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العفاسي أعاد تشكيل اللجنة الدائمة 
لتوطين العمل الخيري برئاسة العمار

لجنة تحقيق في تقرير مركز أنس

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي القرار الوزاري رقم 54/أ لسنة 
2010 واخلاص بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة 
لتوطني العمل اخليري، والقرار الوزاري رقم 55/أ 
لسنة 2010 واخلاص بشأن تشكيل جلنة للتحقيق 
فيما ورد في تقرير مركز أنس لالستشارات النفسية 
واالجتماعية من جتاوزات وتعديات ال أخالقية كما 
يدعي املركز املذكور. وجاء في قرار إعادة تشكيل 
اللجنة الدائمة لتوطني العمل اخليري: تشكل جلنة 
دائمة لتوطني العمل اخليري في البالد من التالية 
أسماؤهم: ناصر احمد العمارـ  رئيساـ  مدير ادارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات، مساعد صالح الذويخ 
ـ نائبا للرئيسـ  مستشار بإدارة التنسيق واملتابعة 
ـ بوزارة اخلارجية، محمد عبداهلل خليل ـ عضوا 

ـ مستشار قانوني ـ ادارة مكتب الوزير، عصام السيد خليل محمد 
الرفاعيـ  عضواـ  مستشار قانوني وأمني الصندوقـ  جمعية بشائر 
اخلير، هدى صالح الراشد ـ عضوا ومقررا ـ رئيس قسم التنسيق 
واملتابعـــةـ  مبكتب الوكيل املســـاعد للتنميـــة االجتماعية، حنان 
حســـن الغريبـ  عضواـ  رئيس قسم مشاريع وشؤون اجلمعيات 
اخليرية واملبرات، احمد عبدالعزيز الفالح ـ عضوا ـ عضو مجلس 
ادارة جمعية اإلصالح االجتماعي، عبداهلل محمد الناجم ـ عضوا ـ 
مدير عام جمعية النجاة اخليرية، عصام فوزي عبداملنعم ـ عضوا 
ـ اختصاصي قانوني ـ بإدارة الدراسات القانونية والفتوى، ثروت 

فوزي عبدالعال ـ عضوا ـ اختصاصي محاسبة ـ 
بإدارة الشؤون املالية.

ويكلف بأعمال السكرتارية والطباعة للجنة كل 
من: أمل يوسف الشطيـ  رئيس قسم السكرتارية 
بإدارة املرأة والطفولة، هناء صالح محمد اخلليل 

ـ مكتب الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية.
وجاء في القرار اخلاص بتشكيل جلنة التحقيق: 
تشكل جلنة للتحقيق فيما ورد في تقرير مركز أنس 
لالستشارات النفسية واالجتماعية من جتاوزات 
وتعديات ال أخالقية كما يدعي املركز املذكور أعاله، 
كما تقوم اللجنة باإلضافة الى ذلك باملهام الواردة 
في املواد من 2 الى 6 في هذا القرار برئاسة الوكيل 
املساعد للرعاية االجتماعية: بدر العوضيـ  نائبا 
للرئيس، وعضوية كل من: د.منى السالم، د.مناحي 
العازمي، د.علي الظفيري، د.بدرية القمالس، عائشـــة البعيجان، 
ممثل متخصص عن جامعـــة الكويت، ممثل متخصص عن وزارة 
التربية، ممثـــل متخصص عن الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب، ممثل عن مركز تقومي وتعليم الطفل، ممثل عن مكتب 
اإلمناء االجتماعي ـ الديوان األميري. وتتولى اللجنة املهام التالية: 
القيام بإجراء مراجعة فنية شـــاملة لألعمال واخلدمات التي تقوم 
بها إدارة احلضانة العائلية وفقا للقرار الوزاري بإنشائها، وطبقا 
للمهام واإلحصائيات املناطـــة مبوظفيها مبوجب دليل التصنيف 

الوظيفي الصادر بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1993.

د.محمد العفاسي

»السراج المنير« ينظم ملتقى 
»القرآن يجمعنا« اليوم

أخصائيو Gethealthykuwait.com  في »األڤنيوز« 17 و24 الجاري

المنيـــر  الســـراج  مركـــز   يقيـــم 
بالصباحيـــة بنـــات ملتقـــى »القـــرآن 
 يجمعنا« األول اليوم في صالة الحباج 
بمنطقة الصباحيـــة من الرابعة وحتى 
السابعة والنصف مساء. وسيشمل الملتقى 
برنامجا متنوعا يضم محاضرات وندوات 

دينية ومسابقات ثقافية وترفيهية.
الداعيـــة رابعـــة  هـــذا وســـتقوم 
 الطويل بإلقاء محاضـــرة خالل ملتقى 
»القرآن يجمعنا« تتحـــدث خاللها عن 
فضائل القرآن الكريم وأثره في المجتمع 

والنشء.

Gethealthykuwait. أعلنت احلملة الوطنية
com، أكبــــر حملة صحية حملاربة الســــمنة 
فــــي الكويت، أنها قدمــــت فحوصات مجانية 
واستشــــارات غذائية فورية لـ 308 أشخاص 
خــــالل زيارتــــني متتاليتني، الزيــــارة األولى 
كانت في مدرسة عفراء بنت عبيد في منطقة 
الصباحية والثانية في مجمع األڤنيوز، ليصل 
عدد األشــــخاص الذين هم في طريقهم حلياة 
صحية الى 3807 منذ انطالقة احلملة في يونيو 

من العام املاضي.
واحلملة الوطنية الصحية هي األولى من 
نوعها في الكويت واملنطقة، وتهدف الى نشر 
الوعي الصحي حملاربة السمنة املنتشرة في 
الكويت، كما تهدف الى توفير فحوصات طبية 
واستشارات صحية ألكبر عدد من السكان عن 
طريق زيارات أسبوعية الى الشركات واملدارس 
واملؤسسات احلكومية واملراكز التجارية لفحص 
نسب الكوليسترول والسكر في الدم وتقدمي 
االستشــــارات الصحية التي تناســــب احلالة 
الصحية لكل شــــخص مت فحصه. ويشــــرف 
على احلملة أخصائيو التغذية لدى دايت كير 

ومستشفى طيبة. 

زيارة مجمع األڤنيوز

وتأتي زيارة احلملة الوطنية الصحية الى 
مجمع األڤنيوز بعد النجاح الكبير الذي شهدته 
في املراكز التجارية، كاملارينا مول، وفي زيارتها 
األولــــى للمجمع، قدم أخصائيو التغذية لدى 
احلملة الفحوصات واالستشــــارت ألكثر من 
250 شخصا ســــعيا حلث املجتمع على أخذ 
اخلطوات األولى حملاربة الوزن الزائد. وقال 
رئيس خبراء التغذية فــــي احلملة الوطنية 
الصحية gethealthykuwait.com ومدير العمليات 
في شركة دايت كير، سامي البدر: »استطعنا 
خالل 10 أشــــهر الوصول الى آالف األشخاص 
ضمن سلسلة زياراتنا األسبوعية للشركات 
اخلاصة والهيئات احلكومية واملدارس وخاصة 
املراكز التجارية واألماكن العامة. لقد جنحنا في 
التواصل مع عدد كبير من املوظفني والطالب 
لتوعيتهم عن أهمية اتباع نظام غذائي صحي 
في العمل أو املدرسة، وزيارتنا ملجمع األڤنيوز 
تعطينا فرصة جديدة ومختلفة للتواصل مع 

فئة اضافية من املجتمع، فنحن نعمل للوصول 
جلميع أفراد املجتمع الكويتي وحتفيزهم على 

تغيير منط حياتهم اليومية«.
ومن جانبه، قــــال رئيس الفحوصات في 
gethealthykuwait. الوطنية الصحية  احلملة 
com ورئيس قطاع التشــــغيل في مستشفى 
طيبة راشد الفضالة: »احلملة الوطنية الصحية 
تهدف لتوفير الفرصة ألفراد املجتمع لتغيير 
أسلوب حياتهم الى األفضل من خالل توعيتهم 
عن خطورة السمنة على صحتهم وضرورة 
اتبــــاع نظام غذائــــي صحي يليــــق بحالتهم 
الصحية ومنط حياتهــــم اليومي. لقد حققنا 
جناحا كبيرا في األڤنيوز وتواصلنا مع أكثر 
من 250 شخصا لفحصهم واستشارتهم غذائيا، 
ونشكر مجمع األڤنيوز لتعاونهم معنا ومنحنا 
هذه الفرصة الحداث فارق ايجابي في صحة 
املجتمع الكويتي«. وسيعود فريق اخصائيي 
التغذية في احلملة الوطنية الصحية الى مجمع 
األڤنيوز السبت وأيضا السبت 24 أبريل لتقدمي 
املزيد من الفحوصات واالستشارات الصحية 

ألفراد املجتمع.

بشرى شعبان
طالب مدير ادارة االحداث في وزارة الشؤون 
عبداللطيف الســــنان مسؤولي الوزارة بالتدخل 
القــــرار كادر خاص للعاملني فــــي قطاع الرعاية 
االجتماعية. واشاد في تصريح صحافي باهتمام 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي باقرار كادر خاص 
للعاملني في مجمع دور الرعاية االجتماعية والتي 
تتعامل مع الفئات اخلاصة، وان الوزير مهتم بهذا 
املوضوع وسعى مع ديوان اخلدمة املدنية ليرى 
الكادر النور اســــوة بباقي وزارات الدولة. وبني 
السنان ان على مسؤولي الوزارة التدخل القرار 
هذا الكادر اخلاص للعاملني في هذا القطاع احليوي 
الــــذي يرعى فئات حتتاج الــــى اهتمام ومراعاة 

من العاملني املختصني من اخصائيني ومشرفني 
ومدربني يعملون ليال ونهارا مع هذه الفئات ولثالث 
فترات، باالضافة الى العطل الرسمية واالعياد، 
مبينا ان قطاع الرعايــــة االجتماعية يعتبر من 
اصعب القطاعات بالوزارة بشكل خاص ووزارات 
الدولة بشــــكل عام. واشار السنان الى ان ديوان 
اخلدمة املدنية لم يقم بأي تعديل او زيادة خالل 
15 سنة للعاملني مع هذه الفئات اخلاصة والذين 
يــــؤدون عملهم على اكمل وجــــه من دون حافز 
مالي يساعدهم في عملهم الشاق حيث يتقاضى 
املوظف، من اصحاب االختصاص 60 دينارا وبدل 
النوبات ضعيف ال يوازي اجلهد الكبير ويحتاج 

عبداللطيف السنانالى تعامل خاص بهم.

السنان إلقرار كادر العاملين بقطاع الرعاية

يقدم خصومات على كل الدورات 

معهد ألفا للتدريب األهلي 
يشارك في معرض التدريب

أكد محمد إمام عبدالعزيز مســـاعد املديـــر العام في معهد ألفا 
للتدريب األهلي ان التدريب يعـــد أهم خطوة في تطوير مهارات 
العمالة الراغبة في االلتحاق بســـوق العمل، الفتا الى ان البرامج 
التي تتبع احدث االساليب املتوافرة في علم التدريب لها دور كبير 

في مواجهة التطورات واملستجدات في بيئة العمل.
وقال عبدالعزيز مبناسبة مشاركة املعهد في منتدى ومعرض 
التدريب الذي تقيمه نقابة الهيئة العاملة للتعليم التطبيقي حتت 
رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ومبشاركة من نائب املدير العام لشؤون التدريب سعاد 
الرومي، وذلك خالل الفترة من 18 إلى 20 اجلاري بفندق املوفنبيك 
باملنطقة احلرة، وتنظمه شركة فيجن لالستشارات، ان الهدف من 
املشاركة هو تقدمي أرقى اخلدمات التدريبية بأقل األسعار وعرض 

البرامج والدورات التدريبية املناسبة لسوق العمل في الكويت.
وأضاف عبدالعزيز أن معهد ألفا للتدريب األهلي سيقدم خالل 
أنشـــطة املنتدى احدث الدورات املتخصصة في احلاســـب اآللي 
وكذلـــك اللغة االجنليزية، الفتا الى ان املعهد ســـيقدم خصومات 
كبيرة على هذه الدورات خالل املعرض حلث الشباب على زيارة 
املعرض وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم التي متنحهم 

الفرصة لاللتحاق بسوق العمل.
وبني عبدالعزيز ان من أهم األهداف الرئيسية لعمليات التدريب 
والتطوير رفـــع كفاءة وخبرات العاملني في املؤسســـات أيا كان 
نشاطها، وذلك من خالل تزويدهم مبهارات جديدة، الفتا الى اهمية 
التدريب املســـتمر حتى يرفع مستوى القوى العاملة باملؤسسات 
بحيث يكون كل العاملني بها على أعلى مســـتوى من الكفاءة مبا 

يلبي متطلبات العمل سواء احلالية او املستقبلية.
جتدر االشارة الى أن املنتدى سيحضره مجموعة كبيرة   
من القياديني األكادمييني املعنيني بالتدريب وبناء املواطن الكويتي 
املدرب والقادر على تطوير كويت املستقبل، وذلك تنفيذا للرغبة 
األميرية الســـامية في حتويل الكويت إلـــى مركز مالي وجتاري 
ضخم في املنطقة، كما سيشـــارك فيه عدد من اجلامعات واملعاهد 
والكليات املتخصصة في تطوير وتأهيل العمالة الكويتية املدربة، 
وذلك بهدف رفع كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ليكون لهم القدرة 

على االنخراط في سوق العمل.


