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هند الصبيح ود.مطر املطيري وعدد من املراقبني املاليني واإلداريني                                          )أنور الكندري(

الصبيح: نتمنى االرتقاء بالعمل التعاوني دون عجز أو حل أو إحاالت للنيابة

»الشؤون«: تسكني 12 شاغرًا تضم مدير ومراقب إدارة 
املسنني ورئيس الرعاية املتنقلة بالفروانية

على حق����ه، وق����د مت فحص 
بعض التظلمات التي عرضت 
عل����ى مجل����س املوظفني، كما 
مت توقيع ق����رار 16 لعام 2016 
والذي يش����مل جميع قرارات 
التعاون الوزاري����ة واللوائح 
التي صدرت بعد صدور قرار 
35 الذي صدر في 5 اغسطس 
2014، الفتا إلى أن القرار 16 لعام 
2016 سيشمل جميع القرارات 
التي ص����درت بالقرار 35 وما 
صدر بع����ده من قرارات حتى 
اآلن، مش����يرا إلى أن القرار 16 
لعام 2016 يحتوي على 85 مادة 
مبوبة، باإلضافة إلى تصحيح 
بعض األمور التي جدت على 
اجلمعيات التعاونية.  وفي كلمة 
مبناسبة احلفل دعا املطيري 
املراقبني املاليني واإلداريني إلى 
القيام بأعمالهم على أكمل وجه 

وبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
لبالدهم وخلدمة مس����اهمي 
اجلمعيات التعاونية، مشيرا 
إلى أن الشؤون كرمت 96 مراقبا 
ماليا واداريا ممن تخرجوا في 
دورة تدريبية، كاشفا عن قيام 
الوزارة بافتتاح مركز تدريبي 
متكامل الغراض التدريب في 
مركز خدمة املجتمع في منطقة 
الزهراء لتقدمي الندوات وورش 
التدريب وغيرها من االغراض 
التي تساهم في رفع مستويات 
املوظفني. أما فيما يتعلق بدور 
الش����ؤون في ضب����ط عملية 
التبرعات خالل شهر رمضان 
املب����ارك، فأوضح املطيري أن 
الوزارة حظرت كل التبرعات 
النقدية واستبدلتها بالدفع عن 
طريق الكي نت حتى ال تذهب 
هذه االموال لغير مستحقيها.

في أن تثمر جهود املراقبني عن 
العم����ل بأفضل صورة ممكنة 
دون وجود عجز أو احاالت الى 
النيابة مبا يساهم في االرتقاء 
بالعمل التعاوني. من جانبه، 
قال وكي����ل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية د. مطر املطيري إنه 
مت تسكني بعض الشواغر التي 
تصل إلى 12 شاغرا، ومن بينها 
مدير إدارة املسنيني، ومراقب 
إدارة املس����نني، ورئيس قسم 
الرعاية املتنقلة بالفروانية. كما 
مت االنتهاء من جميع درجات 
االختيار على مستوى 3 برامج 
س����واء على مس����توى ديوان 
عام الوزارة وبرنامج الرعاية 
وبرنامج التعاون والتنمية«، 
موضحا انه »مت تطبيق قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية من دون 
مجاملة ألحد واجلميع حصل 

كريم طارق

أكدت وزيرة الشؤون هند 
الصبيح دعم ال����وزارة لعمل 
املراقبني املاليني واالداريني في 
الرقابة التعاونية إلصالح أي 
اعوجاج ف����ي عمل اجلمعيات 
التعاونية مب����ا يخدم العمل 
التعاون����ي، الفتة إلى أن قيام 
املراقب����ني بأعمالهم على أكمل 
وجه يساعد في تنظيم عمل 
اجلمعي����ات مالي����ا واداري����ا 
ويجنب الوزارة حل مجالس 
ادارات اجلمعيات التعاونية أو 
إحالة اعضاء بعض اجلمعيات 
التعاونية إلى النيابة العامة 
أو جهات التحقي����ق أو إيقاع 
أي عقوب����ات عليهم. جاء ذلك 
في تصريح صحافي لها مساء 
أم����س األول على هامش حفل 
تكرمي وتخريج املراقبني املاليني 
واإلداريني الذي نظمته إدارة 
الرقاب����ة التعاوني����ة في مقر 
احت����اد اجلمعيات التعاونية. 
وأضافت أن العمل الذي يقوم 
به املراقبون املاليون واالداريون 
في اجلمعيات التعاونية يساهم 
في ازدهار العم����ل التعاوني 
خلدمة املجتمع بعيدا عن حساب 
االرباح والعوائد، داعية اياهم 
الى وضع تق����وى اهلل نصب 
أعينهم ومراعاة الصالح العام 
بعيدا عن أي تأثيرات سياسية 
أو اجتماعية، معربة عن أملها 

سعد الدلح

مؤمتر »الواقع واآلمال«  لتعزيز دور القطاع التعاوني في االقتصاد الوطني
يعق����د احت����اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية مؤمتر 
مستقبل احلركة التعاونية في 
الكويت »الواقع واآلمال« اميانا 
منه بريادة التجربة التعاونية 
ف����ي الكويت برعاي����ة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
في 30 مايو املقبل بفندق جميرا 
� قاعة املسيلة 1، وذلك ملا حققته 
احلركة التعاونية من إسهامات 
في دعم الش����ركات الوطنية 
وتنش����يط حرك����ة التجارة 
الداخلي����ة واخلارجية وذلك 

لتداخل احلركة التعاونية في 
التنمية االقتصادية واملجتمعية 
داخل الكويت.  من جانبه قال 
املنسق العام ملؤمتر مستقبل 
احلركة التعاونية في الكويت 
»الواقع واآلمال« سعد الدلح 
في بي����ان صحافي إن املؤمتر 
سيتضمن فعاليات مختلفة اذ 
ستتخلله كلمة لوكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.مطر املطيري باإلضافة إلى 
ورشتي عمل تدريبيتني يقيمهما 
املعهد العربي للتخطيط حول 

مبادئ العم����ل التعاوني في 
ظل اقتصاد السوق وأوضاع 
القط����اع في الكوي����ت.  يذكر 
أن املؤمتر هو نت����اج تعاون 
بني ش����ركة باركود اإلعالمية 
ومجموعة فيج����ن اإلعالمية 
اللتني تتمتعان بخبرة طويلة 
في تنظيم املؤمترات واملعارض 
داخل الكويت وخارجها، ويأتي 
هذا التعاون مستهدفا بالدرجة 
األولى حتقيق مستقبل مشرق 
وآفاق رحبة للعمل التعاوني 

الكويتي.

حتى
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*ُتطبق األحكام والشروط
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