعاليات ومشاريع 
وخدمات وطموحات تهدف 
خلدمة املنطق���ة وأبنائها 

محمد راتب
 

الوكيل املس����اعد  برعاية 
التعاوني في وزارة  للقطاع 
الش����ؤون، نظم����ت جمعية 
التعاونية  الروضة وحولي 
ماراثون اجلري مبش����اركة 
نحو 600 متسابق من جميع 
الفئات العمرية، مت تكرميهم 
بجوائز نقدية وكؤوس ودروع 
تكرميية وذلك مبشاركة عدد 
من أبطال الكويت وآسيا في 
املاراثون، وبحضور رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
أمني س����ر مجل����س إدارة 
جمعي����ة الروض����ة وحولي 
التعاونية محمود أبل، أكد أن 
هذا املاراثون تنظمه اجلمعية 
س����نويا، ويأتي انطالقا من 
الدور الري����ادي واالجتماعي 
الروض����ة وحولي  جلمعية 
التعاوني����ة، كم����ا أنه يرمي 
إلى ترسيخ أهمية الرياضية 

محمد راتب

ثمنت الشيخة احملامية 
فوزي���ة س���الم الصب���اح 
وامله���ارات  املش���اركات 
الالفتة  املميزة واالعم���ال 
الكويتية وجناحها  للمرأة 
في االبت���كار والعمل احلر 
وما تقدمه تعاونية مشرف 
ومجلس االدارة الناجح من 
انشطة وفعاليات متميزة 

دائما.
وقالت الشيخه فوزية 
بعد افتت���اح معرض بنت 
الديرة للمستلزمات االسرية 
الذي تنظمه جمعية مشرف 
التعاونية في صالة سوق 
العبداهلل:  ضاحية مبارك 
ان ه���ذا املع���رض الهادف 
التكاف���ل االس���ري  ال���ى 
واالجتماعي فيه مشاركات 
مميزة وطاقات واعمال الفته 
الكويتية ويخلق  للم���رأة 
قن���وات للتواصل ويدعم 
الطموحات ويحفز االبتكار 
والعمل احلر ويعتبر ايضا 
جانبا مهما لدعم املشاريع 
الصغيرة متمنية ملجلس 
التواصل والنجاح  االدارة 
والتمي���ز ال���ذي حقق���وه 
على مس���توى اجلمعيات 
التعاوني���ة ونهنئهم على 
املركز االول وريادة العمل 

ٔاحمد العنزي ورئيس ؤاعضاء مجلس اإلدارة

أحد األجنحة املشاركة

عدد من ابطال الكويت

الشيخة فوزية الصباح وعمر القناعي وأعضاء مجلس اإلدارة يقصون شريط االفتتاح

محمود ٔابل يكرم ٔاحد الفائزين

جولة في املعرض                                                       )أحمد علي(


