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يستقبل زواره يوميًا خالل الشهر الفضيل

المطوع: زوار المركز العلمي اقتربوا من الـ 5 ماليين
 وتذكرتا سفر إلى شرم الشيخ لحامل هذا الرقم

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد لقطاع العمل منصور املنصور عن احالة 
247 ملف���ا الى االدارة العامة للتحقيق���ات ملخالفتها احكام قانون 

العمل في القطاع االهلي.
وقال عقب اجتماع جلن���ة احالة املخالفات في قطاع العمل ان 
مهمة اللجنة التدقيق في امللفات املسجل عليها مخالفات من قبل 
فرق تفتيش العمل واتخاذ االجراء القانوني الالزم بشأنها، مشيرا 
الى ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور كل من مدير ادارة تفتيش 
العمل فهاد النويع���م، مدير ادارة عالقات العم���ل باالنابة هادي 

العنزي ومدير ادارة التنسيق مبارك السميط وباحث قانوني في 
ادارة تفتيش العمل وقد اعتمدت اللجنة احالة 247 ملفا الى ادارة 
التحقيقات العامة لعرضها على القضاء التخاذ االجراء القانوني 

بشأنها.
وبني املنصور ان هناك 40 ملفا الصحاب عمل مخالفني املادة »3 
ب« من القانون اي اصحاب عمل يزاولون نشاطهم وال يلتزمون 
بتشغيل عدد من العمالة املسجلة في ملفاتهم، و120 ملف صاحب 
عمل مسجل عليهم مخالفات تفتيش، 41 ملفا مخالفا لسالمة املهنية، 

27 ملف مخالفة لسكن العمال، 19 ملفا موقوفا وقفا دائما.

 دانيا شومان
اعلن املركز العلمي عن استقباله زواره يوميا خالل شهر 
رمضان املبارك في الفترة املس����ائية من الس����اعة التاسعة 
مساء حتى منتصف الليل، باالضافة الى الفترة الصباحية 
من الس����بت الساعة العاش����رة صباحا حتى الواحدة بعد 
الظهر، وتتواصل عروض افالم آي ماكس »الرحلة الى مكة« 

و»وحوش البحر« و»ودني القمر«.
وكان املركز كرم اول م����ن امس 64 متطوعا ومتطوعة 
شاركوا في برنامج »رحلة صيفية 2009« الذي نظم حتت 
رعاية النائب د.معصومة املبارك وحضور رئيس مجلس 

االدارة والعضو املنتدب في املركز م.مجبل املطوع.
وقال م.املطوع، في كلمته للمتطوعني واملتطوعات: للعام 
التاسع على التوالي ينظم املركز العلمي هذا اللقاء لتكرمي 

املشاركني في برنامجه التطوعي »رحلة صيفية«.
واضاف »لقد عمل املتطوعون خالل هذا الصيف الثبات 
جدارتهم وجديتهم وقدراتهم في التعامل مع تدريب من نوع 

خاص. وكانوا مثاال لالخالص وااللتزام والوالء، فشكرا لهم 
جميعا وشكرا الولياء امورهم الذين كانوا داعمني لهم ولنا 
بتحقيق البرنامج على اكمل وجه«.ولفت الى ان املركز شهد 
هذا الصيف نشاطا مكثفا وبرامج عديدة استمتع بها اجلمهور 
الذي امتألت اروقة املركز بهم، فقد مت افتتاح حوض البطاريق 
االفريقية واقيم برنامج املخيم الصيفي االسبوعي ومتت اقامة 
مهرجان اآلي ماكس الرابع، وقد شاركنا املتطوعني في هذه 
البرامج واكتسبوا خبرات نتمنى ان يستفيدوا منها، وكانوا 
من اسباب جناح تلك البرامج، وقد زار املركز العلمي خالل 
شهر يوليو 92 الف زائر، وهو اعلى عدد للزوار خالل اشهر 
يوليو منذ افتتاح املركز.واكد ان هذا النجاح لم يكن ليتحقق 
لوال جهود فريق عمل متكامل وقف وراء تدريب هؤالء الشباب 
واعطى م����ن وقته وجهده الكثير لينجز املهمة، فريق عمل 
بجهود مضاعفة لساعات وساعات كانت في بعض االحيان 
تتجاوز وقت عملهم املق����رر وذلك الجناز برنامج تدريبي 
مكثف ومتكامل، فشكرا ملوظفي املركز العلمي وقياداته على 

ما قدموه والشكر موصول ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
على ما تقدمه من دعم كبير للمركز العلمي ورسالته.

واش����ار م.املطوع الى ان عدد ال����زوار في املركز العلمي 
اقت����رب من 5 ماليني زائر، وقد خصص املركز جائزة قيمة 
عبارة عن تذكرتي سفر كويت � شرم الشيخ � كويت مقدمة 
من اخلطوط الوطنية مع االقامة في فندق شيراتون ستقدم 

للزائر رقم 5000000.
من جانبها، قالت املتطوعة حوراء القالف نيابة عن زمالئها 
املتطوعني ان هذه املشاركة متيزهم عن غيرهم من الشباب 
الطموح، متعهدة ان يكونوا منوذجا مشرفا للشباب الواعي 

امللتزم وان يحفظوا الكويت في قلوبهم دائما.
واضافت القالف ان املركز اتاح الفرصة لهم للمش����اركة 
بالبرنامج الصيفي الذي يجعل منهم شبابا يعي متاما دوره 
ومسؤوليته جتاه بلده ومجتمعه، مبينة ان املهارات والقدرات 
التي اكتسبوها خالل البرنامج ستبقى منارا لهم في حياتهم 

املستقبلية.

الشيخة شيخة العبداهلل والشيخة انتصار احملمد مع مجموعة »همتنا لديرتنا« د.معصومة املبارك وم.مجبل املطوع يكرمان إحدى املتطوعات درع تكرميية من املركز العلمي للدكتورة معصومة املبارك

منصور املنصور

إشهار االتحاد الكويتي للمقاولينالمنصور: إحالة 247 ملفاً مخالفاً لقانون العمل إلى »التحقيقات«

»همتنا لديرتنا« اختتمت دورة مبادئ ركوب الخيل للمعاقين

العبداهلل: دعم طاقات الشباب واجب على الجميع

 بشرى شعبان
أش���ادت الش���يخة ش���يخة 
العبداهلل بجهود مجموعة »همتنا 
لديرتنا« املتميزة التي تقوم بها 

في مجال دعم انشطة املعاقني.
وقالت في تصريح عقب حفل 
تخريج املعاقني في دورة مبادئ 
ركوب اخليل: نرجو من اجلميع 
دعم هذه الطاقات الشابة املتطوعة 
التي تعمل على ادخال البسمة في 
نفوس ابنائنا املعاقني عبر تنظيم 
دورة تدريبية تب���رز مواهبهم 
املتعددة س���واء في الغوص او 
الرماية او ركوب اخليل، فلهم كل 
التقدير على جهودهم املتميزة.

وبدوره توجه رئيس مجموعة 
»همتنا لديرتنا« ابراهيم املشوطي 
بالشكر والتقدير للشيخة شيخة 
العبداهلل والشيخة انتصار احملمد 
ملش���اركتهما الدائمة في انشطة 
مجموعة »همتنا لديرتنا«. وتوجه 
بالشكر للمهندس بداح احلربش 
على مساندته هذه الفئة وافساح 
املجال لهم ملمارسة هواياتهم في 

ركوب اخليل.
وأوضح املشوطي ان الدورة 
شارك فيها 4 ابناء من فئة املعاقني 
و7 أيت���ام من ابناء دار الطفولة 
وهي حول مبادئ ركوب اخليل 
ومدتها شهر واحلمد هلل اجتازها 

األبناء بنجاح وأثبتوا للجميع 
مدى قدراتهم على العطاء والتميز 
اذا ما أتيحت لهم فرص التأهيل 

والتدريب.
وقام اجلميع بجولة على ارجاء 
مستش���فى اخليل شرح م.بداح 
احلربش خاللها األقسام وعرف 
احلضور على انواع اخليول كما 
تضمن احلف���ل عرضا للخيول 

العربية األصيلة.
وفي اخلتام نظمت مجموعة 
»همتنا لديرتنا« حفل »قريش« من 
اعداد املتطوعني ومت توزيع الهدايا 
على االبناء وتكرمي املشاركني في 

احلضور.

اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس����ي أمس قرارا بإش����هار االحتاد الكويتي 

للمقاولني.
وقالت ال����وزارة ان االحتاد يهدف الى متثيل 
األعض����اء لدى الهيئات احلكومي����ة والدفاع عن 
حقوقه����م ومصاحله����م والتعاون م����ع اجلهات 
احلكومية لتشجيع املقاولني الكويتيني واصدار 
القوانني التي تنظم جميع األمور التي لها ش����أن 

مبصالح األعضاء.
واضاف����ت ان اجلمعية العمومية لالحتاد تعد 

صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور االحتاد 
وتتألف من جميع أعضاء االحتاد الكويتيني املسجلني 
واملسددين جلميع الرسوم واالشتراكات حتى تاريخ 

انعقادها اضافة الى عدد من البنود االخرى.
واوضحت ان االحتاد يقبل عضوا من كل شركة 
ال تقل نس����بة احلصص الكويتي����ة فيها عن %51 
م����ن رأس املال ويجب أن ميارس أعمال املقاوالت 
بصورة فعلية وأن يكون منتسبا لغرفة التجارة 
ومسجال في السجل التجاري ومصنفا لدى جلنة 

املناقصات املركزية.
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