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»زين«: »كويتي وأفتخر« مشروع وطن ونموذج إبداعي للشباب

من املجتمع، مشيرا الى ان الشركة ستعمل على تعزيز 
هذه الروابط من خالل سن مجموعة جديدة من البرامج 

التي تخدم بصورة اوسع االنشطة.
يذكر ان شركة زين قدمت للعناصر الشابة املشاركة في 
امللتقى فرصة االستفادة من عروض زين اخلاصة بقطاع 
االعمال، علما بان باقات وخدمات زين لقطاع االعمال تتميز 
بانشطتها في مساعدة الشركات الصغيرة على النمو 
واالزدهار وذلك من خالل توفير احدث التكنولوجيا في 
عالم االتصاالت والتي تساهم في زيادة فاعلية االتصال 

وزيادة االنتاجية وخفض التكاليف بشكل ملحوظ.

املبدعني فحسب، بل سيبرز جزءا مهما من املشهد العام 
للطاقات الشبابية الوطنية ويقدمها للمرحلة املقبلة، 
والتي نعول عليها كثيرا في تبني هذه املواهب. وعلى 
جانب آخر كش����ف اخلشتي ان »زين« اعتمدت لنفسها 
منوذجا مرنا لتعزيز مسؤوليتها االجتماعية، بل تعتبر 
النموذج الذي وضعته هو اساس تعزيز اواصر االتصال 
مع اف����راد وفئات املجتمعات التي تس����تقبل خدماتها، 
خصوصا انها رمت اس����س هذا النم����وذج على دعائم 
الشراكة االصيلة مع الشرائح املختلفة للمجتمع. وأفاد 
ب����أن زين وصلت الى قناعة بانها باتت جزءا ال يتجزأ 

اعلنت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات االتصاالت 
املتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيس����ية النش����طة 
الدورة الثانية مللتق����ى كويتي وأفتخر »P2BK« حتت 
عنوان »مشروع وطن« امللتقى الوطني لدعم املشروعات 

الصغيرة واالجنازات الكويتية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي ان امللتقى الوطني 
الذي تقام انشطته حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد والذي يتخذ عنوانا له هذا العام 
»يا كويت رفعي راسج بعيالج« يضم مجموعة رائعة 
من املشروعات الصغيرة باالضافة الى مناذج ابداعية 

مختلفة جميعها من افكار الشباب الكويتي.
وقال مدير االتصاالت والعالقات في الش����ركة وليد 
اخلشتي في هذه املناسبة ان رعاية زين النشطة امللتقى 
الذي يقدم مشروع وطن، جاءت في اطار حرصها على 
دعم ومساندة فئة الشباب، خصوصا ان الشركة تؤمن 
بأن الش����باب الكويتي مبا ميلكه من مواهب ومهارات 

وقدرات ابداعية لديه الكثير ليقدمه للوطن.
واوضح ان الشركة لديها قناعة تامة بأن اجليل احلالي 
من الش����باب اذا ما توافرت له االرض اخلصبة لالبداع 
فان ذلك بدوره سيصب في صالح مستقبل هذا الوطن، 
مشيرا الى ان زين كواحدة من املؤسسات العريقة في 
االقتصاد الكويتي تهتم بهذا اجلانب جيدا، وهي في هذا 
االطار تقوم بدعم االنشطة االبداعية للشباب والتي تسهم 
في دفع عجلة التقدم والتنمية. وبني ان زين تقدم من 
جانبها الدعم والعون للجهات التي تبحث عن الصالح 
العام لالقتصاد الكويتي، كاشفا عن ان هذا امللتقى لن 
يبرز مجموعة من املشروعات الصغيرة ملجموعة من 

الشركة الراعي الرئيسي إلبداعات وأفكار العقول الشابة الطموحة

المجني إلقرار كادر العاملين 
في الموانئ والطيران المدني

شركة »إس واي إس« تشارك 
كداعم لملتقى »كويتي وأفتخر 3«

»الزراعة«: تشكيل لجنة
تسجيل المبيدات الزراعية

محمد راتب
أص����در رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بتشكيل جلنة تسجيل 
املبيدات الزراعية اس����تنادا الى قانون )نظام( املبيدات بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية والالئح����ة التنفيذية لقانون )نظام( 

املبيدات بالكويت. 
وتضم اللجنة التي يترأس����ها نائب املدير العام لش����ؤون الثروة 
النباتي����ة من الهيئة كال من مدير ادارة البحوث واملش����اتل الزراعية 
ومراقب البحوث واملش����اتل الزراعية ورئيس قس����م بحوث الوقاية 
ورئيس قس����م املكافحة واحلجز الزراع����ي، باالضافة الى ممثلني عن 
كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة واالدارة العامة للجمارك 

وبلدية الكويت.

طالب أمني الس���ر املساعد باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس نقابة العاملني بالهيئة العامة للصناعة وليد 
املجني كال من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ونائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
بصفت���ه رئيس مجلس اخلدمة املدنية بإقرار كادر املؤسس���ة 
العامة للموانئ الكويتية واإلدارة العامة للطيران املدني أسوة 

بباقي الهيئات واملؤسسات احلكومية.
وقال املجني ان احلكومة ف���ي الفترة املاضية أقرت العديد 
من الكوادر ومنها كادر وزارة الصحة للممرضني وكادر ديوان 
احملاسبة مبا يزيد على 50 مليون دينار، وكذلك كوادر متنوعة 
للدكاترة غير الكويتيني وكذلك املهندسون غير الكويتيني وكادر 
خاص للمستش���ارين والقضاء مببلغ 45 مليون دينار، وجاء 
آخر كادر خاص ملوظفي وزارة اخلارجية امللحقني العسكريني 
وضباط الداخلية العاملني في سفارات الكويت وامللحقني الصحيني 
وامللحق���ني اإلعالميني مببلغ من 500 ال���ى 600 دينار، اضافة 

لرواتبهم أسوة بكادر الديبلوماسيني الذين أقر سابقا.
وبدوره طالب عضو االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بالهيئة العامة للمعلومات 
املدنية جاب���ر الديحاني مجلس اخلدم���ة املدنية بالنظر بعني 
اإلنصاف واملس���اواة بني العاملني بجميع وزارات الدولة وعدم 
الكيل مبكيالني بعد ان أصبح الوضع مؤس���فا للغاية من هذه 
التفرق���ة واعتماد كوادر لبعض ال���وزارات دون أخرى، وبهذا 
التجاهل تدف���ع الدولة الى التأزمي م���ع العاملني الباحثني عن 

حقوقهم بعد ان فاض بهم الكيل.
وطالب احلكومة بالعمل على تطبيق الكوادر املعطلة ومنها 
كادر العامل���ني بالهيئة العامة للمعلومات املدنية حيث تقدمنا 
مبقترح���ات عديدة منذ فترة طويلة ب���دال من تصعيد التهديد 
للعاملني بالدولة وترهيبهم بأساليب تخالف االتفاقيات الدولية 
التي تعطي للعاملني حق اإلضراب لتحقيق مكتسباتهم العمالية 
بعد ان س���لكنا جمي���ع الطرق وأصبح الوضع س���يئا للغاية 
فللعاملني احلق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية وحضارية 

طبقا لالتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت.
وأضاف الديحاني: على مجلس اخلدمة املدنية سرعة دراسة 
هذه الكوادر وتطبيقها في أقرب وقت ممكن وذلك جتنبا لشل 
حركة العمل من جميع نقابات الدولة، وكفانا تسويفا لقضية 

الكوادر املعطلة.

الديحاني للمساواة بين العاملين في الوزارات

تضم ممثلين عن »الصحة« و»البيئة« و»الجمارك« و»البلدية«

جابر الديحاني وليد املجني

اعلنت شركة )إس واي 
إس( للدعاي���ة واالع���الن 
الفني مشاركتها  واالنتاج 
الثالثة  لل���دورة  كداع���م 
مللتق���ى »كويتي وافتخر« 
الذي تقيمه وتنظمه شركة 
كويت���ي وافتخ���ر الدارة 
املشاريع بأرض املعارض 
الدولية خ���الل الفترة من 
الي���وم وحتى 19 اجلاري، 
لتستعرض جتربتها وتكون 
واحدة من الشركات احلديثة 
الصغيرة  واملش���روعات 
املش���اركة والت���ي تعود 

ملكيتها للشباب الكويتي في حملة الشهادات 
اجلامعية والفنية واصحاب املواهب واحلرف 
الذين آثروا على أنفسهم الدخول الى قطاعات 
السوق املختلفة مبشاريعهم والبدء بها صغيرة 
وتنميتها للوصول الى ما يحقق طموحاتهم 

وآمالهم.
وصرح مدير عام الشركة انس الشايجي قائال: 
»ان شركة اس واي اس من الشركات التي انطلقت 
وباشرت ممارس����ة اعمالها منذ فترة قصيرة 

نس����بيا ولم تتجاوز االربع 
سنوات وسرعان ما ملع جنمها 
واكتسبت ش����هرتها بفضل 
الش����ركة واملؤسسات  ثقة 
بعمله����ا الذي يعكس قيمها 
والتزامها مبعايير اجلودة 
مما مكنها من تنفيذ االعالنات 
لشركات ومؤسسات جتارية 
واس����تثمارية ومصرفي����ة 

المعة«.
وتختص شركة إس واي 
إس ف���ي ابت���كار وتصميم 
وتنفيذ االعالن���ات املرئية 
واالذاعية واالفالم التسجيلية 
وتصميم وتنفي���ذ هويات وفواصل القنوات 
الفضائية، وهي تقدم دائما التنوع في االفكار 
والتجدد املستمر في التصميمات واستخدام 
احدث اساليب التنفيذ املتطورة من تصوير 
جرافكس وصور متحركة، وقد مت عمل العديد 
من اإلعالنات لشركات داخل الكويت وخارجها 
ومت التعامل مع العديد من الوكاالت االعالنية 
داخل الكويت وتخضع الشركة الدارة كويتية 

وحتظى بحسن ظن جميع عمالئها.

أنس الشايجي
ضاري الوزان وليد اخلشتي

شعار زينشعار كويتي وأفتخر


