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 الدوسري: 
ال ننسى من 

أسهموا بعطائهم 
في دعم مسيرة 
املؤسسة األمنية

العبداجلادر: نسلط 
الضوء على قضية 

مجتمعية غائبة

الفضالة: استثمار طاقات املتقاعدين في حتقيق األهداف التنموية الرائدة
ألــف كويتي لديهــم اخلبرات 
والطاقــة والــوالء والعطــاء 
املتجدد، وليشارك املتقاعدون 
فــي حتقيــق خطــط التنمية 

الطموحة في الكويت. 
وتابــع العبداجلــادر: لقد 
عملنا بجد واجتهاد في حتقيق 
أهداف املشــروع وطموحاته 
علينــا  اهلل  مــن  وبفضــل 
جميعــا ثم بالتفــاف اإلخوة 
من املتقاعدين حول املشروع 
وتفاعلهم غيــر احملدود وها 
نحــن اليوم في هــذا املؤمتر 
نبشركم بأنه 90% من مبادرات 
املشروع قد حتقق على ارض 
الواقــع حيــث مت تنفيــذ 48 
مبادرة ومشروعا ونشاطا من 
أبرزها تشكيل جلنة تأسيسه 
تعمــل علــى إنشــاء الرابطة 
اخلليجيــة للمتقاعدين التي 
ستســهم باملزيد من وحدتنا 
اخلليجية مع الدول اخلليجية. 
وأضاف العبداجلادر أنه من 
بني اإلجنازات انتســاب 3000 
عضو للمشــروع وفتح مجال 
لتشغيل مجموعة من املتقاعدين 
وتنظيــم املؤمتــر اخلليجــي 
األول باإلضافة إلى األنشــطة 
االجتماعية الفعالة، مشيرا إلى 
أن املؤمتر الثاني للمتقاعدين 
يعد اســتكماال للمؤمتر األول 
الــذي عقد برعايــة كرمية من 
رئيــس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن إســهاما منا فــي إكمال 
احللم اجلميل الذي بدأناه هنا 
في الكويت فقط قبل عام واحد.

خدمات وزارة العدل واملواصالت 
املدني  والتوكيــالت والتنفيذ 
واالســتعالم واملسح البحري 
الطراريــد  وجتديــد رخــص 
وحتويــل ملكيتهــا ومكتــب 
إلجــراءات العــالج باخلــارج 
وخصومات من أغلب الشركات 
الكبرى في كل االحتياجات التي 
تلبــي متطلبــات املتقاعديــن 
وتخفف ضغط األعباء املالية 
عليهم ومتنحهم ميزات إضافية 

واهتمامات أكبر وأوسع.
بدوره، قال رئيس املشروع 
الوطني للمتقاعدين )خبرات( 
د.صالح العبداجلادر: لقد انطلق 
الوطني للمتقاعدين  املشروع 
من عام حتديدا في 31/ 5/ ٢016 
ليســلط الضوء علــى قضية 
مجتمعية غائبة وليساهم في 
تغيير ثقافة املجتمع جتاه 1٢0 

مــن ضبــاط وزارة الداخليــة 
والتــي تعد جتســيدا لرعاية 
وزارة الداخلية ألبنائها الذين 
قدموا البذل والعطاء في سبيل 
إرساء قواعد األمن واالستقرار 
وأفنوا زهرة شبابهم في خدمة 
املؤسسة األمنية، حيث تهدف 
إلى إحاطة ضباط ومنتســبي 
الوزارة بشــتى أنواع الرعاية 
وتقدمي كل اخلدمــات لهم مبا 
يواكب كل متطلباتهم احلياتية«. 
الدوســري  واســتعرض 
العديــد مــن اخلدمــات التــي 
تقــدم للمتقاعديــن إلى جانب 
ما تقدمــه مراكــز اخلدمة من 
الفنــي  كالفحــص  خدمــات 
للمركبات وكذلك خدمات حتقيق 
املخالفــات وخدمــات البطاقة 
املدنيــة والتوقيع اإللكتروني 
والتأمينات للمتقاعدين وكذلك 

واالستفادة من اخلبرات التي 
اكتســبوها على مدى سنوات 
طويلة وتوظيف هذه اخلبرات 
في تطوير ما مت بناؤه والعمل 
على متابعة اإلجناز«، مؤكدا أن 
املؤسسة األمنية ال تنسى من 
أســهموا بعطائهم فــي اكتمال 

بنيانها ودعم مسيرتها.
وأضاف »من هنا جاءت فكرة 
إنشاء إدارة رعاية املتقاعدين 

والتقديــر، بعدمــا تفانوا في 
العمــل علــى مــدار ســنوات 
عديدة، مؤكــدا أنهم ميتلكون 
كنــزا حقيقيا من اخلبرة التي 
يجب العمل على استثمار هذه 

اخلبرات واالستفادة منها.
وقال »أولت القيادة العليا 
بوزارة الداخلية جل اهتمامها 
باملتقاعدين إميانا منها بأهمية 
معهــم  التواصــل  اســتمرار 

األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
في حتقيق التنمية املستدامة 
من خــالل اســتثمار اخلبرات 
واملقامات الوطنية في معاجلة 

كل التحديات. 
وأشار إلى اهتمام التأمينات 
باملتقاعدين منذ إنشائها لتكون 
املعــني واملرجــع الــذي يقدم 
اخلدمات املتكاملة للمؤمن عليهم 
من خالل منظومة متطورة من 
اإلجراءات واألنظمة، الفتا إلى 
أن املؤسسة تسعى إلى تطوير 
خدماتهــا لتنافــس كبريــات 
مؤسسات التأمينات في العالم.
مــن جهتــه، اعتبــر وكيل 
الفريــق  الداخليــة  وزارة 
محمود الدوسري أن املواطنني 
املتقاعديــن البالــغ عددهم ما 
يقارب 1٢0 ألفا من أهم شرائح 
املجتمع التي تستحق الرعاية 

عادل الشنان

الوطنــي  نظــم املشــروع 
للمتقاعدين )خبرات( املؤمتر 
الثانــي للمتقاعديــن صبــاح 
أمس، حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح، وحضور ممثل 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير املالية نائب املدير العام 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
خالــد الفضالة، ووكيل وزارة 
الفريــق محمــود  الداخليــة 
الدوســري، وعدد مــن ممثلي 
شــريحة املتقاعديــن في دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وفي هذا السياق، أكد ممثل 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير املالية نائب املدير العام 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية 
خالد الفضالة »أن املؤمتر يهدف 
إلى تكريــس اجلهود احلثيثة 
التي يقوم بهــا القائمون على 
املشــروع الوطني في ســبيل 
خدمة إخوانهم أصحاب الكفاءات 
املتقاعديــن مــن املؤسســات 
القطاعــات  أو  احلكوميــة 

اخلاصة«.
وأكد حــرص الدولــة عبر 
مختلــف مؤسســاتها علــى 
االهتمــام بالكفــاءات الوطنية 
التــي باتت مثــاال يحتذى في 
املســاهمة الفعالة في حتقيق 
التطــور والتنميــة وحتقيــق 
الرائــدة  التنمويــة  األهــداف 
التي نادى بها صاحب السمو 

)أحمد علي( درع تكرميية إلى خالد الفضالةالفريق محمود الدوسري ود.صالح العبداجلادر وخالد الفضالة يتقدمون احلضور خالل املؤمتر 

بوم الهاشمي
بعــد التكرمي، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الدوسري ان اختيار قاعة بوم الهاشمي لهذا احلدث اختيار 
موفق، ألن بوم الهاشــمي تقاعد أيضــا لكنه مازال معطاء 

ويجمعنا كما هو احلدث اليوم.

إصدار وجتديد أذونات عمل املشاريع الصغيرة من مقر الشركة
حركة واسعة من النقل والندب 
بني رؤساء أقسام »القوى العاملة«

بشرى شعبان 

إدارة  مديــرة  كشــفت 
العالقــات العامة في القوى 
العاملة عن أن إدارة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة فتحت 
حتــى تاريخــه 1840 ملف 

صاحب عمــل، موضحة أن 
كل ملف يتضمــن أكثر من 
ترخيــص، بعضهــا يصــل 
عــدد التراخيص فيه إلى 5 

تراخيص.
وأكدت املزيد في تصريح 
لـ »األنباء« أن جميع إجراءات 

التفتيش التي تسري على 
مؤسســات القطاع اخلاص 
املشــاريع  علــى  تســري 
الصغيــرة وهــي مصنفــة 

»قطاع خاص«.
وعــن تســهيل إجراءات 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة أوضحت املزيد 
أن الهيئة عمدت مؤخرا الى 
ميكنة خدمات اإلدارة ليكون 
بإمكان صاحب العمل إصدار 
تصريح العمل وإصدار إذن 
العمل أول مرة وجتديد إذن 
العمل من مقر الشركة، على 

أن يتــم تصديــق تصريح 
العمل من اإلدارة في الصديق 
دون أي تأخير، مؤكدة إيالء 
الهيئة كل االهتمام واحلرص 
علــى توفير كل ما يســاعد 
أصحاب املشاريع وتسهيل 

إجراءات العمل.

في قرارات أصدرها املطوطح لتطوير وحتسني سير العمل

اخلصــم وموعــد املهرجــان 
ومدته، مشيرا الى اهم السلع 
التــي يشــملها العرض االرز 
والزيــوت والفيمتو والتاجن 
واجللي وماء الورد والبهارات 
والسكر واملعكرونة والهريس 
واجلريش والدجــاج املجمد 
ومياه الشــرب وقمــر الدين 
واملنظفات وغيرها من السلع 
التي تهم املســاهمني واهالي 
املنطقة وعموم املســتهلكني 
فضــال عن جتهيــز اجلمعية 
للســلة الرمضانيــة وبيعها 

بسعر رمزي.
وأشار القطامي ايضا الى 
اقامة مهرجان دوري اسبوعي 
للخضــار والفواكــه بفــرع 
اخلضار بأســعار تنافسية، 
داعيا املساهمني واهالي املنطقة 
ورواد اجلمعيــة لالســتفادة 
من اخلصومــات الكبيرة في 

املهرجان.

تعاونية النزهة تطلق مهرجان السلع 
الرمضانية بخصم يصل إلى %65
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أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية النزهة التعاونية وائل 
القطامي عن انطالق مهرجان 
السلع الرمضانية خالل الفترة 
من ٢3 الــى 30 مايو اجلاري 
بالسوق املركزي وبتخفيضات 
تصــل الــى 65% فــي بعض 
السلع من خالل توفير بعض 
األصناف من السلع الرمضانية 
باإلضافة إلــى قيام اجلمعية 
بإقامة مهرجان االواني املنزلية 

بتخفيضات تصل الى ٢0%.
فــي  القطامــي  وأشــار 
تصريح له الى انه مت توفير 
بروشور لالصناف الرمضانية 
وتوزيعــه علــى املســاهمني 
والتواصــل معهم عن طريق 
التواصــل االجتماعي  مواقع 
لتعريفهم باالصناف املدعومة 
وائل القطاميمــن قبــل اجلمعية ونســبة 

املطيري أشار إلى أنه يوفر كل احتياجات األسرة ويستمر حتى 27 اجلاري

انطالق مهرجان السلع الرمضانية في »تعاونية القيروان« 
 بخصومات تصل إلى 70% على أكثر من 500 سلعة

خالل انطالق مهرجان السلع 
الرمضانيــة الذي ســيكون 
مختلفا عن السنوات املاضية 
مــن حيث الكمية والســعر 
والذي انطلــق اليوم )أمس 
األحد( ويستمر حتى ٢٧ مايو 
اجلاري بخصومات تصل إلى 
٧0% وتشــمل أكثر من 500 
سلعة ومنتج حتتاجها ربة 
األســرة، وستكون الكميات 
متوافرة حتى نهاية املهرجان.
املطيــري:  وأضــاف 
التعديــالت  قمنــا ببعــض 

والتوسيعات شــملت ركن 
األواني املنزلية والعروض، 
وقمنا بعرض أجود األصناف 
واملنتجات من تلك األواني في 
جناح خاص داخل السوق، 
مؤكدا أن اجلمعية قد انتهت 
من توزيع السلة الرمضانية 
التي مت توزيعها على أســر 
املنطقة، والتي اشتملت على 
األصناف التي حتتاجها األسر 
في شهر رمضان املبارك، وان 
هذه اخلطة القت استحسانا 

وإشادة من أهالي املنطقة.

مبصاحبــة القرية التراثية 
القت استحســانا كبيرا من 
قبل أهالي املنطقة واملساهمني 
وأبنائهم، السيما املشاركني 

منهم في هذه األنشطة.
وقال املطيري أثناء افتتاح 
الرمضانية  السلع  مهرجان 
بحضــور أمــني الصنــدوق 
العازمي ومدير  عبدالعزيز 
العام أحمد معاطي ال شك أن 
اجلمعية تستعد استعدادات 
كاملة مبناســبة قدوم شهر 
رمضان شــهر اخليرات من 
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مجلــس  رئيــس  أكــد 
القيــروان  جمعيــة  إدارة 
م.ناصر شليويح املطيري، 
أن اجلمعيــة قدمــت خــالل 
الكثيــر  الفتــرة األخيــرة 
من اإلجنــازات واألنشــطة 
التــي جتعلهــا املميزة على 
مســتوى جمعيات الكويت 
من هذه الناحية، الفتا إلى أن 
البرامج الصيفية التي أطلقها 
مجلس اإلدارة هذه الســنة 

جانب من األصناف املشمولة بالتخفيضات ناصر املطيري وعبد العزيز العازمي وأحمد معاطي خالل االفتتاح

تعاونية الزهراء تتبرع بـ 105783 دينارًا 
حلملة »خلهم يرمضون ويانا«

وأعرب الصالح عن شكره 
جلمعية الزهــراء على هذا 
التبرع في دعم حملة »خلهم 
يرمضون ويانا« للمساهمة 
في اإلفــراج عــن أكبر عدد 
ممكن من ســجناء القضايا 
املدنيــة قبــل حلول شــهر 
رمضان بالتنسيق مع وزارة 
العدل لكــي ينعموا بقضاء 
الشــهر املبارك بــني ذويهم 
حفاظــا علــى اســتقرارهم 
األســري، وذلك بفضل من 
اهلل وفضــل هذه التبرعات 
املتميزة  واجلهود اخليرية 

للمحسنني الكرام.
وأعلــن عــن ترحيــب 
التبرعات  البيت باستقبال 
والشــركات  األفــراد  مــن 
واجلمعيات التعاونية لدعم 

احلملــة مــن خــالل قنوات 
التبــرع املختلفة من خالل 
صاالت احملسنني في املركز 
الرئيسي بضاحية الشهداء أو 
فروعه في سلوى، واشبيلية، 
واجلهراء أو مكتب التواصل 
مع كبار احملسنني في منطقة 
ضاحية عبداهلل السالم، أو 
في أحــد مراكــزه اإليرادية 
مــن  بالقــرب  املتواجــدة 
األسواق املركزية للجمعيات 
التعاونيــة ومركزيــه فــي 
مجمعــي األڤنيــوز و360 
أو عبــر موقع بيــت الزكاة 
zakathouse.org. اإللكتروني
kw كمــا ميكن التواصل مع 
املختصني بخدمات املتبرعني 
من خــالل الواتســاب على 

الرقم 94443366.

املالي للجمعية علي حميدة.
وقد استقبل وفد اجلمعية 
كل من مدير عام بيت الزكاة 
د.إبراهيــم أحمــد الصالــح 
ونائب املدير العام للموارد 

واإلعالم كوثر املسلم.

تسلم بيت الزكاة تبرعا 
بقيمة )105.٧83 د.ك - مائة 
وخمســة آالف وســبعمائة 
وثالثة وثمانني دينارا( من 
جمعيــة الزهراء التعاونية 
حلملــة »خلهــم يرمضون 
ويانــا« التــي دشــنها بيت 
الــزكاة بدايــة شــهر مايو 
اجلاري لإلفراج عن السجناء 
الكويتيني على ذمة قضايا 

مدنية.
وقام رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الزهراء التعاونية 
الســلطان بتسليم  مساعد 
شــيك التبرع خالل زيارته 
مــع وفد مــن اجلمعية ضم 
كال من عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة املشــتريات 
عبدالرحمن اجلميل واملدير 

د.إبراهيم الصالح يتسلم شيك الزكاة من مساعد السلطان ووفد اجلمعية

السكرتارية مبراقبة التقييم 
واملتابعة بادارة عمل محافظة 

حولي. 
٭ نــدب محمــد عبدالهــادي 
جفني الهاجري بوظيفة باحث 
قانوني - للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم املنظمات النقابية 
مبراقبــة املنظمــات النقابية 

ادارة املنظمات النقابية. 
٭ نــدب بدر صالــح فرحان 
العنزي بوظيفة باحث مبتدئ 
قانوني - للقيام بأعباء وظيفة 
رئيــس مركــز خدمة شــرق 

مبراقبة مراكز اخلدمة. 
٭ تعيــني نوريــة خالد الفي 
املطيري بوظيفة رئيس قسم 
تصاريح العمــل بادارة عمل 
العقود واملشاريع احلكومية. 
٭ ندب استقالل عبدالرحمن 
ناصر القطان بوظيفة صائغ 
برامج بقسم تسجيل بيانات 
بادارة عمــل محافظة مبارك 
الكبير للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم تسجيل بيانات 
مبراقبــة تســجيل بيانــات 

باالدارة ذاتها. 
٭ ندب محمد محسن مسحل 
الشــعالني بوظيفــة باحــث 
قانوني بادارة عمل محافظة 
العاصمة للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم التنسيق مبراقبة 
بــادارة  التقييــم واملتابعــة 

محافظة العاصمة. 
٭ ندب منيجه غلوم حســن 
سكني الكندري بوظيفة مساعد 
مشغل حاسوب بادارة اعتماد 
املهــارة املهنية للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم االستقبال 
والتســجيل مبراقبة اعتماد 
املهارات املهنية باالدارة ذاتها. 
٭ نــدب عائشــة علــي براك 

الشيتان بوظيفة سكرتير أول 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قســم الدعم االداري مبراقبة 
بــادارة  النقابيــة  املنظمــات 

املنظمات النقابية. 
٭ نــدب منــى حســن احمد 
الفيلكاوي بوظيفة رئيس قسم 
التنسيق بادارة عمل محافظة 
األحمدي للقيام بأعباء وظيفة 
مراقب التقييــم واملتابعة - 

باالدارة ذاتها. 
٭ نــدب نايــف عايــد فالــح 
األزمع بوظيفة منسق اداري 
معامالت بادارة عمل محافظة 
االحمدي للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس قسم تبسيط وحتديث 
البيانــات مبراقبة تســجيل 
البيانات بادارة عمل محافظة 

األحمدي.

كريم طارق 

صرح املدير العام للهيئة 
العامة للقوى العاملة عبداهلل 
املطوطح بأن الهيئة أصدرت 
قرارات نقل وندب بني رؤساء 
األقســام بالهيئــة، وذلــك ملا 
تتطلبــه املرحلــة املقبلة من 
تطوير وحتسني سير العمل. 
وجاءت القرارات كالتالي: 
٭ نقل ناصر راشــد صويان 
الهاجري بوظيفة رئيس قسم 
التنسيق واملتابعة مبكتب نائب 
املدير العام للتخطيط واعتماد 
املهــارة املهنية )بالندب( الى 
وظيفة رئيس قسم التنسيق 
واملتابعة مبكتب نائب املدير 
العام حلماية القوى العاملة 

)بالندب(. 
٭ نــدب خالد محمــد مطلق 
العازمــي بوظيفــة مســاعد 
مشرف سالمة بادارة اعتماد 
املهــارة املهنية للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم االختبارات 

باالدارة ذاتها. 
٭ ندب خالد سميان شنيف 
الفضلــي بوظيفــة مهنــدس 
اختصاصي سالمة بقسم تقدير 
الفردية  احتياج املؤسســات 
والشــركات - مراقبة تقدير 
االحتياج - وحدة الفروانية 
- بادارة تقدير االحتياج من 
العمالة الوافدة - للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قســم العمالة 
املقــدرة - مبراقبــة تقديــر 
الفروانية  االحتياج بوحــدة 

باالدارة ذاتها. 
٭ نــدب ســالم فالح ســالم 
العازمــي بوظيفــة منســق 
اداري معامــالت - للقيــام 
عبد اهلل املطوطحبأعبــاء وظيفة رئيس قســم 

تعديالت 
وتوسيعات في 

اجلمعية شملت 
ركن األواني 

والعروض

أشار خالل انطالق املؤمتر الثاني للمتقاعدين إلى حرص »التأمينات« على أن تكون املعني واملرجع الذي يقدم اخلدمات املتكاملة للمؤمّن عليهم


