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لـــوفـاة املغفـور لها باإذن اهلل تعاىل

والـــــدته

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

هند الصبيح ود.مطر املطيري ود.فاطمة املال مع عدد من نزالء  دار الرعاية

عادل اجلميلي يتوسط مجلس اإلدارة خالل املؤمتر الصحافي

األهداف التي يسعى القطاع إلى 
حتقيقها، كما يساهم هذا اللقاء 
في رسم الفرحة والبهجة على 
وجوه اجلميع كأسرة واحدة 
في ظل هذه األجواء الرمضانية 

اإلميانية واإلنسانية.
وم����ن جانبه، ثم����ن وكيل 
الوزارة د.مطر املطيري حرص 
وزيرة الشؤون على مشاركة 
الرعاي����ة والعاملني في  نزالء 

وأكد اجلميل����ي انه لم يتم 
البالغة  املس����اس بالوديع����ة 
4 مالي����ني دينار عل����ى الرغم 
من حصولن����ا عل����ى موافقة 
وزارة الشؤون على تسييلها 
واالستفادة منها لتسديد الديون 
لكن مجل����س اإلدارة اجته إلى 
أمور أخرى والبقاء على الوديعة 
بتقليل املصاريف األخرى بتقليل 
املش����تريات وتقنينها حسب 
احلاجة واالعتماد على البضاعة 
السريعة وتقليل املخزون ليكفي 
حاجة شهر فقط والتركيز على 

األصناف املطلوبة للمساهم.
وكشف اجلميلي أن مبيعات 
اجلمعية بلغت حتى 2015/12/31 
32621002 دينار بينما قام مجلس 
اإلدارة بترشيد املشتريات، حيث 
قام بتخفيض املشتريات بنسبة 
10% تقريبا وهذا التخفيض له 
انعكاس على تطور السيولة 
البضاعة باملخازن  وتخفيض 

واألسواق وسداد املوردين.
وأوضح اجلميلي ان مجلس 

القطاع في حفل اإلفطار اجلماعي 
السنوي، مش����يرا إلى أن هذه 
اآلثار  الكثير من  املشاركة لها 
اإليجابية ف����ي بث روح األلفة 
والبهجة ف����ي نفوس اجلميع 
والعم����ل معا بروح األس����رة 
الواحدة واملتماسكة كفريق واحد 
يكمل بعض����ه بعضا من اجل 
خدمة فئات ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة واملس����نني واأليتام 

واألحداث وجميع الفئات.
الوكيل  وبدوره����ا، أعربت 
املس����اعد للرعاية االجتماعية 
د.فاطم����ة املال عن س����عادتها 
للمش����اركة في حف����ل اإلفطار 
اجلماع����ي بحض����ور وزيرة 
ال����وزارة  الش����ؤون ووكي����ل 
والوكالء املساعدين وكل النزالء 
من مختلف الفئات، مشددة على 
حرص قطاع الرعاية على تنظيم 
وإقامة الفعاليات واألنشطة التي 
تعود بالنف����ع على كل النزالء 
فضال عن إقامة وتنظيم ورش 
العمل في العديد من املجاالت 
والتي تستفيد منها أعداد كبيرة 
من الك����وادر العاملة مع نزالء 

الرعاية االجتماعية.

اإلدارة ح����رص على التخلص 
من البضاعة الراكدة ومخاطبة 
الش����ركات ووق����ف األصناف 
الشبيهة ومتت مخاطبة وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
واجله����ات املختصة للتخلص 
من البضاعة املنتهية الصالحية 
والضارة بالصحة العامة حفاظا 

على أموال املساهمني.
وأضاف اجلميلي ان مجلس 
ق����ام بعم����ل مهرجان  اإلدارة 
تس����ويقي ش����هري بأس����عار 
مخفض����ة مبش����اركة كب����رى 
الش����ركات مع توافر الكميات 
حتى نهاية املهرج����ان ومنها 
مهرجان شهر رمضان اجلاري 
باألسواق والفروع، والذي مت 
افتتاحه ويضم أصنافا رئيسية 
من املواد الغذائية واالستهالكية 
بأسعار غير مسبوقة طيلة فترة 
املهرجان باإلضافة الى مهرجان 
اخلضار أس����بوعيا ومهرجان 
البنش����ر، وقد حرص مجلس 
اإلدارة على حتمل الش����ركات 
تكاليف املهرجانات كاملة دون 
حتمي����ل ميزانية اجلمعية أي 

مبالغ إضافية.
وحول املشاريع املستقبلية 
قال اجلميلي: ان مجلس اإلدارة 
افتتاح فروع  حدد عددا، منها 
قس����ائم النس����يم قطعة 3 و4 
وافتتاح محالت استثمارية في 
النسيم اجلديدة 3 و4  قسائم 
وتخصيص فرع بنك في منطقة 
تيماء وتخصيص فرع بنك في 
منطقة النسيم وتوسعة فروع 
التموين ف����ي العيون وتيماء 
والقصر وتوسعة سوق النسيم 

املركزي.

وأش����ارت الصبيح إلى أن 
اإلفط����ار اجلماعي ه����و عادة 
س����نوية يحرص م����ن خاللها 
وزير الش����ؤون على مشاركة 
الرعاي����ة والعاملني في  نزالء 
القط����اع ف����ي حف����ل جماعي 
إلى أي مشاكل  يستمع خالله 
تواج����ه النزالء أو املوظفني أو 
املس����ؤولني ويسعى إلى حلها 
وتذليلها بهدف مواصلة حتقيق 

وهذا إجناز كبير. جاء حديث 
اجلميلي ف����ي مؤمتر صحافي 
عقده في مقر اجلمعية مبنطقة 
النسيم بحضور نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة ناصر صباح 
الشمري وأمني السر علي جابر 
املخلف وأعضاء مجلس اإلدارة 
خالد خليف العنزي وس����عود 
اجلنفاوي وإبراهيم العويهان. 
وأشار اجلميلي الى ان مديونية 
بيت التمويل الكويتي املتراكمة 
منذ سنوات س����ابقة بلغت 4 
مالي����ني دينار مت س����داد مبلغ 
2300000 دين����ار بواق����ع 100 
ألف دينار مع إشراقة كل يوم 
أحد أي مبعدل 400 ألف دينار 
شهريا ولم يتبق من املديونية 
سوى 1700000 دينار، وذلك بعد 
االتفاق على جدولة املديونية 
الكويتي  التموي����ل  مع بي����ت 
ومتت مخاطبة الشركات وإعادة 
التعامل مع االلتزام بسداد باقي 
مبلغ املديونية خالل األش����هر 

القليلة املقبلة.

بشرى شعبان

أك����دت وزي����رة الش����ؤون 
الدول����ة لش����ؤون  ووزي����رة 
التخطي����ط والتنمي����ة، هن����د 
الصبيح أن الوزارة ماضية في 
تقدمي كل أوج����ه الدعم لنزالء 
الرعاي����ة االجتماعية من ذوي 
االحتياجات اخلاصة واملسنني 
واأليتام ومختلف نزالء الرعاية 

االجتماعية.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلت به الوزيرة الصبيح على 
هام����ش مش����اركتها في حفل 
اإلفط����ار اجلماعي الذي نظمه 
قطاع الرعاية االجتماعية اول 
من ام����س الثالث����اء بحضور 
وكيل وزارة الش����ؤون د.مطر 
املطي����ري والوكيل املس����اعد 
للرعاي����ة االجتماعية د.فاطمة 
املال والوكيل املساعد لشؤون 
العدواني  التع����اون ش����يخة 
والوكيل املس����اعد للش����ؤون 
اإلدارية واملالية س����عد اخلراز 
وعدد م����ن املديرين واملراقبني 
ورؤساء األقس����ام وحشد من 

نزالء الرعاية.

محمد راتب

إدارة  أكد رئيس مجل����س 
التعاونية  النس����يم  جمعي����ة 
ع����ادل بش����يت اجلميل����ي ان 
مجلس اإلدارة احلالي تس����لم 
اجلمعية في 2015/9/18 وكانت 
في وضع مالي متواضع بلغت 
مديونيتها للشركات والبنوك 
قرابة 11 مليون دينار وحتديد 
املبلغ  10800000 دينار، وهذا 
كبير مت وض����ع خطة من قبل 
مجل����س اإلدارة لس����داده ومت 
س����داد أغلب املبلغ لعدد كبير 
من املوردين املتأخرة مبالغهم 
حتى ينزلوا بضائع للجمعية 
وال تبقى األرفف خالية حتى 
وصل مبلغ املديونية في نهاية 
شهر أبريل 2016 إلى 750000 
دين����ار، أي إن مجلس اإلدارة 
استطاع أن يسدد في فترة توليه 
خالل 7 أش����هر ونصف الشهر 
مبل����غ 3300000 دينار مبعدل 
نص����ف مليون دينار ش����هريا 

الصبيح: »الشؤون« ماضية في دعم نزالء »الرعاية االجتماعية«

اجلميلي: خفضنا مديونية تعاونية النسيم  إلى 7.5 ماليني

مجلس إدارة 
اجلمعية تسلمها 

مديونة بـ 11 مليونًا 
قبل  7 شهور

لم يتم املساس 
بالوديعة البالغة

4 ماليني دينار على 
الرغم من حصولنا 
على موافقة وزارة 
الشؤون بتسييلها

بيت الزكاة تسلم زكاة
تعاونية علي صباح السالم

تسلم بيت الزكاة ش����يكا بزكاة جمعية 
علي صباح السالم التعاونية.

وقد حضر رئيس مجلس إدارة جمعية 
علي صباح السالم التعاونية م.منصور املري 
وسكرتير مجلس اإلدارة محمد حامد إلى بيت 

الزكاة لتسليم شيك الزكاة. 
وكان في استقبال وفد جمعية علي صباح 
السالم التعاونية كل من املدير العام لبيت 
الزكاة د.ابراهيم الصالح، ونائب املدير العام 
للموارد البشرية ببيت الزكاة كوثر املسلم، 
ومراقب خدم����ات املتبرعني ببي����ت الزكاة 
عبداللطيف البصيري، ورئيس قسم خدمة 
الشركات ببيت الزكاة جاسم محمد الشيخ، 

ومراقب اإلعالم بإدارة العالقات العامة حمد 
سالم املري. وقد أعرب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية م. منصور املري وبالنيابة عن ممثلي 
اجلمعية عن شكرهم اجلزيل لبيت الزكاة ملا 
يقوم ب����ه من دور فعال باملجتمع في خدمة 
فريضة الزكاة إلحداث التنمية املجتمعية، 

ومتنى للبيت دوام التوفيق والسداد. 
من جهته، أعرب املدير العام لبيت الزكاة 
د.ابراهيم الصالح عن شكره اجلزيل جلمعية 
علي صباح الس����الم التعاونية على ثقتها 
ودعمها للبيت بإخراج زكواتها ليتمكن البيت 
من حتقيق دوره اخليري واإلنس����اني في 

املجتمع.

تبرع جمعية علي صباح السالم

بشرى شعبان

أعلنت مديرة العالقات العامة 
واإلعالم بالهيئة العامة للقوى 
العاملة أس���يل املزي���د ممثلة 
الكويت في جلنة تقييم إعالن 
العدال���ة االجتماعي���ة التابعة 
الدول���ي 105  العمل  مبؤمت���ر 
بجنيڤ، ان هذه اللجنة شكلت 
عام 2008 مبوجب إعالن منظمة 
العمل الدولية بش���أن العدالة 
االجتماعية من أجل عوملة عادلة 
والتي تهدف إلى تعزيز التوظيف 
واحلماية االجتماعية واحلوار 
االجتماعي واملبادئ واحلقوق 

األساسية في العمل.
وبينت أن مجلس التعاون 
عازم على ضرورة السعي إلى 
حتقيق هذه األهداف جنبا إلى 
جن���ب مع القضايا املش���تركة 
املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة 
التمييز السيما ان دول  وعدم 
مجلس التعاون تصنف العدالة 
االجتماعية كمطلب رئيسي على 

املستويني الدولي والوطني.
ولفتت املزيد إلى أن االهتمام 
بالعدال���ة االجتماعي���ة اصبح 
واضحا من خالل عقد املؤمترات 
والندوات وإبرام االتفاقيات على 

املستويني اإلقليمي والدولي.

املزيد: دول »التعاون« 
حريصة على تعزيز 
العدالة االجتماعية

اسيل املزيد


