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الخالدي: اعتماد الكادر الوظيفي والحوافز
يعالج مشكلة النقص المزمن للعاملين بالتأهيل المهني

بشرى شعبان
أكد مدير ادارة التأهيل املهني للمعاقني حمد اخلالدي 
ان االدارة حريصة على توفير كل السبل التي تساعد 
أبناءها املعاقني في حياتهم اليومية الى جانب االعتماد 

على قدراتهم في ذلك.
وقال ف����ي تصريح صحافي خ����ال مغادرته مع 
مجموعة من أبناء االدارة املتدربني واملش����رفني ألداء 
مناس����ك العمرة ان قطاع الرعاية االجتماعية يعمل 
خال اجازة الصيف على تنظيم العديد من الرحات 
اخلارجية لنزالء القطاع س����واء من ادارات املعاقني 
واالدارات االخرى االحداث واملسنني واحلضانة العائلية، 
وان رحلة العمرة تضم مجموعة من ابنائنا املعاقني 
املتميزين في فص����ول التدريب وهي ضمن برنامج 
ترفيهي صيفي أعددناه لألبناء ويتضمن الى جانب 
أداء مناسك العمرة رحلة الى عدد من االماكن املقدسة 

والسياحية في اململكة السعودية، وهناك برنامج داخلي يشتمل على 
زيارات لاماكن الترفيهية واملجمعات والشاليهات.

وكش����ف اخلالدي عن ان االدارة تعمل على التوس����ع في اخلدمات 

التدريبية والتأهيل لابناء عبر التوسع في الورش 
التي تتماشى مع احتياجات السوق احمللي ومنها ورش 

احلاسوب والنجارة واالشغال اليدوية التراثية.
وأشار الى ان مركزي الساملية وجنوب الصباحية 
لتدريب وتأهيل املعاقني يخرجان س����نويا عددا من 
االبناء القادرين عل����ى العمل، وهناك عدد غير قليل 
يعمل حاليا كمدرب ف����ي الورش بعدما أنهى فترات 

تدريبية واجتازها بامتياز.
وعن وضع االدارة بعد إنشاء الهيئة العامة لذوي 
االعاقة ق����ال ان املوضوع مازال قيد الدراس����ة لدى 
اجلهات املعنية، وبخصوص سد النواقص في العاملني، 
أوضح ان ادارة التأهيل من أقل االدارات التي تعاني 
هذا النقص ولكن في حال االيفاء بالوعود التي طال 
انتظارها مثل اعتماد كادر خاص للعاملني في قطاع 
الرعاية االجتماعية ووضع حوافز وبدالت تشجيعية 
فان ذلك كفيل مبعاجلة النقص في اعداد املشرفني واالخصائيني، وعاج 
مشكلة التسرب الوظيفي في هذا القطاع واالنتقال الى وزارات اخرى 

وادارات اخرى.

حمد اخلالدي

لمدد غير محددة مع نشرها في الجريدة الرسمية

إشهار مبرات المنارة الخيرية والدواسر وعبدالعزيز ومحمد الوزان
الوزارية هو  القرارات  وآخر 
القرار رقم »126/أ« لس���نة 2010 
بإشهار مبرة الدواسر اخليرية: 

مادة 1: تش���هر مبرة الدواسر 
ملدة غير محدودة، وينشر ملخص 
نظامها االساس���ي في اجلريدة 

الرسمية.
مادة 2: ينش���ر هذا القرار في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ النشر.
النظام  وتضم���ن ملخ���ص 
االساسي ملبرة محمد عبدالعزيز 
ال���وزان: مت ب���وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل تسجيل مبرة 
الدواسر اخليرية ومقرها  باسم 
الكويت ملدة غير محدودة حتت 
رقم )  ( وذلك بهدف القيام بأعمال 
الب���ر وأوجه اخلير بأنواعها من 
مساعدة احملتاجني وايضا تقدمي 
املنح الدراسية للمتفوقني من ابناء 
الكويت والدول العربية واالسامية 
االخرى الجراء البحوث والدراسات 
العلي���ا املتقدم���ة، وتقدمي املنح 
التشجيعية واجلوائز التقديرية 
للباحثني واملتفوقني في مختلف 
املجاالت العلمية واالدبية ومراكز 
التدريب املتخصصة ذات املستوى 
الرفيع، والقيام بأي انشطة اخرى 
من اعمال البر والنفع العام طبقا 
ملا يقره مجلس االدارة بش���رط 
عدم تعارضه مع اغراض املبرة 
وقانون الدولة، واملؤسسون هم: 
جلوي مبارك عبداهلل اجلميعة، 
سعود ناصر منصور الدوسري، 
الدوسري،  ناصر عفاسي دهيم 
نايف مب���ارك عبداهلل اجلميعة، 
مبارك محمد ناصر الدوس���ري، 
محمد ناصر فهد الدوسري، مشعل 
جديع الدوسري، محمد سعد محمد 
الدوسري، معجب ناصر معجب 
الدوس���ري، نايف شافي جعري 
الدوسري ومحمد مبارك عبداهلل 

اجلميعة.
املبرة مجلس  ويدير شؤون 
ادارة مكون من خمس���ة اعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العمومي���ة مل���دة س���نتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة 
املالية للمبرة في االول من يناير 
من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر 
فيما عدا السنة االولى فتبدأ من 
تاريخ اشهار املبرة وتنتهي في 

آخر ديسمبر من العام التالي.

النظام  وتضم���ن ملخ���ص 
االساسي ملبرة محمد عبدالعزيز 
ال���وزان: مت ب���وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل تس���جيل 
مبرة باسم مبرة محمد عبدالعزيز 
الوزان ومقرها الكويت ملدة غير 
محدودة حتت رقم )  ( وذلك بهدف 
تقدمي املنح الدراسية للمتفوقني 
من ابناء الكويت والدول العربية 
واالسامية االخرى الجراء البحوث 
والدراسات العليا املتقدمة والقيام 
باملشروعات اخليرية التي تخدم 
املجتمع وتقدمي املنح التشجيعية 
التقديرية للباحثني  واجلوائ���ز 
واملتفوقني في مختلف املجاالت 
العلمية واالدبي���ة واالجتماعية 
والفنية، كما تقوم مبساعدة مراكز 
البحوث العلمية واالدبية ومراكز 
التدريب املتخصصة ذات املستوى 
الرفيع وتتبنى املشاريع اخليرية 
واالنسانية للمشاركة في التنمية 
االجتماعية واالشراف على تنفيذها 
مع املؤسسات اخليرية الكويتية 
املشهرة وتقدمي املساعدات للفقراء 
واالرامل وااليتام واحملتاجني داخل 
الباد وتنفيذ اي انشطة اخرى 
من اعمال البر والنفع العام طبقا 
ملا يقره مجلس االدارة بشرط اال 
يتعارض ذلك مع اغراض املبرة 
الرس���مية  والقوانني والقرارات 

املنظمة لها.
واملؤسس���ون هم: عائش���ة 
عبداهلل محمد الريس، جاسم محمد 
عبدالعزيز ال���وزان، منى محمد 
عبدالعزيز الوزان، عدنان محمد 
عبدالعزيز الوزان، صاح محمد 
عبدالعزيز ال���وزان، عمر محمد 
عبدالعزيز ال���وزان، منال محمد 
عبدالعزيز الوزان، قتيبة عدنان 
محمد الوزان، س���وفيان عدنان 
محمد الوزان، فواز صاح محمد 
الوزان، سعود عبداهلل الفرحان 

ود.عبدالعزيز خليفة القصار.
املبرة مجلس  ويدير شؤون 
ادارة مكون من خمس���ة اعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العمومي���ة مل���دة س���نتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة 
املالية للمبرة في االول من يناير 
من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر 
فيما عدا السنة االولى فتبدأ من 
تاريخ اشهار املبرة وتنتهي في 

آخر ديسمبر من العام التالي.

من أعمال البر والنفع العام طبقا 
ملا يقره مجلس االدارة بشرط أال 
يتعارض ذلك مع اغراض املبرة 
الرس���مية  والقوانني والقرارات 

املنظمة لها.
واملؤسس���ون ه���م: س���عد 
عبدالعزيز عل���ي الوزان، هيفاء 
عبدالعزي���ز علي ال���وزان، وفاء 
عبدالعزيز علي الوزان، جاس���م 
محمد عبدالعزيز الوزان، عدنان 
محمد عبدالعزيز الوزان، احمد علي 
عبدالعزيز الوزان. صاح محمد 
عبدالعزيز ال���وزان، عبدالعزيز 
يوس���ف عبدالعزيز الوزان، بدر 
س���عود عبدالعزيز الوزان، عمر 
محمد عبدالعزيز الوزان، قتيبة 
ال���وزان، عبداهلل  عدنان محمد 
معتوق مرزوق املعتوق وعارف 

احمد ياسني الياسني.
املبرة مجلس  ويدير شؤون 
ادارة مكون من خمس���ة اعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العمومية ملدة سنتني قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة وتبدأ الس���نة املالية 
للمبرة في االول من يناير من كل 
عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما 
عدا السنة االولى فتبدأ من تاريخ 
شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر 

من العام التالي.
كم���ا اص���در الوزي���ر قرارا 
وزاريا رقم »125 أ« لس���نة 2010 
بإش���هار مبرة محمد عبدالعزيز 
علي الوزان، مادة 1: تشهر مبرة 
محمد عبدالعزيز الوزان ملدة غير 
محدودة، وينشر ملخص نظامها 
االساسي في اجلريدة الرسمية.

مادة 2: ينش���ر هذا القرار في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ النشر.

العجمي، فالح ش���نيان منصور 
الهاجري، يوسف دغيم عبداهلل 
املطيري، عبداهلل حمود عبداهلل 
الهاجري، ف���اح حمود عبداهلل 
الهاجري، مشعل عبداهلل مطلق 
العنزي، وعب���داهلل عبدالهادي 

عبداللطيف سعد.
املبرة مجلس  ويدير شؤون 
ادارة مكون من خمس���ة اعضاء 
يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية 
العمومي���ة مل���دة س���نتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة 
املالية للمبرة في االول من يناير 
من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر 
فيما عدا السنة االولى فتبدأ من 
تاريخ إشهار املبرة وتنتهي في 

آخر ديسمبر من العام التالي.
وجاء في القرار الوزاري رقم 
124/أ لس���نة 2010 بإشهار مبرة 

عبدالعزيز علي الوزان.
مادة 1: تشهر مبرة عبدالعزيز 
علي الوزان مل���دة غير محدودة، 
وينشر ملخص نظامها االساسي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة 2: ينش���ر هذا القرار في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ النشر.
النظام  واحتوىى ملخ���ص 
االساسي ملبرة عبدالعزيز علي 
الوزان على انه مت بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تسجيل مبرة 
باسم مبرة عبدالعزيز علي الوزان 
ومقرها الكويت ملدة غيري محدودة 
حتت رقم )  ( وذلك بهدف تقدمي 
الدراس���ية للمتفوقني من  املنح 
العربية  الكويت وال���دول  ابناء 
واالسامية االخرى إلجراء البحوث 
والدراسات العليا املتقدمة والقيام 
باملشروعات اخليرية التي تخدم 
املجتمع وتقدمي املنح التشجيعية 
التقديرية للباحثني  واجلوائ���ز 
واملتفوقني في مختلف املجاالت 
العلمية واالدبي���ة واالجتماعية 
والفنية، كما نقوم مبساعدة مراكز 
البحوث العلمية واالدبية ومراكز 
التدريب املتخصصة ذات املستوى 
الرفيع وتتبنى املشاريع اخليرية 
واالنسانية للمشاركة في التنمية 
االجتماعية واإلشراف على تنفيذها 
مع املؤسسات اخليرية الكويتية 
املشهرة وتقدمي املساعدة للفقراء 
واألرامل وااليتام واحملتاجني داخل 
الباد وتنفيذ أي أنشطة اخرى 

أصدر وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق م.د.محمد العفاسي 
القرارات الوزارية التالية: القرار 
الوزاري رقم 123/أ لس���نة 2010 
املنارة اخليرية.  بإش���هار مبرة 
الوزاري رقم 124/أ لسنة  القرار 
2010 بإشهار مبرة عبدالعزيز علي 
الوزان، القرار الوزاري رقم 125/أ 
لس���نة 2010 بإشهار مبرة محمد 
عبدالعزيز عل���ي الوزان، القرار 
الوزاري رقم 126/أ لس���نة 2010 

بإشهار مبرة الدواسر اخليرية.
وجاء في القرار الوزاري رقم 
123/أ لس���نة 2010 بإشهار مبرة 
املنارة اخليرية، مادة 1: تشهر مبرة 
املنارة اخليرية ملدة غير محدودة، 
وينشر ملخص نظامها االساسي 

في اجلريدة الرسمية.
مادة 2: ينش���ر هذا القرار في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ النشر.
وتضمن ملحق النظام االساسي 
للمب���رة: مت ب���وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل تسجيل مبرة 
باسم املنارة ومقرها الكويت ملدة 
غير محدودة حتت رقم )  ( وذلك 
بهدف تقدمي املس���اعدات املادية 
والعيني���ة للمحتاجني وااليتام 
واألرام���ل واالس���ر الفقيرة في 
املجتمع الكويت���ي وإقامة موائد 
االفطار للصائمني في شهر رمضان 
ومتكني غي���ر القادرين من أداء 
فريض���ة احلج واقام���ة دورات 
لتحفيظ القرآن الكرمي وتدريس 
علومه وإنش���اء املساجد ودور 
العبادة واملدارس بعد اخذ موافقة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
العل���م، وتقدمي  وكفال���ة طالب 
الدراس���ية للمتفوقني من  املنح 
أبناء الكويت، وتقدمي املساعدات 
للمرضى واملعاقني وللمبرة القيام 
بأي نشاط آخر من أعمال النفع 
الع���ام، أو ما من ش���أنه حتقيق 
الهدف الع���ام لها، وذلك طبقا ملا 
يقرره مجلس االدارة وبش���رط 
أال يتع���ارض ذلك م���ع أغراض 

املبرة.
واملؤسسون هم: تركي حمود 
ابراهيم الس���ويلم، محمد صالح 
سالم العجمي، مدعث فراج مدعث 
العجم���ي، حم���ود محمد ناصر 
احلمدان، يوسف حمود ابراهيم 
السويلم، فهد فهيد سعد السبوق 

د.محمد العفاسي

حتى نهاية العام الحالي

تعاونية القادسية توقع عقدًا حصريًا مع »بطاقتي« 
و300 شركة مميزة تقدم خصومات للمساهمين

القادسية  قامت جمعية 
التعاوني����ة بتوقي����ع عقد 
حصري مع الشركة الوطنية 
التسويقية صاحبة االمتياز 
واحلق احلصري في »مشروع 
بطاقتي« بطاقة اخلصومات 
املميزة، ومبوجب هذا العقد 
يتم تزويد مساهمي اجلمعية 
ببطاقة اخلصومات املتميزة 
»بطاقت����ي« وذل����ك للعام 

احلالي.
وقام بالتوقيع على هذا 
العق����د كل من د.مش����اري 
الرويح رئيس مجلس ادارة 
جمعية القادسية التعاونية، 

وكذلك عدنان زكريا مدير تشغيل املشروع ممثا 
عن الش����ركة الوطنية التسويقية وبحضور 

أعضاء مجلس ادارة اجلمعية.
وفي نهاية حفل التوقيع صرح د.مشاري 
الرويح بأن توجهات مجلس ادارة اجلمعية هي 
دعم كل األنشطة واخلدمات والتسهيات التي 
تقدم الفائدة واملنفعة ملساهمي اجلمعية وان 
مشروع بطاقة اخلصومات )بطاقتي( هو أحد 
هذه األنشطة املهمة لهذا العام والتي مت اختيارها 
مل����ا تتمتع به من مصداقي����ة عالية وصدقية 
في التعامل باالضافة الى 300 ش����ركة مميزة 
تقدم اخلصومات واالمتيازات حلملة البطاقة 
من مساهمي اجلمعية، األمر الذي يعود على 
مساهمي اجلمعية بالفائدة الكبيرة والتوفير 
في مصروفاتهم الشهرية على مدار عام كامل. 
واضاف انه بإمكان املساهمني اآلن احلصول 
على خصومات كبيرة من ش����ركات وأسماء 
وماركات معروفة ومميزة وان هذه اخلصومات 
متكررة ومستمرة ملدة عام كامل مع األخذ بعني 
االعتبار التنوع الكبير لهذه الشركات لتغطي 
النشاطات كافة ومنها »املطاعم – الكافيهات – 
املستلزمات العائلية – األلبسة.. الخ« مجاالت 
كبيرة. واش����ار د.الرويح ف����ي حديثه الى ان 
ادارة اجلمعية تأمل من املساهمني االستفادة 
من هذه اخلدمة والتي جاءت بعد جهود كبيرة 
س����عت اليها ادارة اجلمعية مع الشركة التي 
تتولى التسويق لهذه البطاقة )بطاقتي( مؤكدا 
ان ادارة اجلمعية تس����عى بشكل دائم لتقدمي 
اخلدمات والتسهيات ملساهمي جمعية القادسية 
التعاونية وان هذا املشروع يأتي ضمن سياق 
أنشطة اجلمعية الكبيرة واملميزة التي تسعى 
الى حتقيقها وذلك بالتعاون مع املس����اهمني 
والذين نتقب����ل اقتراحاتهم بكل صدر رحب 

ونسعى الى حتقيقها.
وحتدث د.الرويح عن النجاح الكبير واملميز 
لألنشطة التي تقيمها اجلمعية بصفة دائمة 

أو موسمية والتي كان لها 
املردود اإليجابي على تنشيط 
حرك����ة املبيع����ات وخدمة 
املس����تهلك في املقام األول 
ومن أبرزها مهرجان »الطفل 
األول« الذي عمل على توفير 
جميع مستلزمات األطفال 
واحتياجاتهم باالضافة الى 
مهرجان اخلضار والفواكه 
كل أس����بوع أيض����ا والذي 
يوفر هذه املواد للمساهمني 
بأس����عار تنافسية ضخمة 
ومع بداي����ة فصل الصيف 
للعام احلالي قامت اجلمعية 
بطرح مطوية حتت مسمى 
املوسوعة الصيفية الكاملة باألنشطة فضا 
عن طرح تذاكر للعديد من املواقع الترفيهية 
بنصف القيمة باالضافة الى االعداد لرحات 
للمنتزهات والش����اليهات وقد مت االنتهاء من 
تطوير سوق 8 وتوجد حاليا دراسة لتطوير 
فرع ق8، وان مبنى املستوصف القدمي مجمع 
الفروع مزمع انشاؤه في املرحلة األخيرة من 
اجراءات احلكومة وجار االنتهاء من مسابقة 
رمضان املمي����زة وخصصت لها جوائز قيمة 
ومت تبديل البطاقة الشاملة وذلك وفق البطاقة 
املدنية األصلية وكان����ت مبيعات اجلمعيات 
حتى أواخر ش����هر يونيو املاضي 5766798 
دينارا باالضافة الى استحداث أشكال جديدة 
للعروض باالضافة الى انه جار توسعة فرع 

اخلضار.
ومن جهة أخرى اوضح عدنان زكريا مدير 
تشغيل مش����روع بطاقتي ان البطاقات لهذا 
الع����ام )بطاقتي 2010( جاءت فعا مميزة من 
ناحية الشكل واملضمون واخلصومات املتنوعة 
والكبيرة أفضل من العام السابق وشملت العديد 
من األس����ماء واملاركات العاملية في األسواق 

واملجمعات التجارية الفخمة في الكويت.
واضاف ان مشروع بطاقتي بدأ منذ العام 
2005 وشهد تطورا كبيرا خال السنوات املاضية 
وأصبح يضم شرائح مهمة فقد أصدر مشروع 
بطاقتي »طاقت����ي خصم الطالب« املخصصة 
للطلب وأيضا البطاقة »VIP كارد« واملخصصة 
لغير الطلبة مشيرا الى ان جميع هذه االصدارات 
تقدم اخلصومات املميزة والعروض املجانية 
ملس����تخدمي هذه البطاقة على مدى عام كامل 
باالضافة الى العديد من املفاجآت والهدايا املميزة 
التي تتميز بتقدميها ملس����تخدمي »بطاقتي« 
وان أهم أهداف مشروع »بطاقتي« هو خدمة 
املس����تهلك وذلك بسبب التوفير الكبير الذي 
يحصل عليه مس����تخدم ه����ذه البطاقة عند 

الشراء.

د.مشاري الرويح


