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التسجيل من 24 حتى 27 الجاري

»المشروعات السياحية« تعقد البرنامج السنوي 
لتدريب وتشغيل الطلبة الصيفي لمدة شهر

صندوق التكافل: 1.366 مليون دينار
جملة اإلعانات المنصرفة لألعضاء حتى 2009

صرح رئيس مجلس ادارة صندوق التكافل 
للعاملني بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 
البدر بأنه ليس هناك من أصدق من لغة االرقام، 
للتحدث عن مسيرة الصندوق منذ وضع لبناته 

االولى عام 1993.
وأوضح انه مع استمرار العمل الدؤوب الصادق 
لتحقيق الطموحـــات التي يرنو الـــيها اعضاء 
الصنـــدوق فقد حرص مجلـــس االدارة عــــلى 
مواصلة ومتابعة املسيرة حتى جتسد علــــى 
ارض الواقـــع التالحـــم والتــــكافل والتواصل 
من اجل مسح دمعــــة حزينة في عيون أرملة 
وأبناء فــــقدوا عائلهم، أو مـــواساة صــــادقة 
ملـــن انتــــهت حــــياتـــه الوظيفية بعد اصابة 
بالعجز الصحـــي أقعدت صاحبها عن مواصلة 
العطاء والعــــمـــل، وانــــها للحـــظات ضعف 
انســـاني تتهلف من خاللها االنفـــس الى مـــن 

يقف بجانبها يشد من أزرها ومينحها االمل في 
احلياة النابضة باســـتمرار روح التكافل التي 
يحث عليها ديننا االسالمي احلنيف لنيل ثواب 
التكافـــل في الدنيا واآلخرة، الى جانب ما قدمه 
الصندوق من قرض حسن الى الكثير من اعضائه 
بلغ حتى اآلن مليونـــا و366 ألف و108 دنانير 
من عام 1996 حتى عام 2009 بالرغم مما يواجه 
الصندوق في السنوات االخيرة بسبب االعداد 
املنــــتهية خدماتهـــم وحصولهم على  الهائلة 
حقوقهم كاملة والتـــي يضمنها لهم الصندوق 
والئحته، اال ان الصندوق مازال يقوم باخلدمات 
واملزايا جلميع األعضـــاء من خصومات لكثير 
من املستشـــفيات، اخلاصـــة ومعامل التحاليل 
الطبية، وكذلك رخصة القيادة الدولية، ودفتر 
املرور اجلمركي )التربتيك( وايضا رحالت العمرة 
واحلج، وفي اخلتام ندعو اهلل تعالى أن يثبت 

خطانا على الطريق املستقيم.

تعقد شـــركة املشـــروعات 
البرنامج السنوي  الســـياحية 
املعتاد لتدريب وتشغيل مجموعة 
فـــي مرافقها خالل  الطلبة  من 
املوســـم الصيفي 2010، ويأتي 
ذلك اميانا من الشـــركة بأهمية 
دور الشـــباب في بناء املجتمع 
الدولة  ومتاشـــيا مع توجهات 
الرامية الى االستفادة من طاقات 
الشـــباب وشغل أوقات فراغهم 
في كل ما هو مفيد وعائد عليهم 
وعلى وطنهم باخلير، ويعد ذلك 
استمرارا لسياسة الشركة على 

مدار 15 عاما في تشجيع الشباب 
على العمل.

وصرح نائب رئيس مجلس 
املنتدب خالد  االدارة العضـــو 
الغامن بأن املشروعات السياحية 
ستبدأ برنامج تشغيل مجموعة 
من الطلبة والطالبات للعمل في 
مختلف انظمة العمل الذي تقوم 
به الشركة في جميع قطاعاتها 
واداراتها خالل موسم الصيف 
واستغالال للعطلة السنوية التي 
تبدأ من 4 يوليو املقبل حتى 4 

اغسطس.

وقـــال الغـــامن ان برنامـــج 
تدريب هؤالء الطلبة سيتضمن 
تدريبا نظريـــا وعمليا يرتكز 
على أســـس تربويـــة وثقافية 
وترويحية ويضمن هذا البرنامج 
للمشـــاركني فيه االستفادة من 
التجارب العملية وزيادة اخلبرات 
امليدانية، وأشـــار الغامن الى ان 
مكتب التدريب والتطوير الكائن 
باملبنى الرئيسي للشركة مبنطقة 
الشويخ االداري يستقبل الطلبة 
والطالبات الراغبني في االشتراك 
في هذا البرنامج من سن السابعة 

عشرة وما فوق مصطحبني معهم 
3 صور شخصية وصورة من 
آخر شـــهادة دراسية أو شهادة 
ملن يهمه األمر لطلبة اجلامعة 
أو املعاهد وصورة عن البطاقة 
املدنية، وان يكون املتقدم كويتي 

اجلنسية.
التدريب  ويســـتقبل مكتب 
الطلبة  والتطويـــر بالشـــركة 
والطالبات الراغبني في التسجيل 
اعتبارا من 24 اجلاري حتى 27 
من الشهر ذاته في أوقات الدوام 

خالد الغامنالرسمي للشركة.
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