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المسلمون تحّدوا إنفلونزا الخنازير وتوافدوا بالماليين على السعودية ألداء فريضة الحج

القراوي والسهالوي لـ »األنباء«: حجاجنا بخير ..وِعْقدهم يكتمل غدًا

افتتاح السوق المركزي لمنطقة الضاحية في جمعية عبداهلل المبارك التعاونية

الجويعد: وضع آلية لتوفير السلع بأفضل األسعار
العفاسي يشكل فريق عمل لدراسة

 المالحظات والتعديالت على قانون العمل

النعار إلنصاف رؤساء الفرق بالشركات النفطية
ناش����د املتحدث الرسمي باسم اللجنة املشتركة 
لرؤساء الدوائر والفرق لش����ركات القطاع النفطي 
م.أنور النعار وزير النفط الش����يخ احمد العبداهلل 
العمل على انصاف رؤساء الدوائر والفرق في الشركات 
النفطية بإقرار الدرجة ال� 19 لهم اسوة بغيرهم من 
العاملني في القطاع النفطي، مشيرا الى ان عددا من 
ممثلي الشركات النفطية قد عقدوا اجتماعا مشتركا 

لبحث تطورات هذا االمر.
وقال النعار في تصريح ان ممثلني عن الشركة 

الكويتية لنفط اخلليج )KGOC(، ش����ركة البترول 
 ،)PIC( البتروكيماويات الوطنية )KNPC(، شركة 
مؤسسة البترول الكويتية )KPC( وشركة نفط الكويت 
)KOC( قد عقدوا اجتماعا توجوه ببيان اس����تيائهم 
من القرار االخير بتسكني املديرين على الدرجة ال� 
20 وكبيري املهندسني على الدرجة ال� 17 مع تناسي 
رؤساء الدوائر والفرق وابقائهم على درجتهم ال� 18 
من غير تغيير، واكد احلضور ان مطالب الترقيات 

بدأت للمديرين ورؤساء الفرق مجتمعني.

 بشرى شعبان
اصدر وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي قرارا 
وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل 
لدراس����ة املالحظات والتعديالت 
املقدمة على مشروع قانون العمل 

في القطاع االهلي.
ويضم الفريق كال من الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية جمال 
العالقات  ادارة  الدوسري ومدير 
اخلارجية ن����وال الغائب ومدير 
ادارة املجال����س واللج����ان نادية 
ف����ي قطاع  جنادة واملستش����ار 
الشؤون القانونية د.زكي السليمي 
ومستشار قطاع العمل االزهري 
عبداحلميد واملستشار القانوني في 
مكتب الوزير محمد عبداهلل، على 
ان يقوم الفريق بدراسة املالحظات 
واملقترحات املقدمة على املشروع 
وحضور اجتماعات جلنة الشؤون 
الصحي����ة واالجتماعية والعمل 
احملددة ملناقشة مشروع القانون، 
باالضافة الى اعداد تقرير بشأن 
التعدي����الت واملقترحات متهيدا 
لرفعه الى مجلس الوزراء بصورة 
عاجلة قبل موعد اجللسة احملددة 
الثانية على مش����روع  للمداولة 

القانون.
كما اصدر د.العفاس����ي جملة 
من القرارات بشأن تقدمي خدمات 
جديدة وحتسني اخلدمات القائمة 
وعلى رأس ه����ذه القرارات قرار 
بتشكيل هيئة طبية عليا العتماد 
شهادات االعاقة الصادرة عن اللجنة 
الطبية الرئيسية والتصديق عليها 
برئاس����ة د.راشد العميري ممثل 
وزارة الصحة والذي مت ترشيحه 
مؤخرا من قبل الوزارة. كما اصدر 
قرارا آخر باعادة تشكيل اللجنة 
الرئيسية كذلك برئاسة  الطبية 

د.راشد العميري وذلك في ضوء 
ح����رص الوزير العفاس����ي على 
تنظيم آلية العمل داخل املجلس 
وعدم التأخر في معامالت املعاقني 
والسرعة في اجنازها في الوقت 
املطلوب. كما اصدر قرارا وزاريا 
آخر بش����أن ضوابط صرف دعم 
بطاريات زراعة القوقعة وملحقاتها 
باستحداث خدمة دعم البطاريات 
التعويضية  ضمن دعم االجهزة 
على ان يستوفي املتقدم الشروط 
التالية: ان يكون كويتي اجلنسية 
او يعامل معاملة الفرد الكويتي 
وان يكون حاصال على ش����هادة 
اثبات اعاق����ة من املجلس االعلى 
لشؤون املعاقني وان يكون لديه 
تقرير طبي معتم����د من اللجنة 
التابع����ة للمجلس يفيد باجرائه 
القوقعة وان تتم  لعملية زراعة 
الدورة املس����تندية للشراء داخل 
دولة الكويت، وحتدد قيمة الدعم ب� 
300 دينار كحد اقصى للبطاريات 
واالسالك التابعة للقوقعة ويحق 
للمستفيد احلصول على الدعم مرة 
واحدة سنويا وملدى احلياة ويحق 
احلصول على الدعم فقط لزارعي 

القوقعة دون غيرهم.

 بشرى شعبان 
افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية عبداهلل 
املب����ارك التعاونية فواز اجلويعد - س����وق 
الضاحية املركزي بالقطعة »5« استكماال خلطة 
التنمي����ة التي وضعها مجلس إدارة اجلمعية 
في إطار االجنازات التي تشهدها املنطقة يوما 
بعد يوم اذ مت افتتاح الصرح التعاوني مبركز 
الضاحية الرئيسي والذي سيضيف نقلة نوعية 

إلى مجال العمل التعاوني.
وأش����ار في تصريح للصحافيني إلى انه 
مت التس����لم النهائي من املكتب االستش����اري 
املشرف على أعمال جتهيزات السوق املركزي 
واملخازن والديكورات مبركز الضاحية الرئيسي 
بالقطعة »5« ليتم افتتاحه بأحس����ن صورة 
وأفضل النماذج التعاونية وبكامل هيئته التي 
يطمح إليها أهالي املنطقة واملساهمون حيث 
مت إعداده وجتهيزه بكامل املتطلبات املتطورة 

على أعلى املستويات.
 واضاف أن جلنة املشتريات باجلمعية قد 
عقدت عدة اجتماعات في اآلونة األخيرة لعمل 
آلية منظمة لتوفير السلع والبضائع الغذائية 
منها واالستهالكية بكل أنواعها وانتقاء أفضلها 
إلى جانب توافر جميع املستلزمات التي يتطلبها 
املستهلك خاصة ان مركز الضاحية الرئيسي يعد 
أول سوق مركزي مت افتتاحه مبنطقة عبداهلل 
املبارك فكان البد من عمل دراسة واضحة تضمن 
للمستهلك توافر جميع السلع والبضائع حتت 
سقف واحد إضافة إلى توسعة فرع اخلضار 
والفاكهة داخل السوق املركزي حتى يستطيع 
املتسوق انتقاء أفضل ما يريد من سلع ألكثر 
من ن����وع، وأضاف اجلويعد ان����ه مت التعاقد 
مع مستثمرين للمحال داخل السوق املركزي 
عن طريق طرح اإلعالنات بالصحف اليومية 
وبحضور مندوب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وذلك لتوفير خدمات جديدة وتقدمي 
أفضل املاركات العاملية إلى جانب األنش����طة 
األخرى من توافر فرع خاص بامللحمة وفرع 
للمسمكة وفرع للمطحنة واملكسرات واحللويات 
اجلافة وفرعني للتمور والعسل الطبيعي كل 
ذلك ليضيف خدمة جديدة ملرتادي السوق مبا 
يطمح إليه أهالي املنطقة الكرام وليساهم بشكل 
فعال في التنمية التي تنشدها الدولة واملجتمع 
في مختلف املجاالت املتنوعة علما بأننا نواصل 
اجلهد والعمل حيث مت اختيار نخبة من أفضل 
الكوادر من ذوي اخلبرات واالختصاصات في 
جميع التخصصات باإلدارات املختلفة باجلمعية 
مؤكدا حسن االختيار وانتقاء أفضل الكوادر 
والذين كان����وا عونا ملجلس اإلدارة في اجناز 
الكثير واملساهمة في النجاحات املتواصلة التي 
توصلت لها اجلمعية خالل الفترة الس����ابقة 
واحلالية إلى جان����ب مضاعفة أوقات الدوام 
الرسمية لبعض األقسام باجلمعية حتى نفي 
بوعودنا أمام أهل املنطقة واملساهمني األفاضل 
لنكون عند حسن الظن بنا إلجناح وعلو اسم 

الكثيرة  املب����ارك باجنازاتها  منطقة عبداهلل 
من املش����اريع املختلفة وخدماتها االجتماعية 
املتنوعة والتي وضعناها نصب أعيننا ورغم أن 
الوقت كان غير كاف ولكننا بحمد اهلل وبفضله 
استطعنا أجناز الكثير لتحقيق الهدف املنشود. 
ومن هنا أود أن أوضح إلخواني املس����اهمني 
باملنطق����ة بل ألهالي املنطق����ة عامة أننا عند 
وعودنا لكم لتحقيق املزيد من االجنازات التي 
تهم املنطقة لتقدمي أفضل اخلدمات حتت شعار 
»دائما خدمة مميزة«، باإلضافة إلى توفر أفضل 
العروض واألس����عار املميزة إلى جانب أجود 
املنتجات، مشيرا انه ستكون هناك الكثير من 
املفاجآت التي تهم املستهلك على مدار العام.

ه����ذا باإلضافة إلى االهتم����ام بالتنوع في 
اخلدم����ات املقدمة لألهال����ي واملنطقة فقد مت 
افتتاح العديد من األنشطة االستثمارية املختلفة 
واحملالت اخلدمية الت����ي تخدم األهالي عامة 
واحملالت التجارية األخرى مبختلف أنشطتها 
والتي تهم املواطن إلى جانب فروع اجلمعية 
املنتش����رة باملنطقة بكل قطعة س����كنية على 
حدة لتوفر على األهالي العناء والتعب في كل 

ما يحتاجونه من خدمات مختلفة إلى جانب 
افتتاح فرع����ي التموين واجلملة ليس����تفيد 
منها اكبر عدد من الش����رائح حيث وصل عدد 
املستفيدين من خدمة فرع التموين أكثر من 
8900 مواطن باملنطقة لكل السلع التموينية 

حتى اجلديد منها.
وأشار اجلويعد إلى انه يتم تنفيذ اخلطة 
التطويرية التي وضعها أعضاء مجلس اإلدارة 
من����ذ البدء في تولي املس����ؤولية واحلمد هلل 
فهي في س����باق مع الزمن لتحقي����ق أهدافها 
واجنازاته����ا حيث مت تنفيذ أكثر من 95% من 
هذه اخلطة فالعمل جار على قدم وساق حتى 
يكتمل الصرح التعاوني بكامل حلته خلدمة 
املنطقة واألهالي وما كان لهذا االجناز أن يكون 
لوال توفيق اهلل سبحانه وتعالى ثم بتضافر 
وجهود اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي باجلمعية والذي مكننا من التواصل 
إلجناح هذا التقدم وإخراج اإلبداعات في مجال 
اخلدمات املتنوعة االجتماعية منها واالقتصادية 
لنحقق مركزا متقدما بني اجلمعيات التعاونية 

الزميلة.

الزميل أسامة أبوالسعود خالل الرحلة جموع املسلمني لبوا نداء أبي االنبياء الداء فريضة احلج

د.وليد الكندري في ديوانية حملة مكة واملشعر احلرام

)أسامة البطراوي(فواز اجلويعد يفتتح السوق

جولة داخل السوق 

تطعيم احلجاج ضد انفلونزا اخلنازير عشرات اآلالف من املسلمني في باحات املسجد احلرام

د. الكندري لـ »األنباء«: أهل الخليج والدول العربية األقل حضورًا ألنهم صّدقوا المخاوف من اإلنفلونزا ونسـي البعض أنهم في ذمة اهلل   مكة المكرمة - أسامة أبوالسعود
في أج���واء روحانية عامرة 
بالتقى واالميان وبقلوب ميلؤها 
الشوق الى الرحمن، وفد ضيوف 
الرحمن يرجون العفو والغفران 
من مالك العفو والغفران، امتثلوا 
ألمر ربهم ليكملوا الركن اخلامس 
من دينهم، غير عابئني باألمراض 
أو خائفني من موت � ظن البعض 
ان���ه ينتظرهم � فه���م في ذمة 
الرحمن وفي بيته احلرام ومن 

دخله كان آمنا.
 ماليني املسلمني، خاصة من 
آسيا وافريقيا وبالد العرب � االقل 
تواجدا � واوروبا واميركا، وبكل 
لغات الكون الكل جاء يلبي نداء 
احلق الذي كلف به سيدنا ابراهيم 
اخلليل گ حيث قال رب العزة 
)وأذن في الناس باحلج يأتوك 
رجاال وعلى كل ضامر يأتني من 

كل فج عميق(.
جاءوا وألس���نتهم تفيض 
بالتلبية »لبيك اللهم لبيك، لبيك 
ال ش���ريك لك لبيك، ان احلمد 
والنعمة لك وامللك، ال ش���ريك 
لك«، وقلوبهم تخشع لذكر اهلل 
الدمع امال  وعيونهم تس���كب 
في املغفرة من الذنوب واالثام 
وطمعا في عفو الرحمن، الكل 
يدعو اهلل ان يتقبل حجه ويعود 

لبلده كيوم ولدته أمه.
»األنباء« وخ���الل جولة في 
منطقة العزيزية، حيث تتواجد 

بأي م���رض، ولذلك فرب العزة 
يدفع عنهم املصائب واالمراض 
واالض���رار لقوله تعالى )أليس 

اهلل بكاف عبده(.
وأس���ف د.الكندري ملخاوف 
اخواننا ف���ي الكويت واخلليج 
وال���دول العربي���ة وهلعهم من 
مرض انفلونزا اخلنازير بعكس 
مس���لمي الدول اآلسيوية الذين 
توافدوا مبئات األلوف، ونسي 
البع���ض انهم في ذمة اهلل وهو 
الذي يحفظنا من كل شر ومكروه 
وسوء، وهو اعطى حلجاج بيته 
ماال يعطي لغيره���م من القوة 
والعزمية والهمة واملبادرة لفعل 
اخليرات وه���و توفيق من اهلل 

تعالى.
هذا واكد وكيل وزارة االوقاف 
املس���اعد للعالق���ات اخلارجية 
ل�  الق���راوي  واحل���ج د.مطلق 
»األنباء« ان جميع حجاجنا بخير 
وهلل احلمد، وسيكتمل عقدهم 
يوم غد الس���ابع من ذي احلجة 
التروية »الثامن  وهو قبل يوم 

من ذي احلجة«.
م���ن جانبه، طم���أن رئيس 
الطبي���ة ووكيل وزارة  البعثة 
الصحة ملساعد للشؤون الفنية 
والرعاية الصحية األولية د.خالد 
السهالوي عبر »األنباء« جميع 
اسر حجاج بيت اهلل احلرام من 
الكويت، مؤكدا ان جميعهم بخير 

وبصحة جيدة � وهلل احلمد.

معظم حم���الت احلج الكويتية 
ومق���ر البعثة الطبي���ة تفقدت 
أحوال ضي���وف الرحمن الذين 
عبروا عن سعادتهم بأداء مناسك 
احلج هذا العام، رافضني كل ما 
اثير من خوف وهلع من انفلونزا 
اخلنازير، مؤكدين ان احلرص 
مطلوب وواجب لكن احلج فريضة 
واحلجاج ه���م ضيوف الرحمن 

وهم في بلد آمن، وهو مكة املكرمة 
وبجوار بيت اهلل احلرام، وان شاء 
اهلل لن يصيبهم سوء او مكروه 
ألن حاميهم ومحصنهم هو رب 

العزة � جل شأنه.
مدي���ر حملة مكة واملش���عر 
احلرام.د وليد الكندري قال في 
تصريحات ل� »األنباء« احلمدهلل 
جميع احلجاج بخير ونعمة من 

اهلل، وما نراه على ارض الواقع 
يخالف متاما ما مت نشره خالل 
االش���هر املاضية ف���ي الصحف 
والفضائيات وبث اخلوف والهلع 
في نفوس البع���ض من مرض 

انفلونزا اخلنازير.
وتابع قائال »وهلل احلمد فإن 
هناك اقباال ش���ديدا من حجاج 
بي���ت اهلل احلرام عل���ى تأدية 

فريضة احلج هذا العام، خاصة 
من احلجاج اآلسيويني وروسيا 
وأوروب���ا وامي���ركا وغيره���ا، 
واملخاوف فقط كانت مركزة في 

دول اخلليج والدول العربية«.
وش���دد على ان السعيد من 
وفق بالقدوم لهذا املكان الطاهر 
املقدس وهو توفيق من اهلل � عز 
وجل � ان مك���ن هؤالء احلجاج 

للوصول الى البيت احلرام وان 
شاء اهلل يتموا حجهم دون أي 

مشقة او تعب.
واكد د.الكن���دري »اننا وهلل 
احلمد ل���م نر أي اث���ر للخوف 
من االنفلونزا، فلم نر الكمامات 
او ح���االت اصاب���ة � ال قدر اهلل 
� فالكل يصل���ي في احلرم ومع 
هذه املخالطة الكبيرة لم نر أي 

اثر لألمراض بفضل اهلل، وهذا 
من حف���ظ اهلل ورعايته لهؤالء 
الناس الذين وف���دوا على بيته 
احلرام )فاهلل خير حافظا وهو 

أرحم الراحمني(.
واكد ان اهلل سبحانه وتعالى 
يرحم هؤالء املسلمني الذين جاءوا 
من كل فج عميق ليحجوا بيته 
احلرام ويؤدوا املناسك غير عابئني 

إدارة المسنين ترعى 
2633 حالة منها 36 

حالة إيوائية فقط

»رعاية األحداث« 
تستضيف الكمالي

 بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية املسنني 
علي حسن ان االدارة تقدم اخلدمات 
الى 2633 مس����نا ومسنة منها 36 
حالة فقط ف����ي الرعاية االيوائية  
و2597 حالة تستفيد من خدمات 
الرعاية املتنقلة للمسنني في منازلهم 

مبختلف محافظات الدولة.
وبني حسن ان احلاالت املستفيدة 
من اخلدمات االيوائية حسب السن 
كالتالي: 1 � أقل من 60 سنة حالة 
واحدة، 2 � 60 سنة 9 حاالت، 3 � 
70 س����نة 19 حالة، 4 � 80 سنة 6 
حاالت، 5 – 90 سنة حالة واحدة. 

أما احلاالت االجتماعية فهي:
1 � أعزب 13 حالة، 2 � متزوج 3 
حاالت، 3 – مطلق 9 حاالت، 4 � أرمل 
11 حالة. وعن جنس����يات احلاالت 
االيوائية اوضح حس����ن ان هناك 
23 حالة كويتي����ة و6 حاالت من 
غير محددي اجلنسية، و5 حاالت 
دول مجل����س التع����اون وحالتني 

للوافدين.

 بشرى شعبان
استضافت ادارة رعاية االحداث 
بوزارة الشؤون الداعية االماراتي 
عبداهلل الكمالي اثر الزيارة التي 
قام بها مؤخرا للكويت، بالتعاون 
مع ادارة التوعية واالرشاد، وقام 
الداعية باعطاء محاضرة توعوية 
بعنوان »نعم اهلل على اإلنسان« 
لن���زالء دار التقومي االجتماعي، 
حيث ذّكر احملاضر النزالء بنعم 
اهلل الكثي���رة عل���ى االنس���ان، 
الذي  القلب احلي  واهمها نعمة 
ال ميوت وهذه النعمة لها فضل 
الى اهلل،  كبير وعظيم للتقرب 
وهذه الدنيا ال تساوي عند اهلل 
جناح بعوضة، فعلى االنسان ان 
يستغل هذه الفرصة مبا ينفعه 
واالبتعاد عما يضره وان يكون 
لالنس���ان قيمة في احلياة واال 
يرتكب االخطاء، وان زلت قدمه 
في خطأ من االخطاء فعلى الفرد 
ان يسأل نفسه: ملاذا ارتكب هذا 
الذنب؟! س���واء كان هذا الذنب 
س���رقة او هتك عرض او عقوق 

الوالدين او قتل.

د.محمد العفاسي

اللجنة الفنية بـ»الشؤون« تنظر  في المسميات الوظيفية
 بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
اللجنة الفنية في الوزارة ستعقد خالل ايام اجتماعا 
للنظر في املس��ميات الوظيفية بالوزارة بناء على 

طلب ديوان اخلدمة املدنية، باألخص لناحية بعض 
املسميات املعتمدة بالوزارة وغير الواردة في لوائح 
وأنظمة دي��وان اخلدمة املدنية وذلك لتعديل هذه 

املسميات مبا يتناسب مع قانون الديوان.

وزير الداخلية السعودي: لن نسمح بأن ُيساء 
للحج أو ألي حاج أيًا كانت جنسيته

الري��اض � وكاالت: قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
السعودي صاحب الس��مو امللكي االمير نايف بن عبدالعزيز ان بالده لن تسمح 
بأن يس��اء للحج او ألي حاج ايا كانت جنسيته. واكد االمير نايف بن عبدالعزيز 
في مس��تهل املؤمتر الصحافي الس��نوي للحج الذي عقده امس في مقر معسكر 
ق��وات الطوارئ اخلاصة في عرف��ة مبكة املكرمة »لقد س��خرت اململكة العربية 
السعودية ملوس��م حج هذا العام كل االمكانيات خلدمة احلجاج جميعا ومن دون 
متيي��ز ألي جهة«. واضاف »كل ما نرجوه من اخوانن��ا احلجاج ان يتمكنوا من 
اداء فريضة احلج بالتزام النسك«. وقال »نحن على ثقة من انهم سيتجهون الى 
خالقهم ليتموا ما فرضه اهلل على كل مس��لم بأداء النس��ك الكرمي«، مؤكدا انه لن 

يسمح بأن يساء لهذه املناسبة او ألي حاج ايا كانت جنسيته.


