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نايف الرشيدي يقدم درعا تذكارية للشيخ مازن اجلراح بحضور عيد النصافي

عقد لقاءً أولياً مع املزارعني ووعدهم بتخفيف الدورة املستندية

اجلراح: تسهيالت للمزارعني الستقدام العمالة من اخلارج

اخلراز: »التوعية واإلرشاد« وضعت خطة متكاملة لنشر الوسطية
بشرى شعبان

كشف مدير ادارة التوعية 
واإلرشاد في وزارة الشؤون 
سعد اخلراز عن خطة اإلدارة 
في التعامل واالهتمام بذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية 

بصف����ة خاص����ة وقضاي����ا 
املجتمع عموما بانتهاج منهج 
الوسطية واالعتدال في غرس 

القيم الدينية.
ف����ي تصريح  وأوض����ح 
صحاف����ي أن إدارة التوعية 
واإلرش����اد وضع����ت خطة 
متكاملة تستطيع من خاللها 

أهدافها في ترسيخ  حتقيق 
منهج الوسطية واالعتدال في 
غرس القيم الدينية، مشيرا 
إلى أن اخلطة تش����تمل على 
محاض����رات دينية ودورات 
تدريبية حول مهارات احلوار 
مع املراهق����ن باإلضافة إلى 
دورات تدريبية طبية حول 

اإلسعافات األولية بالتعاون 
مع املرك����ز الطبي التأهيلي 
فض����ال ع����ن محاض����رات 
تستهدف أولياء أمور املعاقن 
واملتزوجات والطالبات وكذلك 
رحالت ترفيهي����ة تتخللها 
دروس دينية ومس����ابقات 

علمية.

بشرى شعبان 

الداخلية  أكد وكيل وزارة 
املس���اعد لش���ؤون اجلنسية 
ووثائق الس���فر الشيخ مازن 
اجلراح، دعم���ه غير احملدود 
إلخوانه املزارعن وتقدمي كل 
ما يحتاجونه من تس���هيالت 
وخاصة في كل ما يخص وزارة 
الداخلية سواء في اإلدارة العامة 
للهجرة الستقدام العاملن أو أي 

إدارة أخرى حتت إشرافنا.
وقال اجلراح في تصريح 
صحافي على هامش استقباله 
نائ���ب رئيس مجل���س إدارة 
الكويت���ي للمزارعن  االحتاد 
نايف الرشيدي بحضور وزير 
األشغال السابق عيد النصافي 
في مكتبه إن ه���ذا اللقاء هو 
املزارعن  األول م���ع احت���اد 
لالستماع إلى مطالبهم، السيما 
فيما يتعلق باستقدام العمالة 
البنغالية من اخلارج وتخفيف 
الدورة املستندية وتقدمي كل 
التسهيالت لإلخوة املزارعن. 
وكشف اجلراح عن اجتماع 
مرتقب سوف يعقده مع مدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوس���ري بعد عودته 
من السفر بحضور ممثلن عن 
آلية  املزارعن ملناقشة  احتاد 
عمل استقدام العمالة الزراعية 
من اخلارج ومناقش���ة القرار 
اخلاص باستقدام ربع العمالة 
املقدرة للمزارعن من اخلارج، 
مؤك���دا أن مطال���ب املزارعن 
بسيطة وان شاء اهلل سوف 

يتم تنفيذها.
بدوره أش���اد نائب رئيس 
إدارة االحتاد نايف  مجل���س 

الرشيدي باجلهود التي يقوم 
الوزراء  بها رئيس مجل���س 
باإلنابة وزير الداخلية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الش���يخ محم���د اخلالد على 
جهوده الكبيرة ودعمه جلميع 
فئات املجتمع وخاصة إلخوانه 
املزارع���ن واهتمامه بجميع 
التي ق���د تواجهنا  املش���اكل 
العمالة  وخاصة في استقدام 
والتي هي من اختصاص وزارة 

الداخلية.
وتقدم الرش���يدي بالشكر 
لوكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد والشكر موصول 
للش���يخ مازن اجل���راح على 
املزارعن  اهتمامه في قضايا 
ورحابة ص���دره خالل اللقاء 
وتأكيده عل���ى حرصه الدائم 
وتسهيل اإلجراءات أمام جموع 
املزارعن وخاصة في اإلدارات 

التي تعمل حتت مظلته.
أنه مت  الرشيدي  وأوضح 

استعراض عدد من املطالب التي 
يعان���ي منها املزارع الكويتي 
الدورة املس���تندية  الس���يما 
العمالة  الطويلة الس���تقدام 
الزراعية من اخلارج واقتصرها 
على شخص مسؤول لتخفيف 
املزارعن وأيضا  الوقت على 
تطرقنا الى القرار الذي متت 
املوافقة عليه من الهيئة العامة 
للقوى العاملة عندما كان قطاع 
العمل في وزارة الشؤون في 
ش���أن اس���تقدام ربع العمالة 

املقدرة للمزارع من اخلارج.
أن الشيخ  الرشيدي  وأكد 
مازن اجلراح وعدهم بالعمل 
على حتقيق مطالب املزارعن 
وان اجتماعا مرتقبا سيعقد مع 
مدير عام الهيئة جمال الدوسري 
والشيخ مازن اجلراح ومجلس 
إدارة االحتاد قريبا ملناقش���ة 
الق���رار وتفعيل���ه وتخفيف 
الدورة املستندية اخلاصة في 

معامالت املزارعن.

جمال الدوسري

بشرى شعبان 

أعلن املدير العام للهيئة 
العاملة  العام���ة للق���وى 
جمال الدوسري عن جناح 
املرحلة التجريبية األولية 
الحتضان املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، تلك املشاريع 
اململوكة للشباب الكويتين 
املبادرين املسجلن حتت بند 
الباب اخلامس مبؤسس���ة 

التأمينات االجتماعية.
وكشف عن ان االفتتاح 
الرسمي بإدارة مبارك الكبير 
للمشاريع الصغيرة حتت 
الش���ؤون  رعاي���ة وزيرة 
هند الصبيح، متاش���يا مع 
رغبة وتوجيهات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراءالشيخ جابر املبارك، 
بشأن تذليل العقبات التي 
الكويتي  الش���باب  تواجه 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوس���طة، والعمل على 
باملش���روعات  االرتق���اء 
الصغيرة ودعمها كتوجه 

عام للدولة.
وأشار الدوسري إلى أنه 
مت إصدار القرارات الالزمة 
لتنظيم العمل باإلدارة مما 

يضمن سهولة وضمان تقدمي 
اخلدمات الالزمة الصغيرة 
واملتوسطة من جلب عمالة 
أو من السوق  من اخلارج 
احمللية بضوابط ميس���رة 
لغاية 100 عامل لكل رخصه 
رمبا ال يتجاوز 500 عامل 
ملجموعة تراخيص لصاحب 

املشروع الواحد.
وب���ن أن���ه بن���اء على 
تعليمات وزيرة الش���ؤون 
مت فتح اإلدارة الس���تقبال 
الطلب���ات بفترة جتريبية 
وذل���ك م���ن أج���ل تطوير 
أنظم���ة العم���ل وإضاف���ة 
بعض املمي���زات بناء على 
اقتراحات أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة بعد 
العمل  جتربته���م لس���ير 
بإدارة مبارك الكبير، حيث 
كانت املبادرة منذ س���نتن 
من تاريخ استقبال طلبات 
االنتساب إلى اإلدارة من قبل 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوس���طة بع���د إصدار 
التعمي���م اإلداري بتاريخ 
2012/12/11، حي���ث كان���ت 
عمليات التس���جيل حينها 
متواضعه بحيث لم يتجاوز 
إجمالي عدد املسجلن 30 من 
تاريخ قرار وزيرة الشؤون 

ف���ي 2014/2/17 واخلاص 
الالزمة  بتعديل الضوابط 
لتسجيل الشركات واملبادرين 
املس���موح لهم باالنضمام 
إلى اإلدارة وشروط تقدير 
االحتي���اج واحلد األقصى 
للعمالة املس���جلة وقيمة 
الضمان املالي والذي ادى الى 
ارتفاع هذا العدد من 30 الى 
133 خالل فترة وجيزة بعد 
فتح الباب أمام شرائح اكبر 
ومبميزات خاصة ألصحاب 

املشاريع من الشباب.
وأوضح الدوس���ري أن 
أهم املمي���زات التي تقدمها 
اإلدارة ألصحاب املشروعات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
احلالي���ن والراغب���ن في 
مشروع جديد ويرغب في 
التس���جيل مباش���رة لدى 
اإلدارة أن يكون من املبادرين 
املسجلن على الباب اخلامس 
واملتفرغن ألعمالهم إمكانية 
جل���ب العمالة من اخلارج 
بعد التحقق من عمل الشركة 
ودف���ع الضمان���ات املالية 
املقررة أيضا احلفاظ على 
العمالة اخلاصة باملشروعات 
الصغيرة عن طريق حتديد 
سقف زمني لتحويل العمالة 

خارج هذه املشروعات.

أكد جناح املرحلة التجريبية األولية الحتضان الشباب املبادرين

الدوسري: إجناز معامالت أصحاب املشاريع الصغيرة 
في إدارة مبارك الكبير مع تسهيالت خاصة

 تواجد متطوعي جمعية الهالل االحمر الكويتي في وسط الدمار بقطاع غزة 

جانب من توزيع جمعية الهالل االحمر الكويتي املساعدات على املتضررين في غزة 

د.هالل الساير

أعل����ن رئي����س مجلس 
الهالل االحمر  ادارة جمعية 
الكويتي د.هالل الساير عزم 
اجلمعية تسيير قوافل اغاثة 
انس����انية بعد غ����د الثالثاء 
محملة مبواد طبية وغذائية 
وحقائب مدرسية لألشقاء في 
قطاع غزة عب����ر معبر رفح 

املصري. 
وقال د.الساير في تصريح 
صحاف����ي ام����س ان القافلة 
مكونة من 22 شاحنة حتمل 
عل����ى متنه����ا 400 طن من 
املواد الغذائية و162 طنا من 
االدوية واملستلزمات الطبية 
فضال عن خمسة آالف حقيبة 
مدرسية بكل متطلباتها لتوزع 
على الطلبة الدارسن هناك.  
وأضاف أن عددا من املتطوعن 
سيرافقون الشاحنات إلى معبر 
رفح املصري ثم الدخول الى 
قطاع غزة لتوزيع املساعدات 
االغاثية بالتعاون مع وزارة 
الصحة الفلسطينية والهالل 

األحمر الفلسطيني. 
وأوضح ان اجلمعية منذ 
بدء العدوان اإلسرائيلي على 
القط����اع غزة وبالتعاون مع 
الفلسطينية  وزارة الصحة 
قدم����ت عش����رة آالف طرد 
صحي وعش����رة آالف طرد 
غذائي وعش����رة آالف طرد 
من األغطي����ة والفرش و18 
ألف كسوة مالبس و30912 

عبوة مياه. 
وذك����ر أن الهالل األحمر 
الكويت����ي وبالتع����اون مع 
التعاون في قطاع  مؤسسة 
غزة وزعت أيضا 20 ألف سلة 
غذائي����ة و20 ألف قطعة من 
االغطية والفرش املتنوعة و20 
املواد واملستلزمات  ألفا من 
الصحية عالوة على 200 ألف 

ليتر من الديزل. 
ولفت د.الس����اير إلى أن 
اجلمعي����ة عملت أيضا على 
الشراء من السوق املصرية 
حيث مت شراء 20 ألف سلة 
غذائية وخمسة آالف حقيبة 
مدرسية وش����راء مبا قيمته 

ملي����ون دوالر م����ن األدوية 
وقدم����ت ه����ذه احلمول����ة 
إل����ى اجلمعي����ة الكويتي����ة 
الطبي����ة لعالج اجلرحى في 

املستشفيات بقطاع غزة. 
إن����ه بالتعاون مع  وقال 
الق����وة اجلوي����ة ومن خالل 
اجلس����ر اجلوي الكويتي مت 
أيضا نقل 40 طنا من االدوية 
إلى االشقاء في  الكويت  من 
القط����اع عبر معب����ر رفح، 
مشيرا الى أن وزارة الصحة 
الفلسطينية والهالل االحمر 
الفلس����طيني أش����رفا على 
توزيعها على املستشفيات 

في القطاع. 
وبن أن سيارات اإلسعاف 
في قط����اع غ����زة تعرضت 

إلى الضرر ج����راء القصف 
اإلس����رائيلي ل����ذا تبرع����ت 
اجلمعية بسيارتي إسعاف 
مزودتن بالتجهيزات الطبية 
الالزمة ومت تسليم إحداهما 
الى وزارة الصحة الفلسطينية 
والثاني����ة إلى الهالل األحمر 

الفلسطيني. 
وقال د.الساير إن الشعب 
الكويتي كان س����باقا بتقدمي 
العون لألشقاء في قطاع غزة 
التبرعات  وقدم خالل حمل 
الت����ي نظمته����ا اجلمعية ما 
يق����ارب م����ن مليوني دوالر 
أميركي وس����ط اس����تمرار 
حملة التبرعات للقطاع غزة 
من خالل التوج����ه الى مقر 

اجلمعية بالشويخ. 

الساير: »الهالل األحمر« تسّير قافلة مساعدات 
بحمولة 400 طن إلى غزة الثالثاء

الرشيدي: استقدام 
ربع العمالة املقدرة 
للمزارع من اخلارج 
والذي وافقت عليه 

وزارة الشؤون

سقف زمني 
لتحويل العمالة 

خارج املشروعات 
الصغيرة

د.فاطمة املال تترأس اجتماع اللجان التحضيرية

بشرى شعبان

الوكيل املساعد  طالبت 
لقطاع الرعاية االجتماعية 
العلي���ا  اللجن���ة  رئي���س 
للتحضير الجتماعات الدورة 
)31( ملجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية والدورة )36( 
لوكالء وزارات الشؤون لدول 
مجلس التعاون واملقرر عقده 
في الكويت خالل الفترة من 
23 إل���ى 25 نوفمبر 2014 
د.فاطمة املال جميع رؤوساء 
اللج���ان الفرعية بضرورة 
التواص���ل والتعاون فيما 
بينه���م وذلك بهدف إجناح 
هذا اللقاء اخلليجي األخوي 
الكبير.  ومتنت عليهم ان يتم 
التحضير اجليد واالستعداد 
جلميع أنشطة هذا االجتماع 

والذي من املنتظر إن يشمل 
العديد من الفعاليات لتكرمي 
العدي���د من الش���خصيات 
اخلليجي���ة صاحبة العمل 
االجتماعي املميز في منظومة 

العمل اخلليجي.
كما أكدت املال أن الوزارة 

وجميع مسؤوليها تتعاون 
لتذلي���ل كاف���ة املعوقات 
وتسخير كافة اإلمكانيات 
إلبراز دور الكويت احلضاري 
في حتقيق التضامن وااللتقاء 
األخ���وي للمزيد من تبادل 
اخلبرات وتنفيذ توصيات 
اجتماعات وزراء الشؤون 
االجتماعية وتطبيقها على 

ارض الواقع.
امل���ال قد عقدت  وكانت 
اجتماعا حتضيريا لرؤساء 
الفرعية وتطرق  اللج���ان 
الى االس���تعدادات  البحث 
والتحضيرات واحتياجات 
اللج���ان م���ن املتطلب���ات 
التنظيمية والفنية واإلدارية 
ومناقشة جميع الترتيبات 
القادمة واحتياجات كل جلنة 

لتوفيرها.

ينعقد في الكويت خالل الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر

املال: تنسيق مستمر حتضيراً الجتماع وزراء شؤون »التعاون«


