
محليات
االحد 20 سبتمبر 2015

13

»طفل املستقبل« تعلن عن وصول ألعاب جديدة
أعلنت ش���ركة طفل املس���تقبل 
»فيوتش���ر كيد« عن وصول ألعاب 
جديدة ومتنوعة تتناسب مع جميع 
األطفال ويأت���ي ذلك في ظل حرص 
الش���ركة على تقدمي كل ما هو جديد 
في عالم الترفية الذي اليزال الرغبة 

األولى لدى أفراد العائلة.
وأكد مدير إدارة التشغيل في الشركة 
محمد سعد أن الشركة تسعى لتوفير 
األفضل واألحدث لروادها ويعتبر ذلك 
من صميم عمل الشركة وإستراتيجيتها 
منذ تأسيسها وحتى اآلن، الفتا إلى 
أن طفل املستقبل حترص دوما على 
توفير كل اإلمكانيات التي تعمل على 
جذب أفراد العائلة في جميع فروعها 

وليس فرعا واحدا.
وأشاد سعد بالثقة الكبيرة التي 
يوليها عمالئها، مؤكدا أن تلك الثقة 
ل���م تأتي إال عن قناعة ملا ش���اهدوه 
م���ن تطوير وحتدي���ث وفقا ألحدث 
التكنولوجي���ا العاملي���ة ف���ي مجال 

الترفيه.

كريم طارق 

طالب الوكيل املساعد لقطاع التنمية االجتماعية 
بوزارة الشؤون علي الرومي جميع اجلهات واملؤسسات 
العامه واخلاصة واحلكومية بدعم وتشجيع أصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، من خالل توفير أماكن 
ومساحات لهم لعرض منتجاتهم، وذلك بهدف تعريف 
مرتادي تلك األماكن مبا يقدمه أصحاب املشروعات من 
منتجات ذات جودة عالية تنافس في بعض األحيان 

منتجات عاملية سواء غذائية أو استهالكية.
جاء ذلك في تصريح صحافي للرومي على هامش 
حفل افتتاح محالت املشروعات الصغيرة وبدء انطالقها 
مبقهى الساملية الشعبي، بحضور املراقب العام اإلداري 
للمقاهي الشعبية محمد التناك وعضو مجلس ادارة 
املقاهي الشعبية محمد البزاز ومشرفي مقهى الساملية 

الشعبي.
وأشاد الرومي بدعم ومساندة وزيرة الشؤون هند 
الصبيح ووكيل الوزارة د.مطر املطيري واجلهات 
احلكومية واألهلية ذات الصلة بدعم وإجناح مشاريع 
الشباب الكويتي وتيس���ير كل ما من شأنه توسع 
وجناح مش���اريعهم، مش���يرا إلى ان إدارة املقاهي 
الشعبية كانت أول املبادرين بالوقوف بجوار أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتوفير كل اإلمكانيات 

املتاحة لدعمهم.

أقيم ملتقى التدريب اخلليجي الثاني حتت عنوان »اسرار 
التدريب االحترافي« بتنظيم أكادميية اشراقة بالتنسيق 
مع معهد إكسبيرينس للتدريب. ورعاية سالم اجلميعان. 
بحضور رئي����س مجلس إدارة أكادمية اش����راقة املدربة 
سماح سالمة، ورئيس مجلس إدارة معهد إكسبيرينس 
استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت عيسى العنزي، 
واملدرب عبداهلل شاهني. وشارك في امللتقى عدد كبير من 
املدربني واملدربات من مختلف دول اخلليج منهم د.وائل 
العسق، د.يوس����ف اخلضر، د.ريهام احلميان، د.عطية 
العلي، د.صالح سرحان، د.غازي العتيبي، د.زهراء املعبي، 
د.رسمية الربابي، د.خميس الكندري، واملدربون: جمعان 
آل جابر، عبداحلكيم الذبحاني، سعود فقيها، عادل املغربي، 
رقية رمضان، واملستش����ار علوان الثقفي. بدوره، رحب 
اجلميعان خالل كلمته باحلض����ور من الدول اخلليجية 
الشقيقة، مشددا على دعمه الالمحدود ملثل هذه املبادرات 
وامللتقيات التي تهدف إلى تطوير اإلنس����ان وتدفعه إلى 
الدخول في آفاق جديدة من املعرفة والتقدم ما يس����اهم 
في تطوير حياته املهنية. ووجه اجلميعان رسالة خاصة 
إلى الشباب داعيا اياهم إلى الدخول في األعمال التجارية 
احلرة لتخفيف العبء عن القطاعات احلكومية خصوصا 
أن األعمال احلرة توفر فرصا أكبر للشباب من أجل تنويع 
مص����ادر الدخل، األمر الذي يحقق لهم حياة أفضل فضال 
عن ازدهار ومنو اجلانب االقتصادي في البالد ما يساعد 

على نهضة املجتمع بصورة شاملة.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة االشغال أن كلفة املشاريع 
اجلاري تنفيذها بقط����اع الطرق حاليا تبلغ 357 مليون 
دينار. وأضاف أن مشاريع الطرق التي يقوم قطاع الطرق 
بتنفيذها خ����الل الفترة احلالية بلغت 14 مش����روعا من 
أبرزها طريق اجلهراء وطريق جمال عبدالناصر وجسر 

جابر والطرق الرابطة والدائري السادس.
وأضاف أن هذه املشاريع في مراحل الترسية والتنفيذ 
والطرح ومنها لدى جلن����ة املناقصات املركزية وديوان 
احملاسبة ووزارة املالية للتدقيق على املستندات والوثائق 
اخلاصة بها، مش����يرا الى أن هذه املشاريع تنفذ من قبل 

شركات عاملية كبرى ذات خبرة في شبكة الطرق.
وكشف املصدر أن هناك ما يقارب 11 مشروعا للطرق 
سيتم طرحها مع نهاية السنة احلالية وذلك بعد موافقة جلنة 
املناقصات وديوان احملاسبة بعد فض العطاءات اخلاصة 

بالشركات التي سيتم تأهيلها لتنفيذ هذه املشاريع.

فرج ناصر

أكدت مصادر في وزارة املواصالت ان الوزارة ستشهد 
بعد إجازة عيد األضحى املبارك حركة تدوير جزئية 
للوكالء املساعدين وتشمل 3 وكالء مساعدين، مضيفا 
ان التدوير يشمل القطاعات ذات العالقة مع اجلمهور، 

وذلك لتفعيل آلية العمل في هذه القطاعات.
وكشفت املصادر ان الوزارة لم تشهد حركة تدوير 

على مستوى الوكالء املساعدين منذ فترة بعيدة.

علي الرومي خالل جولة على املعروضات

سالم اجلميعان وعيسى العنزي ود. وائل العسق خالل فعاليات امللتقى

الرومي: ضرورة دعم 
أصحاب املشاريع وتعريف 

املجتمع مبا يقدمونه

ختام ملتقى التدريب 
اخلليجي الثاني

357 مليون دينار تكلفة
 14 مشروعاً بالطرق

تدوير جزئي لـ 3 وكالء مساعدين 
بـ»املواصالت« بعد العيد


