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اعتبارًا من يوم األحد املوافق 2016/05/01 لغاية يوم األحد املوافق 2016/05/08 
ًمساًءمساًء( عدا يومي اجلمعة والسبت ً( ومساًء( ومساًء )من الساعة 6:00 حتى 9:00  على فترتني صباحًا )من الساعة 9:00 حتى 1:00 ظهرًا

واالنسحاب من يوم الثالثاء املوافق 2016/05/10 لغاية يوم اخلميس املوافق 2016/5/12
وية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبافعلى من يرغب من الأطباء يف تر�صيح نف�صه لع�صوية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبافعلى من يرغب من الأطباء يف تر�صيح نف�صه لع�صوية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبًا

ً ل�صرتاكات 

وية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبا

ً

وية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبا

ً باأنه يجب اأن يكون املر�صح كويتي اجلن�صية وم�صددًا باأنه يجب اأن يكون املر�صح كويتي اجلن�صية وم�صددا ً

وية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبا

ً

وية جمل�س الإدارة مراجعة اجلمعية, لتعبئة ا�صتمارة الرت�صيح م�صطحبا

معه �صهادة اجلن�صية الأ�صلية اأو البطاقة املدنية الأ�صلية, علما

اجلمعية حتى عام 2015 على الأقل واأن يكون قد مرت على ع�صويته باجلمعية �صنتان.

كما...
تدعو اجلمعية الطبية الزمالء األعضاء العاملني حلضور:

:  )اجلمعية العمومية( يوم الأربعاء املوافق :  )اجلمعية العمومية( يوم الأربعاء املوافق :  )اجلمعية العمومية( يوم الأربعاء املوافق 2016/5/25: يف متام ال�صاعة  يف متام ال�صاعة 9:00 �صباحا�صباحًا ً

تدعو اجلمعية الطبية الزمالء األعضاء العاملني حلضور:
ً

تدعو اجلمعية الطبية الزمالء األعضاء العاملني حلضور:
اأول

• مناق�صة التقريرين الإداري واملايل عن الفرتة من 2015/1/1 حتى 2015/12/31.
• امليزانية العامة واحل�صاب اخلتامي يف 2015/12/31.

تقرير مراقب احل�صابات.• تقرير مراقب احل�صابات.• تقرير مراقب احل�صابات.

وؤجل الجتماع ملدة �صاعة ي�صبح بعدها قانونياهذا ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع يوؤجل الجتماع ملدة �صاعة ي�صبح بعدها قانونياهذا ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع يوؤجل الجتماع ملدة �صاعة ي�صبح بعدها قانونيًا مهما كان عدد احلا�صرين. مهما كان عدد احلا�صرين.

 ) )2016/05/24 املوافق  العادية والنتخابات )الثالثاء  العمومية  اآخر موعد لقبول ال�صرتاكات حل�صور اجلمعية  باأن  املوافق   العادية والنتخابات )الثالثاء  العمومية  اآخر موعد لقبول ال�صرتاكات حل�صور اجلمعية  باأن  املوافق   العادية والنتخابات )الثالثاء  العمومية  اآخر موعد لقبول ال�صرتاكات حل�صور اجلمعية  اأن  ً

هذا ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع ي

ً

هذا ويف حالة عدم اكتمال الن�صاب القانوين لالجتماع ي

علما

ًحتى ال�صاعة الثامنة م�صاًءحتى ال�صاعة الثامنة م�صاًء.

ثانيًا: )انتخاب جمل�س الإدارة( يوم الأربعاء املوافق : )انتخاب جمل�س الإدارة( يوم الأربعاء املوافق : )انتخاب جمل�س الإدارة( يوم الأربعاء املوافق 2016/5/25:

ً, ولقد تقرر حتديد فرتة الإدلء بالأ�صوات اعتبارًا, ولقد تقرر حتديد فرتة الإدلء بالأ�صوات اعتبارًا من ال�صاعة 11:00 • انتخاب جمل�س اإدارة جديد لالأعوام 2016 - 2017
ًم�صاًءم�صاًء, )علمًا باأن الفرتة من ال�صاعة 1:30 ظهرًا اإىل ال�صاعة 2:30 ظهرًا راحة(. م�صاء8:00 م�صاء8:00  �صباحًا حتى ال�صاعة 

هذا وي�صرتط حل�صور اجلمعية العمومية والإدلء بال�صوت:هذا وي�صرتط حل�صور اجلمعية العمومية والإدلء بال�صوت:

• اأن يكون كويتي اجلن�صية.
• اأن يكون م�صت على ع�صويته باجلمعية 6 �صهور على الأقل.

ًاأن يكون م�صددًااأن يكون م�صددًا ل�صرتاكات اجلمعية حتى عام 2015 على الأقل.  •
- مالحظة: الرجاء اإح�صار البطاقة املدنية الأ�صلية اأو اجلن�صية الأ�صلية لدخول اجلمعية العمومية والنتخابات.

هذا, ويتوافر لدى اإدارة اجلمعية التقريران الإداري واملايل ملن مل ت�صله الدعوة.

(1881181 ext 100/101/102) للمراجعة

مكان اجلمعية العمومية والنتخابات مببنى دار املهن الطبية باجلابرية.

رئيس مجلس إدارة اجلمعية الطبية الكويتية
الدكتور/ محمد حمدان املطيري

اجلمعية الطبية الكويتية

قرر مجلس إدارة اجلمعية الطبية الكويتية 
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لعامي 2016 - 2017 

االجتماعية او الغير.
وما االفكار اجلديدة التي 

ستقدمونها للمتقاعدين وتشكل 
نقلة نوعية في حياتهم؟

أهمه����ا توفي����ر منادي����ب 
ومراس����لني له����م للعمل على 
إجناز إجراءاتهم لدى اجلهات 
احلكومية وغيرها من املعامالت، 
والعمل على إشراك املتقاعدين 
ني�ني�ني واملعلمات في  ���� �م����ن املعلم���م����ن املعلم��
التربوي م����ن خالل  املي����دان 
توفي����ر الدروس اخلصوصية 
واالستفادة من خبراتهم في هذا 

املجال كدروس تقوية.
كم يبلغ عدد املتقاعدين 

الكويتيني حسب آخر احصائية؟
نح����و 119 أل����ف متقاع����د 

ومتقاعدة.
وهل من بينهم املتقاعدون 

العسكريون؟
املتقاعدين  ال، فقط تخص 

املدنيني.
هل مت حتديد مقر خاص 

باجلمعية؟
الى اآلن لم يتم حتديد مقر، 
ونحن في ط����ور ترتيب مقر 
مؤقت ال����ى ان يتم إيجاد مقر 
دائم، ونحن ال نريد ان جنمع 
كل اخلدمات في مقر واحد، وإمنا 
سيكون هناك تعاون مع مراكز 
تنمية املجتمع في احملافظات 
الست للعمل على تقدمي افضل 
اخلدمات للمتقاعدين وهي من 
بني األولويات اخلاصة بنا والتي 
سنعمل على حتقيقها على ارض 

الواقع.

البرام����ج لتش����غيلها  اع����داد 
وتنظيمها، وجلنة اس����تثمار 
املوارد املالية وتختص باقتراح 
وأنشطة برامج وفعاليات تنمي 
املوارد املالية للجمعية وتأمني 

مشاريع وقف خيرية.
وما هو الدور االجتماعي لها؟

اع����داد خط����ط اجتماعية 
وثقافية من قبل جلنة مختصة 
لتساعد اجلمعية وفروعها على 
تقدمي افضل اخلدمات للمتقاعدين 

لتلبية احتياجاتهم.
واملتقاعدون من ذوي 

االحتياجات اخلاصة هل لهم 
مكان في خطتكم؟

هناك خطة مدروس����ة من 
خالل العمل على تشكيل جلنة 
خاص����ة تعنى بش����ؤون ذوي 
االعاقة وتقدمي كل اخلدمات لهم 

لتسهيل حياتهم اليومية.

وهل النساء المتقاعدات لهن 
مكان ونصيب في الجمعية؟ 

نعم من خالل جلنة نسائية 
تقوم على االهتمام باملتقاعدات 
وتلبي����ة طلباته����ن من جميع 

االحتياجات في حياتهن.
وهل سيكون هناك تنسيق 

مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بخصوص 

املتقاعدين؟
بالطبع، س����يكون ذلك من 
خالل جلنة الشؤون القانونية 
في اجلمعية وتقدمي أي معلومات 
يريدونه����ا بش����أن حقوقه����م 
القانونية سواء جتاه التأمينات 

معلومات وبيان����ات وخبرات 
ومؤهالت املتقاعدين وحتديثها 
دوري����ا لتكون متاحة للجهات 
احلكومي����ة واالهلية بغرض 
املب����ادرات،  التواص����ل ودعم 
والسعي احلثيث لدى اجلهات 
احلكومية لالستفادة من خبرات 
املتقاعدين، والعمل على اقامة 
الندوات والدورات واحللقات 
النقاشية ذات العالقة بشؤون 
املتقاعدي����ن، واملش����اركة في 
الفعاليات واالنشطة ذات العالقة 

بشؤونهم.
ما هي مطالباتكم للمتقاعدين 

الكويتيني؟
نطالب بتمثيلهم رس����ميا 
في مختلف اجلهات احلكومية 
والعمل على رفع احلد األدنى 
الش����هرية وإيجاد  للمعاشات 
عالوة س����نوية لهم، وتطبيق 
التأمني الصحي عليهم واعفائهم 
من رسوم اخلدمات احلكومية 
وتخفيض قيمة وسائل النقل 
لهم وان تكون لديهم نس����بة 
معلومة من مشاريع االسكان 

احلكومية.
ما هي اقسام اجلمعية؟

تنقسم الى جلنة العالقات 
العامة واإلعالم وتقوم على توفير 
خدمات العالقات العامة ملنتسبي 
وزوار اجلمعية املشاركني في 
املؤمت����رات واالجتماعات التي 
تعقدها، وجلنة التدريب وهي 
تعنى بتنظيم برامج التدريب 
والتركيز على نوعية البرامج 
وفئات املس����تفيدين واسلوب 

حدثنا عن إشهار جمعية 
املتقاعدين ومتى مت اشهارها؟ 

مت اش����هار اجلمعية في 17 
ابريل اجلاري، بعد جهد مشكور 
من وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل هند الصبيح وموافقتها 
انتظار  على اش����هارها بع����د 

طويل.
وكيف جاءت الفكرة إلنشاء 

اجلمعية؟
مرحل���ة التقاعد ال تعني 
التقوقع على الذات او االنغالق 
على النف���س بل هي مرحلة 
تقدير للنفس وتقييم طاقتها 
بعد سنوات طويلة من العمل 
في معت���رك الوظيفة، حيث 
يتف���رغ الش���خص حلياته 
اخلاصة وممارسة نشاطاته 
التي كان���ت تعوقها زحمة 
العمل، فمن خاللها يكتشف 
مهارات جديدة قد يتفرغ لها 
مستقبال، ومن هنا جاءت فكرة 
انشاء جمعية تتحدث باسم 
املتقاعدين وحتتضنهم وتطور 
كل اوضاعهم املالية والصحية 

واملعنوية واالجتماعية.
وماذا عن اهداف اجلمعية؟

ني�ني�ني وتطوير اوضاع  ���� �حتس���حتس��
املالية والصحية  املتقاعدي����ن 
واالجتماعي����ة واالقتصادية، 
والقيام بتنفيذ ودعم البحوث 
تس����ند  الت����ي  والدراس����ات 
للمتخصصني لتطوير أوضاع 
املتقاعدين ومعرفة اهتماماتهم 
واحتياجاتهم، وإنشاء قاعدة 
بيانات عملي����ة حتتوي على 

نسعى إلى احتضان 
املتقاعدين والعمل 

على حتسني 
أوضاعهم

تنفيذ ودعم 
البحوث والدراسات 

لتطوير أوضاع 
املتقاعدين 

ومعرفة اهتماماتهم 
واحتياجاتهم

إشراك املتقاعدين 
من املعلمني 

واملعلمات في 
امليدان التربوي

عبداهلل صاهود

عضو مجلس إدارة جمعية املتقاعدين طالب برفع احلد األدنى للمعاشات وإيجاد عالوة سنوية وتطبيق التأمني الصحي لهم

الشرهان لـ »األنباء«: قاعدة بيانات
ًلـ 119ألف متقاعد وحتديثها دورياًلـ 119ألف متقاعد وحتديثها دورياً

أشاد عضو مجلس ادارة جمعية المتقاعدين وعضو اللجنة التأسيسية أنور الشرهان بجهود وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل هند الصبيح في إشهار الجمعية مؤخرا، خصوصا ان تلك الجمعية 
لب على أعباء المعيشة والعمل على تحقيق مطالبهم، خصوصا ان مرحلة التقاعد ال تعني التقوقع على الذات او االنغالق على النفس بل هي مرحلة تعنى بشؤون المتقاعدين الكويتيين وتسهم في مساعدتهم للتغلب على أعباء المعيشة والعمل على تحقيق مطالبهم، خصوصا ان مرحلة التقاعد ال تعني التقوقع على الذات او االنغالق على النفس بل هي مرحلة تعنى بشؤون المتقاعدين الكويتيين وتسهم في مساعدتهم للتغلب على أعباء المعيشة والعمل على تحقيق مطالبهم، خصوصا ان مرحلة التقاعد ال تعني التقوقع على الذات او االنغالق على النفس بل هي مرحلة 

تقدير للنفس وتقييم طاقتها بعد سنوات طويلة من العمل.وأضاف الشرهان في حوار مع »األنباء« ان الجمعية تسعى الحتضان المتقاعدين والعمل على تطوير أوضاعهم المالية والصحية والمعنوية واالجتماعية. 
أنور الشرهانهرية وإيجاد عالوة سنوية لهم، وتطبيق التأمين الصحي عليهم وكذلك إعفاؤهم من رسوم الخدمات في كل الجهات الحكومية. فإلى تفاصيل الحوار:وطالب بالعمل على رفع الحد االدنى للمعاشات الشهرية وإيجاد عالوة سنوية لهم، وتطبيق التأمين الصحي عليهم وكذلك إعفاؤهم من رسوم الخدمات في كل الجهات الحكومية. فإلى تفاصيل الحوار:وطالب بالعمل على رفع الحد االدنى للمعاشات الشهرية وإيجاد عالوة سنوية لهم، وتطبيق التأمين الصحي عليهم وكذلك إعفاؤهم من رسوم الخدمات في كل الجهات الحكومية. فإلى تفاصيل الحوار:




