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يتقدم

 رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

اجلمعية ال�ضيدلية الكويتية
بخال�ص �لعز�ء و�أ�سدق �ملو��ساة �إىل

ح�سرة خادم �حلرمني �ل�سريفني

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وويل عهده �لأمني

الأميـر مقــــرن بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وويل ويل عهده

الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وال�ضعب ال�ضعودي ال�ضقيق والأمتني العربية والإ�ضالمية

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

خادم احلرمني ال�ضريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود - رحمه اهلل

�ضائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته 

واأن يجزيه عما قدم لأمتيه العربية والإ�ضالمية خري اجلزاء

فتح تصاريح العمل بعد اجتماع مجلس إدارة هيئة العمل

نسبة استقدام العمالة لن تتعدى 20% ألي مؤسسة
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى 
العاملة ان مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه 
الثاني بعد عودة وزيرة الشؤون هند الصبيح 
ومدير عام الهيئة جمال الدوس���ري من املهمة 
الرس���مية في اخلارج، مشيرا الى انه سيكون 
على جدول أعمال املجلس فتح باب تصاريح 
العمل ودراس���ة تقارير الفرق املكلفة بإجراء 
دراسة حول احتياجات سوق العمل والتركيبة 

السكانية ورفع توصياتها. 
وبني املصدر ان مجلس إدارة الهيئة لم يتطرق 
خالل االجتماع األول له إلى موضوع فتح باب 
تصاري���ح العمل ب���ل كان اجتماع تعارف بني 
األعضاء ومناقش���ة النظام الداخلي للمجلس 
وآلية عمله، موضحا ان هيئة القوى العاملة في 
مختلف قطاعاتها جاهزة للتعامل مع أي قرار 
يصدر عن مجلس اإلدارة بخصوص التعامل 
مع آلية منح تصاريح العمل السيما بعد ربط 

إدارة تقدير االحتياج مع جميع اإلدارات املعنية 
باستقدام العمالة من اخلارج وعلى أساس تقدير 
االحتياج س���وف يسمح باستقدام العمالة من 
اخلارج بنسب محددة ال تتعدى 20% من تقدير 

االحتياج وبعد استيفائها يتم اإليقاف.
وقال املصدر ان هيئة القوى العاملة أعدت 
اإلحصائية السنوية حلركات العمالة في سوق 
العمل، كاشفا عن بلوغ عدد العمالة املسجلة في 
القطاع اخلاص من العمالة الوافدة والوطنية 
ما يقارب امللي���ون وأربعمائة ألف عامل منهم 
ما يق���ارب 40 ألفا من العمال���ة الوطنية و19 
ألفا مت حتويلهم من العمالة املنزلية والزيارة 
التجارية قبل إيقاف العمل بقرارات الس���ماح 
بالتحويل، متوقعا ان يسمح سنويا باستقدام 
ما بني 100 و200 ألف عامل من اخلارج، مؤكدا 
انهم سيوزعون وفق نسب حتدد من قبل مجلس 
إدارة الهيئة تصدر مع قرار فتح باب تصاريح 
العم���ل الذي من املتوقع ص���دوره قبل إجازة 

األعياد الوطنية.

فريق العمل في احد املجمعات

جولة ملمثلي شركتي الدرة ومشاعل بقيادة د.محمد عبدالنبي

فرق تفتيش العمل ترصد 170 منشأة 
مخالفة في الفروانية وخيطان

الكلية األسترالية تقدم مشروعًا بحثيًا
لدراسة إمكانيات الطاقات املتجددة بالكويت

كريم طارق 

تابع���ت ف���رق التفتيش التابع���ة للهيئة 
العامة للقوى العاملة جوالتها التفتيشية على 
املجمعات التجارية واملنشآت لرصد الشركات 
ذات التراخيص الوهمي���ة، حيث قام الفريق 
الذي رافقه نائب املدير العام للتنمية البشرية 
ونائب املدي���ر العام حلماية الق���وى العاملة 
باإلنابة عبداهلل املطوطح، ونائب املدير العام 
لالستقدام واالستخدام احمد املوسى، ومدير إدارة 
تفتيش العمل سلطان حسن مساء أمس األول 
بعمل جوالت تفتيشية في منطقتي الفروانية 
وخيطان، تضمنت 8 مجمعات وأس���فرت عن 

رصد 170 منشأة مهملة خالية من العمال. 
من جانبه، أكد املطوطح أن العقوبات التي 
سيتم توقيعها ستكون على صاحب الترخيص 
وليس على أصحاب املجمعات التجارية، مشيرا 
الى أنه اثناء احلملة التي قام بها فريق التفتيش 
مت رصد وتسجيل كل البيانات واألرقام اآللية 
اخلاصة بتلك التراخيص لتتم مراجعتها مرة 
أخرى وتوقيع العقوبات واملخالفات عليها وفقا 

للمادة 10 من قانون العمل.
وأضاف أنه سيتم إجراء تفتيش آخر على 
تلك احملالت في فترات صباحية للتأكيد على 
تلك املخالفات ليتم اتخاذ العقوبة املناس���بة 

عليها ووقف امللفات اخلاصة بها، موضحا انه 
ستتم مخاطبة إدارة العمالة الوطنية وبرنامج 
إعادة الهيكلة في حالة اكتشاف حاالت توظيف 
وهمي للعمال���ة الوطنية بعد مراجعة ملفات 

وتراخيص تلك احملالت. 
من ناحيته، أكد نائب املدير العام لالستقدام 
واالستخدام احمد املوس���ى أن تلك احلمالت 
املس���تمرة تأتي بناء عل���ى توجيهات وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري 

لرصد كل أشكال املخالفات العمالية.
وأضاف املوس���ى أن تلك العينات التي مت 
حصرها خالل احلمالت التفتيشية املختلفة في 
كل من الفروانية وخيطان وحولي والعاصمة، 
نتجت عنها رصد ما يقارب 500 مخالفة، مؤكدا 
استمرار تلك احلمالت اضافة الى جوالت أخرى 
ستقوم بها اللجنة الرباعية املكونة من وزارة 
الشؤون والداخلية والبلدية والتجارة لضبط 
العمالة الس���ائبة. وفيم���ا يتعلق باإلجراءات 
القانوني���ة املتخذة على تل���ك امللفات قال ان 
تلك امللفات سيتم ايقافها بالتزامن مع مخاطبة 
وزارة التجارة إللغاء تلك التراخيص بوصفها 
منشأة دون كيان قائم، الفتا الى وجود عقوبات 
مغلظة على العمالة السائبة بعد انتظار رأي 

إدارة الفتوى التخاذ اإلجراءات املناسب

قدم قسم هندسة اإللكترونيات والتحكم في 
الكلية األس����ترالية في الكويت مشروعا بحثيا 
لدراس����ة إمكانيات الطاقات املتجددة. وقد أبرم 
القسم اتفاقية تعاون مع شركتي »الدرة للتجارة 
العامة واملقاوالت« وش����ركة »مش����اعل الكويت 
ملشاريع الطاقة الشمس����ية والطاقة املتجددة« 
وذلك لالستفادة من مستويات اإلشعاع الشمسي 
التي تتميز بها الكويت حيث متتلك احد أفضل 
مستويات اإلش����عاع الشمسي في العالم. وبهذا 
الصدد، فقد قامت ش����ركتا »الدرة« و»مش����اعل 
الكوي����ت« بالتب����رع بألواح شمس����ية ملصلحة 
الكلي����ة قدرتها 1كيل����وات واجهزة اخرى بهدف 
اقام����ة األبحاث الالزمة في ه����ذا املجال. ومتثل 
الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية مجاال 

رئيسيا من اهتمامات الكلية األسترالية علما أن 
بعض املناطق في الكويت تقيس اكثر من 2000 
كيلواط/ ساعة للمتر املربع في السنة وهي نسبة 
عالية جدا على النطاق العاملي. وبهذه املناسبة 
قال رئيس قسم الهندسة اإللكترونية لدى الكلية 
األس����ترالية د.محمد عبدالنبي إن التعاون مع 
شركتي »الدرة« و»مشاعل« يعتبر خطوة اخرى 
نحو توفير معدات خاصة بالطاقة الشمس����ية 
إلى طالب الهندسة اإللكترونية، وبالتالي سيتم 
تزويدهم بامله����ارات واملعرفة الالزمة في مجال 
الطاق����ة املتجددة، كما س����يقوم طالب وأعضاء 
هيئة تدريس الكلية األسترالية بتنفيذ عدد من 
املش����اريع البحثية املتعلقة بالطاقات املتجددة 

ومدى تأثيرها على بيئة الكويت.

بشرى شعبان

أص���در الوكيل املس���اعد لقط���اع التنمية 
االجتماعية حمد املعضادي قرارا بندب رئيس 
قسم حسابات اجلمعيات اخليرية واملبرات منيرة 
الكندري للقيام بأعباء مدير إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات حلني عودة مدير اإلدارة من 

اإلجازة.
هذا وعبرت الكندري ع���ن أملها ان تكون 
على قدر الثقة املمنوحة من املسؤولني وتعمل 
على إضافة جديد الى العمل، متوجهة بالشكر 
على الثقة الغالية التي تعتبرها تكليفا وليس 
تش���ريفا مؤكدة على العمل من اجل مصلحة 

الكويت.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أعلن وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم العام 
د.خالد الرشيد فتح باب نقل الطلبة من مدرسة 

الى أخرى سواء داخل املنطقة أو خارجها. 
وقال الرشيد في تصريح للصحافيني امس 
انه أبلغ مدي���ري املناطق التعليمية بضرورة 
اإليعاز ملديري املدارس مبراحلها املختلفة التخاذ 
الالزم بهذا الش���أن، مشددا على أهمية مراعاة 

ظروف الطلبة.

أصدر مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
64 مطبوع���ة من املجالت والكت���ب في العام 
اجلامعي 2014/2013 بواقع 80650 نسخة بهدف 
توفير مناخ فكري يسهم في بناء رؤية أكادميية 
إزاء القضايا املختلفة. وقال نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث رئيس مجلس النشر العلمي د.حسن 
السند في تصريح صحافي إن املجلس أصدر 
خالل الفترة من 2013/9/1 وحتى نهاية أغسطس 
املاضي 58 مجلة علمية وستة كتب من مؤلفات 

جلنة التأليف والتعريب والنشر. 
وأوضح أن املجلس يسعى إلى حتقيق عدة 
أهداف من أبرزها دعم املكتبة العربية والعاملية 
وإثرائها باألعمال اجلادة واملتميزة من البحوث 
والدراسات واملؤلفات إضافة إلى تقدمي فرص 

النشر العلمي احملكم وتوفير وسائله. 

منيرة الكندري

ندب الكندري مديرًا 
للجمعيات اخليرية واملبرات

فتح باب نقل الطلبة من مدارس 
داخل املنطقة أو خارجها

طالبات حولي املتوسطة 
شاركن في إنقاذ الكائنات 

البحرية بساحل شرق

»النشر العلمي« يصدر 
64 مطبوعة في العام 

2014/2013

طالبات مدرسة حولي املتوسطة خالل احلملة 

متكنت طالبات مدرس���ة حولي املتوسطة 
بنات التابعة ل���وزارة التربية ومبهارة عالية 
من إنقاذ عشرات الكائنات البحرية والشعاب 
املرجانية واألس���ماك العالقة في شباك صيد 
مهملة في ساحل شرق بجانب مقهى الشميمري 
املقابل للمستشفى األميري ضمن مترين بيئي 

عملي.
وقال رئيس فريق الغوص باملبرة التطوعية 
البيئية وليد الفاض���ل: ان التمارين العملية 
البيئية واملشاهدات الواقعية للطلبة والطالبات 
املشاركني باحلملة املتنقلة لتنظيف الشواطئ 
هي أحد األسس املهمة في توصيل الوعي البيئي 
وإثراء املعلومات البحرية لديهم، وإن البيئة 
البحرية تعاني من تعديات كثيرة من جانب 
الصيادين ورواد الشواطئ، ما يتطلب العمل 
اجلماعي من أجل إنقاذ احلياة البحرية من هذه 
امللوثات، مبينا أن جهات حكومية وأهلية تقوم 
بدعم فري���ق الغوص في هذا العمل التوعوي 
البيئي أبرزها وزارة التربية وبلدية الكويت 
وشركة املشروعات السياحية ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وبيت 
التمويل ومقهى الشميمري التابع لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وإدارة سوق شرق والعديد 
من الشركات واملؤسسات التجارية، ومت خالل 
احلملة إطالق عدد 25 من سمك الشعم واملقدمة 

من معهد الكويت لألبحاث العلمية.
من جهة أخرى، أعلن الفاضل أن حملة رفع 
املخلفات لساحل عشيرج ستبدأ اليوم مبشاركة 
الهيئة العام���ة للبيئة وبلدية الكويت وجلنة 
إزالة التعدي���ات التابعة ملجلس الوزراء ومن 
املتوقع رفع 10 أطنان م���ن املخلفات الضارة 

للبيئة البحرية والساحلية.

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

لل�ضنة املالية املنتهية يف 2014/10/31

مالحظــــة:
1( يج�������ب على كل ع�صو اإح�صار البطاقة املدنية الأ�صلية الذكية ولن تعتمد �صورة عنها ويف 

حالة فقدانها يجب اإح�صار �صهادة ملن يهمه الأمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية. 

2( على ال�ص�������ادة امل�ص�������اهمني غري امل�صتكملني مللفاتهم �ص�������رورة مراجعة اإدارة اجلمعية خالل 

الدوام الر�صمي ل�صتكمال امللفات.

3( عل�������ى امل�ص�������اهمني الذين مل ي�ص�������لهم كتيب امليزانية ع�������ن طريق الربي�������د مراجعة الإدارة 

ل�صتالم ن�صخة من الكتيب.

جمعية هدية التعاونية

بناًء على القرار الوزاري رقم )166/ت( ل�ص�������نة 2013 ب�ص�������اأن تنظيم اج�������راءات الدعوة للجمعية العمومية 

العادي�������ة للجمعيات التعاونية، بناًء على كتاب وزارة ال�ص�������وؤون الجتماعي�������ة والعمل املوؤرخ يف 1/27/ 2015 

ب�صاأن املوافقة على حتديد يوم الإثنني  املوافق 2015/3/2 للجمعية العمومية.

يت�ص�������رف جمل�س اإدارة جمعية هدية التعاونية بدعوة ال�ص�������ادة امل�ص�������اهمني البالغني م�������ن العمر )21 عامًا 

فاأكرث( يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية وامل�ص�������اهمني يف اجلمعية حتى 2014/10/31 حل�صور اجتماع 

اجلمعية العمومية العادية واملقرر يوم الثنني املوافق 2015/3/2 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا يف مركز 

تنمي�������ة املجتم�������ع مبنطقة هدية قطعة )4( ويف حال عدم اكتمال الن�ص�������اب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة 

ن�صف �صاعة لي�صبح قانونيًا بح�صور 25 ع�صوًا.

وذلك ملنــاق�ضــة جــدول الأعمــال التــالــي:

1( مناق�صة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2014/10/31 وامل�صادقة عليه.

2( مناق�صة تقرير مراقب احل�ص�������ابات والت�صديق على امليزانية العمومية واحل�صابات اخلتامية 

لل�صنة املالية املنتهية يف 2014/10/31.

3( تقري�������ر مراق���ب احل�ص�����������ابات للميزانية العمومية )امليزانية التقديرية( واحل�ص�������اب اخلتامي 

لل�ص�������نة املالي�������ة والت�ص�������ديق عليه�������ا )مرف�������ق بالتقرير ال�ص�������نوي( لل�ص�������نة املالي�������ة املنتهية يف 

.2014/10/31

4( التقرير املايل والإداري ملراقبي الوزارة )مرفق بالتقرير ال�ص�������نوي( لل�ص�������نة املالية املنتهية يف 

.2014/10/31

5( تعيني مراقب احل�صابات للعام املايل الذي �صينتهي يف 2015/10/31 وحتديد اأتعابه.

جمل�س الإدارة


