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بشرى شعبان
الوكيل املساعد لقطاع  كشف 
الرعاي����ة االجتماعية د.جاس����م 
اشكناني عن موافقة البلدية على 
تخصيص موقع خاص لبناء مبنى 
ادارة التأهي����ل املهني في جنوب 
الصباحية. وقال، في تصريح ل� 
»األنب����اء«، ان الوزارة انتهت من 
االجراءات اخلاصة باملوقع والبالغة 
مس����احته 5000م2 خلف مجمع 
تأهيل ورعاية املعاقني في جنوب 
الصباحية، مشددا على ان مبنى 
االدارة سيتم بناؤه وفق مواصفات 
خاصة ومتطورة تراعي اوضاع 

كل االعاقات. واضاف ان الشؤون س����تعمل مباشرة بعد تسلم االرض 
املخصصة لبناء ادارة التأهيل املهني الى طرحه عبر مناقصة الختيار 
مكتب استشاري هندسي لوضع التصاميم متهيدا لطرحه للتنفيذ، وتوقع 
اال يس����تغرق البناء والتجهيز اكثر من ثالث سنوات. واشار اشكناني 
الى ان هذه بداية الغيث في تنفيذ اس����تراتيجية الوزارة بالتوسع في 
التأهيل املهني للمعاقني، وسيكون في كل محافظة مركز متطور لتأهيل 
املعاقني مهنيا. وكشف عن اجراءات جار العمل بها لتخصيص موقع في 
محافظة اجلهراء ش����ارفت على االنتهاء. واكد اشكناني حرص الشؤون 
على العمل الدؤوب في تطوير اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة بكل 

فئاتهم خصوصا تأهيلهم مهنيا ودمجهم في سوق العمل.

التجاري يرعى معرض »طموحي يغلب إعاقتي«

دأب البنك التجاري على تقدمي الرعاية 
لكل األنشطة املجتمعية، وذلك انطالقا من 
مس���ؤوليته االجتماعية كمؤسس���ة مالية 
التجاري  ومصرفية مرموقة، وق���د وضع 
ذوي االحتياجات اخلاصة في بؤرة اهتمامه 
إميانا منه بأهمية دعم هذه الش���ريحة من 
املجتمع، وتأكيدا لذلك ق���ام البنك برعاية 
معرض »طموحي يغلب إعاقتي« الذي تنظمه 
كلية احلقوق جامعة الكويت، حتت رعاية 

عميد كلية احلقوق د.بدر اليعقوب.
وبهذه املناسبة صرحت املدير التنفيذي 
� ادارة اإلعالن والعالقات العامة في البنك 
التج���اري أماني ال���ورع، ب���أن دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة يحظى باهتمام كبير 
من جانب البنك التجاري، مشيرة الى ان البنك 
يحرص دوما على التواجد في كل األنشطة 
املجتمعية الت���ي تصب في هذا االجتاه، اذ 
يرى البنك ان تواجده ورعايته ومشاركته 
في مثل هذه املعارض يساهم في رفع الروح 

املعنوية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
وتابعت الورع قائلة ان مشاركة التجاري 

في هذا املعرض هدفت الى تعزيز إمكانيات 
ومهارات ذوي االحتياجات اخلاصة، مبينة 
ان اإلعاق���ة قد تب���رز في أغل���ب األحيان 
التفوق الذهني واإلبداعي والرياضي لفئة 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة وقدرتهم على 
التغلب على اإلعاق���ة بالطموح والعزمية، 
بل واالنخراط في املجتمع بصورة طبيعية، 
وهذا ما يصبو إليه التجاري من خالل هذه 

املشاركة.
وأع���رب عميد الكلية د.ب���در اليعقوب 
عن تقديره وش���كره اجلزيل إلدارة البنك 
التجاري لهذه املبادرة الطيبة باعتباره من 
املؤسسات السباقة دائما فيما يقوم به من 
نش���اطات وجهود اجتماعية تؤكد املوقف 
املتميز للتجاري في خدمة الوطن واملجتمع 

الكويتي بكل شرائحه.
ومن املعروف ان البنك التجاري يحرص 
دوما على تكريس مساهماته لدعم كل اجلهود 
التي تؤدي الى خدمة فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من املجتمع 

الكويتي.

قال خالد العتيبي من قائمة اجلميع الذي 
حقق اعلى نسبة تصويت في تصريحه 
ل� »األنباء« تعليقا على نتائج الفوز: كنا 
نتمنى ان تكون االنتخابات السابقة حتمل 
روح املنافسة الشريفة كما هو اآلن، وهلل 
احلمد، فإن الفوز كان مستحقا، مضيفا 
ان جميع اهالي خيطان يدركون أن قائمة 
اجلميع كانت مظلوم���ة في االنتخابات 
السابقة، لذا، كان احلضور كثيفا بهدف 

االنتصار للحق، متمنيا للقائمة املنافسة 
ان يحالفها احلظ في االنتخابات املقبلة، 
وان تكون قائمة اجلميع عند حسن ظن 
اهالي خيطان. واضاف العتيبي ان االرقام 
التي حققتها القائمة اليوم والتي جتاوزت 
ال� 1000 صوت، لم تتحقق منذ زمن بعيد، 
معتبرا ذلك انتصارا للحق، متوجها بالشكر 
الى جميع اهالي خيطان على منح القائمة 
الثقة والذي وصفها باملسؤولية العظيمة 

امام اهلل.
وفي رده على سؤال حول اجندة االدارة 
اجلديدة جلمعية خيطان، اجاب بأن لديهم 
الكثير من اخلطط التي اعلنوا عنها خالل 
فترة الترشيح والتي ينوون تنفيذها على 
ارض الواقع، اهمها احلرص على االلتزام 
باملس���ؤولية املجتمعية، وتقدمي جميع 
انواع اخلدمات ملنطقة خيطان مبا فيها 
خدمات املساجد وحتفيظ القرآن الكرمي 

والدورات الرياضية.

حضور أمني الفت

شهدت االنتخابات حضورا امنيا مكثفا، 
متثل في حضور مدير امن الفروانية العميد 
حبيب غلوم، وجتمع عدد من سيارات الشرطة 
واملرور، ووقفت عناصر االمن على بوابة 
املدرسة تالفيا حلدوث اي خلل في العملية 

االنتخابية ولتوفير اجواء آمنة.

بشرى شعبان
طالب وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري اعضاء فري���ق عمل متابعة اعمال 
الوزارة باملزيد من املتابعة احلثيثة ملشاريع الوزارة 
ف���ي كل القطاعات، خصوصا القطاعات التي تقدم 
خدماتها للمواطنني واملقيمني وفئات ذوي االحتياجات 
اخلاصة وما مت اجنازه من هذه املشاريع وضرورة 
ان يك���ون عام 2010 هو عام اجن���ازات اغلب هذه 

املشاريع.
جاء ذلك خالل اجتماع���ه وفريق عمل متابعة 
اعمال الوزارة. واكد العضاء الفريق ضرورة سرعة 
االنتهاء من تسلم وجتهيز مبنى ادارة عمل محافظة 
العاصمة للتسهيل على االعداد الكبيرة من املراجعني 
والقض���اء على معاناتهم كذل���ك نقل مقر املجلس 

االعلى لشؤون املعاقني من موقعه احلالي للقضاء 
نهائيا على املشاكل التي تعترض املراجعني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وذويهم. وشدد الكندري على 
اجناز برنامج عمل احلكومة طبقا للخطط املعتمدة، 
خاصة من حيث الوق���ت وجودة التنفيذ، وتوجه 
بالشكر العضاء الفريق على ما مت اجنازه خالل العام 
املاضي، وباالخص جلهة سرعة الرد على االسئلة 
والشكاوى واالقتراحات برغبة وبقانون واملقدمة 
من قبل اعضاء مجلس االمة ومتابعة ما مت اجنازه 
من برنامج عمل احلكومة وكذلك متابعة املوضوعات 

االخرى املتعلقة مبشاريع الوزارة.
هذا وقام الكندري خالل نهاية االسبوع بجولة 
تفقدية على املقر املخصص للمجلس االعلى واالطالع 

على سير العمل والتجهيزات اجلارية في املبنى.

استقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
وفد اململكة األردنية الهاش���مية الشقيقة الذي 
يقوم بزيارة رسمية للبالد برئاسة اللواء املدير 
العام لقوات ال���درك األردني د.توفيق الطوالبة 

والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث املواضيع ذات االهتمام 
املشترك وس���بل التطوير واالرتقاء مبنظومة 

العمل من خالل هذه الزي���ارات وما لها من اثر 
بالغ في جتس���يد روح التعاون ب���ني البلدين 

الشقي�����قني.
وقد قام وكيل احلرس الوطني بتبادل الدروع 
التذكارية مع املدير العام لقوات الدرك االردني 

اللواء الركن د.توفيق الطوالبة.
حضر املقابلة العمي���د الركن زايد العدواني 

مدير الهيئة العسكرية.

استقبل محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس 
في مكتبه مببنى محافظة حولي سفير اجلمهورية 
العربية السورية بسام عبداملجيد مبناسبة تعيينه 
س���فيرا جديدا لبالده لدى الكويت، حيث جرى 
التعاون وتبادل االحاديث الودية التي تناولت 

العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني وسبل 
تنميتها في جميع املجاالت، فيما رحب احملافظ 
بالس���فير الزائر ومتنى ل���ه التوفيق والنجاح 
ف���ي عمله اجلديد، كما متنى له طيب االقامة في 

الكويت.

تنّظ����م إدارة احلضان����ة العائلية في وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل حلقة نقاش����ية بعنوان »الصعوبات 
البارزة في العم����ل االجتماعي وس����بل تذليلها في رؤية 

مستقبلية للمؤسسات العاملة في املجال« 18 اجلاري.
وق����ال مدير اإلدارة د.فهد الوردان ان احللقة تهدف الى 
اخلروج بتصور وبتوصيات لتطوير العمل في املؤسسات 

االجتماعية السيما احلضانة العائلية.

وأضاف الوردان ان من ضمن محاور احللقة الصعوبات 
االدارية البارزة في مجال العمل االجتماعي واهم القضايا 

واملشكالت التي تواجه ابناء احلضانة العائلية.
وأشار الى ان من ضمن احملاور أيضا الرؤية املستقبلية 
للمؤسس����ات العاملة في مجال مجهولي الوالدين، مشيرا 
الى انه س����تكون هناك مناقشة مفتوحة مع أحد مسؤولي 

اإلدارة.

وعن املش����اركني في احللقة أوضح الوردان انه ستتم 
دعوة مسؤولني ومشرفني في وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل وكل من له عالقة باألبناء املجهولني الوالدين.
وقال ان احللقة تأتي ضمن مشروع »تواصل«، متمينا 
ان تخرج بتوصيات محددة تعزز التنس����يق املشترك بني 
اإلدارة والوزارة ومؤسس����ات املجتمع املدني في املجاالت 

التي تساهم في دمج هذه الفئة بشكل أفضل.

د. بدر اليعقوب وأماني الورع في معرض »طموحي يغلب إعاقتي«

خالد العتيبي ومشعل الدسم يتوسطان بعض أبناء الدائرة فرحة الفوز

فرز األصوات

محمد الكندري مترئسا اجتماع فريق متابعة أعمال »الشؤون«

وكيل احلرس الوطني يهدي د.توفيق الطوالبة درعا تذكارية

عبداهلل الفارس مستقبال السفير بسام عبداملجيد

الكندري: ضرورة اإلسراع في إنجاز المشاريع

قائمة »الجميع« تحقق فوزًا كاسحًا 
في انتخابات جمعية خيطان التعاونية

العتيبي: النتائج تشكل انتصارًا للحق وأهالي خيطان حملونا أمانة كبيرة

محمد راتب
أسفرت نتائج انتخابات جمعية خيطان 
التعاوني���ة التي جرت مس���اء امس األول 
عن فوز س���احق لقائم���ة اجلميع، والتي 
تضم كال من خالد ض���اوي العتيبي 1091 
صوتا ومش���عل راشد الدسم 1060 صوتا، 
وعبدالعزي���ز خالد الصقعبي 1040 صوتا 
مما يعطي داللة واضحة على االقبال املكثف 
وااللتزام بالتصويت جلميع افراد القائمة، 
من قبل الناخبني، والذين اعربوا ل� »األنباء« 

عن اهتمامهم الشديد بهذه االنتخابات.
وقبيل اعالن النتائج بشكل رسمي، اكدت 
قائمة اجلميع انها ستفوز في االنتخابات، 
واعرب���ت عن بهجتها بذل���ك، وجاء اعالن 
النتائج ليتوج هذه الفرحة، حيث قام انصار 
القائمة بإطالق األلعاب النارية في السماء 
خارج املدرسة وقرب ديوانية خالد العتيبي، 
والتي توافد إليها الكثير من اهالي خيطان 
بعد إعالن الفوز، لتهنئته، ثم انتقلوا الى 

ديوانيتي الدسم والصقعبي.
وطوال مدة االقت���راع كان مندوبو كل 
من قائمة »اجلمي���ع« وقائمة »التطوير« 
التي تضم كال من نواف العتيبي وحمود 
املطيري وعيسى ياسني السفران ينتظرون 

الناخبني امام بوابة املدرسة.

حلقة نقاشية حول صعوبات العمل االجتماعي 18 الجاري

ترأس اجتماع فريق متابعة أعمال »الشؤون« وتفّقد مقر المجلس األعلى الجديد

بفارق 500 صوت

 أشكناني: موقع لبناء مقر جديد 
إلدارة التأهيل المهني جنوب الصباحية

الدعي والطوالبة بحثا االرتقاء بمنظومة العمل 
المشتركة بين الحرس الوطني و» الدرك« األردني

الفارس وعبدالمجيد بحثا العالقات 
السورية ـ الكويتية وسبل تطويرها

)أسامة البطراوي(

د.جاسم أشكناني


