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احلميضي: »التأمينات« من أوائل من طبقوا اإلدارة الرشيدة
أكد مدير عام املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة حمــد 
احلميضي ان املؤسسة من أوليات 
اجلهات احلكومية التي طبقت 
ممارســات احلوكمــة واإلدارة 
الرشيدة في القطاع العام. وأكد 
احلميضي في تصريح لـ »كونا« 
سعي املؤسسة الى تعميم هذا 
اإلطار منوذجا للجهات احلكومية 
األخرى، مبينا انه متت مواءمة 
تصميم إطار احلوكمة مع جميع 
القوانني والتشريعات التي تنظم 

عمل املؤسسة.
وأشار الى أن الندوة الدورية 
ألجهزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي التي اختتمت أعمالها 

أمس كانت فرصة حقيقية لعرض 
جتارب تلك األجهزة وتسليط 
الضــوء علــى التحديــات التي 

واجهتها.
وذكــر أن املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة فــي 
الكويت شاركت في الندوة عبر 
عــرض جتربتهــا فــي تصميم 
إطــار احلوكمة على مســتوى 
مجلس اإلدارة وعلى مســتوى 
قطاع االستثمار مبا يتوافق مع 
املمارســات الرائــدة والقوانني 
احملليــة. وبــني احلميضــي ان 
مشروع تصميم إطار احلوكمة 
كان مبادرة من قبل املؤسســة 
بناء علــى إدراكها التام ألهمية 
احلوكمة وعالقتها الطردية مع 

مؤشرات األداء للجهات احلكومية 
وخاصة التي لها دور اجتماعي 
مثل املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
وقــال إن النــدوة شــهدت 
عرضا ملكونــات إطار احلوكمة 
للمؤسسة ودور هذا اإلطار برفع 
كفاءة وفعالية األعمال وتفعيل 
البيئة الرقابية وحتقيق توقعات 
املشتركني من حتقيق الشفافية 
واإلفصاح واستمرارية األعمال 

وحماية حقوقهم بشكل عام.
وأوضح أن املؤسسة تقوم 
حاليا بتطبيق مخرجات مشروع 
احلوكمة بشكل تدريجي بناء على 
منهجية واضحة إلدارة عمليات 

التحول والتغيير.

حمد احلميضي

برعاية وحضور وزير التجارة ومدير عام الهيئة

املعهد الصناعي بـ »التطبيقي«
ينظم امللتقى الشبابي األول الشهر املقبل

حتت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد 
االثري ينظم املعهد الصناعي - صباح السالم امللتقى 
الشبابي االول »Performance Empowerment« وذلك خالل 
الفتــرة مــن ١ - 3 مايو ٢٠١٧ في مقــر املعهد الصناعي 

مبنطقة صباح السالم.
وحول امللتقى أكــد مدير املعهد الصناعي - صباح 
السالم م. ناصر املهندي أن هذا امللتقى يأتي تطبيقا لرؤية 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد بأن تكون 
»الكويــت مركزا جتاريا وماليا« عام ٢٠35، وفي دعمه 

للشباب الكويتي، والستراتيجية األمم املتحدة لتمكني 
الشــباب في التنمية املستدامة لعام ٢٠3٠، ولتنصيب 
الكويت عاصمة للشــباب العربي في شهر مايو املقبل 
لعــام ٢٠١٧م، موضحا بأن امللتقى ســيتضمن عدد من 
الدورات التدريبية الهندسية التخصصية مبجال الكهرباء 
والسيارات واالنشاءات وامليكانيكا، باالضافة الى دورات 
عن التدريب بوجه عام وأثره على املشاريع الصغيرة 
واخرى للتطوير الذاتي، مشيرا الى انه سيقام معرض 
مصاحب مللتقى الشــباب األول عن إجنازات الشــباب 
الكويتي في التخصصات الهندســية الفنية واملشاريع 

التجارية احلرفية.

وفد جمعية الصحافيني عاد من رحلة العمرة

عــاد إلــى البــالد وفــد 
جمعيــة الصحافيــني من 
رحلة العمرة التي نظمتها 
الفتــرة  اجلمعيــة خــالل 
الشــهر   ١5 إلــى   ١٢ مــن 
اجلاري ألعضاء اجلمعية 
وعائالتهم بعد زيارة ملكة 
املكرمــة واملدينة املنورة، 
وقد أبدى املشــاركون في 
الرحلة سعادتهم وتقديرهم 
للجهود املبذولة والتنظيم 
املميز من املشــرفني عليها 
مشيدين بالدور الذي تقوم 
به اجلمعية خلدمة أعضائها 

وأسرهم.

فاطمة حسني متوسطة عماد بوخمسني ورابعة مكي جمعة وحسام املطوع

حسن الصايغ وأشرف الصدفيبعض الزمالء مبالبس اإلحرام

فاطمة حسني وعدنان الراشد وحسام املطوع باحلرم املكي

الزميل عدنان الراشد يتوسط بعض زمالء رحلة العمرة

الزمالء أعضاء رحلة العمرة مبالبس اإلحرام بالطائرة

واإىل ال�سـادة ال�سيـوخ والــوزراء واأع�سـاء جمل�سي الأمــة والبـلـدي

ولكل من تف�سل مبوا�ساتهم فـي وفاة فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�سواء باحل�سور �سخ�سيًا اأو بالت�سال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�سر يف ال�سحف

�سائلني اهلل العلي القدير األ يريهم مكروهًا بعزيز

عــائــــــــالت
 المعييف والرقم  والمحري

يتقدمون بجزيــل ال�سكـــر وعظيـــم المتـنـــان اإىل

مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

ال�سـيـخ/ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح

و�سمــــــو ولــــــي الــــعـــهـــد الأمــــني

ال�سـيـخ/ نواف الأحمد الجابر ال�سباح

ومعايل رئي�س جمل�س الأمة

ال�سيــــد/ مـــرزوق عـــلـــي الــــغــانــم

عيسي عبدالله عبدالرحمن المعييف

م املشاريع الفائزة بفعالياتها اليوم »ابتكار الكويت« تكرِّ
أعلنت مبرة السعد للمعرفة 
والبحث العلمي الكويتية إقامة 
احلفل اخلتامي وتوزيع اجلوائز 
ملسابقة الشيخة فادية السعد 
الصباح )ابتكار الكويت ألبحاث 

ومشاريع الطالبات( اليوم. 
وقالــت مدير عــام مبادرة 
ابتكار الكويت د.فاطمة الهاشم 

في تصريح صحافي ان املسابقة 
التي انطلقت عام ١999 ضمن 
فعاليــات تهــدف الــى تدعيم 
وتعزيز صورة املرأة من خالل 
االستثمار في العنصر النسائي 
الكويتــي وصوال الى التنمية 

املستدامة.
وأضافت ان االحتفال سيقام 

الشــؤون  بحضــور وزيــرة 
االجتماعيــة ووزيــرة الدولة 
للشــؤون االقتصاديــة هنــد 
الصبيح ومشــاركة وفود عن 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
إذ سيتم إعالن املشاريع الفائزة 
في املسابقة للمرحلتني الثانوية 
واملتوسطة على مستوى دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأفــادت بأن لــدى مبادرة 
ابتكار الكويت ألبحاث ومشاريع 
الطالبات رؤية مستقبلية نحو 
االنطالق للدول العربية ومن ثم 
للعاملية بعد أن حققت النجاح 
بانطالقها خليجيا لتشمل دول 

مجلس التعاون اخلليجي.


