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املشاركون في الدورة التأسيسية في لقطة جماعية

جانب من مزارعي العبدلي خالل اللقاء

جانب من االجتماع

سعود العرادة يتحدث ملزارعي العبدلي

الخليفي: »التأمينات« استقبلت 80 ألف 
مراجع خالل األشهر الـ 3 الماضية

»األبحاث« وشركة »سنتروتيروم فوتوفوليتك« 
األلمانية بحثا سبل التعاون العلمي

الهيئة الخيرية 
تنعى أحمد العسال 

أكد مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم باملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عبدالكرمي اخلليفي حرص املؤسسة الدائم على تطوير 
نظام اخلدمة التأمينية ملراجعي املؤسس���ة عل���ى الرغم من تزايد 
أعداده���م وفقا آلخر اإلحصائيات التي تصدر من املؤسس���ة بصفة 

دورية كل 3 شهور.
وبينّ ان إدارة اخلدمة التأمينية باملؤسسة استقبلت خالل األشهر 
ال� 3 املاضية قرابة 80 ألف مراجع، حيث بلغ عدد املراجعي باملبنى 
الرئيس���ي للمؤسس���ة 34266 مراجعا، كما بلغ عدد املراجعي لدى 
فروع املؤسسة في غرناطة وضاحية مبارك العبداهلل وبرج التحرير 

44015 مراجعا.
وأوضح اخلليفي ان حاالت االستفسار الهاتفي لدى مركز اخلدمة 

الهاتفية بلغت 62383 استفسارا.
وبلغ إجمالي الشهادات التي مت إصدارها 83420 شهادة منها 195 

عن طريق خدمة التأمينات اإللكترونية.

بقل���وب مؤمنة صابرة 
وراضية بقضاء اهلل وقدره 
الهيئة اخليرية  احتسبت 
االسالمية العاملية � رئيسا 
ادارة  واعض���اء مجل���س 
وعاملي � عند اهلل تعالى 
د.احمد ابراهيم العسال احد 
اعضاء جمعيتها التأسيسية 
الذي انتقل الى رحمة اهلل 
تعال���ى ف���ي القاه���رة 28 
رجب 1431 ه� � املوافق 10 
اجلاري عن عمر يناهز ال� 

82 عاما.
اذ تعبر عن  والهيئ���ة 
بالغ أمله���ا وحزنها لفقدان 

احد اعضائها البررة، فإنها تستذكر اسهامات الراحل الطيبة 
في مجاالت العمل اخليري واالس���المي والتعليمي، فقد أفنى 
حياته مربيا فاضال وعاملا عامال وداعية للخير حيث تخرج 
في كلية الش���ريعة باالزهر، ثم عمل في مكتب شيخ االزهر 

السابق الشيخ محمود شلتوت، يرحمه اهلل. 
ث���م ابتعث د.العس���ال � رحمه اهلل � ال���ى قطر للتدريس 
بعدها حصل على درجة الدكتوراه في الفلس���فة االسالمية 
من جامعة كامبردج في لندن، وعمل في حتقيق املخطوطات 

باجلامعة نفسها. 
وانتقل د.العسال � رحمه اهلل تعالى � الى اململكة العربية 
السعودية، حيث تولى رئاسة قسم الثقافة االسالمية بجامعة 
االمام محمد بن سعود في اوائل السبعينيات وحتى منتصف 
الثمانينيات ثم رئيسا لقسم الدعوة في كلية الدعوة واالعالم 
بجامعة االمام محمد بن سعود، وبعد ذلك عمل استاذا باجلامعة 
االس���المية العاملية في اس���الم اباد، فنائبا لها ثم رئيسا ثم 

مستشارا.

بحث معه����د الكويت لألبحاث العلمية وش����ركة 
س����نتروتيروم فوتوفوليتك األملانية سبل التعاون 
بينهما في املجالي العلمي والبحثي. وقال نائب املدير 
العام لشؤون األبحاث في املعهد د.محمد سلمان في 
تصريح صحافي امس انه مت أثناء اللقاء مناقشة العديد 
من القضايا العلمية والبحثية، مؤكدا أهمية التعاون 
الدولي وتبادل اخلبرات بي اجلانبي. وأوضح سلمان 
انه مت ايضا اس����تعراض أهم أنشطة املعهد البحثية 
وإداراته العلمية وإجنازاته املهمة على الصعيد احمللي 

واإلقليمي والدولي.
من جانبه، أش����اد املس����ؤول التنفيذي األول في 
شركة س����نتروتيروم فوتوفوليتك األملانية روبرت 
هارتنغ مبعهد األبحاث واصفا إياه ب� »الصرح العلمي 
من املؤسسات العلمية التي تفخر بها الكويت وذلك 
لضمه طاقات علمية وبحثية ماهرة«. وأعرب هارتنغ 
عن رغبة الشركة في التعاون املستقبلي مع املعهد ملا 
فيه مصلحة الطرفي، متمنيا استثمار طاقات املعهد 

خلدمة برامج التنمية في الكويت.

عبدالكرمي اخلليفي

العليمي: دورات صيفية مسائية مجانية
لمصلحة القّصر المشمولين برعاية »الهيئة«

ضمن باقة خدماتها التربوية 
الت���ي تقدمها  واالجتماعي���ة 
ملصلحة املش���مولي برعايتها 
كل عام تعكف الهيئة حاليا على 
تنظيم برامج تدريبية ألبنائها 
الطلبة والطالبات  ر من  القصنّ

خالل فترة الصيف.
صرح بذلك مدير عام الهيئة 
ر علي  القصنّ العامة لش���ؤون 
العليمي، مشيرا الى ان الهيئة 
دأب���ت على تبن���ي العديد من 
املشاريع ذات التوجه التربوي 
والتعليمي ملصلحة هذه الفئة 
من املشمولي برعايتها، وهو ما 
يضيف بعدا اجتماعيا ويعكس 
احلس االنساني ملفهوم الرعاية 
الشاملة التي تنتهجه الهيئة. 

وأضاف ان الهيئة تقوم في 
الوقت احلاض���ر بتنظيم عدد 
من البرامج التعليمية املسائية 

االجنليزية، احلاس���ب اآللي، 
دورات في االس���تثمار، برامج 
نفس���ية واجتماعية، ودورة 
حول املشاريع الصغيرة وتعقد 
جميعها خالل الفترة املسائية ما 
بي الساعة 5.30 والساعة 7.30 

خالل فترة االجازة الصيفية.
الهيئة  واستطرد قائال: ان 
ال تألو جهدا في سبيل تعزيز 
الطلبة  ابنائها  دورها حي���ال 
ورفع قدراتهم العلمية وتنمية 
مهاراتهم العملية حرصا منها 
على االستفادة من أوقات فراغهم 
وتهيئتهم للعم���ل فيما بعد، 
وذلك بصفة مجانية ترسيخا 
لدور الهيئة في هذا املج�������ال 
وتخفيفا عل���ى ذويهم ورفع 
املعاناة عنه���م اميانا بدورها 
جتاه أبنائها املشمولي برعايتها 

وأسرهم.

ر  القصنّ أبنائها  مجانا ملصلحة 
بالتعاون مع عدد من اجلهات 

املختصة في مجال التدريب. 
وع���ن التخصص���ات التي 
توفرها هذه البرامج قال العليمي 
ان هذه الدورات تشمل: اللغة 

علي العليمي

د.احمد العسال

الحرس الوطني: الدورات التأسيسية عامل أساسي 
لزيادة المعرفة ورفع المستوى الثقافي للمنتسبين

العرادة: تحويل دعم الفترتين الثالثة والرابعة 
لحسابات المزارعين في البنوك خالل أسبوعين

بشرى شعبان
ق���ال رئيس احتاد املزارعي س���عود 
العرادة ان مجلس االدارة رأى ان مزارع 
العبدلي حتتاج الى بعض املتابعة من قبل 
أعضاء االحتاد وهذا يسبب الضغط علينا، 
ولهذا جتب املتابعة وتكثيف العمل واعادة 
احلسابات من ناحية االهتمام وتكثيف 
الزيارات الى مزارع العبدلي والتواصل مع 
املزارعي من خالل ديوانية االحتاد بشكل 
شهري حتى يكون هناك تواصل لطرح 
القضايا والبحث في احللول واملش���اكل 

العقيمة والبحث في حلول لها.
وأوضح العرادة خالل افتتاح ديوانية 
االحتاد ف���ي مزارع العبدلي والتي كانت 
مغلقة منذ أكثر من عامي، انه من دواعي 
االجتماع القرار اجلائ���ر من قبل وزارة 
الشؤون الذي كاد يؤدي الى أزمة، ولكننا 
تداركنا هذه املعضلة، ووجودنا بي اخواننا 
من مزارعي العبدلي لكي نش���رح لهم ما 
طرح من استفسارات املزارعي والرد عليها 
وفي الوقت نفسه نقول لهم ان هناك في 
القريب العاجل صرفا للدعم املتأخر خالل 
االس���بوعي املقبلي للمرحلتي الثالثة 
والرابعة بعدما تأكدنا من هذا املوضوع 

في هيئة الزراعة وانه سيتم حتويل الدعم 
الى البنوك ليتم الصرف.

وقال العرادة ان ديوانية االحتاد في 
مزارع العبدلي رص���د لها االحتاد كادرا 
وميزانية خاصة إلع���ادة ترميمها لكي 
تستقبل املزارعي بشكل يومي، ألن مزارعي 
العبدلي لهم احلق في هذه الديوانية ويجب 
ان يكون بيننا وبينهم تواصل مس���تمر 
من خالل الوس���ائل املتاح���ة ومن اآلن 
سيكون لنا في كل شهر يوم اجتماع في 
ديوانية االحتاد مبزارع العبدلي ومزارع 

الوفرة.
وتاب���ع: ان االحتاد مر بفترة عصيبة 
جدا ولكنه في الوقت نفسه خرج بقرارات 
طيبة تصب في صالح املزارع الكويتي 
ومجلس االدارة متماسك وقد استطاع أن 
يحقق اجنازات منقطعة النظير وصلت الى 
11 اجنازا خالل فترة لم تتجاوز العشرة 
ش���هور من العمل اجلاد والدؤوب، وهذا 
االجناز يعتبر أمانة م���ن االمانات التي 
يجب ان نؤديها، خاصة ان املزارع الكويتي 
اس���تطاع أن يثبت اجلدارة في االنتاج 
وفي ادارة املزارع وليس كما نسمع من 
بعض املسؤولي من ان املزارع الكويتي 

ال يستطيع ان يقوم على ادارة املزرعة، 
خاصة ان املزارع الكويتي يبدع بجهود 

ذاتية.
وأكد العرادة ان س���بب تأخر الدعم 
يأتي لعدم وجود رؤية واضحة أو خطة 
استراتيجية وعدم تقدمي امليزانية بشكل 
صحيح والتخبط االداري واملالي وعدم 
استخدام الطاقم االداري والفني املوجودين 
في الهيئة بالشكل الصحيح، ولكنها حتتاج 
الى توجيه صحيح مع االشراف واملتابعة، 
ومتى ما وصلنا الى هذه املرحلة وستذوب 

كل املشاكل والعوائق.

تجديد الثقة

بدوره، قال أمي سر االحتاد فهد عايض 
العازمي ان الهدف م���ن افتتاح ديوانية 
االحتاد في مزارع العبدلي جلمع املزارعي 
الكويتيي وش���كرهم على جتديد الثقة 
بسبب االشكالية التي حدثت بي االحتاد 
ووزارة الشؤون، والعمل على جمع شمل 
املزارع���ي والتواصل معه���م وتدارس 
الصعوبات التي تواجههم والتشاور من 
اجل حلها، وتابع بأن افتتاح الديوانية هو 
لالستمرارية والتواصل وربط العالقات ما 
بي االحتاد واملزارعي الكويتيي والوصول 

الى هموم املزارع الكويتي.

اجتماع التواصل

من جانبه، بي عضو احتاد املزارعي 
احمد العنزي ان االجتماع هو للتواصل 
ألننا باألس���اس مقصرون م���ن ناحية 
مزارع العبدل���ي، وهذا االمر كنا نخطط 
له للتواصل وحل املش���اكل التي يعاني 
منها املزارع الكويتي، وتعتبر جلس���ات 
الديوانية تشاورية وسنعمل في سبتمبر 
على فتح الديوانية كل يوم خميس وايام 

العطل.
وقال العنزي ان عمل املجلس احلالي 10 
شهور فقط، والقصور املوجود ال يتحمله 
املجلس احلالي، والعبدلي تعاني من عدم 
وجود أبسط اخلدمات، خاصة املعارض 
الزراعية، وبي ان انشاء االسواق املركزية، 
والتنظيم الذي ستشهده مزارع العبدلي 
وبناء املركز الرئيسي لالحتاد في منطقة 

الرابية أمور تستحق الوقوف عندها.
العن���زي ان تكون اخلدمات  وتوقع 
متكامل���ة بالعبدلي والوفرة خالل العام 
اجلديد، وقال: سنقوم مبعاجلة القصور 
الس���ابق من ناحية مزارع العبدلي، ألن 

مستقبل الزراعة في الكويت واعد.

بحضور ركن عمليات وتدريب في قيادة الشؤون العسكرية 
باحلرس الوطني العقيد الركن خالد راكان، احتفل بتخريج الدورة 
التأسيس���ية للغة االجنليزية والتي عقدت في مديرية العمليات 
واخلطط حتت اشراف شركة التطوير االميركية M.P.R.I، وذلك 

في معسكر الصمود باحلرس الوطني.
وألقى العقيد الركن خالد راكان كلمة بهذه املناسبة اشاد فيها 

مبنتسبي الدورة والقائمي عليها.
واشار الى ان هذه الدورات تشكل عامال اساسيا لزيادة املعرفة 
ورفع املس���توى الثقافي لدى املنتس���بي مبا يساهم في تطوير 
قدراتهم العلمية ويساعدهم على اداء املهام املوكلة إليهم بكفاءة 

واقتدار.
حضر احلف�������ل رك���ن اول تدريب قتالي مبديرية العمليات 
واخلط���ط الرائد ترك���ي عليثة مازن وعدد م���ن ضباط احلرس 

الوطني.

تخريج الدورة التأسيسية للغة اإلنجليزية

أكد خالل لقاء المزارعين في افتتاح ديوانية االتحاد بالعبدلي احتياج المنطقة للكثير من الخدمات
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