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بارك رئي����س نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي لرئيس وأعضاء جمعية 
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كما تقدم بالشكر واالمتنان على اجلهود املبذولة لتحقيق مطالب املهندسني 
الكويتيني وعلى رأس����هم وزير النفط ووزير اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل 

والنواب األفاضل.

عباس: ضرورة االنتهاء من تسلم المخططات وأجهزة 
اإلنذار والمطافئ لمشروع مركز ضاحية تعاونية الجابرية

افتتاح فرعي لوازم العائلة واألواني المنزلية

م.حسام الطاحوس خالل اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية اجلابرية التعاونية

افتتاح فرع لوازم العائلة

عادل العتيبي
قام الوكيل املساعد لشؤون 
املشاريع اإلنش���ائية بوزارة 
الطاحوس،  األشغال م.حسام 
بزيارة عمل جلمعية اجلابرية 
التعاونية لالطالع على املشاكل 
اخلاصة مبشروع مركز الضاحية 
ال���وزارة  وق���د راف���ق وكيل 
املهندسني املصممني واملنفذين 

ملشروع مركز الضاحية.
وك����ان ف����ي اس���ت�ق�ب�ال 
م.الطاحوس والوفد املرافق له 
د.عادل عباس رئيس مجلس 
االدارة ومجموع���ة من أعضاء 
مجل���س االدارة ومحمد جواد 

كاظم املدير العام.
اللقاء ش���كر  وفي بداي���ة 
د.عباس الوكيل املساعد م.حسام 
الطاحوس على حضوره لالطالع 
على املش���اكل الت���ي تعانيها 
اإلدارة من عدم انتهاء املقاول 
من تس���ليمه املشروع. بعدها 
أطلع د.عب���اس م.الطاحوس 
التي متت بني  املراسالت  على 
اجلمعية واجلهات املس���ؤولة 
خاصة ان تسلم املشروع كان 
قبل س���نتني، كما أكد د.عباس 
ض���رورة االنتهاء من تس���لم 
املخطط���ات وأجه���زة االنذار 
واملطافي. وقد وعد م.الطاحوس 
بأنه سيقوم باإلطالع على هذه 
األمور والعم���ل على االنتهاء 
املمكنة. بعدها  منها بالسرعة 
قام احلض���ور بجولة ميدانية 
على املباني الثالثة للجمعية.

وفي نهاية اللقاء شكر د.عباس 
م.الطاحوس والوفد املرافق له 

على زيارتهم للجمعية.
من جهة أخرى، قام رئيس 

مجلس اإلدارة يرافقه أعضاء 
مجل���س اإلدارة واملدير العام 
بافتتاح فرع لوازم العائلة في 
مركز الضاحي���ة في قطعة 2، 
حيث يحتوي الفرع على أصناف 
جديدة من أغطية وشراش���ف 
ومناش���ف وأجهزة كهربائية 

وغيرها.
كما مت افتتاح فرع األواني 
املنزلية في الس���وق املركزي 
في قطعة 2 الذي يشتمل على 
أصن���اف ومنتج���ات جديدة 
وبأس���عار مميزة متزامنا مع 
بداية شهر رمضان املبارك، حيث 
يسعى مجلس اإلدارة بتوفير كل 
ما يحتاجه املستهلك وبأسعار 
في متناول اجلميع خصوصا 

في هذا الشهر الكرمي.

تشارك في معرض »التغيير لسيدات األعمال  الكويتيات« اليوم

الوزان: »الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة«
تدعم األفكار الشبابية في ظل األزمة االقتصادية

الكويتية  الش���ركة  اعلنت 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
عن مشاركتها ورعايتها ملعرض 
»التغيي���ر لس���يدات االعمال 
الكويتيات« والذي يقام حتت 
رعاية الش���يخة حصة السعد 
اليوم ويستمر ملدة 3 ايام في 

جمعية املهندسني.
وقالت مس���ؤولة العالقات 
الش���ركة  العامة واالعالم في 
زينب الوزان ان هذه املشاركة 
تأتي في اطار النهج الذي تتبعه 
الشركة منذ فترة في املشاركة 
في االنشطة التي ينظمها القطاع 

اخل�������اص والتي تهدف الى دعم املش���روعات 
التي يقوم به���ا الشباب الكويتي من اجلنسني 
الراغب في اقتح������ام مج����االت العم���ل احلر 

املختلف��ة.
واضافت ان طبيعة املعرض الذي تشارك فيه 
الش���ركة يتوافق مع اهدافها التي تختص بدعم 
االعمال احلرة واملشروعات الصغيرة التي يقوم 

بها الشباب الكويتي من اجلنسني.
وأش���ارت الى ان املعرض فرصة للتعريف 
بأنشطة وخدمات الشركة من ناحية والتعرف 
على املش���روع����ات املش���ارك����ة من ناحي����ة 

اخ��رى.

فرصة ذهبية

واوضحت الوزان ان املعرض يعتبر فرصة 
للقاء املباشر بني موظفي الشركة واصحاب هذه 
املشاريع واجلمهور الزائر حيث سيقوم موظفو 
الشركة بشرح واستعراض ابرز اخلدمات التي 
يتم تقدميها للشباب الراغب في اقتحام مجاالت 

العمل احلر املختلفة.
واضاف���ت ان املعرض ميث���ل فرصة ذهبية 
ملسؤولي الشركة للتعرف عن قرب على املشاريع 
املشاركة والتي تعتبر في مرحلة الهواية وبحث 
ابرزها ومدى امكانية حتويلها الى مش���روعات 
صغيرة ناجحة مفي���دة الصحابها واالقتصاد 

الكويتي. 
واكدت الوزان ان الشركة الكويتية لتطوير 
املش���روعات الصغيرة ال تالو جه���دا في دعم 

االفكار واملشاريع التي تستهدف 
شريحة الشباب السيما في ظل 
االوضاع احلالية وتفاقم االزمة 
االقتصادية حيث تأتي املشاريع 
الصغيرة لتطرح نفسها كاحد 
اهم احللول للخروج باالقتصاد 

من هذه االزم���ة.

المشاركة في المعارض

من ناحي���ة اخ���رى قالت 
الوزان ان الشركة شاركت خالل 
العام احلالي في مجموعة من 
املع���ارض املميزة حيث قامت 
بع���رض خدماتها التي تقدمها 
للمبادرين من الشباب الكويتي والتي تتضمن 
دراسة وتقييم اجلدوى االقتصادية للمشروع 
ومتويل املشروعات عن طريق املشاركة املتناقصة 
وذلك بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة املشروع 
وبقيم���ة تصل إل���ى 400.000 د.ك بدون فوائد 
أو رسوم ودون احلاجة لتقدمي أي رهونات أو 
ضمانات مع حتملها ملخاطر املش���روع بحسب 

مشاركتها. 

المشروعات الصناعية

وتقدم الشركة للمبادرين واملهنيني من أطباء 
وصيادلة ومهندس���ني وغيرهم م���ن اصحاب 
املشاريع املختلف����ة حواف����ز أداء تص����ل إلى 
60% من أرباح املشروع باالضاف����ة حلصصه����م 
من األرباح بحس���ب نس���بته���م في رأسم����ال 

املش���روع.
كما تفتح الشركة باب التقدمي امام املوظفني 
في القطاعني احلكومي واخلاص واملسجلني في 
التأمينات االجتماعية وذلك وفق الضوابط املعمول 

بها في الشركة.
يذكر ان الشركة الكويتية لتطوير املشروعات 
الصغيرة تأسس���ت عام 1996 وتعنى بدراسة 
املش���روعات الصناعي���ة والتجارية واحلرفية 
واملهنية الصغيرة واملتوس���طة املجدية والتي 
تخدم حاجات البالد التنموية وتوظيف العمالة 
الوطنية وتنمية التوجه ملثل هذه املش���روعات 
وتوفي���ر املختصني م���ن اخلبراء لالرش�������اد 

والتوصي����ة.

زينب الوزان


