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يتقدم مگتب المحاماة

علي الرضوان وشرگاه
بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة من

السيد/ علي محمد الرضوان
لوفـاة فقيدته الغالية املغفـور لها بإذن الله تعـالـى

زوجتــــــــــــه
والدة گل من/ خالد ومحمد

وتتقدم أسرة المگتب
بخالص العزاء ألسرة الفقيدة

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

)ريليش كومار( الوزير محمد اجلبري متحدثا إلى رواد ديوان البغيلي في خيطان 

الجبري أكد خالل لقاء أهالي المنطقة بديوان مطر البغيلي أنها تبدأ عملها األسبوع المقبل

جلنة لفحص بيوت قطعة 10 بخيطان وتوجّه لتثمينها وحتويلها إلى »جتاري«
عادل الشنان

نّظم ديوان مطر البغيلي لقاء ألهالي 
خيطان مع وزير البلدية محمد اجلبري 
بهدف املطالبة بتثمني بيوت التركيب في 
القطعــة ١٠ وحتويلها الــى جتاري، وقد 
حضر اللقاء ممثل محافظة الفروانية م.فهد 

الشتيلي وعدد كبير من اهالي املنطقة.
فــي هذا الســياق، أعلــن اجلبري عن 
تكليف جلنة للكشف على البيوت ملعرفة 
مدى صالحيتها، مؤكدا ان اللجنة ستباشر 
عملها االسبوع املقبل وترفع تقريرا عن 
حالة البيوت الى الوزير مباشرة، كما اكد 
ان فكرة املدن العمالية ســتكون جاهزة 

خالل عامني ما يعني انتهاء مشكلة تواجد 
العزاب في السكن اخلاص.

التعاون  وأوصى اجلبري بضــرورة 
من قبل األهالي مع الفرق املشكلة حلصر 
مخالفات األهالي بالنسبة للسكن اخلاص 
بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك ملتابعة 
البيوت املخالفة واتخاذ االجراءات القانونية 
مبتابعــة مدير محافظة الفروانية م.فهد 
الشتيلي، خصوصا ان املنطقة تعاني من 
مشكلة وجود العزاب في السكن اخلاص 
بني االهالي ووجود بناء غير آمن أشبه ما 
يكون بالعشوائيات، ما يعني وجود خطر 
كبير جدا على األرواح ومن واجب جهات 
الدولة اتخاذ كل اإلجراءات بشكل حازم 

حفاظا على ارواح املواطنني واملقيمني.
وأكد ان هناك توجها حكوميا ســابقا 
للنظــر في بيــوت قطعة ١٠ فــي منطقة 
خيطان للتثمــني وحتويلها الى جتاري 
للتخفيــف علــى املواطنــني، مضيفا أنه 
اذا مــا خلصت اللجنة املشــكلة لفحص 
البيوت بعدم صالحية الســكن سيكون 
هذا التوجه احد اخلـــيارات التي تصب 
لصالح املواطنني، مؤكدا ان الباب مفتوح 
ألي مواطن لديه اي مالحظات يود ايصالها 

للوزير مباشرة.
واختتم اللقاء بتلقي الوزير اجلبري 
بعض مالحظات االهالي ووعد مبراجعته 

شخصيا واتخاذ ما يلزم.

فتح باب الترشح لالنتخابات في 9 تعاونيات
كريم طارق

كشــف الوكيــل املســاعد 
لشــؤون التعاون في وزارة 
الشؤون االجتماعية باإلنابة 
حمد املطيري عن أنه ســيتم 
 فتح باب الترشح النتخابات

9 جمعيــات تعاونية محددة 
من قبل الشؤون ملدة ١٠ أيام 
عمل حسب بداية السنة املالية 

لكل جمعية على حدة.
وأضــاف املطيــري فــي 
تصريح صحافي ان اجلمعيات 
التعاونية التي ستشهد فتح 

باب الترشــح واالنتخاب هي 
التعاونيــة  جمعيــة شــرق 
التي سيتم فتح باب الترشح 
فيهــا اعتبارا مــن 8 اجلاري 
على ان تقــام االنتخابات في 
ديســمبر املقبل. وأوضح ان 
فتح باب الترشح في جمعيتي 
عبداهلل املبارك ومبارك الكبير 
والقرين يبدأ ١ نوفمبر املقبل 
وجترى االنتخابات في يناير 
املقبــل. وبــني ان فتــح باب 
الترشح في كل من جمعيات 
الوفرة الزراعية والصباحية 
واجلهــراء  والصليبخــات 

وكيفان يبــدأ ٢ يناير املقبل 
على ان تقــام االنتخابات في 
مــارس ٢٠١8. وأكــد املطيري 
حرص »الشؤون« على إجراء 
االنتخابات في كل اجلمعيات 
التعاونية، مشيرا الى ان األصل 
في العمل التعاوني هو إدارة 
شؤون اجلمعيات التعاونية 
باالنتخــاب املقــرر ألعضــاء 
اجلمعيات العمومية. وأشار 
الى ان التعيني هو اســتثناء 
حلاالت محددة ومؤقتة وفقا 
للقانون رقم )١8 لسنة ٢٠١3( 
بشأن اجلمعيات التعاونية.

حمد املطيري

»السكنية« تستدعي الدفعة الثانية
لقسائم مشروع »غرب عبداهلل املبارك«

عادل الشنان 

أعلنــت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية أنها ستوزع 
الدفعــة الثانية من القســائم 
احلكومية في مشــروع غرب 
عبداهلل املبارك متضمنة 4٠9 

قســائم. ودعت املؤسسة في 
بيــان صحافي أمس األربعاء 
املواطنني املخصصة لهم قسائم 
باملشروع املذكور ودخلوا قرعة 
التوزيع، إلــى مراجعة إدارة 
خدمة املواطن في املؤسســة 
الفترة  اليوم اخلميس خالل 

املســائية من الساعة الثانية 
والنصــف حتــى اخلامســة 
والنصــف مســاء. وأضافت 
أن املواطنــني املخصصة لهم 
قسائم حكومية في املشروع 
املخاطبــات  سيتســلمون 
اخلاصــة في بلديــة الكويت 

وبنك االئتمان الكويتي للبدء 
في إجراءات تنفيذ قسائمهم، 
مشــيرة إلى ضرورة إحضار 
شهادة راتب تفصيلية حديثة 
وشهادة من التسجيل العقاري 
للــزوج والزوجــة واألبنــاء 

موجهة للمؤسسة.

لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل

تعيني مديرين ومراقبني ورؤساء أقسام في »القوى العاملة«
كريم طارق

صرح املدير العــام للهيئة 
العامة للقوى العاملة بالوكالة 
أحمد املوسى بأن الهيئة أصدرت 
قرارات بتعيني مديرين ومراقبني 
ورؤساء أقسام، وذلك ملا تتطلبه 
املرحلــة املقبلــة مــن تطوير 

وحتسني سير العمل.
وجاء في القــرارات تعيني 

كل من:
- بتلــه محمد ســعد ثاني 
بوظيفة مدير إدارة أبحاث سوق 
العمل بقطاع التخطيط واعتماد 

املهارة املهنية.
- سلطان عايض الشعالني 
بوظيفــة مديــر إدارة تقديــر 
االحتياج مــن العمالة الوافدة 
- بقطاع االستقدام واالستخدام.
- فهــد علــي أحمــد مــراد 
بوظيفة مديــر إدارة التطوير 
اإلداري والتدريــب - قطــاع 
املهــارة  التخطيــط واعتمــاد 

املهنية.
- ربــاب عبــداهلل مزيــد 
العصيمي بوظيفة مدير إدارة 
تقنية املعلومات بإدارة تقنية 

- سعيد عبدالفتاح عبداهلل 
اســماعيل بوظيفــة مراقــب 
بــإدارة  العامــة -  اخلدمــات 
العامــة وشــؤون  اخلدمــات 

املخازن.
- بدر سويد قطيم احلربي 
بوظيفــة رئيس قســم بيانات 
أصحاب األعمال - بإدارة عمل 

محافظة الفروانية.
معتــق  شــامي  محمــد   -
الرشيدي بوظيفة رئيس قسم 
التنسيق - بإدارة عمل العقود 

واملشاريع احلكومية.
- عبداهلل صنهات ارديني 
العتيبي بوظيفة رئيس قســم 
تصاريح العمل - بإدارة عمل 

محافظة مبارك الكبير.
- منصور علي عبدالعالي 
املطيري بوظيفة رئيس قســم 
الســالمة املهنيــة والرعايــة 
العماليــة - مراقبــة تفتيــش 
العمــل - وحــدة الفروانية - 

بإدارة تفتيش العمل.
أنــور مبــارك ســعود   -
العازمي بوظيفة رئيس قســم 
متابعة تفتيش العمالة الوطنية 
- بإدارة تنمية العمالة الوطنية.

املعلومات قطاع املوارد البشرية 
واملالية.

- نوال عبدالعزيز السمحان 
بوظيفة مراقب أبحاث ســوق 
العمل بإدارة أبحاث سوق العمل 
بقطاع التخطيط واعتماد املهارة 

املهنية.
- فتوح علي حسن عبداهلل 
بوظيفة مراقب التقييم واملتابعة 

بإدارة عالقات العمل.
- حسن أحمد محمد القالف 
بوظيفة مراقب التقييم واملتابعة 
- مراقبة التقييم واملتابعة - 

إدارة تفتيش العمل.

- آمنه عبدالقادر عبدالرزاق 
الكمالي بوظيفة رئيس قســم 
التدريــب - بــإدارة التطويــر 

اإلداري والتدريب.
- راشــد محســن راشــد 
الغريب بوظيفة رئيس قســم 
البحوث والدراســات العمالية 

- بإدارة أبحاث سوق العمل.
- ناصــر راشــد صويــان 
الهاجري بوظيفة رئيس قسم 
التنســيق واملتابعــة مبكتــب 
نائب املدير العام حلماية القوى 

العاملة.
وفي قطاع املوارد البشرية 
واملالية - إدارة تقنية املعلومات، 
تعيني كل من تهاني محمد سعود 
املطيري بوظيفة رئيس قســم 
ضبــط املشــروعات، هيفــاء 
عبداهلل محمد العيسى بوظيفة 
رئيس قسم تنفيذ املشروعات، 
وأمينة أحمد عبداهلل الفارسي 
بوظيفــة رئيس قســم متابعة 
املشــروعات، وذلــك مبراقبــة 
تطوير النظم، وتعيني بشاير 
ملحان محسن املطيري بوظيفة 
رئيس قســم نظم التشغيل - 
مبراقبة التشغيل والدعم الفني.

احمد املوسى

مختار المنطقة بحث مع مدير صيانة الطرق بالجهراء صيانة الشوارع

اجلعيب: حل مشكالت اخلدمات
والبنية التحتية في »النسيم« قريباً

فرج ناصر

اجتمــع مختــار منطقــة 
النســيم عبدالعزيز اجلعيب 
الطــرق  صيانــة  ومديــر 
والشــبكات بوزارة األشغال 
في محافظــة اجلهراء م.عايد 
العازمي، حيــث مت التباحث 
حول اهم املشــاريع املتعلقة 
باملنطقــة وخاصــة خدمــات 
التحتيــة والطــرق  البنيــة 
الرئيسية والداخلية للمنطقة 
وذلك بســبب انتهــاء العمر 

االفتراضي لهذه الطرق.
جــاء ذلــك اســتجابة من 
املختــار عبدالعزيز اجلعيب 
التي  للشكاوى واالقتراحات 
املنطقــة  أهالــي  تقــدم بهــا 
للمختــار، االمــر الــذي دعــا 
املختــار اجلعيــب إلــى عقد 
اجتماع وبصفة مســتعجلة 
مع مدير الطرق والشــبكات 
في محافظة اجلهراء مع عايد 
العازمي الــذي تفهم الوضع 

املزري للمنطقة.
وأكد مختار منطقة النسيم 
عبدالعزيز اجلعيب أن بحث 
جميع املشاكل اخلاصة مبنطقة 
النســيم من خدمــات وبنية 

حتتيــة ومن ابرزهــا الطرق 
الداخلية الذي تهالكت بسبب 
انتهاء عمرها االفتراضي وكذلك 
صيانة بعض الشوارع التي 
حتتاج الى صيانة، باالضافة 
الى عمــل البــالط في بعض 
الساحات الترابية في املنطقة.
واضاف ان االجتماع كان 
ناجحا بكل املقاييس، موضحا 
أن املدير العازمي وعد بتنفيذ 
كل اخلدمات التي حتتاج اليها 
املنطقــة من طــرق وخدمات 
رئيســية وذلك بأسرع وقت 
ممكــن أســوة باملناطق التي 
مت تطوير وصيانة خدماتها، 
مشيرا الى ان اللقاء كان مثمرا 
وذلك لتفهــم العازمي احوال 
األهالي واملشاكل التي يعانون 

منها سكان هذه املنطقة 
 وقال اجلعيب إنه سيتم 
إجنــاز وإصالح اخلدمات في 
منطقة النســيم خالل الفترة 
القادمة وفقا للعقد التعاقدي 

للمنطقة. 
 من جانبه، قــال م. عايد 
العازمي ان الوزارة ســتنفذ 
جميــع االعمــال التي حتتاج 
اليها منطقة النســيم، مؤكدا 
ان عقد منطقة النسيم سيدرج 

ضمن عقود قطــاع الصيانة 
وستتم مباشــرة االعمال في 
هذه املنطقة وفقا لبرنامج عمل 
املقاول املنفذ خلدمات املشاريع 

في املنطقة.
وقال ان الطرق في منطقة 
النســيم هي طــرق متهالكة 
متامــا بســبب انتهــاء العمر 
االفتراضي لها، لذلك سنقوم 
بصيانــة وتطويــر املنطقــة 
بأســرع وقت تلبيــة ملطالب 
مختار النســيم الــذي يتابع 
كل احتياجــات املنطقــة عن 
كثــب وكذلك بالتنســيق مع 

املسؤولني بوزارة االشغال.
واضاف ان إصالح منطقة 
النسيم واخلدمات اخلاصة بها 
حالها كحال املناطق االخرى 
التــي لها خطــة عمل خاصة 
تنفذ مشــاريعها بالتنســيق 

مع املقاول املنفذ لها.
إلــى ان مختــار  وأشــار 
النســيم زودنــا بالعديد من 
االعمــال اخلاصــة باملنطقــة 
املزمع تنفيذها ومنها شبكة 
األمطــار وشــبكة الصــرف 
الصحــي باملنطقــة وكل مــا 
حتتاج اليها املنطقة من خدمات 

تهم أهالي املنطقة.

عبدالعزيز اجلعيب

»العون املباشر« 
بحثت تطوير 

الشراكة مع البنك 
اإلسالمي للتنمية

جدة - كونا: بحثت جمعية 
العون املباشر الكويتية مع البنك 
اإلسالمي للتنمية الشراكة بني 
اجلانبــني وســبل تطويرهــا 
فــي مجــال إقامة املشــروعات 
التنموية. وذكر بيان للبنك أن 
رئيس مجلــس إدارة اجلمعية 
د.عبدالرحمن احمليالن قدم خالل 
لقائه رئيس البنك د.بندر حجار 
شرحا مفصال حول دور اجلمعية 
ونشــاطاتها في أفريقيا. وقال 
احمليالن: ان اجلمعية تركز على 
عدد من املجاالت التنموية من 
اهمها التعليم الى جانب الصحة 
واملياه باإلضافة الى تقدمي متويل 

لعدد من املشاريع التنموية.

العازمي: طرق 
النسيم متهالكة 

متامًا بسبب انتهاء 
العمر االفتراضي 

وسنقوم بصيانتها 
بأسرع وقت


