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الدسيم: »تعاونية خيطان« تطلق 
مهرجان حتطيم األسعار اليوم

مع توجهات مجلس اإلدارة 
السلع  إلى توفير  الهادفة 
بأس����عار مناسبة وإطالق 
التس����ويقية  املهرجانات 
بطرق مبتك����رة والتركيز 
على املنتجات األكثر طلبا 

من قبل املستهلكني.
وأش����ار إلى أن التنوع 
السلع خالل  احلاصل في 
املهرجان احلالي سيمكن 
املس����اهمني الكرام وأبناء 
املنطقة من احلصول على 
ما يريدون بأقل األس����عار 
إضافة إلى تزامن التوقيت 
مع نهاية الشهر ما يجعل 
أكثر متعة  التس����وق  من 
وجاذبية في السوق املركزي 

جلمعية خيطان.

محمد راتب

قال أمني الصندوق في 
جمعية خيطان التعاونية 
الدسيم إن السوق  ناصر 
اليوم  املركزي سيش����هد 
انط����الق مهرجان حتطيم 
األسعار بتخفيضات مميزة 
تشمل مجموعات واسعة 
ومتنوع����ة م����ن الس����لع 
األساسية واالستهالكية، 

وذلك حتى 30 اجلاري.
وأك����د ف����ي تصري����ح 
صحافي أنه جرى اإلعداد 
للمهرج����ان م����ن خ����الل 
التواص����ل مع الش����ركات 
العروض  لتقدمي أفض����ل 
والتخفيضات التي تنسجم  ناصر الدسيم

البشر: رفع دعوى ضد 45 تعاونية غير ملتزمة 
بقرار توظيف الكويتيني في الوظائف اإلشرافية

)محمد خلوصي( احلضور في ديوان البشر  

محمد راتب

أعلن نبيل البشر انه قام برفع دعوى 
قضائية ضد 45 جمعي���ة تعاونية لعدم 
تطبيقها القرار 2000/195 اخلاص بالوظائف 
االشرافية في اجلمعيات التعاونية والتي في 
حال تطبيقها ستوفر 450 وظيفة للمواطنني 
الذي���ن ينتظرون في طوابير االنتظار في 

ديوان اخلدمة املدنية.
وذكر خالل ندوة أقامها بعنوان »أبناء 
الديرة أحق« أن القانون يلزم اجلمعيات 
التعاونية بتعيني 10 مواطنني في الوظائف 
اإلشرافية، حيث يلزم القرار الوزاري رقم 
70 لسنة 1998 اخلاص بتنظيم الوظائف 
اإلشرافية في املادة 15 منه مجلس اإلدارة 
بتعيني الكويتيني في الوظائف االشرافية 
وما في حكمها بعقد محدد املدة ملدة سنة 

واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
وأوضح أن الوظائف اإلشرافية بحسب 
املادة 16 من القرار تش���مل مناصب املدير 
العام ونائب املدير العام ومدير الشؤون 

االدارية ومديري األسواق ومديري الفروع 
ومديري املشتريات ومدير احلاسب اآللي 

ومدير الفروع املستثمرة. 
وتابع البش���ر أن الدولة تقوم لألسف 
بتعيني الوافدين في مختلف االختصاصات 
في ظل تهميش تطبيق قانون إحالل العمالة 
الوطنية محل الوافدة وتكويت الوظائف 
في القطاع العام، مش���يرا إلى أن القطاع 
اخلاص جنح في استقطاب أعداد متزايدة 
من العمالة الوطنية التي وصلت إلى نسبة 
175% من املستهدف للخطة اخلمسية )2006 

.)2011 � 2010 ،2007 �
وأش���ار إلى انه من خالل االطالع على 
رواتب املوظفني في الداخلية على سبيل 
املثال جند أن السائق يحصل على ما بني 
280 و470 دينارا واملراسل  بني 280 و528 
والطب���اع  بني 548  و917 والس���كرتارية 
بني 571 و910 دنانير، متسائال عن ارتفاع 
رواتب الوافدين في ظل انخفاض رواتب 
املواطن���ني املتقاعدين الذين يس���تحقون 

االهتمام واملتابعة.

بهدف تطوير آليات املؤسسة مبا يحقق املزيد من الشفافية في أعمالها

»التأمينات«: دعوة مكاتب استشارية عاملية 
قريباً لدراسة أنظمة املخاطر

حمد احلميضي أعلن مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية حمد احلميضي قرب االنتهاء 

من اجراءات دعوة مكاتب استشارية 
عاملية لدراسة مستوى احلوكمة وأنظمة 

املخاطر. 
وقال احلميضي في تصريح صحافي 

امس ان هذه الدراسة ستشمل التعرف 
على آليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية 

للمؤسسة في وضعها احلالي ووضع 
التوصيات الالزمة لرفع كفاءتها نحو 

افضل املمارسات العاملية. 
وأضاف ان وزير املالية ورئيس 

مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية انس الصالح وجه االدارة 
التنفيذية للمؤسسة الى تكليف مكاتب 

عاملية متخصصة لهذه املهمة بهدف 
تطوير آليات املؤسسة مبا يحقق 

املزيد من الشفافية في اعمالها وتعزيز 
قدرتها في احملافظة على أموالها وتالفي 

مالحظات ديوان احملاسبة. 
وأشار الى ان نتائج بحث وتوصيات تلك 

املكاتب االستشارية وتقاريرها ستكون 
رافدا في دعم اعمال املؤسسة، موضحا 

ان ارتباط اعمال املؤسسة بخدمة 
شريحة املتقاعدين يتطلب حتقيق 
مستويات عالية من معايير الكفاءة 

واجلودة في ادارة االعمال. 
 وبني انه للوصول الى تلك املستويات 
يلزم حتقيق عمل منهجي فني يواكب 
التطورات العاملية ويرتكز على احللول 
اجلذرية وليس املؤقتة أو القائمة على 

ردود األفعال. 
يذكر ان من بادر بهذا التوجه هو نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير املالية 
األسبق الشيخ سالم العبدالعزيز وان 
الوزير احلالي انس الصالح تبنى هذا 

التوجه، حيث يتم تنفيذ االجراء نفسه 
على بعض اجلهات األخرى التي يشرف 

عليها الوزير.

حسن: على اجلمعيات التعاونية املساهمة 
في حل أزمة تكييف املدارس

املج����االت واملش����اريع  كل 
التي  التنموية واخلدماتية 
تهم املواطن واملقيم باإلضافة 
إلى دعم الهيئات احلكومية 
ومؤسس����ات الدولة وعلى 
ذلك طال����ب كل اجلمعيات 
التعاوني����ة بتفعيل دورها 
االجتماعي مبساعدة املدارس 
مبختلف مراحلها الدراسية 
في املناطق التابعة لها من 
خالل توفير طاقم لصيانة 
وإصالح التكييف عبر البند 
اخلدمة االجتماعية. وأوضح 
في تصري����ح صحافي بعد 
اعالن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي 
في الصحف احمللية بوجود 
خلل في تكييف بعض املدارس 
بسبب عقود الصيانة، اصبح 
التعاونية  على اجلمعيات 
املساهمة في حل هذه االزمة 

محمد راتب 

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية علي حسن على 
التعاوني في  العم����ل  دور 

علي حسن 

وإبراز دورها اخلدماتي الذي 
هو م����ن صميم عملها ومن 
اهم االهداف التي انشئت من 
الظروف  اجلها عبر توفير 
املناس����بة لتعلي����م الطلبة 
امل����دارس باملس����اهمة  في 
بتوفير بعض احتياجاتهم 

االساسية.
وأضاف اننا مقبلون على 
أشهر نش����هد فيها ارتفاعا 
كبيرا لدرجات احلرارة فكيف 
يكون وضع أبنائنا الطلبة 

في املدارس دون تكييف؟.
اجلمعي����ات  وناش����د 
الفوري  التحرك  التعاونية 
نحو توفير جميع مستلزمات 
املدارس والطلبة واملسارعة 
باالستجابة ملطالبهم بأسرع 
وق����ت ممك����ن واال تتدخر 
أي جهد في دع����م اجلانب 

التعليمي. 


