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 محمد راتب
  يشهد نشاط جمعية مشرف التعاونية لعام 
٢٠١١ زخما جديدا من الكم والنوع في اخلدمات 
واالنشطة وذلك تكريسا للمسؤولية االجتماعية 
جتاه املساهمني واملنطقة وفي هذا االطار اعلن 
امني سر تعاونية مشرف ورئيس جلنة العمل 
االجتماعي عمر القناعي ان عام ٢٠١١ سيشهد العديد 
من االنشطة الترفيهية والرياضية واالجتماعية 
وفق اخلطط التطويرية التي ستقوم بها جمعية 
مشرف التعاونية ويشرف عليها مجلس االدارة 
ومن تلك االنشطة البدء بالتسجيل لرحلة شاليهات 
منتزه اخليران بأسعار منخفضة ومدعومة من 
أمس االحد الى اخلميس ١٧ اجلاري وستنطلق 
الرحلة األولى اخلميس ٢٤ اجلاري اما الرحلة 

الثانية فستنطلق اخلميس ٣١ اجلاري.
  وقال: اعدت جلنة العمل االجتماعي برنامجا شــــامال لالسرة 
من خالل النشاط الترفيهي االجتماعي الرياضي، وسنسعى الى 
تقدمي ارقى اخلدمات بأنواعها الى املساهمني في رحلة شاليهات 

منتزه اخليران لتكون من امتع االنشــــطة لهذا 
الصيف.

  واضاف القناعي: سيشمل البرنامج مسابقات 
وفقرات ترفيهية وهدايا قيمة للصغار والكبار في 
اجواء عائلية واضفاء جو السرور والبهجة لهذه 
املناسبة وتعبيرا عن روح املشاركة والتواصل 
مع ابناء املنطقة، مشيدا بالدور الفعال ملجلس 
االدارة في حتقيق رســــالته االجتماعية ودعمه 
االنشــــطة والبرامج واخلدمات واملشاريع التي 
تهدف الى خدمة منطقة مشرف وضاحية مبارك 

العبداهللا وابنائها.
  واوضح القناعي ان جمعية مشرف التعاونية 
تسعى نحو االبداع في تطوير واستحداث االنشطة 
مبا يناسب متطلبات االهالي واملساهمني مشيرا 
الى انه بعد البرنامج الثقافي جلمعية مشرف التعاونية الهادف 
الى نشر الوعي الثقافي والعلمي والصحي والبيئي وغيرها من 
القيم التي حتتاجها كل اسرة.. سنبدأ برحلة الى منتزه اخليران 

الى جانب تنظيم بطولة كرة القدم وغيرها من االنشطة. 

 النويعم: تعاونية مبارك الكبير والقرين تنظم حملة للتبرع بالدم األربعاء
 محمد راتب

  أكد املدير املعني في جمعية مبارك الكبير 
والقرين التعاونية فهاد النويعم ان اجلمعية 
ستشارك في املناســــبة الغالية على الوطن 
واملساهمني واملواطنني بدعم بنك الدم املركزي، 
حيث ستقوم بتنظيم حملة للتبرع بالدم يوم 
األربعاء ١٦ اجلاري مبقر إدارة اجلمعية الكائن 

مبنطقــــة مبارك الكبير بجانب منطقة مبارك 
الكبير التعليمية حتت شعار «خذ منا الصحة 
والنشاط بتبرعك للمحتاجني بدمك» في الفترة 
الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وعلى 
مدار اليوم. وأوضح النويعم ان هذه املبادرة 
تأتي بالتنسيق مع رئيس قسم العالقات العامة 
واإلعالم في اجلمعية حول أهمية تلبية جزء من 

االحتياجات املتزايدة للتبرع بالدم في وطننا 
احلبيب الكويت نظرا لتزايد احلوادث املرورية 
يوميا، إضافة الى إجراء العمليات اجلراحية 
املختلفة، الفتا إلى ان هناك تنسيقا مع بنك الدم 
املركزي، حيث سيتم إرسال فريق متخصص 
من بنك الدم للجمعية ألخذ التبرع بالدم من 

املساهمني واملواطنني الكرام واملوظفني. 

 السريع: تعاونية مشرف ملتزمة بتوزيع ١٠٪ 
أرباحًا طبقًا لقرار «الشؤون»

 نخبة من المحاضرين في األسبوع الثقافي

 عمر القناعي

 مؤيد السريع واعضاء مجلس االدارة في مقدمة احلضور

 سيف تذكاري من ناصر اجلالل ومحمد ناصر اجلالل للشيخ ثامر اجلابر الشيخ ثامر اجلابر متوسطا سطام اجلالل ومشبب اجلالل

ظواهر غريبة على مجتمعاتنا، 
خصوصا في ظل المتغيرات 
المنطقـــة  التـــي تشـــهدها 
العربية. ومن جانبه، رحب 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
هدية التعاونية محمد ناصر 
الجالل بزيارة الشـــيخ ثامر 
الجابر الى مزرعة الجالل في 
منطقة الوفرة، مؤكدا ان هذه 
الزيارة من دالئل التواصل بين 
جميع أفراد الشعب الكويتي 
بصفة عامة وبين المواطنين 
وأبناء األسرة الحاكمة بصفة 

خاصة. 

العهد الشيخ نواف األحمد.
  وبدوره أدلى ناصر الجالل 
السهلي بتصريح للصحافيين 
رحب فيه بزيارة الشيخ ثامر 
جابر األحمد لمزرعته في منطقة 
الوفرة، معربا عن سعادته بهذه 
الزيارة التـي تؤكد التــواصل 
بيـــن أبناء الشـــعب الكويتي 

كافة.
  وأكد الجالل ان الكويت تنعم 
بأمن وأمـــان ال يتوافران لدى 
كثير من دول العالم، مناشـــدا 
المواطنين المحافظة على هذه 
النعم وعـــدم االنجراف وراء 

مشيرا الى ان هذه الركائز لها 
دور كبير فـــي التنمية والتي 
هي عنوان كبير ال يمكن تلمس 

نتائجه في سنـة او سنتين.
  وفي ختـــام حديثه، أعرب 
الشيخ ثامر الجابر عن شكره 
لدعوة حفل الـغداء الذي أقامه 
ناصر الجالل السهلي، متمنيا 
دوام التواصـــل والتالحم بين 
أبناء الشعب الكويتي، متمنيا 
الكويت دائما باألمن  ان تنعم 
واألمان واالزدهار في ظل القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

أكد  التنفيذية والتشـــريعية، 
ان السلطتين إنما هما وجهان 
لعملـــة واحدة هـــي مصلحة 
الكويت، مضيفـــا انه ايا كان 
بين الســـلطتين من مد وجزر 
سياسي فهو موجود في اي دولة 

ديموقراطية.
  وعن خطة التنمية، قال: ان 
الكويت لديهـــا ٣ ركائز مهمة 
تميزها عـــن غيرها من بعض 
الـــدول، أبرزها األمن واألمان، 
واالســـتقرار السـياســـي بين 
الحاكم والمحكوم وفق الدستور، 
فضال عن المورد المالي الثابت، 

 محمد راتب
  حذر الشـــيخ ثامـــر جابر 
األحمد من ان تستغل الحركة 
االحتجاجية للمقيمين بصورة 
غير قانونية (البدون) في أشياء 
تخالـــف اللوائـــح والقوانين 
وتمس أمن الوطن والمواطنين، 
معتبـــرا ان البـــالد في أمس 
الحاجة الى الحـــذر وذلك في 
ظل المتغيرات التي تشـــهدها 
التعاون  بعض دول مجلـــس 

خـالل اآلونة األخيرة.
  وقال الشيخ ثامر الجابر، في 
تصريح صحافي على هامش 
مأدبـــة الغداء التي أقامها على 
شـــرفه ناصر الجالل السهلي 
في مزرعتـــه بمنطقة الوفرة، 
بحضور جمع من المواطنين: 
إن البدون هم إخواننا وأهلنا 
وهناك الكثيرون منهم ضحوا 
الكويت  واستشهدوا من أجل 
والتـــي تنظر الى هـــذه الفئة 
بكل تقديـــر واحترام، مضيفا 
ان اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
الحكومـــة بشـــأن حقوقهـــم 
المدنية واإلنســـانية ستطبق 

لكي يستفيدوا منها.
  وعن العالقة بين السلطتين 

 محمد راتب
ادارة    اعلن رئيس مجلس 
جمعية مشرف التعاونية مؤيد 
الســـريع، ان اجلمعية حققت 
اعلى نسبة ارباح في تاريخها، 
اال انها ملتزمة بتوزيع نسبة 
اربـــاح ١٠٪ طبقا لقرار وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
الفتا الى ان نسبة االرباح التي 
حققتهـــا اجلمعية ناجتة عن 

التشغيل وليس االستثمار.
الســـريع في كلمته    وقال 
التي القاها على هامش افتتاح 
االســـبوع الثقافي في منطقة 
مشرف: ان اجلمعية حققت في 
العام ٢٠٠٨ ارباحا تقدر مبليون 
و٦٤٧ الـــف دينار، وفي ٢٠٠٩ 
حققت ارباحـــا بلغت مليونا 
و٩٤٩ الفـــا، اال انـــه في العام 
٢٠٠٧ كانت قد بلغت ٢ مليون 
و٥٠ الـــف دينـــار من ضمنها 
دعم الفروع املســـتثمرة ٦٧٠ 
اما نسبة االرباح  الف دينار، 
التـــي مت حتقيقها هـــذا العام 
فبلغت ٢ مليون و٥٢١ بزيادة 

وثقافية جلميع االعمار ويستهدف 
كل فئـــات املجتمع. ودعا جميع 
اهل مشـــرف ومبارك العبداهللا 
للمشـــاركة واالستفادة من تلك 
االنشطة والتي ستعود عليهم 
بالنفـــع والفائـــدة، اضافة الى 
التـــي مت تنظيمها  املســـابقات 
ضمن االسبوع ويتخللها توزيع 
العديد من اجلوائز القيمة. وكان 
الثقافي قد اســـتهل  االســـبوع 

٩٥٧ الف دينار ناجتة عن ارباح 
التشغيل.

  واشار الى ان اجلمعية حرصت 
الثقافي  على تنظيم االســـبوع 
ضمن انشطتها االجتماعية والذي 
يتواصل على مدى اسبوع كامل 
العديد من احملاضرات  ويحوي 
الهامـــة التي يقدمهـــا نخبة من 
املتميزيـــن مـــن املتخصصني، 
ويضم انشطة تربوية واسرية 

انشـــطته مبحاضـــرة د.احمد 
اجلســـار حتت عنوان «مشرف 
جميلة وستبقى جميلة» اعرب 
احملاضر في بدايتها عن امله بأن 
تظل مشرف جميلة ومن اجمل 
مناطق الكويت وان تكون الكويت 
من اجمل دول اخلليج، الفتا الى ان 
هذا لن يتحقق اال بسواعد الشباب 
ورؤاهم املفتحة مبساعدة الكبار 

من اصحاب اخلبرة واملعرفة. 

 ثامر الجابر: نحترم البدون ونحّذر من استغالل تظاهراتهم
 على هامش مأدبة الغداء التي أقامها على شرفه ناصر الجالل في مزرعته بالوفرة

 الصانع: بحث تشغيل ذوي اإلعاقة بدول «التعاون»

 القناعي: برنامج الصيف حافل في «مشرف»
 تشمل رحلة إلى شاليهات الخيران وبطولة كرة القدم

إنترنــت أســرع
إحدى شركات مجموعة زاجل

ُشّبيك ُلّبيك ..
سفرتك بين إيديك

إنضم لكيمز إنترنت وإربح تذاكر سفر لك ولعائلتك �ي وجهة في العالم
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با�جماع أفضل مزود خدمة
إنترنت في الكويت

 قال مدير الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار انه 
«حرصا على مبدأ الشفافية تمت 
إحالة مالحظات ديوان المحاسبة 
المتضمن مخالفات إدارية ومالية 
وقانونية شابت عمل المجلس 
األعلى لشؤون المعاقين سابقا 
إلى الفريق القانوني بالهيئة».

  وأضاف د.التمار في تصريح 
صحافي أمس ان الفريق القانوني 
سيقوم بدراسة كل المالحظات 
الواردة من ديوان المحاســــبة 
والعمــــل علــــى رفــــع تقرير 
وتوصيات التخــــاذ اإلجراءات 

الالزمة بشأنها.
  وأوضــــح ان مجلــــس األمة 
وافق في جلســــته في ١٩ يناير 

المقدم من  ٢٠١٠ على االقتراح 
بعض األعضاء بتكليف ديوان 
المحاســــبة دراسة المالحظات 
التي شابت أوجه  والمخالفات 
العمل «بالمجلس األعلى لشؤون 
المعاقين ســــابقا» والمتعلقة 
بالشهادات الصحية الصادرة منه 

بشأن تحديد نسب اإلعاقة.
  يذكــــر ان فريــــق ديــــوان 
المحاسبة باشر أعماله بموجب 
هذا التكليــــف وورد في تقرير 
اعد في هذا الشــــأن العديد من 
المالحظات عن أعمال المجلس 
األعلى للمعاقين (سابقا) سبق 
لديوان المحاسبة ان أشار إليها 
الســــنوية عن  ضمن تقاريره 

 د.جاسم التمار السنوات المالية السابقة. 

 م. محمد احملمود

 التمار: إحالة مالحظات «المحاسبة» عن مخالفات 
مجلس المعاقين السابق إلى فريق قانوني

 إلعداد تقرير ورفع التوصيات بشأنها

 «المهندسين» تفتح التسجيل في جداول المحكمين
 أعلنت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في جمعية 
املهندســـني الكويتية عن فتح باب التســـجيل والقيد في جدول 

احملكمني لدى اجلمعية من مختلف التخصصات. 
  وقـــال رئيس جلنـــة العضوية في الغرفـــة م.محمد احملمود 
ان اجلمعية وإميانا منها بأهمية توســـيع قاعدة املشاركة فإنها 
تعلن عن فتح باب القيد والعضوية في غرفة الكويت للوساطة 
والتحكيم الدولي، مضيفـــا ان العضو احملكم املدرج في جداول 
احملكمني في الغرفة سيتمتع بالعديد من املزايا ومنها احلصول 
على هوية محكم وإدراج اســـمه في جـــدول احملكمني املعتمدين 
لدى جمعية املهندســـني الكويتية، ومنحـــه اولوية التحكيم في 
القضايا لدى الغرفة وكذلك اولوية في تقدمي األوراق أمام الندوات 
واملؤمترات التي تنظمها الغرفة واالستفادة من مزايا العضوية 

بجمعية املهندسني.
   وأضاف انه على الراغبني في قيد أسمائهم بجداول احملكمني 
التقدم بطلباتهم مشفوعة باألوراق واملستندات الثبوتية وذلك 
في اجلمعية كما ميكنهم االطالع على نظام وشروط العضوية من 
خالل موقع الغرفة على شبكة االنترنت www.kmiac.com كما ميكن 

االستفسار من خالل االتصال على الهاتف رقم ٢٢٤٢٢٨٤٥.   هناء الصانع

 أكد أعضاء مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
ألولياء أمور املعاقني، خالل االجتماع الذي عقد 
اخيرا في مقر اجلمعية، بحضور مسؤولني 
من برنامـــج اعادة هيكلة القـــوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي بالدولة ومجموعة الشايع 
ـ ستاربكس، أهمية القضايا التي سيناقشها 
ملتقى اجلمعية اخلليجية لالعاقة احلادي 
عشر حتت شعار «تشغيل االشخاص ذوي 
التعـــاون اخلليجي:  االعاقة بدول مجلس 

األنظمة والقوانـــني وبيئات العمل»، وذلك 
خالل الفتـــرة من ٥ الى ٧ ابريل ٢٠١١ حتت 
رعاية كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وقالت نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني وعضو اللجنة 
التنسيقية مللتقى اجلمعية اخلليجية لالعاقة 
احلادي عشـــر هناء الصانـــع في تصريح 
صحافي لها ان هذا االجتماع عقد من مبدأ أن 

تشغيل املعاقني مسؤولية اجتماعية مشتركة 
بني جميع قطاعات املجتمع املعنية، بل هو 
واجب على جميع االفراد املسؤولني الذين 
يجـــب عليهم أن يتكاتفـــوا ويتعاونوا من 
أجل توفير فرص العمل املناسبة للمعاقني 
واالرتقـــاء مبهاراتهـــم وقدراتهم مما يتيح 
وضع الشخص املناسب في املكان املناسب 
وجعل املعاق مســـتقال بذاته وغير معتمد 

على اآلخرين. 


