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جانب من احلضور

»الحرس الوطني« يحاضر عن دور
وحدة  إسناد أجهزة الدولة

في إطار حرصها ع لى تثقيف منتس����بي احلرس 
الوطني في شتى املجاالت وتدعيم اجلانب التوعوي 
واالرشادي لديهم، نظمت مديرية التوجيه املعنوي 
باحل����رس الوطني فرع العالق����ات العامة والتوعية 
محاضرة تعريفية عن دور ومهام وحدة اسناد الدولة 
مبعسكر التحرير، وألقى احملاضرة رئيس فرع الطوارئ 
الفنية التابعة لقيادة الدعم اللوجستي املقدم الركن 
ناصر تركي ناصر وآمر وحدة إس����ناد أجهزة الدولة 

الرائد قايد سعد غيث، وسلطا الضوء على دور ومهام 
أجهزة الوحدة وطبيعة عملها في خدمة ومساندة أجهزة 
الدولة وقت الطوارئ واألزمات، واس����تعرضا أوجه 
التنس����يق املشترك بني احلرس الوطني ومؤسسات 
حكومية ع����دة لتعزيز قدرتها على مواجهة احلاالت 

الطارئة حال حدوثها.
أدار احملاضرة ركن أول توعية بالوكالة في مديرية 

التوجيه املعنوي الرائد خالد عبداهلل مبارك.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الشؤون ان 
قط���اع التعاون ف���ي الوزارة 
يعمل حاليا على االنتهاء من 
وضع املشروع املتكامل للربط 
اآللي بني الوزارة واجلمعيات 
التعاونية واحتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية، وبينت 
ان هذا املش���روع يأتي ضمن 
خطة عم���ل احلكومة وبرامج 
ومشاريع التنمية وفور تنفيذه 
سيعمل على معاجلة كل املشاكل 
التي تواجه احلركة التعاونية 
منذ سنوات، كما انه يضع حدا 
الزدواجية العضوية وجميع 
القضاي���ا التي كان���ت تؤدي 
حلل مجالس االدارة وتوقعت 
املصادر ان يبصر املش���روع 
النور ف���ي مرحلته األولى مع 
بداية العام املقبل، مؤكدة انه لن 
يستغرق وقتا طويال ليصبح 
قيد العمل الفعلي، موضحة ان 
تنفيذ هذا املشروع يأتي ضمن 

أولويات عمل الوزارة.

بشرى شعبان
أعلن منس����ق عام مجموعة 
معاكم التطوعية هيثم جاس����م 
عن برنامج عمل املجموعة خالل 

الفترة املقبلة.
وقال ف����ي تصريح صحافي 
ان املجموع����ة تركز عملها على 
ادخال البسمة على وجوه االطفال 
املرض����ى وذوي االحتياج����ات 
اخلاص����ة عبر تنظي����م العديد 
من الزي����ارات لألطفال املرضى 
في املستشفيات او في املدارس 
البداية  اخلاصة باملعاقني، وان 
ستكون اليوم بزيارة تقوم بها 
الفروانية  املجموعة ملستشفى 
قسم االطفال ومن ثم تليها زيارات 
متتالية لكل من مستشفى الصباح 

ومبارك، والعدان واجلهراء.
وأض����اف جاس����م يتضمن 
البرنامج شقا آخر يشمل زيارات 
الى امل����دارس اخلاصة لألطفال 
ذوي اإلعاقة الى جانب مدارس 

لألطفال األسوياء.
واشار الى ان املجموعة ارتأت 
ان تكون الى جانب الطفل بغض 
النظر عن وضعه وحددت ضمن 
برنامج عملها هدفا هو اس����عاد 
االطفال ومساندتهم خصوصا 
اننا مؤخرا بدأنا نس����مع ونقرأ 
عن حاالت عنف كثيرة يتعرض 

لها األطفال.

»الشؤون« تضع مشروع 
الربط اآللي لقطاع التعاون 

والجمعيات التعاونية
في أولويات عملها

جاسم: مجموعة
»معاكم« التطوعية تطلق 

عملها مع األطفال

الشرهان: انطالق 
المرحلة الثانية لمشروع 
مدارس الدمج التعليمي

بدأت امس املرحلة الثانية 
الدمج  من مش���روع مدارس 
التعليم���ي الطفال صعوبات 
التعل���م ال���ذي ينظمه مركز 
تقومي وتعليم الطفل بالتعاون 
مع وزارة التربية وبدعم من 
االمانة العامة لالوقاف. وقالت 
التنفيذي في  املدير  مساعدة 
املركز عبير الشرهان ل� »كونا« 
ان املش���روع بدأ في املدارس 
االبتدائي���ة مبنطق���ة مبارك 
الكبي���ر التعليمية ويش���مل 
28 مدرس���ة حتت اش���راف 
البريطانية »اي. املؤسس���ة 
كيو.ام«. واوضحت الشرهان 
اله���دف م���ن املش���روع  ان 
هو اكتش���اف الط���الب ذوي 
التعلم في مدارس  صعوبات 
الع���ام ودمجهم في  التعليم 
العملية التعليمية وتعليمهم 
بطرق مختلفة تتناس���ب مع 
قدراتهم وامكاناتهم. وذكرت 
ان املرحل���ة احلالية تس���مى 
مرحلة التوعية وسيتم خاللها 
القاء 56 محاضرة في املدارس 
وتدريب املديرات ومساعداتهن 
واملوجهني عل���ى التعامل مع 
امل���دارس بهدف  املعلمني في 
تقدمي افضل اخلدمات للطالب 

من ذوي صعوبات التعلم.

املقدم الركن ناصر تركي ناصر والرائد قايد سعد غيث خالل الندوة


