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العفاسي: إشهار جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي القرار الوزاري رقم )42/أ( للسنة 2010 بإشهار 

جمعية مؤسسة سند الطفل املعاق الكويتية.
وجاء في القرار مادة 1: تش����هر جمعية مؤسسة 
سند الطفل املعاق الكويتية ملدة غير محدودة، وينشر 

ملخص نظامها االساسي في اجلريدة الرسمية.
مادة 2: ينش����ر هذا القرار في اجلريدة الرسمية 

ويعمل به من تاريخ النشر.
وفيم����ا يلي ملخص النظام األساس����ي جلمعية 
مؤسس����ة س����ند الطفل املعاق الكويتية: مت بوزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع 
عام حتت اسم »جمعية مؤسسة سند الطفل املع��اق 
الكويتية« طبقا ألحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 
في شأن االندية وجمعيات النفع العام وتعديالته، 

ومقره����ا الكويت ملدة غير محدودة حتت رقم )  ( وذلك بهدف تطوير 
قدرات الطفل املعاق من خالل اللعب اآلمن والنشاط احلركي املرح بغرض 
حتفيز املهارات الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس، توفير االنشطة واللعب 
والترويح في مرافق متخصصة مس����اندة للبرامج التعليمية، تدريب 
وتطوير العاملني في مجال خدم����ات املعاقني، بجانب تدريب االطفال 
املعاقني بأحدث البرامج املتقدمة واملتخصصة احلديثة للمساعدة على 
دمج املعاق في املجتمع، باالضافة الى تكريس مفهوم العمل التطوعي 
واعداد الدراسات واالبحاث التخصصية في مجال خدمة املعاق واصدار 

الدراسات والدوريات املتخصصة في مجال االعاقة.
واملؤسسون هم: سبيكة سعد اجلاسر، منى محمد بورسلي، منيرة 

عبداهلل الغامن، بدر عثمان مال اهلل، نورة عبدالعزيز 
الغامن، دانة أنور املال، رائ����د احمد الوهيب، طارق 
عبداهلل ادريس، غالية جاسم اخلرافي، عائشة محمد 
السالم، فرح عبداحملسن العبدالرزاق، نوف عبدالعزيز 
الزين، بيبي ابراهيم الغامن، طارق حامد ش����عيب، 
نها عبداهلل اجلوعان، منتهى عبداهلل الغامن، احمد 
جاسم اخلرافي، علي حسن عبداحلسني، سارة يوسف 
الرخيص، طالل جاسم اخلرافي، محمد فزاع العنزي، 
شيماء جنم القطان، عالية فيصل اخلالد، حمد عبداهلل 
الغامن، شذى جنم القطان، محمد يوسف الزايد، احمد 
علي الشريف، جناة مختار محمد حسني، ندى عدنان 
اجلريوي، شريفة طارق الدريس، لطيفة عبداحملسن 
اخلرافي، منيرة عبدالقادر اجلاس����ر، خلود سعود 
اجلوعان، دالل حمد الزبن، سوس����ن جوهر حيات، 
محمد احمد التناك، امل شايع الشايع، سارة بدر اخلشتي، بيبي احمد 
العنجري، ش����يخة عبداهلل الغامن، أمينة محمد العبيدلي، عبير احمد 
اجلاس����ر، عبداهلل عبدالعزيز الزين، حصة ب����در مال اهلل، حنان فهد 
عبداهلل املس����لم، زيد عبدالرحمن املنيفي، أروى أحمد اجلاسر، عالية 

عبدالعزيز الزين، منيرة أحمد اجلاسر، وعلي سيد القالف.
ويتضمن القرار ان يدير ش����ؤون اجلمعية مجلس ادارة مكون من 
تس����عة اعضاء تنتخبه��م اجلمعي��ة العمومية مرة كل سنتني، وتبدأ 
السنة املالية للجمعي��ة ف��ي االول م�ن يناير وتنتهي في آخر ديسمبر 
من العام التالي، وتتكون اجلمعية العمومية من االعضاء العاملني الذين 

أمضوا في عضوية اجلمعية مدة سنة على االقل.

دعت جمعية املهندسني الى التفاعل االيجابي مع 
الرؤية الرسمية الكويتية في بناء االنسان العربي 
وحتقيق التنمية له والتي جس����دتها كلمة صاحب 
السمو االمير امام القمة العربية الثانية والعشرين 
والتي عقدت في مدينة سرت الليبية، مشيدة باملشاركة 
الكويتية الفاعلة في اعمال هذه القمة وبكلمة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد امام القمة والتي 

عبرت عن نبض وهواجس الشارع العربي.
وقال رئيس اجلمعية م.ط����الل القحطاني، في 
تصريح صحافي بهذه املناس����بة، انه ومن دواعي 
الفخر ان يعتز ابناء الكويت بهذا الدور الكبير الذي 
قام به صاحب الس����مو االمير في القمة والذي عبر 
من خالله عن هواجس ونبض الشارع العربي الذي 
يتوق الى حتويل القرارات الى واقع علمي ملموس، 

مشيرا الى قول سموه »شعوبنا تنتظر منا حتويل قراراتنا الى واقع 
ملموس يجسد جديتنا وعزمنا على حتقيق طموحاتهم«.

ودع����ا م.القحطاني ال����ى تلبية دعوة صاحب الس����مو االمير الى 
االرتقاء وتطوير مس����توى االنس����ان العربي في جميع اوجه احلياة 

ليحيا حي��اة كرمية محفزة لالبداع، واالس����تجابة 
السريعة الى مبادرة الكويت الى القمة االقتصادية 
التي استضافتها العام املاضي واالسراع في املساهمة 
بتوفير املواد املالية لدعم مشاريع القطاع اخلاص 
واالعمال الصغيرة واملتوسطة في الوطن العربي 

برأسمال قدره مليارا دوالر.
واشار م.القحطاني الى ان تأكيد صاحب السمو 
االمي����ر على ضرورة العمل عل����ى تلبية آمال ابناء 
االمة وحتقيق الرخاء لهم عندما قال صاحب السمو 
االمير ان انظار ابناء االمة العربية تتطلع الى لقائنا 
اليوم يحدوها االم����ل ان مرحلة من عملنا العربي 
املشترك ستتحقق بعمل جاد ومخلص يلبي آمالها 
وطموحاتها في الرخاء والعزة واملنعة وميكننا من 

مواجهة التحديات واملخاطر احمليطة بها.
وخلص رئيس املهندسني الى القول ان هذه الكلمات املباركة جتعلنا 
اكثر اصرارا في جمعية املهندسني على مواصلة العمل ورص الصف 
خلف قيادتنا احلكيمة التي دأبنا على العمل معها في جميع املجاالت 

احمللية واالقليمية والعاملية.

القحطاني: ندعو إلى التفاعل اإليجابي مع دعوة 
صاحب السمو لبناء اإلنسان وتحقيق الرخاء والتنمية

أكد أن سموه عبر عن مشاعر الشعب العربي الحقيقية

د.محمد العفاسي

م.طالل القحطاني

ملياء احلميضي

الحميضي: مركز »كونا« للتدريب يدعم
قطاع اإلعالم الوطني وتطويره منذ 15 عامًا

حاكم إقليم نين تون: نتطلع لعالقات متميزة مع الكويت
أش���اد حاكم إقليم نني تون الڤيتنامي 
جنوي��ن ش���ي��ن دونغ امس بالعالقات 
املتميزة التي ترب���ط الڤيتنام والكويت 
على كافة الصعد، معربا عن تطلعه خللق 
شراكة إستراتيجية اقتصادية واستثمارية 
مع دول الش���رق األوسط وبشكل خاص 

الكويت.
وأتت إشادة احلاكم خالل لقائه بقنصلنا 
في مدينة )هوشي منه( جنيب البدر مبقر 

رئاسة املدينة.
وعق���ب اللقاء ذكر القنص���ل البدر ل� 
»كونا« ان اللقاء كان مثمرا خاصة انه مت 

خالله تبادل وجهات النظر املتعلقة بتعزيز 
البلدين الصديقني  التعاون املشترك بني 
في جميع املجاالت االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية.
الكويت تبن���ت مفهوم  ان  وأوض���ح 
التي أرسى  الديبلوماس���ية االقتصادية 
دعائمها صاحب الس���مو األمير وان هذا 
اللقاء يأتي أيضا في إطار توجهات وزارة 
اخلارجية لتنشيط وتفعيل الديبلوماسية 
االقتصادية »التي أصبحت إحدى أولويات 

العمل الديبلوماسي«.
وذك���ر ان الكويت كرس���ت هذا النهج 

وبلورت رؤيتها لتعزيز التنمية االقتصادية 
وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون التجاري 
واالقتص���ادي مع مختلف دول العالم في 

ظل التحديات االقتصادية الدولية.
ونوه البدر بعمق العالقات التي تربط 
بني البلدين، معربا ع���ن تطلعه لتدعيم 
حج���م التب���ادل التج���اري بينهما الذي 
ذكر انه »لم يرق الى املس���توى املنشود 
لطموحاتهما«، موضحا ان ڤيتنام »باتت 
الكثير من حجم االستثمارات  تستقطب 
األجنبية املباشرة نظرا ملا توفره من مناخ 

اقتصادي مالئم«.

 يساهم مركز كونا للتدريب 
وتطوير القدرات لإلعالميني منذ 
إنش����ائه قبل 15 سنة في تدعيم 
الوطني وتطويره  قطاع اإلعالم 
واالرتقاء به في مختلف املجاالت 
خللق جيل متطور من اإلعالميني 
ومواكب جلميع املستجدات على 

هذا الصعيد.
املرك����ز ملياء  وقال����ت مديرة 
احلميض����ي أم����س ان املركز منذ 
إنشائه مستمر في تنمية املهارات 
الشخصية واملهنية للعاملني في 
الوكال����ة، مبينة انه يقيم دورات 
العمل  تأسيسية في كل مجاالت 
اإلعالمي م����ن صحاف����ة وإذاعة 
وتلفزيون واتصال وعالقات عامة 
وذلك للكوادر اجلديدة التي تلتحق 
به من مختلف األجهزة اإلعالمية 

الكويتية واخلليجية والعربية.
وأضافت احلميضي ان املركز 
يستطلع قبل كل موسم احتياجات 
أقسام التحرير من دورات وتدريب 
وبناء على ذل����ك ينظم ويصمم 
دورات تخصصي����ة في مختلف 
قطاع����ات التغطية اإلخبارية من 
سياسة واقتصاد وبيئة وغيرها 

لرفع الكفاءة واملستوى املهني.
الى تنظيم املركز  وأش����ارت 
لدورات معلوماتية للصحافيني 
األجانب الذين توفدهم مؤسساتهم 
للعمل في منطقة اخلليج والشرق 
األوسط، إضافة الى البرامج العملية 
لتب����ادل اخلب����رات اإلعالمية مع 

مؤسسات أكادميية عربية واجنبية 
مثل ال� »بي.بي.سي« و»تومسون. 
رويترز فاونديشن« و»اجلامعة 

اللبنانية األميركية«.
املرك����ز ينظم  ان  وأضاف����ت 
أيضا ن����دوات معلوماتية مكثفة 
التي  ح����ول القضايا الس����اخنة 
العالم واملنطقة لتعزيز  مير بها 
املعلومات اخلاصة بهذه القضايا 

لدى اإلعالميني في الكويت.
وبينت ان املركز ميكنه تنظيم 
برامج تدريب محددة ألي مؤسسة 
حكومي����ة كانت أو خاصة تطلب 
ذلك، مبينة ان املركز يحتاج إلى 
فت����رة من 45 إلى 60 يوما إلعداد 
البرنامج وحتقيق أهدافه من خالل 
توفير جهاز متخصص من الكفاءات 
اإلعالمية لبرامج التدريب وتوفير 
كادر إداري مؤهل للمتابعة والتنفيذ 

وتوفير كل األجهزة واملعدات الفنية 
الالزمة لتدريب فعال ومتقدم.

 وقال����ت احلميضي ان املركز 
يستعني بخبرات إعالمية عربية 
وعاملية لإلسهام في تقدمي التدريب 
الالزم في بع����ض التخصصات 
واملجاالت، إضافة الى خبرات إدارة 
التحرير في »كونا«، مشيرة الى 
انه ومن خالل التجربة وجد املركز 
ان االستعانة بالصحافيني ذوي 
اخلبرة لتق����دمي الدورات أظهرت 
ردود فعل أكثر ايجابية من قبل 

املتدربني.
وبين����ت ان بع����ض الدورات 
املقدم����ة م����ن املركز كال����دورات 
التأسيس����ية للمس����تجدين في 
الوكالة وللمشاركني من خارجها 
تستمر مدة أربعة أسابيع وتركز 
على كتابة األخبار حسب األصول 
وبلغة عربية سليمة، مشيرة الى 
ان هن����اك دورات تدريبية حول 

فنون التصوير.
وعن أوقات الدورات قالت ان 
مدة الدورات التي تقدم اآلن متتد 
من ثالثة الى خمسة أيام مبعدل 
أربع ساعات في الفترة الصباحية 
حيث تبني بعد إجراء استبيانات 
ح����ول ذلك ان ه����ذه األوقات هي 
األنس����ب، مبينة ان����ه في بعض 
احلاالت االستثنائية تقام دورات 
خاصة تطلب من جهات خارجية 
في فترة العصر أو ما بعد الدوامات 

الرسمية.

وعن آخ����ر املس����تجدات في 
الدورات التي ينظمها املركز قالت 
انه وفي بداية شهر ابريل ينظم 
املركز دورات تدريبية للقياديني 
واإلش����رافيني في قطاع التحرير 
في الوكال����ة، موضحة ان املركز 
يفتح املجال للمؤسسات احلكومية 
الدورات  في املش����اركة في هذه 
التي س����تنظم احداها في لبنان 
اللبنانية  بالتعاون مع اجلامعة 
األميركي����ة واألخ����رى في تركيا 
باللغة االجنليزية بالتعاون مع 
املؤسس����ة اإلعالمية البريطانية 

»كي.ارجي.ميديا«.
واضافت ان معدل الدورات التي 
يقيمها املركز سنويا يتراوح بني 15 
و20 برنامجا في املوسم، مشيدة 
باملشاركات اخلارجية من وزارات 
الدولة واملؤسسات  ومؤسسات 
األخرى التي تصل نس����بتها الى 

50% في جميع الدورات.
وذكرت احلميضي ان املركز 
يقيم دوراته احمللية في قاعتني 
منوذجيت����ني مزودت����ني بجميع 
االحتياج����ات لتس����هيل عملية 
التدريب من كمبيوترات وانترنت 

وشاشات للعرض.
ولفتت الى ان املعدل املناسب 
لكل دورة م����ن املتدربني هو 15 
لتحقي����ق االس����تفادة املرجوة 
للكل، موضحة انه كلما قل عدد 
املتدرب����ني ف����ي اي دورة ازدادت 

املنفعة لهم.

ذكرت أنه قائم على تنمية المهارات الشخصية والمهنية


