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جمال الدوسري 

الدوسري يدعو البنوك ووكالء السيارات والشركات 
املساهمة إلى مراجعة »امليكنة« في اجلابرية

بشرى شعبان

قال املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري انه انطالقا من التسهيل 

على أصحاب العمل وتبسيطا لإلجراءات فإن 
الهيئة العامة للقوى العاملة تهيب بأصحاب 

االعمال الذين ميارسون األنشطة التالية قطاع 

البنوك، الشركات التي تساهم فيها احلكومة، 
وكالء السيارات، الى مراجعة مقر ميكنة 

خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة الكائن في 
منطقة اجلابرية للحصول على الرقم السري 
الذي يتيح لهم من خالل البوابة االلكترونية 
تسجيل طلبات تصاريح العمل وغيرها من 

اإلجراءات حتى يتسنى سرعة إجنازها.

مرمي العازمي تكرم م. حمد الكليب على هامش املهرجان 

توزيع احواض أسماك على االطفال

بشرى شعبان

ادارة  كش����فت مراقب 
املرأة والطفولة في وزارة 
الشؤون االجتماعية مرمي 
العازمي عن قيام حدائق 
التابع����ة لإلدارة  االطفال 
بتنفي����ذ برام����ج توعية 
لألطفال تستهدف االهتمام 
بتنمية قدارتهم واكتشاف 
االبداع����ات الفنية وصقل 
املهارات لديهم عن طريق 

االبداع واالبتكار.
جاء ذلك خالل تصريح 
صحافي له����ا على هامش 
مش����اركتها في املهرجان 
الذي نظمه قس����م تنمية 
الطفل ف����ي االدارة، وكان 
املهرجان بعنوان »ديرتنا 
بيئ����ة آمنة« ف����ي حديقة 
أطف����ال اخلالدية بحضور 
منتسبي احلدائق وأولياء 
وأمورهم، ومبشاركة كل 
التابعة  حدائق االطف����ال 
لإلدارة في كل الكويت عبر 
مشروع خاص بإعادة تدوير 
املقتنيات س����واء اخلاصة 
باالطفال او األس����ر، وذلك 
عبر اعادة تدويرها بشكل 

فني ومبدع.
وش����اركت كل حديقة 
مبشروع خاص متميز يظهر 
إبداعات االطفال وينمي فيهم 
روح املنافسة والتنافس 
اإليجابي، كما شمل املهرجان 
فقرة خاصة بالزراعة، حيث 
قام االطفال باملشاركة في 
اعادة زرع الشتالت بإشراف 
مختصني، واستمر املهرجان 
مل����دة ثالث س����اعات وفي 
اخلت����ام مت توزيع الهدايا 

على املشاركني.

بهدف تدوير املقتنيات اخلاصة باألطفال أو األسر بأشكال فنية مبدعة

العازمي: »تنمية الطفل« نظّم »ديرتنا بيئة آمنة«

الدويهيس: أكثر 
من 1000 مراجع 

يوميًا لـ »ذوي 
اإلعاقة« 

تخصيص الفترة 
الصباحية 

يومي األحد 
والثالثاء للنساء 

واإلثنني واألربعاء 
واخلميس للرجال

»األنباء« قامت بزيارة مفاجئة إلى املقر اجلديد للهيئة في حولي

الشطي: استقبال مراجعي »ذوي اإلعاقة« 
صباحاً ومساءً لتخفيف االزدحام

بشرى شعبان 

قامت »األنباء« مؤخرا 
بزي���ارة مفاجئ���ة الى مقر 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاق���ة اجلديد في حولي 
لرصد احلركة واالطالع على 
س���ير العمل هناك، وكانت 
املفاجأة وج���ود مدير عام 
الهيئ���ة ونوابه جميعا في 
صالة االس���تقبال يعملون 
مع املوظفني لسرعة اجناز 
املعام���الت وع���دم تأخير 

املراجعني، كل في قطاعه.
وعلى هام���ش الزيارة، 
اعل���ن املدير العام د.طارق 
الش���طي ان الهيئة ورغبة 
منها ف���ي تخفيف ازدحام 
املراجع���ني نتيجة توقفها 
لفت���رة زمنية ع���ن العمل 
بس���بب االنتق���ال للمبنى 
اجلديد ولتسهيل االمر على 
املراجعني وراحتهم وسرعة 
اجناز معامالتهم على اكمل 
وجه، س���تقوم باستقبال 
املراجعني في الفترة املسائية 
الدوام  الى فترة  باإلضافة 

الرسمي.

عدد من املراجعني في إحدى صاالت االستقبال 

د.طارق الشطي وعصام بن حيدر خالل إجناز املعامالت مع املوظفني 

د.حسني الدويهيس يتابع العمل مع مراقب اخلدمات الطبية الوقائية عامر العنزي

 الشطي يتابع توزيع األرقام على املراجعني

وأض���اف الش���طي: مت 
حتديد ايام مخصصة للنساء 
وأخرى للرجال في الفترتني 
الصباحية واملسائية، وهي 
كاآلتي: يوما األحد والثالثاء 
� فترة صباحية � مخصصة 
للنساء، واالثنني واألربعاء 
واخلميس � فترة صباحية 
� للرج���ال، باإلضاف���ة الى 
استقبال النساء في الفترة 
املسائية ايام األحد والثالثاء 
م���ن الس���اعة الرابعة الى 
الساعة السابعة، واستقبال 
الرجال في الفترة املسائية 
ايام االثنني واألربعاء وأيضا 

من الرابعة الى السابعة.
وتوجه بالشكر والتقدير 
ملوظفي الهيئة على العمل 
الذي يقدمون���ه إلخوانهم 
املعاقني من س���رعة اجناز 
العقبات  املعامالت وتذليل 

امامهم.
املدير  اكد نائب  بدوره، 
العام لقطاع الشؤون املالية 
واإلدارية د.حسني الدويهيس 
حرصه عل���ى التواجد في 
صال���ة املراجع���ني لتذليل 
اي عقب���ة تواجه املوظفني 

املراجع���ني باالضاف���ة  او 
لتسلم املعامالت وتدوينها 
م���ع املوظفني وال���رد على 
استفس���ارات املراجع���ني، 
مضيف���ا: نزلنا لهم بدل ان 
يذهب���وا الينا، موضحا ان 
عدد املراجعني يصل الى ما 
يزيد على 1000 مراجع يوميا 
في شتى القطاعات، معتبرا 
ان ذلك ش���يء طبيعي بعد 
فترة التوقف القسري بسبب 

االنتقال للمبنى اجلديد.
ه���ذا، وكان نائب املدير 
الع���ام لقط���اع اخلدمات 
الطبية والنفس���ية عصام 
ب���ن حيدر قد أخد مكانا له 
على الكونتر وبدأ يعمل على 
اجناز املعامالت بنفسه مع 
موظفي القطاع الذي يشهد 
اكب���ر ح���ركات مراجعني 
يوميا يص���ل الى اكثر من 
املراجعني، موضحا  نصف 
»هذا اقل ما نقدمه ملساعدة 
إخواننا املوظفني«، مؤكدا 
ان األسبوع املقبل ستخف 
حركة االزدحام بعد تنظيم 
العمل في الفترتني الصباحية 

واملسائية.

هند الصبيح تقدم درع التكرمي للرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت عمر سعود العمر بحضور رئيس )كالد( آمال الساير

»جائزة كالد للمعلم املتميز« برعاية »زين«
الكويتية  كرمت اجلمعية 
الختالفات التعلم )كالد( شركة 
زين تقديرا لرعايتها وجهودها 
املتميزة في مساندة فعاليات 
اجلمعية، التي تسلط الضوء 
على القدرات احمللية البارزة 
من املعلمني املتميزين في قطاع 
التعليم اخلاص في الكويت.

الش���ؤون  وس���لم وزير 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمي���ة هند الصبيح درع 
التنفيذي  التكرمي للرئي���س 
لشركة زين الكويت عمر سعود 
العمر بحضور رئيس اجلمعية 
آمال الس���اير في االحتفالية 
اخلاصة التي أقامتها للمعلمني 
املتميزين في قاعة س���لوى 
الذي  الصباح، وه���و احلفل 
شهد حضورا مميزا لعدد كبير 
من املعلمني ومن املؤسسات 

والشركات الراعية.
وقال الرئي���س التنفيذي 
في زين الكويت عمر سعود 
العمر ف���ي تعليقه على هذه 
املناسبة »رعاية زين لنشاطات 
وفعاليات جمعية )كالد( تأتي 
في إطار االهتمامات التي توليها 
ملجاالت االستدامة وخصوصا 

قطاع التعليم«.
وأضاف »تكرس الشركة 
املزيد من اجلهود واملبادرات 
التي تع���زز من السياس���ة 
الدول���ة،  ف���ي  التعليمي���ة 
ومش���اركتها الي���وم في هذا 
احلفل يبرز رسالة االمتنان 
والتقدير للجهود التي يقوم بها 
املعلمون اجتاه الطلبة من ذوي 
صعوبات التعلم في املدارس 

اخلاصة في الكويت«. 

وأك���د »ال ندخ���ر جه���دا 
املادية  إمكانياتنا  لتس���خير 
والبشرية لتعزيز الروابط مع 
اجلهات واملؤسسات التعليمية 
واالجتماعية، فهدفنا أن نساهم 
بشكل فعال في مجاالت التنمية 
البشرية، وهذا احلدث يخدم 
فئات وشرائح املجتمع العديدة 
ومنهم املعلمني الذين يعملون 
على تنمي���ة وتهيئة الطلبة 
والطالبات وتوسيع مداركهم، 
وباألخص إن كانوا ميتازون 
بأمناط تعلي���م تختلف عن 

غيرهم«. 
العم���ر بتأكيده  واختتم 
على ح���رص الش���ركة على 
تبني سلس���لة من املبادرات 
االجتماعية التي تس���اهم في 
اثراء النسيج االجتماعي، مبينا 
أن زين لن تألو جهدا في تشجيع 

اجلهود التي تبذلها املؤسسات 
النافعة مثل اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم، والتي تصب 
التربية  في مصلحة قط���اع 

والتعليم في الكويت. 
اجلدي���ر بالذك���ر ان زين 
تعتبر من الشركات الرائدة في 
دعم قطاع التعليم والشباب 
الكويت، حي���ث تتناغم  في 
أنشطتها ومبادراتها بقوة مع 
أولويات برنامج املسؤولية 
االجتماعية الذي تتبناه، وذلك 
من خالل مشاريع ومبادرات 
عدي���دة منها دعم مش���روع 
)طالب( اإللكتروني، والذي 
يقدم بوابة تعليمية إلكترونية 
شاملة تقوم بالربط بني الطالب 
وولي أمره ومدرس���يه معا 
عبر موقع اإلنترنت اخلاص 

باملشروع.


