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التقدمي يستمر حتى 9 اجلاري في البرنامج الذي تقيمه الهيئة بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة

»الشباب والرياضة«: بدء التسجيل في التدريب الصيفي للطلبة
أعلنت الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة فتح ب���اب القبول 
للبرنام���ج التدريب���ي املتمثل 
في توظيف الطلبة والطالبات 
الكويتيني خالل العطلة الصيفية 
في عدد من املؤسسات الشبابية 
والرياضية التابعة لها بالتعاون 
مع برنامج اعادة هيكلة القوى 
التنفيذي  العامل���ة واجله���از 
للدولة. وقال مدير ادارة املكتب 
الفني لقطاع الشباب في الهيئة 
عبداهلل عبدالرسول في تصريح 
صحافي امس انه س���يتم فتح 
باب التسجيل للبرنامج اعتبارا 
من اخلامس وحتى التاسع من 
الهيئة  الشهر اجلاري في مقر 
أثناء ساعات  الرقعي  مبنطقة 
الدوام الرس���مي، مش���يرا الى 
ان املقاب���الت الش���خصية مع 
 املتقدمني س���تبدأ اعتبارا من

ال� 12 من يونيو اجلاري وحتى 
ال� 16 منه. واضاف عبدالرسول 
ان شروط التسجيل في البرنامج 

تقضي بان يكون املتقدم مسجال 
في مراحل تعليمية محددة وهم 
من الطلبة الدارسني في السنتني 
الثالث���ة والرابع���ة بالتعليم 
السنة  اجلامعي وكذلك لطلبة 
الثانية ف���ي الكليات واملعاهد 
التي ال تتجاوز مدة الدراس���ة 
الى طلبة  العامني اضافة  فيها 
الصفني احلادي عشر والثاني 
الثانوية في  عشر في املرحلة 

وزارة التربية.
وذكر ان من الشروط املهمة 
ايض���ا أن يك���ون الطالب غير 
العامة  مسجل في املؤسس���ة 
للتأمينات االجتماعية ومتفرغا 
للمشاركة في أوقات البرنامج 
الفترت���ني  التدريب���ي خ���الل 
الصباحية واملسائية، موضحا 
ان الهدف من البرنامج تعريف 
الش���باب بطبيعة ومتطلبات 
العمل بقصد اعدادهم وتهيئتهم 
ملمارسة العمل سواء احلكومي 

او اخلاص. 

جانب من اجتماع هيئة الشباب والرياضة لبحث تفاصيل البرنامج

دعت املواطنني واملقيمني املتأخرين إلى سرعة التسجيل جتنباً للمخالفة القانونية

املسلم أكدت حرص البيت على الرقي بخدماته للمواطنني

بيت الزكاة يتجاوز بنجاح التدقيق على تطبيقه
»ISO 9001-2008« معايير نظام إدارة أمن املعلومات

»اإلحصاء«: متديد التسجيل في التعداد باإلنترنت ومراكز اخلدمة

.www.kuwaitcensus.com
ودع���ت اإلدارة املركزي���ة 
لإلحص���اء الس���ادة املواطنني 
واملقيم���ني الك���رام الذي���ن لم 
يس���توفوا بياناتهم ملش���روع 
التعداد أن يستكملوا بياناتهم 
خ���الل األي���ام املقبل���ة جتنبا 
املترتبة  القانونية  للمخالف���ة 
على االمتناع عن اإلدالء وتقدمي 

البيانات.

التعداد بعد، مضيفة أنه بناء على 
توصية اللجنة الوطنية العليا 
التوجيهية  للتعداد واللجن���ة 
للتع���داد ونتيج���ة للضغط 
واإلقبال الكبيرين اللذين طاال 
مراكز االستقبال واالتصاالت 
اخلاصة بالتعداد، وحرصا من 
اإلدارة على عدم وقوع األفراد 
املمتنعني ع���ن تقدمي بياناتهم 
في احملظور القانوني أو تأخر 

إجن���از معامالتهم في اجلهات 
التي ترتبط بالتعداد،  املعنية 
اإلدارة متديد فترة  ارتأت  فقد 
استقبال تلقي بيانات املواطنني 
واملقيمني في بعض مراكز خدمة 
املواطن التابعة لوزارة الداخلية 
وفي مراكز االشراف املخصصة 
في بعض املدارس الواردة في 
أو م���ن خالل  أدناه  الكش���ف 
املشاركة باملوقع االلكتروني: 

أعلن���ت اإلدارة املركزي���ة 
لإلحصاء عن عقد مؤمتر صحافي 
يوم االحد املقبل في مقر األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الس���تعراض بيانات 

خاصة مبشروع التعداد.
وكش���فت اإلدارة املركزية 
لإلحص���اء عن وجود نس���بة 
قليلة من املواطنني واملقيمني لم 
يتم استكمال بياناتهم ملشروع 

اجت���از بيت ال���زكاة بنجاح 
التدقيق الدوري اخلارجي على 
تطبيقه معايير مواصفة نظام 
ISO 27001-( أمن املعلوم���ات

2005( بعد قيام الشركة العاملية 
له���ا »س���اي جلوبل  املانح���ة 

SAI GLOBAL« بالتدقيق على مركز 
نظم املعلومات في البيت.

وقالت مدي���ر مكتب ضبط 
اجلودة لدى بيت الزكاة السيدة 
كوثر املسلم إنه � مبوجب هذه 
املواصفة � فإن املعايير املطبقة 
عبارة عن مجموعة من السياسات 
والنظم التي تضمن أمن املعلومات 
وس���المتها، وف���ق الصالحيات 
املعتمدة، وتطبق على األنظمة 
اآللية للخدمة االجتماعية وخدمة 
املتبرعني، كما تشمل هذه املواصفة 
العمل على تطوير نظم التعامل 

على مس���توى الكويت ولم يتم 
تطبيقها إال بشكل محدود لدى 

بعض اجلهات املميزة.
وفي ختام تصريحها أشارت 
املس���لم إلى أن املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية بالقاهرة 
التابع لبيت الزكاة سيخضع قريبا 
لعملية تدقيق خارجي من قبل 
الشركة العاملية املانحة لشهادات 
 SAI اآليزو عامليا »ساي جلوبل
GLOBAL« لتجديد شهادة نظام 
 إدارة اجل���ودة وفق���ا ملواصفة

)ISO 9001-2008(، كما ستخضع 
إدارة املشاريع والهيئات احمللية 
في البيت لتدقيق الشركة لتجديد 
نفس الشهادة، إلى جانب جتديد 
شهادة مواصفة سالمة األغذية 
)ISO 2005-22000( التي حصل 

عليها البيت في عام 2009.

بهدف حتقيق رضا كافة عمالء 
البيت.

وأشارت املسلم إلى أن البيت 
العميل  يقوم بتطبيق دراس���ة 
اخلف���ي للتدقيق عل���ى خدمات 
البيت والتي تهدف إلى التعرف 
على مس���توى اخلدمات املقدمة 
البيت  في مواقع تقدمي خدمات 
العمالء،  املختلف���ة كما يراه���ا 
ومتييز نق���اط الضعف والقوة 
في هذه اخلدم���ات، مع التركيز 
بش���كل أكب���ر عل���ى اخلدمات 
املقدمة لألس���ر املس���تحقة، من 
إدارة اخلدمة االجتماعية  خالل 
اإلدارة االكثر تعامال  باعتبارها 
مع اجلمهور، كما تقوم الدراسة 
في نفس الوقت بقياس اخلدمات 
اخلاص���ة باملتبرعني، مؤكدة أن 
هذه الدراس���ة جترب���ة جديدة 

مع البريد واحلفظ واألرشفة.
واضافت املسلم أن بيت الزكاة 
يحرص كل احلرص على الرقي 
بخدماته التي يقدمها لعمالئه مما 
تطلب إنشاء مكتب ضبط اجلودة، 
الذي يهدف ب���دوره إلى قياس 
جودة اخلدم���ة املقدمة وضبط 
 العمليات طبقا لنظام إدارة اجلودة
)ISO 9001-2008( م���ن خالل 
عملي���ات التدقي���ق الداخلي���ة 
الت���ي ينظمه���ا  واخلارجي���ة 

املكتب.
وأك���دت أن مكت���ب ضب���ط 
اجلودة يهدف إلى توفير وتطوير 
مجموعة متكاملة من الوثائق التي 
متثل الدليل اإلرشادي لإلجراءات 
اإلدارية والفنية تسهم في ضمان 
أداء العملي���ات بصورة أفضل، 
وضمان ج���ودة اخلدمة املقدمة 

كوثر املسلم

فاعلة في جميع املؤمترات التي 
عقدته���ا املنظمة بكيان ثالثي 
األطراف مكتم���ل باحلكومات 
ومنتخب يشمل أصحاب العمل 

والعمال«.
كما أوضح ان »الكويت قد 
صادقت على اغلب االتفاقيات 
الرئيسية للمنظمة وهي ملتزمة 
بها وواصلت احلكومة مساهمتها 
النشطة والفاعلة في اجتماعات 
املؤمتر منذ االنضمام للمنظمة 

في يونيو 1960«.
وأك���د ان الكويت »حققت 
الكثير من مبادئ وقيم املنظمة 
كاحلق في الضمان االجتماعي 
وفي التمتع مبستوى معيشي 
الئق ف���ي دولة رفاه اجتماعي 
واقتصادي لكل أفراد املجتمع. 
وأشار الى حرص الدولة على 
كفال���ة املواطنني ف���ي حاالت 
الشيخوخة واملرض والعجز عن 
العمل وتوفير خدمات التأمني 
االجتماعي واملعونة االجتماعية 
والرعاية الصحية لهم وكلها من 

مبادئ املنظمة الدولية.
كما أوضح ان للكويت مواقف 
ايجابية وإسهامات قيمة تقدمها 
للمنظمة بش���كل مستمر مثل 
املساعدات املالية الطوعية لدعم 
املنظمة في برامج متكن منظمة 
العمل الدولية من القيام ببرامج 

لبناء القدرات في الكويت.
كما أوضح ان تلك املساهمات 
الطوعي���ة تصب ف���ي صالح 
برام���ج أخرى تخ���ص دول 
املنطقة خاصة في فلس���طني 
الدولية  العمل  لتمكني منظمة 
الوفاء بالتزاماتها خاصة  من 
الفلسطينية في  في األراضي 
ظل استمرار صعوبة الوضع 
الذي  االقتصادي واملعيش���ي 

الكندري عّدد جهود ترسيخ احلماية االجتماعية

الكويت أمام منظمة العمل الدولية:
حتقيق الضمان االجتماعي هدف إستراتيجي

إنشاء مراكز تدريبية في األحداث واحلضانة

أبناء »الرعاية« يكّرمون حسن إلحالته إلى التقاعد

كشف مدير ادارة التوعية واإلرشاد في مجمع 
دور الرعاية موافقة األمانة العامة لألوقاف على 
انشاء مراكز تدريبية وتأهيلية في كل من دار 
الضيافة للفتيان مبنطقة خيطان التابع إلدارة 
األحداث ودار الضيافة للفتيات التابع إلدارة 

احلضانة العائلية.
وبنينّ في تصريح صحافي: كما مت التنسيق 
مع األمانة العامة لألوقاف على تسيير رحلة 
عم���رة ألبناء الوزارة املس���تقلني من الفتيات 
خ���الل اجازة الصيف، كما مت جتديد االتفاقية 
مع األمانة لتنظيم األنشطة الرمضانية والتي 
تتضمن توزيع املساعدات العينية لعائالت ابناء 
الوزارة واقامة غبقة وتوزيع العيدية لنزالء 
قطاع الرعاية باإلضافة لتوزيع األضاحي في 

عيد األضحى على اسر أبناء الوزارة.
وأضاف الوردان: كما ننظم رحلة عمرة من 
ميزانية الوزارة لألبناء املقيمني في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية، ومت األسبوع الفائت افتتاح 
النادي الصيف لنزالء القطاع ويتضمن العديد 
من األنشطة الترفيهية لشغل أوقات فراغ األبناء 
باألخص ابناء احلضانة العائلية وأيضا يتضمن 
رحالت ترفيهية لشاليهات الزور وأماكن ترفيهية 
اخرى ويس���تمر نشاط النادي شهري يونيو 
ويوليو. وخالل شهر رمضان املبارك ستكون 
هناك مسابقة في القرآن الكرمي لنزالء القطاع 
وابناء املوظفني لتأهيلهم للمشاركة في مسابقة 

القرآن الكرمي الكبرى.
بشرى شعبان  ٭

برعاية وحضور مدير ادارة احلضانة العائلية 
بدر العوضي وبالتعاون مع مجموعة امير العطاء 
التطوعية، كرم  التطوعية ومجموعة تكاتف 
ابناء احلضانة العائلية االب الروحي لالبناء 
عبداجلليل حسن اخلياط مبناسبة انتهاء فترة 
عمله في قطاع الرعاية االجتماعية، وقد اثنى 
مدير ادارة احلضانة العائلية بدر العوضي على 
مناقب احملتفى به وتفانيه لسنوات طويلة في 
خدمة االبناء، ش���اكرا االبناء على هذه اللفتة 

وتكرمي من قضى سنوات في رعايتهم.

كما اثنى كل من جاسم راشد رئيس مجموعة 
امي���ر التطوعية على احملتفى ب���ه متمنيا له 
التوفيق ف���ي حياته مؤكدا على بقاء بصماته 
في دور الرعاية ملا زرع من محبة واخالص في 
نفوس ابناء الوزارة. اما رئيس مجموعة التكاتف 
التطوعية هيثم جاسم فقال: االشخاص تأتي 
وتذهب لكن االعمال وغرس القيم في النفوس 
تبقى ال���ى االبد وهذا ما عمل���ه االب الفاضل 

عبداجلليل له منا كل التقدير واالحترام. 
بشرى شعبان  ٭

يواجهه املواطنون هناك.
الكويت  ان  ال���ى  وأش���ار 
ومببادرة سامية من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد تقدمت بإنشاء صندوق 
لدع���م املش���اريع الصغي���رة 
واملتوس���طة لرفع مس���توى 
املعيش���ة واحلد م���ن ظاهرة 
البطالة في الدول العربية وذلك 
خالل قمة الكويت االقتصادية 

في يناير 2009.
وتشارك الكويت في املؤمتر 
السنوي ملنظمة العمل الدولية 
بوفد كبير يترأسه نائب رئيس 
العدل  الوزراء ووزير  مجلس 
ووزير الش���ؤون االجتماعية 
العفاس���ي  والعم���ل د.محمد 
وبعضوية املندوب الدائم لدى 
الس���فير ضرار  األمم املتحدة 
رزوقي ووكيل وزارة الشؤون 

محمد الكندري.
كم���ا يضم الوف���د الوكيل 
املساعد لشؤون العمل بوزارة 
الش���ؤون منص���ور املنصور 
والوكي���ل املس���اعد لقط���اع 
القانوني���ة جمال  الش���ؤون 
الدوسري وممثلني عن غرفة 
التجارة واحتاد االعمال ووزارة 

املالية.
ويضم الوفد أيضا مدير عام 
اإلدارة العام���ة للهجرة اللواء 
إدارة  العوض���ي ومدير  كامل 
العمالة املنزلية العميد عبداهلل 
العنزي  العلمي والعقيد جبر 
واملستشار بوفد الكويت الدائم 

في جنيڤ مالك الوزان.

جنيڤ � كونا: أكدت الكويت 
امس ان الضم���ان االجتماعي 
هدف اس���تراتيجي بالنسبة 
للحكومة من اجل الوصول الى 
الهدف املنشود لتحقيق العدالة 
االجتماعية لذا أسست الهيئة 
العامة لشؤون القصر املعنية 
بتقدمي احلماي���ة االجتماعية 
والوصاية على من ال وصاية 
له من القصر واحملجور عليهم 
وفاقدي األهلي���ة واملفقودين 
أمواله���م وصيانة  وحماي���ة 

ممتلكاتهم.
ادارة عالقات  وقال مراقب 
العمل بوزارة الشؤون هادي 
محمد العنزي في كلمة الكويت 
أمام جلنة احلماية االجتماعية 
املئوية  ال���دورة  ضمن أعمال 
ملنظم���ة العم���ل الدولية »ان 
احلكومة تقدم ايضا مساعدات 
اجتماعية لفئات مختلفة مثل 
الطلب���ة وذوي االحتياج���ات 
اخلاص���ة واالرامل واملطلقات 
واحلاالت اخلاصة التي تثبت 
الفعلية للمس���اعدة  حاجتها 
املالية«. واض���اف العنزي ان 
احلكومة تقدم العالج املجاني 
بدون شروط مسبقة انطالقا من 
مبدأ ترسيخ احلماية االجتماعية 
الى جانب وضع االستراتيجيات 
واخلطط التي تساهم في رفع 
املعان���اة عن كثير م���ن أفراد 

املجتمع.
وبني أن الكويت طبقت أنظمة 
التقاعدية بتشريع  املعاشات 
ص���در عام 1955 ثم مرس���وم 
بقانون رق���م 3 لعام 1960 ثم 
تطور الى نظام متكامل للضمان 
االجتماعي يضم شرائح متعددة 
من املجتمع عام 1976 الذي مت 
مبوجبه إنشاء املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
وكان وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري قد أكد امس ان 
العالقة ب���ني الكويت ومنظمة 
العمل الدولية تاريخية وذات 

جذور عميقة.
واضاف الكندري في تصريح 
ل� »كونا« مبناس���بة احتفال 
الس���نة  العاملية هذه  املنظمة 
بالذكرى املئوية لتأسيسها »ان 
الكويت رائدة في إعطاء أهمية 
خاصة ومميزة لقرارات املنظمة 
وتوصيات مؤمتراتها ما أدى الى 
جعل الدور الكويتي مميزا في 
محمد الكندري خالل مشاركته في أحد االجتماعاتحركة العمل الدولية مبشاركة 

املقررات اإلشرافية الرئيسية باحملافظات من 4 إلى 9 مساء
العنواناسم املدرسةاحملافظة
الروضة � ق 4 � شارع ثانوية الروضةالعاصمة

أبوموسى األشعري � مقابل 
جمعية االصالح

الس`املية � ق7 � خلف أجنفة االبتدائيةحولي أ
بيت الزكاة � شارع 

البحرين
الرميثية � ق11أروى االبتدائية )بنات(حولي ب
س��يد ياس�ني األحمدي

الط�بط���بائي
املنقف � خلف محطة املياه

القصر � قطعة 3 � شارع البراء بنت صفواناجلهراء
نصر بن سيار

خيطان � ق5 � مقابل نادي عبدالرحمن بن عوفالفروانية أ
خيطان

الف��روانية � ق6 � شارع 76 الفروانية املتوسطة )بنني(الفروانية ب
� بج�انب تن�فيذ األح�كام

نصف النصف املتوسطة مبارك الكبير
)بنني(

القصور � ق3 � ش153

مراكز خدمات التعداد في الكويت من األحد إلى اخلميس
أوقات العملاسم املنطقةاسم املركزالتسلسل

مسائي من 4 إلى 8 مساءعبداهلل املباركمركز خدمة عبداهلل املبارك1
مسائي من 4 إلى 8 مساءالصباحيةمركز خدمة الصباحية2
صباحيالرميثيةمركز خدمة الرميثية3
صباحيالسالممركز خدمة السالم4
مسائي من 4 إلى 8 مساءاملرقابمركز خدمة برج التحرير5
صباحيجابر العليمركز خدمة جابر العلي6
مسائي من 4 إلى 8 مساءجابر العليمركز خدمة جابر العلي7
صباحيالشويخمركز خدمة وزارة الدفاع8
مسائي من 4 إلى 8 مساءاجلهراءمركز خدمة اجلهراء مول9
صباحيالنعيممركز خدمة النعيم10
مسائي من 4 إلى 8 مساءالنعيممركز خدمة النعيم11
صباحيمبارك الكبيرمركز خدمة مبارك الكبير12
صباحيالعدانمركز خدمة العدان13
مسائي من 4 إلى 8 مساءالدعيةمركز خدمة الدعية14
مسائي من 4 إلى 8 مساءالشاميةمركز خدمة الشامية15
صباحيالشاميةمركز خدمة الشامية16
مسائي من 4 إلى 8 مساءخيطانمركز خدمة خيطان17

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- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

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

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

تعديل الكيان القانوين

يعـلـن اأ�سـحـاب 

�سـركـة بـدايـه املتحـدة 

للمقاوالت العامة للمباين

عن تعديل الكيان القانوين 

اإىل  ت�ضامنية  مــن  لل�ضركة 

ذات م�ضئولية حمدودة.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل


