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 المضف يعد  نقابة « الصناعة»

   بحل المشاكل المطروحة من العاملين
 قال رئيس مجلس ادارة 
نقابـــة العاملـــني بالهيئة 
العامة للصناعة وليد املجني 
فـــي اجتماعها  النقابة  ان 
االخيـــر اعتمـــدت عرض 
عدة مطالـــب عمالية على 
االدارة العليا في الهيئة وقد 
القت اهتماما واستحسانا 
كبيرين من قبل مدير عام 
العامـــة للصناعة  الهيئة 
د.علي املضف والذي وعد 
املنظمة النقابية بحل جميع 
املشكالت املطروحة من قبل 
النقابة وبشكل سريع خللق 

بيئة عمل آمنـــة ومريحة للعاملني مبختلف 
قطاعات الهيئة.

  واضاف شار املجني: نحن في نقابة الصناعة 
دائما نبحث عن املطالبات التي تشمل شريحة 
كبيرة من العمال ونحاول بقدر االمكان الوصول 
الى حلـــول ايجابية مطورة متنع حدوث اي 
خلل يطرأ على اداء وعمل املوظف، موضحا 
ان من ذلك تقدمي النقابة لالدارة العليا كتاب 
زيادة عدد السيارات لقسم الصيانة امليكانيكية 
والكهربائية والتفتيش الصناعي وبعض املراكز 
اخلارجية وذلك بعد انتهاء عقد املقاول الذي 
تسبب في سحب السيارات بشكل مفاجئ وكان 
من االجدر ان تكون جميع الســـيارات تابعة 

للهيئة للتحكم فيها بشكل مباشر.
  واضاف املجني ان مـــن ضمن املطالبات 

التي وافق عليها مدير عام 
الهيئة السماح ملن يرغب 
في اســـتكمال الدراســـات 
العليا مبا يتوافق مع لوائح 
وشـــروط ديوان اخلدمة 
املدنية، كما عرضت النقابة 
تصورا شامال لتوفير خدمة 
التأمـــني الصحي للعاملني 
خصوصـــا فـــي منطقـــة 
الشعيبة الصناعية وباقي 
قطاعـــات الهيئة احليوية 
وكذلك توفير نهاية خدمة 
للعاملني بالهيئة وذلك بعد 
عرضها على مجلس ادارة 
الهيئة متهيدا الرسالها ملجلس اخلدمة املدنية 
ملـــا للهيئة من وضع مالي خاص ومســـتقل 
بالكامل، موضحا اهمية ايجاد افضل السبل 
واالمكانيات لتأدية كل موظف عمله في بيئة 

مستقرة.
  واشار املجني الى قيام النقابة بزيارة ملنطقة 
الشعيبة الصناعية بقطاعيها الشرقي والغربي، 
وقد اعلن من خالل زيارته مع مدير الشؤون 
االدارية عن اســـتثناء العاملني من النســـبة 
السنوية املقررة لالعمال املمتازة واالضافي 
للعاملني في منطقة الشعيبة الصناعية بسبب 
حجـــم العمل ونظام النوبـــة وندرة البدالت 
اخلاصة بهم، واعدا العاملني في منطقة الشعيبة 
باعتماد ارســـال كتاب زيادة بـــدل النوبات 

واالعمال الشاقة. 

 الدويهيس: تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالحقل التعاوني وتطوير الخدمات للمواطنين

 اتحاد الجمعيات التعاونية يعلن انطالق
  المرحلة الثانية من النشاط التدريبي لعام ٢٠١٠

 بشرى شعبان
   أعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
د.حســــني الدويهيس أن االحتاد قد انتهى من وضع 
اجلزء الثاني من خطته التدريبية للعام احلالي ٢٠١٠، 
مشيرا إلى أنه بدأ في تنفيذ الدورات التدريبية التي 
اشتمل عليها هذا اجلزء من اخلطة في ٢٨ من الشهر 

املاضي.
  وأوضح د.الدويهيس أن خطة االحتاد التدريبية 
لهذا العــــام تتكون كالعادة مــــن جزأين، أحدهما مت 
تنفيذه في النصف األول من العام احلالي، بينما بدأ 
فــــي تنفيذ اجلزء الثاني في ٢٨ من الشــــهر املاضي، 
موضحا أن كل جزء منهما يشتمل على عدد من البرامج 
التدريبية التي تتنوع ما بني برامج ألعضاء مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية وأخرى للعاملني باألجهزة 
التنفيذية بتلك اجلمعيات، وأضاف أن اجلزء الثاني 
من اخلطة التدريبية والذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من 
نهاية الشهر املاضي، يشتمل على ١٠ دورات تدريبية، 
خصصت منها ٥ دورات لرؤســــاء وأعضاء مجالس 
إدارات اجلمعيــــات التعاونيــــة، و٥ دورات للعاملني 

باألجهزة التنفيذية بتلك اجلمعيات.
  وحول أهمية التدريب التعاوني أكد د.الدويهيس أن 
التدريب يعد واحدا من أكبر الوسائل فعالية في رفع 
كفاءة العاملني وحتسني مستوى أدائهم مبا يؤدي إلى 
زيادة اإلنتاجية في اجلمعية التي يعملون بها وحتسني 
مســــتوى اخلدمات التي تقدمها جلمهور املستهلكني 

بصفة خاصة وملنطقة عملها بوجه عام.
   وأضاف د.الدويهيس أن االحتاد قد قام من جانبه 
بعمل كافة الترتيبات واالستعدادات الالزمة إلجناح 
العملية التدريبية، من حجز لقاعات التدريب بأحد 

فنادق اخلمسة جنوم واالتفاق مع أساتذة محاضرين 
لهم خبرات واسعة في مجال التدريب التعاوني على 
وجه اخلصوص، كما مت اختيار تواريخ ومواعيد عقد 
الدورات التدريبية مبا يتناســــب مع ظروف العمل 
باجلمعيــــات، الفتا إلى أنه قد مت إرســــال تعميم إلى 
اجلمعيات التعاونية محــــددا به الدورات التدريبية 
املزمع عقدها ونوعية املشاركني فيها ومواعيد وأماكن 
عقدها، باإلضافة إلى بعض األسس والضوابط الالزمة 
لتنظيم العملية التدريبية، وأشار د.الدويهيس إلى 
أنه لكي يحقــــق التدريب التعاوني األهداف املرجوة 
منه وجنني ثماره اليانعة فإن األمر يتطلب التعاون 
البناء من قبل اجلمعيات التعاونية األعضاء باالحتاد 
والتجاوب معه كل التجاوب من أجل إجناح العملية 
التدريبية، مشيرا إلى أنه ينبغي على اجلمعيات تهيئة 
الفرصة لكل من يرغب في االلتحاق بأي من الدورات 
التدريبية التي يعدها االحتاد سواء من األعضاء أو 
العاملني باألجهزة التنفيذية، وذلك في إطار األسس 
والضوابط واألعداد التي يحددها االحتاد في تعاميمه 
اخلاصة بذلك، كما على اجلمعيات أن تسهل كل السبل 
للمشاركني في الدورات التدريبية وحتثهم على ضرورة 
االهتمام باحلضور وعدم التخلف وأن يحرصوا كل 
احلرص على التحصيل العلمي املطلوب، حتى يعود 
ذلك بعظيم الفوائد على جمعياتهم واملتعاملني معها، 
وأعرب د.الدويهيس في ختام تصريحه عن أمله في 
أن حتقق خطة االحتاد التدريبية لعام ٢٠١٠ األهداف 
املنشودة وأن تساهم في رفع كفاءة العاملني باحلقل 
التعاوني وحتسني مستوى أدائهم، للنهوض بحركتنا 
التعاونية االســــتهالكية وتطويــــر خدماتها املقدمة 

للمواطنني وعموم املستهلكني. 

 د.حسني الدويهيس متوسطا عددا من املكرمني

 استمرار استقبال المشاركين في مسابقة 
أجمل حديقة منزلية

 أفاد مدير ادارة االرشاد الزراعي 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.غامن السند 
بأن الهيئة مازالت تستقبل طلبات 
الراغبني في االشتراك في مسابقة 
اجمل حديقة منزلية على مستوى 

محافظات الكويت.
  واوضح الســـند أن مسابقة 
اجمل حديقة منزلية من املسابقات 

الزراعية املهمة والتي تساهم في 
دعم التشـــجير والتخضير في 
البالد وايضا تهدف الى نشـــر 
الوعـــي الزراعـــي والبيئي بني 

املواطنني.
  واضاف ان الهدف االساسي هو 
حتفيز املواطن وحثه على صناعة 
حدائق منزلية خارجية تعبر عن 
نفسها ورونقها امام املنظر العام 

وعمل مناظر طبيعية خالبة.
  واضاف السند أن من البنود 
االساسية للمشاركة في املسابقة 
تتمثل في املنظر العام للحديقة 
الرئيســـية والفرعية  واملمرات 
املتنوعة واملسطحات  والزهور 
اخلضراء واشـــجار وشجيرات 
الزينة باالضافة الى االشـــجار 

املثمرة والنخيل املث 

  بشرى شعبان
  لليوم الثاني على التوالي واصلت بلدية الكويت منعها 
ســــيارات املزارعني من الدخول الى شبرة اخلضار رقم ٣، 
٤ بالشويخ، وقامت بوضع احلواجز االسمنتية، مما حدا 
بجموع املزارعني الى إدخال انتاجهم للشــــبرة عن طريق 
العربات الصغيرة كتسجيل موقف لرفضهم تنزيل إنتاجهم 

في شبرة «فرضة» بالصليبية.
  وفي هذا الصدد ناشد عضو مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني ورئيس جلنة املشاريع والبحوث نايف الرشيدي 
سمو رئيس احلكومة الشيخ ناصر احملمد التدخل بشأن 
متديد العمل بشبرة اخلضار مبنطقة الشويخ الصناعية 
حتى يتم تعديل أوضاع اخوانه وأبنائه املزارعني وترتيب 

العمل على فتح منافذ تسويقية للمنتجات احمللية، وذلك 
استجابة للرغبة األميرية السامية بتشجيع العمل الوطني 
واملساهمة في توفير األمن الغذائي، حيث صدر القرار االداري 
من مدير عام بلدية الكويت بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢١ بشأن اغالق 
سوق اخلضار والفواكه املركزي بالشويخ من غير إعطاء 
االخوة املزارعني باالحتاد الكويتي للمزارعني مهلة لتعديل 

أوضاعهم حسب ما جاء بالعقد.

  نصف مليون

  وقال الرشيدي في تصريح للصحافيني خالل وجوده 
بالشبرة بحضور رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة ان الشبرة رقم ٤ اخلاصة باالحتاد الكويتي للمزارعني 

كلفت الدولة مبلغا ال يقل عــــن نصف مليون دينار، ومت 
افتتاحها في عام ٢٠٠٨، وال ندري ملاذا االستعجال بإغالق 

الشبرة أال يعتبر هذا هدرا لألموال العامة للدولة.
  وأضاف الرشيدي ان جموع املزارعني بالكويت يناشدون 
سمو رئيس احلكومة التدخل بتمديد العمل لتسويق املنتج 
الوطني احمللي حلني االنتهاء من تخصيص شبرة اخلضار 
حسبما جاء من بعض االخوة أعضاء املجلس البلدي بالصحف 
احمللية بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ بعمل اقتراحات لتخصيص هذه 
الشبرة ملشاريع أخرى وتخصيص مواقع لالحتاد الكويتي 
للمزارعني في احملافظات االخرى لتسويق املنتج احمللي، 
فنحن في بلد دميوقراطي حتت راية صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد. 

 «الخيرية» تنعى المحسن علي صالح اللهيب
 (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية  

فادخلـــي في عبادي وادخلـــي جنتي).تلقت الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ـ رئيسا وأعضاء ـ نبأ وفاة احملسن الكرمي 
علي صالح اللهيب ببالغ األلم واحلزن، مستذكرين مآثر الراحل 
ومناقبه الطيبة وجهوده الكبيـــرة في دعم العمل اخليري، 
ســـائلني اهللا عز وجل ان يتغمد الفقيد بواســـع رحمته وان 

يدخله فسيح جناته.
  وقالت الهيئة اخليرية االسالمية العاملية في بيان صحافي 
انها فقـــدت امس االول األحد العم علـــي صالح اللهيب احد 
كبـــار متبرعيها عن عمر يناهز الـ ٩٢ عاما، مشـــيرة الى ان 
الراحل كان من أبرز احملسنني الذين جادوا بأموالهم في بناء 
العديد من املشـــاريع اخليرية ومن بينها العديد من املساجد 
داخل وخارج الكويت و«مركـــز علي صالح اللهيب للتأهيل 
املهني والتدريب في موريتانيا»، وبناء املدارس في السودان 
وغيرها، وحفر اآلبار في بلدان عدة وغيرها الكثير من املشاريع 
اخليرية واالنسانية التي كانت ذات فوائد جمة للمستفيدين.
وأضافت الهيئة اخليرية ان الفقيد رحمه اهللا اشـــتهر بحبه 
للخير وحرصه على تقدمي املساعدات للمحتاجني، والهيئة إذ 
تعرب عن مصابها اجللل، وفقدها ألحد أبنائها البررة، فإنها 
تؤكد ان املشاريع اخليرية التي أقامها الراحل ستظل صدقة 
جارية ينتفع بهاـ  بإذن اهللا تعالىـ  وستبقى سيرته اخليرية 
منوذجا في البذل والعطاء ومحل تقدير واحترام.وكانت الهيئة 
قد قامت بتكرمي الراحل كواحد من كبار متبرعيها في الذكرى 
اخلامسة والعشرين لتأســـيس الهيئة والتي رعاها صاحب 
السمو االمير بحضوره.والهيئة اخليرية تشاطر أسرة الراحل 
الكرام وذويه وعائلته وأهل الكويت خالص العزاء، لتسأل اهللا 
الرحمة والرضوان للفقيد، والصبر والسلوان آلله ومحبيه، 

و(إنا هللا وإنا إليه راجعون). 

 نايف الرشيدي وسعود العرادة في حديث مع أحد املسؤولني من البلدية  املزارعون يفترشون األرض كنوع من االحتجاج 
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ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


