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المطيري: »تعاونية الصليبخات« افتتحت مركز خدمة المساهمين

لالعتماد واتخاذ اجراءات العضوية وفتح 
رقم املساهمة واستخراج بطاقة العضوية، 
فضال عن شعبة خاصة باالرباح وعائد 
املش���تريات تختص الشعبة بتجميع 
مشتريات املس���اهمني، احتساب عائد 
املشتريات حسب ما يتقرر في امليزانية 
باالضافة الى شعبتي البطاقات العائلية 
واخلدمات املوس���مية ورعاية مرضى 

السكري وخدمات اخرى.
بدوره، أش���اد عض���و مجلس االمة 
د.جمعان احلربش بجهود مجلس االدارة 
جلمعية الصليبخات وبتواصلهم مع 
املساهمني بشكل راق، مؤكدا ان نواب 
االمة يساندون كل مجتهد ويقفون ضد 

االس���تقبال والعالق���ات العامة والتي 
تختص باس���تقبال املراجع���ني والرد 
على استفساراتهم وتزويدهم بالنماذج 
اخلاصة باملعاملة املراد اجنازها واالعالن 
عن مواعيد اخلدمات املوسمية ومواعيد 
استقبال طلباتها كاالعالن عن مواعيد 
فتح باب العمرة وش���روطها وحفالت 
املتفوقني وغيرها واالعالن عن  تكرمي 
انعقاد اجلمعية العمومية، مشيرا الى 
ان املركز يش���تمل أيضا على ش���عبة 
خاصة باملساهمني تختص بتسلم مناذج 
املس���اهمني اجلدد ودراسة مدى توافر 
ش���روط االنضمام لعضوية اجلمعية 
واملستندات املطلوبة وعرض النماذج 

مركز واحد ملا يحققه ذلك من يسر وسهولة 
في تقدمي حزمة اخلدمات ويهدف الى جتميع 
كل اخلدمات للمس����اهمني في مكان واحد 
ووحدة ادارية تخصصية شاملة مبا يساعد 
في تعريف املساهم بكل اخلدمات التي من 
املمكن ان يستفيد منها عن طريق »مكتب 
العالقات العامة واالستقبال« املزمع إنشاؤه 
بالهيكل التنظيمي املقترح للمركز، فضال 
عن تعريف املساهم بالشروط القانونية 
والتنظيمية لالشتراك في اخلدمات التي 
لها ضوابط خاصة كرحالت العمرة وتكرمي 
املتفوقني وتوفير الوقت واجلهد للمراجعني 

من املساهمني.
وذكر ان املركز يشتمل على شعبة 

أي مخالف، مشيرا الى ان مجلس ادارة 
جمعية الصليبخات يستحق كل الدعم 

واملساندة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل املس���اعد لقطاع 
التعاون حمد املعضادي بجهود مجلس 
ادارة جمعية الصليبخات والدوحة في 
انش���اء مركز املساهمني بصفة خاصة 
وفيما يتعلق بكل اخلدمات املقدمة ألهالي 
منطقتي الصليبخات والدوحة بصفة 
عامة، مؤكدا ان املؤشرات تدل على ان 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات يعمل 
من اجل املنطقة وليس من اجل مصالح 
شخصية، وهذا ليس بغريب على العمل 
التعاوني، حيث ان التعاونيات تعمل من 
أجل تقدمي افضل اخلدمات للمساهمني، 
مشيرا الى ان بعض مجالس االدارات في 
اجلمعيات لم توفق في ادارة جمعياتها 
في الفترة االخيرة، إال ان االغلبية حققت 

جناحات كبيرة شعر بها اجلميع.
وأش���اد بفكرة وتنفيذ انشاء مركز 
ملساهمي جمعية الصليبخات لتسهيله 
اجناز معامالت املس���اهمني فضال عن 
مس���اهمته في خلق فرص عمل جادة 
للعمالة الوطنية، مبديا استعداد الوزارة 
ممثلة في قطاع التعاون لتقدمي أي دعم 
للجمعية وللجمعيات االخرى، كاشفا 
عن اجتماعات مع بلدية الكويت من أجل 
إضافة أنشطة للتعاونيات والتنسيق 
من اجل تنظيم توقيع املخالفات على 

اجلمعيات.

محمد راتب
برعاية وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل املس����اعد لقط����اع التعاون حمد 
املعض����ادي، وبحضور عض����و مجلس 
االمة د.جمعان احلربش ورئيس وأعضاء 
مجلس ادارة جمعية الصليبخات التعاونية 
ورئيس فرع جمعية االصالح بالصليبخات 
الشيخ يوس����ف الشطي ومختار منطقة 
الصليبخات نواف أبوشيبة ومختار منطقة 
الدوحة ناصر الهبي����دة ومختار منطقة 
القيروان صباح العنتري، مت صباح أمس 
افتتاح مركز خاص خلدمة املساهمني في 

صالة أفراح اجلمعية.
وعق����ب االفتتاح اس����تعرض رئيس 
جمعي����ة الصليبخ����ات والدوحة د.مطر 
املطيري للحضور أهداف املركز، مشيرا 
ال����ى ان مجلس االدارة حرص على اقامة 
مركز خاص خلدمة املس����اهمني يقدم في 
بداية افتتاحه أكثر من عش����رين خدمة، 
ويتوقع له ان يقدم أكثر من اربعني خدمة 
مع نهاية العام االول من انشائه، مشيرا 
الى ان افتتاح هذا املركز يأتي اس����تمرارا 
للنهج الذي يس����ير عليه مجلس االدارة 
في اتباع االس����اليب العلمية في االدارة 
التي تستلزم املراجعة املستمرة لألنظمة 
االدارية املتبع����ة بهدف التطوير وتقدمي 
االساليب واالفكار واالقتراحات التي تسهم 
في تطوير اخلدمات التي تقدم ملساهمي 

اجلمعية.
ولفت الى ان املشروع يتمثل في تقدمي 
اخلدمات التقليدية واملبتكرة وجتميعها في 

د.محمد العفاسي

الكندري مترئسا وفد »الشؤون« خالل احملادثات مع وفد نيبال

الشيخة فريال الدعيج تتوسط املشاركني في اللقاء السنوي

قص الشريط إيذانا بافتتاح مركز خدمة املساهمني في صالة أفراح جمعية الصليبخات

الوزير العفاسي يعود إلى البالد
في 26 الجاري

جهاز آلي بشهادات
الرواتب في إدارة عمل العاصمة

»الشؤون« أعدت مذكرة بشأن 
تعديل أوضاع العمالة المخالفة

الدوخي: نسبة النجاح بالمنظومة 
المهنية وصلت إلى %20

المدة الممنوحة للتعديل ش�هران من تاريخ
ص�دور الق�رار أو وفق التاري�خ المح�دد بالقرار

يعود بحمد اهلل في 26 اجلاري 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
البالد بعد متاثله للش����فاء  الى 
من الوعك����ة الصحية التي أملت 
ب����ه ونقل على اثره����ا الى لندن 
للعالج، وبهذه املناسبة اقام عميد 
السلك الديبلوماسي سفيرنا في 
الدويسان  اململكة املتحدة خالد 
ليلة امس االول حفل عشاء على 
شرف الوزير مبناسبة خروجه من 
املستشفى ومتاثله للشفاء.احلمد 
هلل على الس����المة يا بو سعود 

وعودة محمودة ان شاء اهلل.

خالل اللقاء السنوي لمجلس إدارة مبرة خير الكويت

فريال الدعيج: تعزيز ثقافة العمل التطوعي
ودعم برامج التنمية االجتماعية والبشرية

تعتبر النموذج الوحيد الذي يعمل من 
دون تفرقة بسبب الديانة او املذهب او 
اجلنس او اجلنس���ية، فضال عن كونه 
النم���وذج الذي يطبق االهداف ويحقق 

الرسالة احلقيقية للمبرات.
واكد في حديث���ه ان الثقة االميرية 
السامية في املبرة واملتمثلة في استقباله 
العضاء مجلس ادارتها وتبرعه الكرمي 
ألقت مبس���ؤولية  الحد مش���روعاتها 
كبيرة عل���ى العاملني، وق���ال: لقد كنا 
املبرة الوحيدة التي حازت ثقة القيادة 
السياس���ية متمثلة في صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء، كما استطعنا نيل ثقة 
االجه���زة احلكومية التي نتعامل معها 
والدليل اختيار وزارة التربية للمبرة لكي 
توقع معها اتفاقية، وهذه املرة االولى 
التي توقع فيها مؤسسة حكومية مثل 
هذه االتفاقية مع جمعية نفع عام وما 
ذلك اال ألننا نعد اجندة واضحة لكل عام 
وجنتهد في حتقيق ما حتتويه وننطلق 
في عملنا من املؤسس���ية التي نطبقها 
بحرفية، ثم قدم العيار الشكر لكل اجلهات 
واملؤسس���ات والشركات التي تعاونت 
مع املبرة واسهمت في تأديتها لرسالتها 
واتى على ذكرها جميعا، ثم استعرض 
اجنازات املبرة للعام املاضي، مبديا امله 
في ان يشهد العام 2011 حتقيق اجنازات 

لدعمه الال محدود 
للمبرة والذي بدأ 
باستقبال مجلس 
ادارتها في بداية 
مسيرة عمله ثم 
الس���خي  تبرعه 
لترمي���م وتأهيل 
الطفول���ة،  دار 
وقالت: نحن اسرى 
لك���رم صاح���ب 
الس���مو االمي���ر 
نس���تطيع  ولن 
ان نوفي���ه حقه 
لفخورون  واننا 
بالعالق���ة الت���ي 
جمعتنا على مر 
العصور والتزال 

جتمع مقام الكويت بشعبها االصيل.
وقدمت الشيخة فريال الدعيج الشكر 
لكل من بذل جهدا مخلصا في س���بيل 
اجناح مسيرة املبرة وطالبت كل مواطن 
ومواطنة بضرورة العمل على ابراز وجه 
الكويت اخلي���ري واحلضاري، متمنية 

للجميع التوفيق.
ثم حتدث امني عام املبرة ناصر العيار، 
حيث اشار الى ان عدد املبرات في الكويت 
وصل الى 80 مب���رة، اال ان مبرة خير 
الكويت بشهادة مسؤولي وزارة الشؤون 

وللمجتمع.
املب���رة يأتي  وأوضح���ت ان عمل 
كحلقة من حلقات دعم العمل اخليري 
في الكويت، مؤكدة في الوقت نفس���ه 
على ان احلكومة لم تقصر فهي تقوم 
بدور كبير وتؤدي رسالة تسهم فيها 
املبرة مبا تضمه من قيادات ورثوا العمل 
التطوعي واخليري ابا عن جد، ثم قدمت 
باسم كل منتسب الى املبرة ومستفيد من 
عملها الشكر والتقدير واالمتنان لصاحب 
الش���يخ صباح االحمد  السمو االمير 

القادمة.
الى  واشارت 
ان مسيرة التنمية 
الت���ي  والبن���اء 
تتطل���ع الكويت 
لتحقيقها حتتاج 
الى بذل املزيد من 
وادراك  اجله���د 
املسؤوليات والى 
جميع  تكات���ف 
الدولة،  قطاعات 
ومنها قطاع العمل 
التطوعي اخليري 
الذي  واالنساني 
علي���ه  تع���ول 
الكثير من الدول 
من اجل النهوض 

التنموي���ة واالجتماعية  ببرامجه���ا 
والبشرية.

وقالت ان فكرة اش���هار مبرة خير 
الكويت وما حققته على مدى السنوات 
االربع املاضية كان نتاج قناعة واميان 
القائم���ني على ادارته���ا ومتطوعيها 
الى  ومتطوعاتها مبا تتطل���ع املبرة 
حتقيق���ه من اهداف نبيلة ورس���الة 
سامية حتمل في معانيها ومضمونها كل 
اخلير للفئات التي تستهدفه وللدولة 

بشرى شعبان
أكدت رئيس���ة مجلس ادارة مبرة 
الدعيج  الكويت الشيخة فريال  خير 
اهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى 
العقبات  افراد املجتمع ومواجهة  كل 
والصعوبات التي حتول دون امكانية 
تفعيل ه���ذا العمل على املس���تويني 

الرسمي واالهلي.
جاء ذلك في اللقاء السنوي الرابع 
ملجلس ادارة املبرة الذي اقامته مؤخرا 
جريا على عادتها السنوية في تنظيم 
مثل لقاء كهذا نهاية كل عام ميالدي، 
حيث اس���تعرض من خالله اعضاء 
وعضوات مجلس االدارة واملتطوعني 
واملتطوعات لديها م���ن ابناء وبنات 
اهل الكوي���ت منجزات عم���ل املبرة 
وما ل���دى القائمني عل���ى ادارتها من 
آنية  خطط واس���تراتيجيات عم���ل 

ومستقبلية.
وكانت الشيخة فريال الدعيج قد 
اعربت في مس���تهل حديثها عن بالغ 
امتنانه���ا وتقديرها جله���ود اعضاء 
املبرة وما  ادارة  وعضوات مجل���س 
قاموا به من اجن���از ملصلحة الفئات 
االجتماعية التي تستهدفها املبرة في 
عمله���ا اخليري واالنس���اني، مؤكدة 
على ان هذا اجلهد يأتي مكمال للجهد 
الرسمي الذي تقوم به حكومة الكويت 
ألجل حاضر ومستقبل البلد واالجيال 

الكندري: الكويت تفتح أبوابها للعمالة 
المدربة من جمهورية نيبال

المعضادي ل� »األنباء«: »ميكنة خدمات التعاون« 
قيد الطرح إلرساء المناقصة إيذانًا بالتنفيذ

»تشغيل ذوي اإلعاقة بدول مجلس التعاون« 
هو شعار ملتقى الجمعية الخليجية لإلعاقة

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد لقطاع التعاون حمد 
املعضادي ان قطاع التعاون بالتنس���يق مع 
قطاع التطوير والتنمية االدارية في الوزارة 
قد انتهوا من اعداد مش���روع متكامل للربط 
اآللي بني اجلمعي���ات التعاونية واالحتادات 

والوزارة.
وق���ال في تص���ري���ح ل���� »األنب����اء« ان 
امل����ش���روع قد اص���بح في عه���دة قط���اع 
التطوي���ر االداري ال���ذي يع���مل على طرحه 
مناقص���ة للتنفيذ على ام���ل ان يتم ذلك في 

اسرع وقت.

واضاف املعضادي ان املشروع يشكل نقلة 
نوعية في مجال العمل التعاوني ويساهم في 
معاجلة الكثير من االشكاالت التي كان يعاني 
منها ه���ذا القطاع احليوي، وبني ان مشروع 
الربط اآللي من املش������اريع املتطورة والذي 
يأتي ضمن خطة عمل احلكومة االلكترونية 
ويتضمن تسجيل املساهم���ني، باالضافة الى 
ربط اجلمعي���ات التعاوني���ة واحتاداتها في 
الوزارة ويخفف من الدورة املس���تندية التي 
كانت حتصل، كما يسهل عملية الرقابة على 
الوزارة، ويعالج جميع الصعوبات والعقبات 

التي نعاني منها حاليا.

امور  الكويت���ية ألولياء  أعلن��ت اجلمع��ية 
املعاق���ني االنت���هاء من االس���ت���عداد للملتقى 
اخلليجي العلمي احلادي عش���ر الذي تن���ظمه 
اجلمع���ية اخل���ليجية لالع����اقة في الف����ترة 
ب���ني 5 و7 ابريل ويق����ام ف�����ي الكويت حتت 
شعار »تشغ�����يل األش���خ���اص ذوي اإلعاقة 
ب���دول اخلليجي � األنظ����مة والقوانني وبيئات 

العمل«.
وقالت اجلمعية في بيان صحافي أمس بهذه 
املناسبة ان سبب اختيار هذا املوضوع للمؤمتر 
يرجع ألهميته الكبرى كونه الركيزة األساسية 
التي يقوم عليها النهوض مبستوى األشخاص 
ذوي االعاقة ولتحسني مستوى معيشتهم وتعزيز 

مفهوم االعتماد على النفس.
وأكدت حرصها على التصدي لهذه القضية 
املهمة والتي تشغل اوساط االعاقة في املجتمعات 
اخلليجية، مش�����يرة ال���ى تعاونها كل عام مع 
اجلمعية اخلليجية لالعاق���ة للخروج بأفضل 

التوصيات.
وأشارت الى استقبالها وفد اللجنة العلمية 
لالعالن عن بدء انطالق االس���ت�عدادات النعقاد 
امللتقى ولتقييم أوراق العم���ل املشاركة ووضع 
اجلدول الزمني للمحاضرات واألنشطة، اضافة 
الى وضع اجلدول الزمني للمحاضرات واألنشطة 
االخرى واختيار رؤس���اء اجللس���ات وورش 

العمل.

بشرى شعبان
أشاد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مبتانة 
العالقات بني الكويت وجمهورية نيبال وبتطورها 
من خالل التعاون القائم بني البلدين الصديقني في 
جميع املجاالت، مشيرا الى ان الكويت تفتح ابوابها 
خالل الفترة املقبلة للعمالة املدربة والتي ستساهم 

بال اي شك في حتقيق خطط التنمية للكويت.
جاء ذلك خالل اللق����اء الذي جمع وكيل الوزارة 
ونائبة رئيس وزراء جمهورية نيبال سوجيتا كويراال 

والوفد املرافق والتي تزور البالد حاليا.
ومن جانبها أكدت نائبة رئيس وزراء جمهورية 
نيبال سوجيتا كويراال على عمق العالقات الطيبة 
واملتينة بني البلدين الصديقني آملة ان تتطور هذه 
العالقات الى األفضل دائما كما أشادت باهتمام اجلانب 
الكويتي في جميع املجاالت بتطور العالقات وتنميتها 
وزيادة مجاالت التعاون والتي ستساهم في دفع عجلة 

التنمية في الكويت. واش����ار الكندري الى ان اللقاء 
تطرق ملناقشة عدة موضوعات من أهمها موضوع 
العمالة النيبالية في الكويت وسبل إزالة املعوقات 
التي تواجه استقدام هذه العمالة وما مدى استيعاب 
السوق الكويتي للنوعيات التي يتطلبها من العمالة 
املؤهلة واملدربة كما اتفق اجلانبان على اجراء املزيد 
من التشاور حول مشروع اتفاقية تفاهم بني البلدين 
الصديقني للوقوف على أفضل الصيغ لتطبيق تلك 
التفاهمات على أرض الواقع. هذا وقد قدمت الضيفة 
الشكر والتقدير للوكيل واملسؤولني على ما مت طرحه 
إلبدائهم االستعداد والتعاون املثمر البناء لتطوير 
العالقات بني البلدين ملا فيه اخلير للجميع كما أشار 
الوكيل في نهاية اللقاء الى ان املسؤولني بالكويت 
يس����عون دائما الى تطور العالقات بني جميع دول 
العال����م والكويت والتي تتميز دائما بعالقات طيبة 

ووطيدة مع اغلب دول العالم.

اكد الرئيس املهني ملنظومة 
املؤه���الت املهني���ة الكويتية 
انه تسهيال  الدوخي  د.فوزي 
على من لم يجتازوا اختبارات 
املنظومة الذين يريدون التقدم 
مرة اخرى لالختبار لن ترفض 
طلباتهم في حال حصولهم على 
شهادات معتمدة من جهة معتمدة 
داخل الكويت تفيد مبعاجلتهم 
الوجه القص���ور لديهم، الفتا 
الى ان نسبة جناح املتقدمني 
الجتياز تلك االختبارات بلغت 
في الفترة احلالية 20% بعد ان 

كنت 7% في السابق.

بشرى شعبان
عمال بتس���هيل االجراءات امام املراجعني وتبسيط االجراءات 
ولتخفيف معان���اة االنتظار الطويل قام���ت ادارة عمل العاصمة 
بالتعاون مع وحدة تفتيش العمل بتركيب جهاز الكتروني خاص 
يستطيع من خالله املراجعون التأكد من انتهاء شهادات الرواتب 

ومدة صالحيتها.
وذلك عبر ادخال رقم امللف املوحد املسجل على اعتماد التوقيع 
العائ���د لصاحب العمل فقط، حيث يتم تزوي���ده آليا باملعلومات 

العائدة لكشوفات البنوك بشأن الرواتب.
وهذا اجلهاز يخفف من طوابير املراجعني امام الكونترات احملددة 

لكشوفات الرواتب.

بشرى شعبان
علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الش����ؤون ان قطاع 
الشؤون القانونية في الوزارة انتهى أمس من اعداد املذكرة اخلاصة 
مبنح فترة الس����ماح للعمالة الوافدة املخالفة لقانون اإلقامة لتعديل 
أوضاعه����ا وتوقعت ان يتم رفعها الى مجلس الوزراء هذا األس����بوع 
العتمادها وإصدار القرار الذي يحدد املدة الزمنية والفئات املستفيدة 
من هذا القرار. وبينت املصادر ان املذكرة ش����ددت على مراعاة جميع 
القيود القانونية بشأن املخالفني ولديهم أحكام. الى جانب ان يقوم من 
يريد االستمرار في البالد بتعديل وضع إقامته بعد دفع الغرامات ويتم 
منحه إقامة. وتوقعت املصادر ان تكون املدة املمنوحة لتعديل األوضاع 

شهرين من تاريخ صدور القرار أو وفق التاريخ احملدد بالقرار.

د.فوزي الدوخي


