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بحضور ورعاية نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة املشروعات السياحية 
أقيم ف���ي املقر  الغ���امن،  خالد 
الرئيسي للشركة اللقاء التنويري 
للبرنامج ال� 15 لتدريب وتشغيل 

الطلبة لصيف 2010.
وقام الغامن باستقبال الطلبة 
املتدرب���ن ضمن  والطالب���ات 
برنامج تدريب وتشغيل وتأهيل 
اللقاء  الطلبة، وذلك من خالل 
التنويري الذي عقد بالش���ركة 
بحضور خالد بن س���بت نائب 
العضو املنتدب للشؤون املالية 
واإلدارية، وجانب من مديري 

اإلدارات وقيادات الشركة، يأتي هذا إميانا من املشروعات السياحية 
بأهمية دور الشباب في بناء املجتمع ومتاشيا مع توجيهات الدولة 
الرامية الى االستفادة من طاقات الشباب وشغل أوقات فراغهم في 
كل ما هو مفيد وعائد عليهم وعلى وطنهم باخلير، ومن هذا املنطلق 
تبدأ الشركة البرنامج السنوي املعتاد لتدريب وتشغيل مجموعة 

من الطلبة في مرافقها خالل موسم صيف 2010.
وقام الغامن بإلقاء كلم���ة رحب فيها بالطلبة والطالبات، مؤكدا 

أهمي���ة دور الش���باب في بناء 
التماسك  مجتمع قوي يسوده 
ومستقبل مشرق، شارحا خالل 
كلمته طبيعة العمل في الشركة 
وكيفي���ة تعامل كل متدرب مع 
اإلدارة املرشح لها ومع زمالئه 
من املوظفن بها وأيضا كيفية 
التعامل مع زوار ورواد املرافق 
الى  التابعة للش���ركة، مشيرا 
ضرورة االلتزام بالدوام الرسمي، 
واالنضباط في العمل والذي يعد 
أولى درج���ات النجاح وحتمل 
املس���ؤولية وحثهم على بذل 
قص���ارى جهده���م وضرورة 
االستفادة من اخلبرات والكوادر 

البشرية، وكذلك االستفادة من اخلبرات العملية.
وأشار الغامن الى ان الش���ركة ستبدأ البرنامج السنوي املعتاد 
في جميع قطاعاتها خالل موسم الصيف 4 اجلاري ويستمر حتى 
4 أغسطس املقبل. وقال الغامن ان برنامج تدريب الطلبة سيتضمن 
تدريبا نظريا وعمليا يرتكز على أسس تربوية وثقافية وترويحية 
ويضمن هذا البرنامج للمشاركن فيه االستفادة بالتجارب العملية 

وزيادة اخلبرات امليدانية.

العفاسي يحل مجلس إدارة تعاونية الصباحية 
ويعين عادل األنصاري مديرًا مؤقتًا لمدة سنة

الصانع: »أولياء أمور المعاقين« تنظم للسنة
الرابعة البرنامج الصيفي لتشغيل األبناء

بشرى شعبان ـ محمد راتب
أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي قرارا وزاريا يقضي بحل مجلس ادارة جمعية 
الصباحية التعاونية وتعين عادل اسماعيل االنصاري 
مديرا مؤقتا للجمعية ملدة س����نة اعتبارا من تاريخ 
2010/6/30 تاريخ صدور القرار. ويش����ير القرار الى 
ان مجل����س االدارة املنحل قام بتس����ليم كل االوراق 
واملس����تندات واالختام اخلاصة باجلمعية الى املدير 
املعن خالل ثالثة أيام على االكثر من تاريخ صدور 
الق����رار. وفيما يلي نص الق����رار الوزاري رقم 95/ت 
لسنة 2010 بشأن حل مجلس ادارة جمعية الصباحية 
التعاونية: بعد االطالع على املرس����وم بالقانون رقم 
24 لسنة 1979 في شأن اجلمعيات التعاونية. وعلى 
املرس����وم الصادر في 1979/1/17 بشأن اختصاصات 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وعلى مذكرة قطاع 
التعاون بشأن اجراءات تشكيل الهيئة االدارية والتي 
أكدت عدم اس����تكمال الهيئة االدارية ملجلس االدارة 
بسبب امتناع بعض االعضاء عن حضور االجتماع 
املخصص لذلك اكثر من مرة، وبعد عرض االمر على 

اللجنة الثالثية، وبناء على ما تقتضيه املصلحة.

قرار

مـادة »1« ح����ل مجلس ادارة جمعي����ة الصباحية 
التعاونية.

مادة »2« تعين عادل اسماعيل عبدالكرمي االنصاري 
مديرا مؤقتا جلمعية الصباحية التعاونية ملدة سنة 

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مـادة »3« على مجلس االدارة املنحل تس����ليم كل 

االوراق واملستندات واالختام اخلاصة باجلمعية الى 
املدير املعن خالل ثالثة ايام على االكثر من تاريخ 

صدور هذا القرار.
مـادة »4« في حالة عدم ص���دور قرار بتجديد فترة 
عمل املدير املعن مبوجب هذا القرار ملدة اخرى يلتزم 
باتخاذ االجراءات الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية 
وفتح باب الترشيح النتخاب مجلس ادارة جديد وذلك 
خالل شهرين على االكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه 
مع االس���تمرار في ادارة اجلمعية حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخالف ذلك.
مادة »5« يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
وينشر باجلريدة الرسمية وعلى املختصن تنفيذه 
كل فيما يخصه. وهذا وكش����ف مصدر مسؤول في 
الوزارة ان تأخير صدور القرار يعود لعدم موافقة 
عدد من موظفي الوزارة على القبول بادارة اجلمعية. 
وذكرت بعض املصادر ان الوزارة اتخذت قرارا حاسما 
بحل املجلس بعدما قامت »األنباء« بنشر خبر يفيد 
بأن اجلمعية باتت بال هيئة ادارية وان تفرد الرئيس 
املعن بالقرار وانحاء اعضاء مجلس االدارة اآلخرين 
بات سيد املواقف، وذلك من خالل قيامه بوضع اعالن 
ملناقصة اخلضار والفواكه في اجلرائد الرسمية دون 
موافقة وزارة الشؤون وال مجلس االدارة وال رقابة 
ال����وزارة خالل فتح املظاريف، اضافة الى تس����ليم 
دفعات نقدية ملورد الغاز وكذلك تسليم الرواتب باليد 
وهو ما يحظره القانون، عالوة على عدم استجابته 
للقرار ال����وزاري بتاريخ 2010/16 والذي يطلب منه 
دعوة جميع االعضاء الى اجتماع تش����كيل مجلس 

االدارة خالل 48 ساعة.

بشرى شعبان
أعلنت عضو مجلس إدارة جمعية أولياء أمور املعاقن هناء الصانع 
عن انطالق العمل في البرنامج الصيفي لتشغيل األبناء املعاقن. وقالت 
في تصريح صحافي ان اجلمعية تنظم هذا البرنامج الصيفي للسنة 
الرابعة على التوالي وارتأت هذا العام ان يقتصر تشغيل األبناء على 
مقاهي ستار بكس الصاحلية لألبناء وكيفان للبنات(، اضافة الى ان 
البرنامج هذا العام يس����تفيد منه األبناء مع متطوع في ستار بوكس 
الصاحلي����ة، والبنات مع متطوعة س����تار بكس كيف����ان وان اقتصار 
البرنامج على مقاهي الس����تار بكس يعود الرتباط األبناء بأنش����طة 
متع����ددة ضمن برنامج خاص أعدته اجلمعي����ة لألبناء خارج البالد. 
وتوجهت الصانع بالش����كر الى شركة احلميضي على دعمها املستمر 
لهذا البرنامج، موضحة ان انطالق برنامج تش����غيل األبناء سيكون 
يوم االثنن املقبل في ال� 5 من الش����هر اجلاري في مقهى ستار بكس 

الصاحلية ويستمر ملدة شهر. حضور كبير في انتخابات تعاونية الدسمة وبنيد القار

أحمد املعراج متوسطا بعض القوائم املشاركة في االنتخابات

هناء الصانع

خالد الغامن خالل املؤمتر الصحافي

قائمة التعاون تفوز في انتخابات 
مجلس إدارة تعاونية الدسمة وبنيد القار

والصحافة وملن وصفهم باجلنود 
الرجال والنساء  املجهولن من 
الذين س���اندوا مجلس االدارة 
قبل االنتخابات، وكذلك تعاون 
جميع القوائ���م وأنصارهم من 
أجل ابراز دور اجلمعية بصور 
حضارية، وذلك بشهادة وزارة 
الشؤون التي قالت: ان جمعية 
الدسمة باتت قدوة للجمعيات 
من الناحية التنظيمية وترتيب 
اللجان خالل اجلمعي�ة العمومية 
واالنتخابات، وقال: ان هذا هو 
ما جعلنا نخرج من هذا العرس 
بنتيجة طيب���ة ونحن فرحون 
بها، ونقول للفائزين: ألف ألف 
مبروك على هذا النجاح الطيب، 
ونطلب منكم ان نكون يدا واحدة 
من اجل مصلحة املساهم، ونحن 
راض���ون عن النتائج ألننا آمنا 
بالدميوقراطية والناجحون هم 
النتيجة  أبناء املنطقة وه���ذه 
ستس���اعد في تطوير املنطقة 
بغ���ض النظ���ر ع���ن أطيافهم 
وتوجهاتهم فكله���م كويتيون 
وكلهم أبن���اء املنطقة وميثلون 

جميع االهالي.

فاعلة في اكمال مسيرة تطوير 
اجلمعية وخدمة مرافقها وتفعيل 
املزي���د من االنش���طة اخلدمية 

للمساهمن وأبنائهم.
وتوج���ه املعراج بالش���كر 
لرجال األمن وموظفي الشؤون 

وف���ي تعليقه عل���ى نتائج 
االنتخابات، اكد رئيس مجلس 
االدارة احم���د املعراج ان أمنية 
اهال���ي املنطقة حتققت بوجود 
جميع االطياف في مجلس االدارة، 
معتبرا ان ذلك سيسهم بصورة 

عبداجللي���ل العوض���ي املركز 
التاس���ع )157 صوتا( وصادق 
اشكناني في املركز العاشر )79 
صوتا( في حن جاء فاضل شمس 
الدين في املركز احلادي عش���ر 

واالخير محققا )41 صوتا(.

محمد راتب
أس���فرت نتائ���ج انتخابات 
جمعية الدس���مة وبني���د القار 
التعاونية، عن دخ���ول قائمة 
التع���اون في مجل���س االدارة، 
وذلك بفوز حققه مشعل اخلاجني 
ويوسف الزايد في املركزين االول 
والثالث على التوالي، وذلك من 
خالل حصولهما على 466 و459 
صوتا على التوالي. فيما حقق 
خال���د عبداللطيف م���ن قائمة 
التآلف املركز الثاني )االول مكرر( 

بحصوله على 466 صوتا.
اثنان  النتيجة خرج  وبهذه 
من قائم���ة التآلف وهما عصام 
العلي الذي جاء في املركز الرابع 
)455 صوتا( وهاني اجلعفر في 
املركز الس���ادس )377 صوتا(، 
كما خرجت قائمة االخاء والتي 
تضم حمزة الشريف الذي جاء 
في املركز اخلامس )424 صوتا( 
وجابر الصفار في املركز السابع 
)343 صوتا( وصالح الصايغ 
في املركز الثامن )282 صوتا(، 
في حن جاء املستقلون الثالثة 
في املراكز االخيرة، حيث حقق 

المعراج: النتائج تعكس الديموقراطية وتحقق أمنية األهالي في تمثيلهم من قبل جميع األطياف

»المشروعات السياحية« تطلق برنامج
 تدريب وتشغيل الطلبة الصيفي الـ 15

)قاسم باشا(ترحيب بالنائب صالح عاشور

ق���ال عضو مجل���س إدارة جمعي���ة اليرموك 
التعاونية أحمد القصار ان إدارة اجلمعية قدمت 
العديد من األنش���طة والدورات الصيفية ألبناء 
املنطقة خالل موس���م الصيف احلالي بالتنسيق 
م���ع العديد من اجلهات املختلف���ة، وذلك حرصا 
منها على استغالل أبناء املنطقة ألوقات إجازتهم 
الصيفية االستغالل األمثل. وأشار القصار إلى أن 
اإلج���ازة الصيفية عادة ما تضيع في أمور اللهو 
واللعب والسهر لدى فئة كبيرة من الشباب، مع 
أن األولى واألصلح لهم هو االس���تفادة من هذه 

األوقات قدر اإلمكان بدال من إضاعتها.
ولفت القصار إلى أن برنامج الدورات الصيفية 
الذي أعدته جمعية اليرموك التعاونية خالل موسم 
الصي���ف احلالي 2010 يحتوي عل���ى العديد من 
األنشطة الرياضية والثقافية والعلمية املختلفة 

والتي تتناسب مع مختلف فئات الشباب من اجلنسن، مشيرا إلى 
أن���ه قد مت االتفاق مع العديد م���ن املعاهد واملراكز املوثوقة لتقدمي 
خصومات كبيرة على األسعار للطلبة والطالبات طوال فترة اإلجازة 
الصيفي���ة للعام احلالي 2010. وأوض���ح أن أولى هذه الدورات هي 
دورات رياضي���ة في ال� »كيك بوكس وكيو كش���نكاي« لدى معهد 
اإلصالح الصحي، ودورات خاصة للناشئة من سن 6 حتى 13 سنة 

في »الكراتيه � السباحة � تخفيف وزن« من معهد 
قرطبة الصحي، فضال عن دورات تقدمها اللجنة 

النسائية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي.
كذلك قال القصار ان مركز بيان س���نتر يقدم 
العديد من البرامج املتخصصة في القران الكرمي 
والكمبيوتر واللغة االجنليزية، فضال عن فصول 
التقوية لط���الب الدور الثان���ي لطلبة االبتدائي 

واملتوسطة، وكذلك طلبة الثانوي.
وأضاف أن املركز الكويتي للغوص واألنشطة 
املائية وفر كذل���ك خصومات ألبناء املنطقة على 
اشتراكات صالة كمال األجسام وتعليم السباحة 
للصغار والكبار، باإلضافة إلى تدريب الكراتيه، 

ودورات الغوص باملعدات للمبتدئن
وكشف القصار عن دورات صباحية ومسائية 
لدى النادي العلمي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات 
الشباب من جميع األعمار ورعاية مواهبهم، حيث تتنوع هذه الدورات 
ما بن »الفلك � االنترنت � النبات والزراعة � احلاسب اآللي � الطاقة 
الشمسية والس���باحة«، داعيا أولياء األمور إلى حث أبنائهم على 
االس���تفادة من هذه الدورات قدر املستطاع مبا يعود بالنفع عليهم 
وعلى أبنائهم في املستقبل ليكونوا أبناء صاحلن قادرين على بناء 

مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

القصار: برنامج صيفي حافل باألنشطة في »تعاونية اليرموك«
ودورات صباحية ومسائية في النادي العلمي

لحث الطالب على االستفادة من أوقات فراغهم بما ينفعهم

أحمد القصار


