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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

كشفت مراقب ادارة رعاية املعاقني 
آمنة الغلوم عن اجتماع عقدته ادارة 
رعاية املعاقني مع رئيس قسم التوعية 
والعالق����ات العامة في االدارة العامة 
لإلطفاء املقدم خليل األمير الذي أبدى 
االدارة للمشاركة بجميع  اس����تعداد 
أنشطة املعاقني. وقالت ان شهر رمضان 

املبارك س����يكون موعد بدء األنشطة 
املشتركة حيث سيشارك املقدم األبناء 
حف����ل االفط����ار اجلماعي،كما عقدت 
اجتماعًا مع ش����ركة زين لالتصاالت 
للتنسيق في توسع زين بدعم انشطة 
املعاقني، موضحة ان للشركة مساهمات 

كبيرة في دعم نزالء االدارة.

اجتماع تنسيقي بين إدارة المعاقين و»اإلطفاء«

الخالدي لـ »األنباء«: مركز التأهيل المهني يرعى 180 متدربًا تخّرج منهم 8 خالل عام
اكد مدي��ر ادارة التأهيل املهني حمد اخلال��دي ان االدارة حترص 
على تطوي��ر خدماتها في مجال تأهيل املع��اق مهنيا وتهيئته لالتكال 
على نفس��ه عبر تدريبهم وتأهيلهم مهنيا ومساندتهم للحصول على 
العمل املناس��ب الذي يتماشى مع قدراتهم. واكد ان االدارة استطاعت 
ان متد جسور التعاون مع العديد من الهيئات واملؤسسات خلدمة اكبر 
عدد ممكن من املعاقني واالرتقاء مبستوى التدريب، كاشفا عن وجود 
180 معاق��ا حاليا تقوم االدارة بتدريبهم وتأهيلهم مهنيا، موزعني على 
ورش مهنية محمية وش��هد ع��ام 2008 تخريج 7 متدربني، وعن ابرز 
معوقات العم��ل اوضح اخلالدي عدم وجود كادر وظيفي للتش��جيع 
عل��ى العمل مع هذه الفئات. واعتبر ان اقرار كادر للعاملني س��يكون 
مبنزل��ة نقلة نوعية للعمل م��ع هذه الفئات، اضاف��ة الى امور اخرى 

تطرق لها خالل لقائه مع »األنباء«.

كادر الرعاية االجتماعية؟
العم����ل في قط����اع الرعاية 
إنس����اني  االجتماعي����ة عم����ل 
واملوظفون الذين يقومون بجهد 
كبير والعمل بنظام الش����فتات 
خلدمة جميع احلاالت املوجودة 
يستحقون كوادر وليس كادرا 
وه����ذا يعتبر تش����جيعا على 
العم����ل واعطاء  احلرص على 
املوظف أهمية بأداء عمله على 
أكمل وجه والوزارة حاليا تسعى 
جاهدة للعمل على إقرار الكادر 
الذي س����يكون نقلة جيدة وله 

األثر الطيب.
هل هن��اك خطة مس��تقبلية 

لإلدارة؟
نعم هناك خطة مستقبلية 
لالدارة وخاصة ضرورة انشاء 
مبن����ى إلدارة التأهي����ل املهني 
للمعاقني متخص����ص ويكون 
بطابع حديث ويتوافر به جميع 
التي  املهنية  الورش  متطلبات 
تساعد املعاقني على التغلب على 
إعاقاتهم وأيضا توافر الفرص 
ألبنائنا املتدربني واملش����اركني 
بجميع املناس����بات التي تهتم 
بذوي اإلعاقة وهناك أيضا ورش 

محمية سترى النور قريبا.
الى جانب التوسع في تقدمي 
التأهيلية وتنويعها  اخلدمات 
لألعداد املتزايدة من املتقدمني من 
فئة ذوي اإلعاقة على مستوى 
احملافظات بدءا من سن 18 سنة، 
وتطوير برامج التشغيل مبا فيها 
التشغيل احملمي والعمل املنزلي 
واملساعدة في إنشاء املشروعات 
الفردية للتشغيل الذاتي، وكذلك 
استخدام تكنولوجيا االتصال 
املرئي واللغ����وي، مع االهتمام 
باجلانب اإلعالم����ي للتعريف 
مبفهوم اإلعاق����ة وتصنيفاتها 
اإلعاق����ة  ذوي  واحتياج����ات 
العمري����ة وكيفي����ة مواجهتها 
وإشباعها من خالل التواصل مع 
وسائل اإلعالم املتنوعة وإصدار 
مجلة يشترك فيها املختصون، 
وحتفيز العناصر الوطنية من 
التخصص����ات املختلفة للعمل 
في مجال اإلعاقة ماديا ومعنويا 
وأدبيا، وإنش����اء ورش محمية 
للحاالت التي تعذر عليها إيجاد 

عمل في السوق احمللي.

االعاقة بعد جتربتكم الطويلة؟
ان العمل م����ع ذوي االعاقة 
عمل انساني وممتع وخاصة في 
ايجاد احللول التي تساعد ذوي 
االعاقة بالتغلب على اعاقاتهم وان 
العمل هو الدمج باملجتمع والعمل 
على املساعدة في تخفيف العناء 
واملش����قة والتعب على اسرهم 
وايضا ايجاد الطرق البديلة لهم 
من خالل ال����ورش املهنية التي 
تتناسب مع طاقاتهم ومحاولة 
وضع خارطة طريق لكل معاق 
حتى يع����رف ما يريد من خالل 
املهن والورش املوجودة وخاصة 
التط����ورات احلديثة  في ظ����ل 
والوزارة تقوم مشكورة بتسهيل 
التغلب  امورهم واملساعدة في 

على اعاقاتهم.
علمنا ان هناك عددا كبيرا من 
ذوي االعاق��ة يرغ��ب بالعمل مع 

االسوياء فكيف ترون هذا؟
اوال البد من تهيئة املجتمع في 
التخلص من الفكر السلبي جتاه 
ذوي االعاقة وثانيا العمل على 
دمج ذوي االعاقة باملجتمع وعدم 
النظرة الس����لبية واعطاء ذوي 
االعاقة الفرصة الكافية في ابراز 
مواهبهم وطاقاتهم كما لوسائل 
االع����الم دور مهم في تس����ليط 
الضوء على جميع قضايا ذوي 
االعاقة ومشاركتهم في احتفاالتهم 
اما من جانب الوظائف فهناك عدد 
كبير من الوزارات ال يوجد بها 
التي تخص  املهن  اماكن لشغل 
ذوي االعاقة فالبد من التوسع بكل 
الوزارات والتأكيد على دمجهم 

بكل الدوائر احلكومية.
ه��ل هن��اك دورات تدريبي��ة 

خالل فترة الصيف؟
حترص االدارة على توفير 
كل متطلب���ات ابنائنا من ذوي 
االعاقة من خالل العمل وحتديث 
املهن، كما تق���وم بعمل دورات 
للمتدربني واملوظفني لشغل وقت 
القيام بجوالت  فراغهم وايضا 
ترفيهية سواء كانت بحرية او 
زيارات لالستفادة من التجارب 
واالعمال التي يقوم بها شباب 

الكويت.
م��ا رأيك ف��ي العم��ل بقطاع 
الرعاي��ة االجتماعي��ة خاصة بعد 
تصريح الوزير بالعمل على اقرار 

التدريب؟
عن���د انته���اء املت���درب من 
التدريب���ي واجتيازه  البرنامج 
مرحلة االختبار يعطى ش���هادة 
ملن يهمه األمر تساعده على ايجاد 
عمل مناسب ويعطى هذه الشهادة 
بعد اجتماع اللجنة الفنية التي 
تض���م فريق عمل من املختصني 
واملدربني ورئيسة قسم التدريب 
والتشغيل ورئيسة قسم اخلدمة 
االجتماعية والنفسية واملوجهة 
الفنية وبحض���ور مدير االدارة 
وتطلع عل���ى التقارير التتبعية 
للمت���درب والتقرير التلخيصي 

وتوصيات تخريج املتدرب.
هل تس��اعدون اخلريجني في 

ايجاد عمل؟
يتم توجيه اخلريج املؤهل 
نحو العمل الذي يتفق مع التدريب 
الذي تأهل في����ه، وتتم املتابعة 
بالتنس����يق مع املجلس االعلى 
لشؤون املعاقني وديوان اخلدمة 
املدنية في تشغيل اخلريج املؤهل 
في احدى وزارات الدولة بحيث 
تتالءم متطلبات العمل مع قدراته 
واستعداداته اجلسدية والذهنية، 
وهناك تشغيل للخريجني بنفس 
االدارة اذا اقتضت احلاجة لذلك، 
وتش����غيل اخلريج في الورش 
احملمية اذا تعذر حصوله على 
العمل املناس����ب له في السوق 
اخلارجي لظروف تتصل باالعاقة 

او العجز.
العاملني  متابعة االشخاص 
من ذوي االعاقة في مجال العمل 
بأمناطه املختلفة للتعرف على 
مدى تكيفهم نفسيا واجتماعيا 
ومهني����ا واملس����اهمة ف����ي حل 
املشكالت وتذليل العقبات التي 
تواجههم اثناء العمل بالتعاون مع 
العامل من ذوي االعاقة وصاحب 

العمل.
ومساعدة اصحاب العمل على 
تفهم خصوصية االعاقة وتنمية 
التواصل مع  مهارات واساليب 
ذوي االعاقة مبا يفيد حتس����ني 

االنتاجية.
وتقدمي املقترحات الصحاب 
العمل حول التعديالت املكانية 
واجلغرافية في موقع العمل مبا 
يفيد تسهيل حركة وعمل ذوي 

االعاقة.
ونس����تطيع الق����ول ان هذه 
االجراءات جنحت في تش����غيل 
وتوظي����ف بع����ض اخلريجني 
الدولة املختلفة ولكن  بوزارات 
النسبة االكبر متركزت بوزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وقطاعاتها، وان كان هناك بعض 
اخلريجني ل����م يلتحقوا بالعمل 

بانتظار الترشيح للوظيفة.
وخالل عام 2008 مت تخريج 
7 متدربني منهم 3 اناث و5 ذكور 
موزعني على املهن التالية: واحد 
جتليد، واحد حدادة، 3 حاسب 

آلي، 2 أعمال فنية.
كيف ت��رون العم��ل مع ذوي 

تعمل اإلدارة على تنظيم البرامج 
واألنشطة املتنوعة واملشاركة في 
جميع املناسبات الدينية والوطنية 
واملوسمية باالضافة الى اللقاءات 
الدينية التنويرية بالتنسيق مع 
ادارة التوعية واالرش����اد س����واء 
داخ����ل االدارة او خارجها وايضا 
هناك برام����ج رياضية وترفيهية 
تتم بالتنسيق مع ادارة األنشطة 
الكويت����ي  واإلع����الم والن����ادي 

للمعاقني.
ه��ل م��ن مكاف��أة يتقاضاه��ا 

املتدرب؟ وكيف يتم النقل؟
النقل  االدارة توف����ر خدم����ة 
واملواصالت بواس����طة سيارات 
وباصات مجهزة لنقل احلاالت من 

املنزل الى االدارة ذهابا وايابا.
اما بالنس����بة ملكافأة التدريب 
فكل متدرب يتقاضى مكافأة شهرية 

قدرها 30 دينارا.
ما الورش املهنية املوجودة حاليا 

في اإلدارة؟
هناك ورش خاص����ة للذكور 
وأخ����رى لإلناث منه����ا النجارة، 
الصيانة، احلاسب اآللي، الفنون 
التشكيلية، السجاد اليدوي والنول، 
تنس����يق احلدائق والبس����تنة، 
التجليد، الرسم اخلزفي، اخليزران، 
والده����ان، باالضافة الى احلدادة 
واللحام، وللنساء ورش للخياطة 
والتفصيل، التطريز اآللي والتراث 
الشعبي، التريكو، االقتصاد املنزلي، 
النسيج، الفنون واألشغال اليدوية، 

احلاسب اآللي والرسم.

لمن يهمه األمر

هل متنح ش��هادة مل��ن أنهوا 

عن حتديد املدة املناسبة النتهاء 
كل متدرب من التدريب وتتراوح 
فترة التدريب ما بني 3 و5 سنوات 
كحد اقصى، ومتنح فترة اضافية 
اذا دعت احلاجة وفي  للمتدرب 
حال تكرر فشله في املهنة املتدرب 
فيها ينقل الى مهنة اخرى تكون 

متماشية مع قدراته.

خدمات وبرامج

ما اخلدمات التي تقدم للمعاق؟
حرص����ت االدارة على تقدمي 
مختل����ف اخلدم����ات للمتدرب����ني 
خالل فترة التدريب س����واء كان 
كويتيا او غير كويتي منها اخلدمة 
االجتماعية والنفس����ية واملهنية، 
ونعمل على توفيرها وفق املعايير 
الدولية احلديثة ومن خالل برامج 
تتضمن دراسات نظرية وعملية 
تنفذ داخل ورش مهنية تس����اهم 
في إكساب املعاق مهارات وخبرات 
مهنية وتنمي روح املنافسة، كما 
نح����رص على توفي����ر اخلدمات 

الطبية والصحية لالبناء.
تعليمي��ة  خدم��ات  م��ن  ه��ل 

دراسية؟
بعض احل����االت يتم إحلاقهم 
بفصول دراسية تكسبهم بعض 
اخلبرات األولية في القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن لدينا مجموعة من 
الرش����د  امللتحقني مبركز  األبناء 
العامة  التاب����ع لألمانة  التربوي 

لألوقاف.

ترفيه وترويح

ماذا عن املش��اركات واألنشطة 
الترويحية؟

التالي���ة: وضع برام���ج االعداد 
والتدريب والتأهيل املهني لذوي 
االعاقة لالس���تفادة من خدماتها 
وفقا لشروط القبول املوضوعة 
بالالئحة الداخلية واالشراف على 
اعداد وتنفيذ اخلطة الس���نوية 
الثقافية  للبرام���ج واالنش���طة 
والترويحية والدينية للمتدربني 
واالشراف على عملية تطويرها 
وفقا لالسس العملية بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية داخل وخارج 
الوزارة ووضع واقتراح االجراءات 
التنفيذية لبرامج االعداد والتأهيل 
املهن���ي وتقدي���ر االحتياج���ات 
واالمكاني���ات من امل���واد اخلام 
املهنية  ال���ورش  ومس���تلزمات 
والتدريب املهن���ي الالزمة وفقا 
للمعايير الفنية املناسبة، اضافة 
الى تقدير االحتياجات التدريبية 
للعاملني باالدارة وبرامج التدريب 
املختلفة لتنمية قدراتهم وحتسني 
االداء بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

في الوزارة.
والتش��غيل  التدري��ب  قس��م 
واملتابعة له العديد من التخصصات 

فماذا عن اهم تخصصاته؟
اعداد خطة عم���ل في ضوء 
العمل  نتائ���ج تقيي���م خط���ة 
الس���ابقة والتي حتق���ق اهداف 
القسم واالدارة، وحتديث البرامج 
التدريبية وتنقيحها لتتناسب مع 
قدرات وامكانيات واستعدادات 
املتدرب���ني وايضا تتماش���ى مع 
متطلبات سوق العمل والعمالة، 
اب���داء الرأي في احل���االت التي 
تستوجب النقل او التحويل او 
التنسيق مع  املرشحة للتأهيل، 
قسم اخلدمة االجتماعية والنفسية 
في وضع وتنفيذ اخلطط العالجية 
للحالة املشكلة ومناقشة التقارير 
التتبعية ع���ن املتدربني، حصر 
الورش من االجهزة  احتياجات 
واالدوات واملع���دات واخلامات 
الضرورية للتدريب، االش���راف 
على موظفي القسم فنيا واداريا 
وتقييمه���م مهنيا للتعرف على 
نوعية املشاكل التي تواجههم في 
مج���ال التعامل مع ذوي االعاقة 
التي  ال���دورات  وحتديد نوعية 
ترفع من مستوى ادائهم وكفاءتهم 

العلمية والعملية.
ما شروط القبول في املركز؟

ان يكون كويتي اجلنسية، أال 
يقل العمر عن 18 سنة، أن يكون 
من ذوي االعاقة )ال تقبل حاالت 
االضطراب االنفعالي والسلوكي(، 
ان يثبت البحث الشامل للحالة 
مناسبة لقدراتها واستعداداتها 
للتدري���ب والتأهي���ل، والتعهد 
بااللت���زام بنظم وقوانني االدارة 
)احلالة أو ول���ي أمرها(، يجوز 
قبول اي حالة اخرى غير كويتية 
اجلنسية باستثناء من الوزير او 
وكيل الوزارة بناء على مذكرة من 

ادارة التأهيل املهني للمعاقني.
هل من مدة محددة للتدريب؟

الفنية هي املسؤولة  اللجنة 

التأهي���ل املهني للمعاقني التابع 
لالدارة بهدف توصيل خدماتها 
الى اكبر شريحة من ذوي االعاقة 
تخدم اهال���ي مناطق محافظتي 

مبارك الكبير واالحمدي.
وادارة التأهيل املهني للمعاقني 
تستوعب ما يقارب 508 موظفني 
الذك���ور واالن���اث موزعني  من 
الساملية وجنوب  على منطقتي 
الصباحية، حي���ث بلغ عددهم 
437 موظفا وموظفة من اجمالي 
املوظفني منه���م 214 من الذكور 
و223 من االناث مبنطقة الساملية، 
اما جنوب الصباحية فقد بلغ عدد 
املوظفني 71 موظفا وموظفة من 
االجمالي منهم 33 من الذكور و38 

من االناث.
ما اهداف االدارة؟

تأهيل جميع فئات االعاقة وذلك 
بتعليمهم وتدريبهم على املهن 
واحلروف التي تتناسب مع اقصى 
ما لديهم م���ن امكانيات وقدرات 
بدنية وعقلية مبا ميكنهم من اعالة 
انفسهم بالعمل املنتج الذي يتالءم 
مع متطلبات السوق احمللي، الى 
جانب تأهيل املتدربني من ذوي 
االعاقة الذين لم يكملوا تدريبهم 
في مجال التدريب الذي التحقوا 
به مسبقا، واعادة تأهيل االفراد 
الذين اصيبوا باعاقات جسدية 
كانت حائال دون االستمرار في 
عملهم واعالة اسرهم، باالضافة 
الى اعادة تأهيل بعض املوظفني 
من ذوي االعاقة من خريجي ادارة 
مدارس التربية اخلاصة، وتشغيل 
احلاالت التي انهت مرحلة التدريب 
والتأهيل بنجاح س���واء بالعمل 
او  داخ���ل االدارة او خارجه���ا 
االلتحاق بالعمل احملمي في حالة 
تعذر احلصول على العمل املالئم 
او القيام مبشروع فردي، ومتابعة 
التحاقها بالعمل  احلاالت بع���د 
للتأكد من تكيفها )مهنيا ونفسيا 
واجتماعيا( وتس���هيل العقبات 
التي تواجهه���ا وايجاد احللول 
والبدائل املناس���بة حتقيقا ملبدأ 
الدمج واالرتقاء مبستوى ادائهم 

في العمل ومستوى االنتاج.
وماذا ع��ن اختصاصات ادارة 

التأهيل املهني للمعاقني؟
املهني  التأهيل  ادارة  تق���وم 
للمعاقني مبمارسة االختصاصات 

بداية، كيف انطلق املركز ومدى 
تطوره؟

الش���ؤون  وزارة  انش���أت 
االجتماعية والعمل مركز التأهيل 
املهني للمعاقني عام 1960 وكان 
يسمى في ذلك الوقت دار الرعاية 
املباني  املهن���ي بأحد  والتأهيل 
القدمية مبنطقة حولي، وانتقل 
بعد ذلك في س���نة 1971 الى احد 
املباني مبنطقة الش���رق ووفقا 
ملقتضيات القرار الوزاري رقم 199 
لسنة 1979 بشأن اعادة تخطيط 
وتنظي���م وحتديد اختصاصات 
الوحدة االدارية بالوزارات وصدور 
التأهيل  الداخلية ملركز  الالئحة 
املهني بق���رار وزاري رقم 666 
لسنة 1986 كمؤسسة اجتماعية 
حكومية تتبع ادارة رعاية املعاقني 
للنهوض بذوي االعاقة واشراكهم 
في احلياة االجتماعية والعملية 
انتقل املركز في س���نة 1987 الى 
مبنى كان مستخدما كمركز تنمية 
املجتمع خلدمة اهالي السرة بجوار 
التعاونية في السرة،  اجلمعية 
وفي عام 1994 انتقل املركز الى 
مبنى مدرسة هند املتوسطة بنات 
مبنطقة الساملية، وحسب القرار 
الوزاري رقم 346 لس���نة 1995 
تطور املركز الى ادارة تتبع الوكيل 
املساعد للرعاية االجتماعية هدفها 
الثقة باالداء  كس���ر حاجز عدم 
ل���ذوي االعاقة وبناء  الوظيفي 
طاقة منتجة فاعلة منهم تساهم 
في بناء مجتمع متطور من خالل 
تدريبهم وتأهيلهم مهنيا في ورش 
مهنية وفق برامج تدريبية مناسبة 
لقدراتهم واس���تعداداتهم ونوع 
اعاقتهم وتقدمي افضل اخلدمات 
التأهيلية واملهنية واالجتماعية 
والنفسية وغيرها من اخلدمات 
لالرتقاء بهم ومساعدتهم في بناء 
حياة مستقلة اجتماعيا واقتصاديا 
االبداع والتفوق  وابراز جوانب 
ف���ي املجتمع واحلياة  ودمجهم 
العامة. وفي عام 2007 انش���أت 
الوزارة مبحافظة االحمدي مركز 
رعاية وتأهي���ل املعاقني جنوب 
الصباحية من اجل توصيل خدمات 
متكاملة لذوي االعاقة )اجتماعية، 
نفسية، صحية، تأهيلية، تدريبية، 
اليومية( من  تربوية واالعاشة 
خالل االدارات املعنية منها مركز 

تحديث البرامج التدريبية وتنقيحها لتتناسـب مع قدرات وإمكانيات واستعدادات المتدربين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والعمالة

أوضح أن إقرار كادر للعاملين في اإلدارة نقلة نوعية للتشجيع على العمل فيها

البد مـن تهيئة المجتمـع للتخلص مـن الفكر السـلبي تجـاه ذوي اإلعاقة 
ليتمكنـوا مـن إبـراز مواهبهـم وطاقاتهـم وتسـليط الضـوء علـى قضاياهم

يجـوز قبـول أي حالـة غيـر كويتيـة الجنسـية باسـتثناء مـن الوزيـــر 
أو وكيـل الـوزارة بنـاء علـى مذكـرة مـن إدارة التأهيـل المهنـي للمعاقين

حمد اخلالدي

التدريب على صناعة سالل القشمعاق ينجز أعماال فخارية

صعوبات ومعوقات العمل
 التضخ����م الوظيفي من حيث الك����م والندرة في بعض 
التخصصات من حيث الكيف مما يعرقل سير العمل وحتقيق 

أهداف اإلدارة.
 قلة الكوادر املهنية املتخصصة في التعامل مع ذوي 

االعاقة من العناصر الوطنية.
 نقص في عدد االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني 

واملهنيني املؤهلني للعمل في مجال اإلعاقة.
 نقص في عدد الكادر اإلشرافي.

 بطء عملية الصيانة لألدوات واألجهزة والكمائن بالورش 
التدريبية.

 النق���ص في عدد املكاتب واألث���اث املكتبي والذي ال 
يتناسب مع ازدياد عدد املوظفني واملتدربني باإلدارة.

 صعوب����ة وصول املتدربني للورش ف����ي األدوار العليا 
)الكراسي املتحركة(.

 احلاجة املستمرة لصيانة املبنى وعدم مالءمة الورش 
املهنية للتدريب.

 قلة االعتمادات املالية لإلدارة لسد احتياجات اإلدارة 
والورش التدريبية والبرامج.

 صغر مساحة الورش مما يعيق سير عملية التدريب 
وحركة ذوي االعاقة.

 قلة غرف التخزين ملواد اخلام واملنتجات ما يؤدي 
الى اتالفها وعدم االستفادة منها.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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كــــــــوبون اليــــــوم الأول

مبنا�سبة تعيينه وليا للعهد وت�سكيله الوزارة الوىل برئا�سته �سنة 1978م

اأغ�سط�س  من  اخلام�س  اليوم  يف  الكويتي  لل�سعب  �سموه  خطاب  مبنا�سبة 

عام 1990م

مبنا�سبة تعيينه حاكما عرفيا يف ال�ساد�س والع�سرون من فرباير عام 1991م

غال  كل  �سبيلها  يف  ونبذل  باأرواحنا  نفتديها  اأعناقنا  يف  اأمانة  »الكويت 
وعزيز ونعي�ش يف كنفها اأخوة متحابني يعمل كل واحد منا خلري اجلماعة 

من اأجل رفعة الوطن وجمده« 
ال�سامل ال�سباح رحمة اهلل �ساحب هذا  ال�سيخ �سعد العبداهلل  املغفور له 

القول املاأثور .
�ش : ما هي املنا�سبة ؟ ويف اأي �سنة ؟

كــــــــوبون اليــــــوم الثاين
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