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 فتح باب التخصيص على مشروع جنوب املطالع

إجراء قرعة 365 قسيمة في »توسعة الوفرة«
عادل الشنان

قامت املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 
صباح أمس بإجراء القرعة على الدفعة اخلامسة 
من القسائم احلكومية في منطقة توسعة الوفرة 

والتي تش���تمل على )365( قسيمة مبساحة 
600م2، كما أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
الطلب اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها 

حتى تاريخ 2012/1/31 وما قبل.

عادل الشنان 

قال���ت نائب املدي���ر العام لش���ؤون الطلبات و 
التخصيص باملؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية 
دشتي بأن املؤسسة ستقوم بفتح باب التخصيص 
على قسائم مشروع جنوب املطالع السكني وذلك 
ألصحاب الطلبات السكنية من تاريخ 2000/12/31 
وما قبل، مضيفة ان مشروع جنوب املطالع السكني 
يحتوي على 30 ألف وحدة سكنية ومساحة القسيمة 

400م2 باإلضافة إلى املباني العامة واخلدمات الرئيسية 
التي تنفذها املؤسسة خلدمة املواطنني، وفقًا خلطة 
املؤسسة قصيرة األجل بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية 
خالل السنة املالية احلالية 2016/2015 ، مبينة ان على 
املواطنني الراغبني بالتخصيص على املشروع مراجعة 
إدارة خدمة املواطن باملبنى الرئيس���ي للمؤسسة 
مبنطقة الوزارات في جنوب السرة أو أحد الفروع 
التابعة لها مبنطقة جابر العلي واجلهراء وجليب 

الشيوخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي.

بعد تزكية املطيري مديراً عاماً للمنظمة

الصبيح: فوز الكويت مبنصب مدير منظمة العمل العربية
إحدى ثمار دورها في إرساء التوازن عربياً

من جانب آخر، أش���ادت 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
بالدور املهم الذي قام به املدير 
العربي  العمل  العام ملنظمة 
أحمد لقمان في تطوير املنظمة 

واالرتقاء بأساليب عملها.
وقالت الصبيح في كلمة 
على هامش فعاليات مؤمتر 
العمل العربي ملنظمة العمل 
العربية إن لقمان حرص على 
املشاركة في كل األنشطة التي 
تنظمها جامعة الدول العربية 
ومؤسس���ات العمل العربي 
املش���ترك الس���يما مجلس 
العربية واملجلس  اجلامعة 

االقتص���ادي واالجتماع���ي 
وغيرها من الفعاليات املهمة. 
ومن أبرز بصماته اثناء إدارته 
التش���غيل  للمنظمة وضع 
في صدارة أولويات التنمية 
الفق���ر واحلد من  ومحاربة 
البطالة وجناحها في تصدر 
القمة االقتصادية والتنموية 
االجتماعية األولى التي عقدت 

في 2009 في الكويت.
اثناء  وذكرت ان جهوده 
ادارته للمنظمة اثمرت تكثيف 
اجلهود واملتابع���ة لتعزيز 
التنسيق والتعاون بني الدول 
األعضاء في مختلف مجاالت 
العمل والعم���ال وقضاياها 

العديدة.
من جهتها أشادت وزيرة 
القوى العاملة والهجرة في 
مصر ونائب فريق احلكومات 
باملؤمتر ناهد عشري في كلمة 
مماثلة باألداء املتميز الذي 
شهدته منظمة العمل العربية 
خالل فترة قيادة »لقمان« 
ان���ه حتققت في  موضحة 
عهده العديد من اإلجنازات 
العم���ل املختلفة  مبجاالت 
»والتي متثل حقبة مضيئة 
في تاريخها منذ إنشائها«.

الى اجنازات  وأش���ارت 
املكرم في مجاالت التشغيل 
املهني واحلماية  والتدريب 
االجتماعي���ة وتش���ريعات 
العمل والضمان االجتماعي 
ومعايي���ر العم���ل العربية 
وغيرها في قطاع منظمات 
أصحاب األعمال ومنظمات 

النقابات العمالية.
وقال وزير العمل األردني 
د.مرضي القطامني إن مؤمتر 
العم���ل العربي هو من أهم 
األذرع لهيئات األمم املتحدة، 
ومنظم���ة العم���ل العربية 
حتتفل ه���ذه األيام بعيدها 
اخلمسني وهذا العيد ميثل 
العمل  ل���وزراء  بالنس���بة 
نقط���ة مضيئة ف���ي النظر 
للقضايا املشتركة في مجال 
قوى االنت���اج الثالث وهي 
العم���ال وأصح���اب العمل 

واحلكومات.

العمل وتوفير كل  لس���وق 
ما يساعد على تأمني فرص 

عمل.
من جانب���ه اعتبر األمني 
العام الحتاد العمال اللبناني 
سعد الدين صقر فوز مرشح 
الكويت اختراقا للعمال في 
أهم موقع ثالثي التمثيل بني 
العمل  احلكومات وأصحاب 
والعم���ال، مش���يدا باجلرأة 
أق���دم عليها مرش���ح  التي 
الكويت فايز املطيري كممثل 
للعمال في اقتحام هذا املجال 
والترشح النتخابات منظمة 

العمل العربية.

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون هند 
الصبي���ح ان جهود الكويت 
ودورها اخلارجي في إرساء 
الت���وازن بني الدول العربية 
بدأت تثمر، الفتة الى ان فوز 
الكوي���ت مبنصب مدير عام 
منظمة العم���ل العربية هو 

إحدى تلك الثمار.
وأضاف���ت ف���ي تصريح 
صحاف���ي بعد فوز مرش���ح 
الكويت رئيس احتاد عمال 
الكوي���ت فاي���ز املطي���ري 
مبنصب املدير العام ملنظمة 
العمل العربية بالتزكية ملدة 
4 سنوات مقبلة بعد تنازل 
جميع املرش���حني ملصلحته 
اننا نتطلع الى حتقيق نتائج 
ملموسة في التوحد العربي 
كما حدث ف���ي مجال العمل 
وأثمر تزكية مرشح الكويت، 
معربة عن س���عادتها بروح 
اإلخوة التي س���ادت جميع 
جلسات الدورة ال� 42، مؤكدة 
دعم مدير عام املنظمة والعمل 
على حتس���ني وضع العمل 
العربي والتشغيل والتنمية 

في جميع الدول العربية.
هذا وأشاد رئيس احتاد 
عمال الكويت الفائز مبنصب 
العمل  مدير ع���ام منظم���ة 
العربية فايز املطيري بجهود 
الكويت في ه���ذه التظاهرة 
العمالية التي جمعت أطراف 
العمل الثالثة في مؤمتر العمل 
العربي برعاي���ة كرمية من 
صاحب السمو األمير والتي 
تتزامن مع مرور خمس���ني 
عاما على إنشاء منظمة العمل 
العربية متمني���ا ان تخرج 
هذه الدورة بتوصيات تخدم 
العمال العرب وتكرس ثقافة 
احلوار بني األطراف الثالثة.

وع���ن تطلعات���ه للعمل 
املس���تقبلي قال ان أولويات 
عمله س���وف تكون تقوية 
التعاون بني أطراف  جسور 
االنتاج الثالث���ة عبر حوار 
اجتماعي ه���ادف نصل من 
خالله ال���ى افضل األوضاع 

فايز املطيري متوسطا عددا من اإلعالميني

إدارة املرأة والطفولة شاركت في املؤمتر
كريم طارق 

أعلنت مراقبة إدارة املرأة والطفولة مرمي العازمي عن مشاركة اإلدارة في مؤمتر منظمة العمل 
العربي، مشيرة الى ان املشاركة جاءت من خالل تقدمي حدائق األطفال التابعة لإلدارة فعاليات 

متنوعة ومختلفة في مقهى الشميمري، حيث قدم األطفال عرضا تضمن بعض الفقرات 
االستعراضية من تراث الكويت. وأضافت أن الهدف من تلك املشاركة هو مد جسور العمل 
والتعاون والشراكة بني اإلدارة ممثلة بقسم احلدائق وقسم تنمية الطفل واجلهات املختلفة 

الرسمية واألهلية لتنفيذ رؤية الوزارة في حتقيق أهداف برنامج عملها، موضحة ان مثل هذه 
الفعاليات تقدم فرصة ثمينة لألطفال للتعرف على ثقافة الشعوب واالندماج مع مؤسسات الدولة 

مبختلف أنواعها من خالل تطبيق برامج رياضية وتثقيفية وترفيهية وفقا لألساليب التربوية 
احلديثة حتت إشراف نخبة من املشرفات املؤهال

املدير املعني

علي ح�سن عبداحل�سني حممد

إعــــــــالن
اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية

ال�ش�ؤون االجتماعية بكتابها رقم )2015/12666( بتاريخ 2015/4/12،  بناء على تعليمات وزارة 

يعلــن احتـــاد اجلمعيـــــات التعــــاونيـــة اال�شتهالكيــــة للجمعيــــات التعاونــــيــــة اال�شتهالكـــيــــة االأع�شــــاء 

باالحتاد عن :

إعـــــادة فتـــح بـــاب التــــرشــح 
لعضـــــويــــة مجـــلـــــس إدارة االتـــحــــــــاد

وذلك النتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31.

االحتاد  اإدارة  جمل�س  لع�ش�ية  الرت�شح  يف  ترغب  التي  اال�شتهالكية  التعاونية  اجلمعية  فعلى 

وتت�افر فيها ال�شروط املن�ش��س عليها يف املادة )10( من النظام االأ�شا�شي لالحتاد ال�شادر مب�جب 

القرار ال�زاري رقم )171/ت( ل�شنة 2013، التقدم لالحتاد يف مقره مبنطقة ح�يل، اعتبارا من ي�م 

بكتاب   ،2015/5/4 امل�افق  االثنني  ي�م  تنتهي  اأيــام عمل  ع�شرة  وملــدة   2015/4/21 امل�افق  الثالثاء 

ر�شمي بطلب تر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارتها، على اأن يك�ن املر�شح من غري اأع�شاء هيئتها االإدارية 

واأن تت�افر يف املر�شح ال�شروط املقررة يف ع�ش� جمل�س االإدارة وفقًا للمادة )11( من القان�ن رقم 118 

ل�شنة 2013 بتعديل بع�س اأحكام املر�ش�م بقان�ن رقم 24 ل�شنة 1979 يف �شاأن اجلمعيات التعاونية، 

ومع �شرورة مراعاة ما يلي:

1- اأن يك�ن طلب تر�شح اجلمعية لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد وت�شمية مر�شحها لع�ش�ية جمل�س 

اإدارة االحتاد، بناء على م�افقة جمل�س اإدارة اجلمعية، ويثبت ذلك يف حم�شر اجتماع ملجل�س 

اإدارة اجلمعية  اأن يرفق بكتاب اجلمعية لالحتاد حم�شر اجتماع جمل�س  اإدارة اجلمعية وعلى 

�شالف الذكر.

2- يتعني على اجلمعية عند ت�شمية مر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد اأن ت�شدد ما عليها من 

ا�شرتاكات حتى ال�شنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 واأنه لن يعتد ب�شداد اال�شرتاكات بعد اإغالق 

باب الرت�شح.

3- على اجلمعية اأن ت�ايف االحتاد باأ�شماء بقية ممثليها يف اجلمعية العم�مية لالحتاد، وكذلك 

طلبات �شحب تر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد على اأن يك�ن قبل ثالثة اأيام على االأقل 

من انعقاد اجلمعية العم�مية، واأن يك�ن ذلك بناء على كتاب جمل�س اإدارة اجلمعية مرفقًا به 

حم�شر اجتماع جمل�س االإدارة املت�شمن قراره يف هذا ال�شاأن.

واأن   2015/5/20 املــ�افــق  االأربــعــاء  يــ�م  �شيك�ن  العم�مية  انعقاد اجلمعية  بــاأن م�عد  نن�ه  كما 

االإعالن الذي �شبق ن�شره بتاريخ 2015/3/22 بجريدتي »القب�س« »واالأنباء« ب�شاأن فتح باب الرت�شح 

لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد يعترب كاأن مل يكن وما ترتب عليه من اإجراءات.


