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الزمالء والزميالت الى املشاركة 
في العمل التطوعي باجلمعية، 
مؤك���دا انه يعكف حاليا على 
وضع آلية عمل لتوسيع قاعدة 
املش���اركة وتطوير االدوات 
التنفيذية الداء الدور التطوعي 
امللقى على كاهل املهندس���ن 
الذين ابدعوا طوال السنوات 
املاضية وجعل���وا اجلمعية 
عالمة بارزة وسط جمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 

املدني في الكويت.
ان  العام  املدي���ر  واوضح 
اآللي���ة اجلديدة س���تزيد من 
مرونة طرق تنفيذ االفكار التي 
يقترحها ويبادر بها املتطوعون 
واملتطوعات، كما اننا نعكف 
عل���ى دعم وس���ائل حتقيق 
االه���داف املوضوعة جلميع 
اللجان باجلمعية ومنحها مزيدا 
من مساحة التحرك والتواصل 
مع املهندس���ن واملهندسات 
سواء داخل اروقة اجلمعية او 
خارجها، مشددا على ان ابواب 
اجلمعية س���تبقى مشروعة 

الى ان  البغل���ي  وأش���ار 
املس���تثمر يعمل وفق رؤية 
التجار على أس���اس الربحية 
األمر الذي سينعكس ارتفاعا 
بقيمة االيجار وبالتالي سيؤثر 
سلبا على أوضاع الشركات، 
باألخص ذات العقود احلكومية 
والعقود األهلية ذات األسعار 
املتدنية وبعد حتديد حد أدنى 
ب���� 60 دينارا  العامل  لراتب 
واحلارس ب� 70 دينارا بالتالي 
الشركة ستدفع مبالغ كبيرة 
بدل إيجار مع الطرح اجلديد 
األمر الذي سيؤثر على الشركة 

والعمال معا.
وأضاف لذا نأمل من املعنين 
أخذ أوضاع هذه الشركات بعن 
االعتبار ألن الكلفة س���تكون 
مرتفعة واملردود قليل وهذا 
سينعكس أيضا على مستوى 

اخلدمات واالعمال.
البغل���ي عل���ى  ومتن���ى 
املس���ؤولن املعني���ن مبلف 
ذات  واملش���اريع  العمال���ة 
الصلة األخذ ب���آراء أصحاب 

غالون، أما اجلزء الثاني فيشمل 
تنفيذ أعمال شبكة الري وزراعة 
30 ألف شجرة حرجية حول 

حدود املشروع.
وأشار الى أنه قد مت حتديد 
موقع اخلزانات وموقع غرف 
املضخات في موقع املشروع 
كما مت حتديد مسارات اخلط 
الرئيسي لشبكة الري وخط 
املياه الرئيس���ي م���ن أنبوب 
وزارة األشغال العامة الى موقع 
اخلزانات الى ذلك القيام بأعمال 
الرئيس���ية  احلفر للخطوط 
لش���بكة الري وأنابيب مياه 
التغذية، موضحا ان مدة تنفيذ 
املرحلة األولى للمشروع 150 
يوما تبدأ بعدها فترة الصيانة 
وملدة 240 يوما، مؤكدا التزام 
الهيئة التام باجلدول الزمني 
املعتمد للمش���روع مبراحله 

املختلفة.
محمد راتب  ٭

بعد تعيينه مديراً عامًا جلمعية املهندسني

العجمي: تطوير آليات العمل ومنح مساحات 
أوسع لتحرك الروابط واللجان التطوعية

البغلي لتخصيص قسم من األراضي املقرر 
طرحها لالستثمار لشركات النظافة واحلراسة

زراعة 30 ألف شجرة حرجية وأسوار شبكية بطول 6700 م

على الدوام لكل من يرغب في 
املشاركة والتطوع خلدمة املهنة 
واملهندسن والدولة بعيدا عن 
اي انتم���اءات او اصطفافات 

سياسية.

الش���ركات ألنه���م املعنيون 
الواسعة  وميتلكون اخلبرة 

وهم املسؤولون املباشرون.
بشرى شعبان  ٭

ادارة جمعية  قرر مجلس 
الكويتية تعين  املهندس���ن 
م.فيصل دويح العجمي مديرا 
عاما للجمعية، في اطار خطة 
تطويرية عامة تقوم بها اللجنة 
التنفيذية التي خولها مجلس 

االدارة بذلك.
وبهذه املناسبة قال املدير 
العام اجلدي���د للجمعية في 
تصريح صحافي: انه لشرف 
كبير ان اكون في خدمة زمالئي 
وزميالتي متطوعا باجلمعية 
من خالل هذا املنصب اجلديد، 
مضيفا كما انني اعتز بالثقة 
الت���ي منحها رئيس واعضاء 
مجلس االدارة فاملنصب تكليف 
وليس تشريفا، وكلي امل ان 
امتكن من حتقي���ق االهداف 
التطويرية ف���ي عمل اللجان 
العمل من  والروابط وف���رق 
خالل تطبيق استراتيجية عمل 
اجلمعية املعتمدة من جمعيتها 

العمومية.
واضاف الدويح انني اؤكد 
بهذه املناسبة على دعوة جميع 

طالب رئيس احتاد الشركات 
ومؤسسات احلراسة )حتت 
البغلي  ابراهي���م  اإلش���هار( 
احلكومة بتخصيص قسم من 
األراض���ي املقرر طرحها على 
شركات االستثمار الى شركات 
األمن واحلراس���ة والنظافة 
بأسعار رمزية السيما وان هذه 
الش���ركات لديها أعداد كبيرة 

من العمالة.
وقال في تصريح صحافي 
ان احلكوم���ة تن���وي طرح 
القس���ائم عبر  مجموعة من 
املزادات العلنية للمستثمرين 
إلنشاء مدن السكان العمالية 
وهذا سيؤثر سلبا على وضع 
الش���ركات ذات أعداد العمالة 
املرتفعة ل���ذا نتمنى ان يتم 
تخصيص قسم آخر بأسعار 
رمزية لش���ركات احلراس���ة 
الت���ي لديها أعداد  والنظافة 
كبيرة من العمالة على ان تتكفل 
ببناء املدن العمالية على نفقتها 
ضمن املواصفات والشروط 

املطروحة للمستثمرين.

أف���اد نائب املدي���ر العام 
لش���ؤون الزراعة التجميلية 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية م.توفيق 
احلداد بأنه قد مت تنفيذ عدد 
من اخلطوات اخلاصة بأعمال 
أم  »املرحلة األولى« ملشروع 
البيئ���ي متثلت في  الهيمان 
االنتهاء من تنفيذ األس���وار 
التي حتيط مبوقع  الشبكية 
املش���روع بط���ول 6700 متر 
للمنطقة الشرقية من املشروع 
وذل���ك به���دف حمايت���ه من 

التعديالت وإقامة املخيمات.
وأشار احلداد الى ان هذه 
األعمال س���يتم تنفيذها على 
جزأين، األول يش���مل اعمال 
املياه  باي���ب تغذي���ة  متديد 
املعاجلة »رئيسي« من بايب 
وزارة األشغال العامة الى موقع 
اخلزانات مع إنشاء وصيانة 
عدد 2 خزان بس���عة 50 ألف 

فيصل العجمي

ابراهيم البغلي

توفيق احلداد

خالل محاضرة تغيير النظرة احملدودة جتاه قدرات األفراد ذوي اإلعاقة

خالل افتتاح الوحدة االجتماعية في مبارك الكبير

العثمان: مشاريع بوابة التدريب الوطنية مفخرة للكويت

الكندري: 180 مليون دينار قيمة املساعدات االجتماعية لألسر

عقدت بوابة التدريب محاضرة 
بعنوان »تغيير النظرة احملدودة 
جتاه قدرات االفراد ذوي االعاقة«، 
وذلك في مركز AWARE الذي يدعم 
العالقات الغربي����ة � العربية من 
أجل تعزي����ز العالقات االيجابية 
البناءة بن الغربين والعرب من 
خالل تنظيم االنشطة االجتماعية 
وتوفير املعلومات املتعلقة بالثقافة 
العربية واالس����المية.حتدثت في 
ه����ذه احملاض����رة كل م����ن نورة 
العثمان، نائب مدير عام ش����ركة 
بوابة التدريب، وكارول مارشال، 
مستشار التربية اخلاصة للشركة.
الى ان مسيرة  العثمان  وأشارت 
انش����اء بوابة التدريب بدأت قبل 
أربعة أعوام من قبل مؤسس ومدير 
عام بوابة التدريب كفاية العلبان 
الت����ي قامت بعد خبرة تزيد على 
العشرين عاما في مجال التربية 
اخلاصة بالتفرغ لدراسة اخلدمات 
املقدمة لالفراد ذوي االعاقة ووجدت 
أن ما ينقص هذا املجال هو التدريب 
والتأهيل للمعلمن واالفراد ذوي 
االعاقة والبيئة احمليطة، فأصبحت 
بوابة التدريب هي الشركة االولى 
من نوعها في الكويت التي تقدم 
خدماتها بش����كل منفرد ومتميز 
لتحس����ن حي����اة االف����راد ذوي 

االعاقة.

أعرب وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
الوحدة  عن س����عادته بافتتاح 
االجتماعية في محافظة مبارك 
الكبير، وقال: لدينا في منطقة 
القرين أكثر من وحدة اجتماعية 
املناطق املختلفة ولدينا  تخدم 
وحدة اجتماعية في منطقة العدان 
تخدم صباح الس����الم والعدان، 
وهذا املوقع اجلديد سيزيد من 

فرص خدمة أهالي املنطقة.
وأضاف: س����يكون هناك في 
افتتاح وحدة  املقبل����ة  املرحلة 
في منطقة القصور، مشيرا إلى 
أن الهدف من إنش����اء الوحدات 
االجتماعية هو تغطية كل املناطق 
لتوفي����ر كل اخلدمات والرعاية 

األسرية في املناطق القريبة.
 وحول املساعدات االجتماعية 
ق����ال: لو ننظر خالل العش����رة 
أعوام املاضية جند أن قيمة هذه 
ارتفعت 6 أضعاف،  املساعدات 
حيث زادت من 30 مليونا في عام 
2001 إلى 180 مليونا في ميزانية 
2011-2012، مؤكدا ان هذه الزيادة 
من شأنها إسعاد األسر الكويتية 
احملتاجة التي ليس لديها دخل 

بفئاتها املختلفة.
وأضاف: نحن نخدم الكثير من 
الفئات منها حاالت الشيخوخة 
واألرامل واملطلقات وأسر السجناء 
واس����ر الطلبة املتزوجن داخل 
املعاهد والدراسات  الكويت في 
العليا الذين ال ميلكون دخال نقوم 
بتغطية احتياجاتهم خالل فترة 
الدراسة واآلن املبالغ التي تقدم 
إلى األسر احملتاجة تعتبر مبالغ 
مجزية مقارنة بتكاليف املعيشة، 
الفتا إلى أن الفرد األول في األسرة 
يحصل على 447 دينارا، وهذا 
يعتبر مبلغا مناس����با بالنسبة 

للفرد األول.
 وتاب����ع: هذا يعن����ي إنه إذا 
كانت هناك أس����رة عدد أفرادها 
9 أف����راد يحصل����ون على 910 
دنانير، مضيفا: أعتقد أنه مبلغ 
كاف ملعيشتهم، آمال في املستقبل 
ضم بعض الفئات غير املوجودة 
ضمن الفئات التي تخدمها وزارة 
الشؤون والتي نرى أنها تستحق 
املساعدة.ولفت الكندري إلى أن 
الوزارة تسعى جاهدة من أجل 
حتقي����ق الربط اآللي بن مراكز 
إلى  الرعاية األس����رية، مشيرا 
أن وزارة الش����ؤون والوزارات 

االطفال االستثنائين CEC وهذه 
الشراكة تعد اجنازا للكويت وليس 
فقط لبوابة التدريب، ألن جميع 
دول العالم تتطلع للشراكة معهم، 
ألن CEC هي اجلهة الوحيدة التي 
تضع املعايي����ر املهنية في مجال 
التربية اخلاصة، كما ان الكويت 
ستس����تفيد م����ن خبرته����م التي 
جتاوزت ال� 35 عاما، واملش����روع 
الثاني قد مت  التنم����وي  الوطني 
املدنية  تقدميه لدي����وان اخلدمة 
لتأهيل املوظفن ذوي االعاقة، وذلك 
بالشراكة مع مركز أبحاث التأهيل 
ف����ي جامعة فرجينيا  والتدريب 
كومنولث، أما بالنسبة للمشروع 
الوطني التنموي الثالث فهو مقدم 
لالفراد ذوي االعاقة وأولياء أمورهم 
مباشرة وهو يحتوي أيضا على 
برنامج ترب����وي وتوعوي مميز 
وفعال ج����دا لالطفال في املراحل 
املبكرة في مدارس التعليم العام، 
وقد مت شراء هذا البرنامج من مركز 
بيسر في والية مانيسوتا، وهو 
عبارة عن مجموعة من الدمى كل 
منها ميثل طفال من ذوي االعاقة 
بهدف تصحيح املفاهيم اخلاطئة 
ع����ن االعاقة وع����ن االطفال ذوي 
االعاقة، باالضافة الى غرس قيم 
التمييز بس����بب  التعاون وعدم 

االعاقة.

اخلدمة التي نقدمها، فكلما زاد 
عدد الوحدات قل����ت في املقابل 

ضغوط امللفات.
 ولفتت إلى أنه في كل منطقة 
افتتاح  سكنية جديدة يفترض 
وحدة اجتماعية جديدة ألن هدفنا 
من خالل افتتاح هذه الوحدات هو 
خدمة أهالي املنطقة، مشير إلى 
أن هناك مناطق سكنية جديدة 
في حيز التنفيذ وسيكون فيها 
وحدات جديدة، فلدينا في منطقة 
سعد العبداهلل وحدة وخالل أيام 
ستسلم وحدة أخرى في نفس 
املنطقة حت����ى تخفف الضغط 
املوجود نظرا الن تلك املناطق 
يك����ون في الغال����ب بها ضغط 
س����كاني، الفتة إلى أن النسبة 
العمرية في تلك املناطق تكون 
الغالب أصغ����ر ولذلك فان  في 
عملية التعامل غالبا ما تختلف 
لذلك أعتقد م����ن وجهة نظري 
ان كل منطقة البد من دراس����ة 
الفئات بداخلها ومدى ثقافتهم 
املقاييس  ومستواهم مبختلف 

خاصة االجتماعية.
وأشارت إلى أن حجم امللفات 
اخلاصة باملساعدات االجتماعية 
بل����غ قرابة 30 ألف����ا في جميع 
الوح����دات ال����� 28 املوزعة في 
مختلف احملافظات، داعية جميع 
املواطنن الى املشاركة في هذه 
الوحدات وتق����دمي مقترحاتهم 
املختلفة الس����يما فيما يخص 
التطوير فنحن أبوابنا مفتوحة 
أمام اجلميع م����ن أجل التطور 

والتنمية.
 بدورها قال����ت مديرة إدارة 
تنمية املجتمع شيخة العدواني: 
افتتحنا الوحدة في إطار سعي 
التنمية لتقدمي اخلدمات  قطاع 
للمواطنن في مناطقهم، متمنية 
أن تغط����ي تلك الوحدات جميع 
مناطق الكوي����ت، حيث ان من 
يراجع تلك الوحدات في الغالب من 
فئة املسنن أو حاالت الشيخوخة، 
ومن الصعب عليهم االنتقال إلى 
مناطق أخ����رى، فهذه الوحدات 
تقدم اخلدمات مباش����رة للفرد 
سواء كانت على شكل مساعدة 

أو بحث اجتماعي.
وتابعت: كلما كان هناك مراكز 
أكثر استطعنا استيعاب عدد أكبر 
من املوظفن بدال من تكدسهم في 

مناطق معينة.
بشرى شعبان  ٭

التنموي����ة تعد مفخرة  الوطنية 
للكويت، ألنها تساعد على تنفيذ 
قانون 2010/8 بشأن حقوق االفراد 
ان  العثمان  ذوي االعاقة.وذكرت 
املشروع الوطني التنموي االول قد 
مت تقدميه لوزارة التربية لتطبيق 
التعليمي للمتعلمن ذوي  الدمج 
االعاقة في مدارس التعليم العام، 
وذلك بشراكة حصرية مع مجلس 

الكثير من الضغوط في  عليها 
امللفات.

وتابعت: من خ����الل افتتاح 
املزيد من األفرع سيكون مستوى 
اخلدمات أفضل دون ضغوطات 
على األهال����ي، الفتا إلى أن هذه 
الوحدة ه����ي الثالثة في منطقة 
القرين، فهناك وح����دة منطقة 
صباح السالم التي تدخل ضمن 
احملافظة، متمنيا أن تخدم هذه 
الوحدات احملافظة بشكل كبير.

 وحول اخلدمات التي تقدمها 
الوحدة ألهال����ي املنطقة قالت: 
اخلدم����ات عديدة على رأس����ها 
تقدمي املساعدات للمستفيدين 
من أهالي املنطقة، الفتة إلى أن 
امللفات سوف تفتح لهذه الوحدة 
وسيستقر الباحثون والباحثات 
داخل املركز اجلديد، مشيرة إلى 
أن ذلك سيؤدي إلى تركيز أفضل 
في متابعة امللفات وبشكل أسهل 

من الفترة السابقة.
 ولفت����ت إل����ى أن احل����االت 
التي تراجع ه����ذه املراكز تضم 
حاالت م����ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة سواء كانت شيخوخة 
أو مرضى أو مطلقات، مش����يرة 
إلى أن وجود مثل هذه الوحدة 
يسهل لهم الوصول إليها داخل 
منطقة مبارك الكبير خاصة من 
سكان املنطقة، وهذا التسهيل في 
حد ذاته يعتبر أحد أهدافنا التي 
نعمل عليها في وزارة الشؤون 
بأن نقترب ونرتقي مبس����توى 

وأضافت كارول مارشال انه بعد 
خمس سنوات من عملها في الكويت 
وخبرتها التي تزيد على 30 عاما 
في هذا املجال في الواليات املتحدة 
االميركية ترى ان الكويت اآلن على 
أمت االستعداد واملقدرة على تنفيذ 
قانون 2010/8 اذا مت التعاون بن 
القطاعن احلكومي واخلاص، كما 
أضافت أن مشاريع بوابة التدريب 

األخرى تعمل من أجل التسهيل 
على املنتفعن من املساعدة، حيث 
نعمل للقضاء على الدورة الورقية 
كما يحدث كل 6 أشهر، وذلك بناء 
على نص قانوني حث على إجراء 
بحث اجتماعي جديد لكل 6 أشهر 
الربط  على األسر وبعد عملية 
الذي نتوقع أن يكون قريبا جدا 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
وأش����ار إلى أنه سيتم ربط 
الوحدات االجتماعية في الوزارة 
وربط ال����وزارة بالوزارات ذات 
العالقة التي نطلب فيها مستندات 
الس����تكمال أوراق املنتفعن من 

املساعدة.
وردا على سؤال حول التدوير 
في قطاعات ال����وزارة املختلفة 
ق����ال إن التدوير قادم في قطاع 
العمل وفي العديد من القطاعات 

األخرى.
وبدوره����ا قالت مديرة إدارة 
الرعاية األسرية منيرة الفضلي: 
الكبير  افتتاح وحدة مبارك  مت 
برعاية كرمية من وزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاسي وبحضور وكيل الوزارة 
محمد الكندري، مؤكدا أن افتتاح 
هذه الوحدة يعد إحدى خطوات 
تنفيذ اخلطط التنموية التي تدفع 
إلى افتتاح مزيد من األفرع في 
مناطق الكويت املختلفة لتسهيل 
املهمة على املواطنن، وتقريبهم 
أماكنه����م وتخفيف األعباء  من 
عن بعض الوحدات التي يوجد 

نورة العثمان وكارول مارشال خالل احملاضرة

محمد الكندري ومنيرة الفضلي خالل افتتاح الوحدة

سنفتتح وحدة 
اجتماعية جديدة 

مبنطقة القصور في 
املرحلة املقبلة

الفضلي: نهدف 
لتخفيف األعباء عن 
الوحدات التي عليها 
الكثير من الضغوط 

في امللفات

احلداد: »الزراعة« متضي في أعمال
»املرحلة األولى« ملشروع أم الهيمان البيئي

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�ســراء بيــت
م�ساحة 750 مرت

يف منطقة الرميثية اأو اجلابرية 

اأو مـ�سـرف والدفع نقداً

العاناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9


