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إعالن من وزارة التجارة "إعالن ثاني"
تعلــن وزارة التجارة لمســاهمي شــركة العقيلة لإلجــارة والتمويل 
واالســتثمار )ش.م.ك( مقفلــة، الدعوة إلى اجتمــاع الجمعية العامة 
العاديــة طبقا لنص المادة )206 ، 207( من قانون الشــركات رقم 1 

لسنة 2016 والئحته التنفيذية
وذلك يوم االثنين الموافق 2019/8/26 الســاعة 11 صباحا بجنوب 
الســرة - منطقة الوزارات فــي مقر الهيئة العامــة للصناعة - الدور 
األرضي - مســرح الهيئــة، وذلك لمناقشــة تقرير الــوزارة المتعلق 
بمخالفة الشــركة لبعض مواد قانون الشــركات رقم 1 لسنة 2016 
وللنظــر بطلب المســاهمين المتعلق بانتخاب أعضــاء مجلس إدارة 

للشركة. 
لذا على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة استيفاء 
شروط العضوية وموافقات الجهات الرقابية وإحضار صحيفة 

الحالة الجنائية.
يرجــى من الســادة المســاهمين الراغبين في حضــور االجتماع أو 
مــن ينوب عنهــم مراجعة مقــر الشــركة الخليجية لحفــظ األوراق 
المالية - شــرق - شــارع مبارك الكبير - عمارة زيد الكاظمي - الدور 
)4( ت/22250600 مصطحبين معهم مســتندات ملكية األســهم 

الستالم بطاقة الحضور او استمارة التوكيل.
مالحظة:

- فــي حــال عدم توافر النصاب ســوف يعقد االجتمــاع المؤجل يوم 
الثالثــاء الموافــق 2019/9/3 في تمام الســاعة 11 صباحا بذات 

المقر المذكور ويعتبر هذا اإلعالن ساريا على االجتماع المؤجل.

بشرى شعبــان - فرج ناصـر   
ثامر السليم - عادل الشنــان 

عبدالكرمي العبداهللا

انتهت إجازة عيد األضحى 
املبارك وعادت أيام الدوام بعد 
عطلة دامت ٥ أيام. لكن يبدو 
أنه رسخ في ذهنية الكثيرين 
السيما من املراجعني للوزارات 
واجلهات احلكومية املختلفة 
أن اإلجازة لم تنته بعد، فدوام 
األربعاء واخلميس وســط ٧ 
أيــام دون دوام بــدا لهم غير 
ممكــن احلــدوث أو واقعــي. 
«األنباء» رصدت الدوام في عدد 
من الــوزارات واجلهات لتجد 
حضورا خجوال من املراجعني 
في الوقت الذي حرصت نسبة 
تتراوح بني اجليدة والالبأس 
بها من املوظفني على االلتزام 
بدوامهــم واحلضــور ملقــار 
أعمالهم مودعني العيد وعطلته. 

«الصحة»
في أول يوم دوام رسمي 

وجــل أن يحفــظ الكويــت 
وأميرهــا وشــعبها مــن كل 

مكروه.

«الشؤون» 
وفي وزارة الشؤون حضر 
املوظفون وغاب املراجعون 
حيث بدت املمرات خاوية اال 
من بعض العمالة. «األنباء» 
جتولت في أروقــة الوزارة 
ورصدت الكاميرا احلركة في 

أن نسبة احلضور في جميع 
القطاعات زادت عن الـ٧٠  ٪  
وأن اعداد املراجعني ادنى من 

األيام العادية. 

«األوقاف»
األوقــاف  وزارة  فــي 
والشؤون اإلســالمية كانت 
احلالة في أول يوم عمل بعد 
إجازة عيد األضحى املبارك 
هادئة ولم تشــهد االزدحام 
املعتــاد فــي أول يــوم بعد 
اإلجازة على غير العادة، حيث 
كان الهدوء سيد املوقف فيها، 
بعض املكاتب مازالت فارغة 
تنتظر املوظفني ليعودوا من 
إجازاتهم الدورية، واملوظفون 
بالدوام يتنقلون  امللتزمون 
بني املكاتــب لتقدمي التهنئة 
والتبريكات في عيد األضحى 
املبــارك لبعضهــم البعض، 
باإلضافة الي عدد ال بأس به 
من املرضيات واالستئذانات، 
ورمبا يعود سبب ذلك الغياب 
الى رغبة البعض في وصل 

كان هنــاك مــن لــم يحضر 
فهو وفق القانون من حيث 
اإلجازات الدورية او املرضية 
او العرضية وهذا امر معمول 
به في مختلف جهات الدولة 

احلكومية. 
ورفع الغامن أسمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ملقام 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني واحلكومة 
الكويتي  الرشيدة والشعب 
قاطبة مبناسبة عيد األضحى 
املبارك متمنيا للجميع دوام 
التوفيــق خلدمــة الكويــت 

وأهلها. 

 «الطيران املدني»
كان واضحا فــي اإلدارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
االلتــزام بحضور املوظفني، 
حيث الدوام والعمل الرسمي 
وحركة املوظفني واملسافرين 
والعمل يسير وفق البرنامج 

املعد له. 
وكشف مصدر مسؤول في 

وزارة الشؤون وهيئة ذوي 
االعاقة. وفي هذا الشأن كشف 
الوكيل املســاعد للشــؤون 
املالية واإلداريــة في وزارة 
الشــؤون حمــد العنزي ان 
نســبة احلضور بلغت ٦٥٪  

من اجمالي قوة العمل. 
وأشار العنزي في تصريح 
صحافي إلى انتظام العمل في 
جميــع الوحدات التنظيمية 
بالوزارة، وعلى األخص قطاع 
الرعاية االجتماعية والدور 
االيوائيــة التابعة للوزارة، 
مبينا أن غياب البعض يعود 
إلى تزامن إجــازة العيد مع 
الدورية  االجازات الصيفية 

لبعض موظفي الوزارة. 
بــدوره، اوضــح نائــب 
املديــر العام لقطــاع املالية 
واإلداريــة باإلنابــة بالهيئة 
العامة لــذوي االعاقة احمد 
الفضلي ان نسبة احلضور 
فــي الهيئة بلغــت ٨٠ ٪  من 
العاملني. وكشف مصدر في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 

عطلة العيد مع عطلة الـ«ويك 
اند».

ولم تسجل حاالت حضور 
للمراجعني سوى أعداد قليلة 
جدا، حيث لم تشهد اإلدارات 
بالوزارة أي ازدحام من قبل 

املراجعني.

«السكنية»
فــي ســياق قريــب، أكد 
رئيــس نقابــة العاملني في 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية عبدالرحمن الغامن 
التــزام موظفــي املؤسســة 
بالقانون واللوائح الداخلية 
التي تنظم العمل وســاعاته 
ومواعيده وذلك إميانا منهم 
الوظيفيــة  املهــام  بأهميــة 
التــي يؤدونها جتاه الوطن 

واملواطن. 
وأضاف الغامن في تصريح 
لـ«األنباء» ان جميع اجهزة 
الرعاية السكنية عملت بعد 
انتهاء اجــازة عيد األضحى 
املبارك بجهود موظفيها وان 

اإلدارة أنه لم تكن غيابات تذكر 
وانتظم املوظفون والتزموا 
بأعمالهــم بعــد اجــازة عيد 
االضحى مباشرة وال توجد 
اي مخالفات بحق املوظفني 
بل العكس كل املوظفني كانوا 
علــى رأس اعمالهم ولديهم 
مصلحة الوطن واملواطن فوق 

كل اعتبار. 
إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
تطبــق  املدنــي  الطيــران 
اللوائــح والقوانني اخلاصة 
بديوان اخلدمة املدنية وكذلك 
الشــروط اخلاصة باإلدارة 
على جميــع العاملني بإدارة 
املدنــي والبالــغ  الطيــران 
عددهم حوالي ٦٣٠٠ موظف، 
باإلضافة الى تطبيق البصمة 
اإللزاميــة اخلاصة بحضور 

وانصراف املوظفني. 
لــم  االدارة  أن  وأضــاف 
تشــهد غيابــات ملحوظة ال 
قبل وال بعد اجازة العيد بل 
الكل كان منضبطا بعمله وفي 
الوقت احملدد للدوام الرسمي. 

بعد عيد األضحــى املبارك، 
التزم موظفو وزارة الصحة 
بتواجدهم على رأس عملهم، 
في الوقت الذي كان حضور 
«املراجعني» خجوال، وتبادل 
املوظفون التهاني والتبريكات 
مبناســبة عيــد األضحــى 
املبــارك، ومت توزيع القهوة 

واحللو بني املوظفني.
وأكد املوظفون لـ«األنباء» 
أن وجودهم هو خلدمة الوطن 
واملراجعــني، داعني اهللا عز 

عبدالرحمن الغامنحمد العنزي

«األشغال» حتصر املوظفني املتغيبني لتعاقبهم
فرج ناصر

اكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن الوزارة ستقوم 
بحصر اعداد املوظفني الذين تغيبوا عن اعمالهم ليومي 
األربعاء واخلميس وذلك لتطبيق العقوبات الالزمة بحقهم 
وذلك وفقا لقرارات ديــوان اخلدمة املدنية بخصوص 

الغيابات عن الدوام الرسمي. 
وكشــف املصــدر بأنه لوحظ تغيب عــدد كبير من 
املوظفني وخاصة القطاعات اخلارجية للوزارة، وعليه 
فإن الوزارة ســتطبق قانــون الغيابات بحذافيره على 

املوظفني الذين لم يتقيدوا بعملهم بعد اجازة العيد.
وقال إن الوزارة ستطبق القانون كذلك على املوظفني 
الذين تغيبوا كذلك عن الدوام الرسمي قبل اجازة العيد 
بيوم أو يومني موكدا بأن الوزارة لن تتأخر في تطبيق 

القانون على جميع العاملني فيها. 

وكانت وزارة االشغال قد شهدت غيابات لعدد كبير 
من موظفي الوزارة، حيث هناك نسبة قليلة منهم من 
يتمتعون بأعذار رسمية، فيما اآلخرون منهم ليس لديه 
عذر طبي وبالتالي فإن الوزارة س تتعامل معهم بالطرق 
الرسمية والقانونية الن مصلحة العمل فوق كل اعتبار. 
وكشــف عن أن هناك عــدة طرق للمحاســبة منها 
اخلصم من الراتب او توجيه انذار وإذا استمر في ذلك 
قــد يصل األمر الــى الفصل عن العمل خاصة وان عدم 
تطبيق البصمة هو مشكلة بحد ذاته قد حترم املوظف 

من الكثير من االمتيازات اخلاصة به كموظف. 
وسادت بهو وزارة األشغال، على غير عادته خالل 
الدوامات الرســمية، حالة من الهدوء، فحركة املوظفني 
وانتشــارهم في هذا املكان لم تكن كحالها في الســابق 
في ايام الدوامات الرســمية لذلك فإن الوزارة شــهدت 
غيابات في العديد من اإلدارات والقطاعات التابعة لها.

٥٠ موظفًا كويتيًا داوموا 
مبركز الفرز بالبريد ثالث أيام العيد

عادل الشنان

باشــرت إدارات وزارة املواصــالت املختلفــة أعمالها 
عقــب إجازة عيد األضحى املبارك مباشــرة دون وجود 
حــاالت غيــاب او تغيب عــن العمل تذكر، ونســب عدم 
احلضور محصــورة وهي ضمن حــدود قانون اخلدمة 

املدنية املعمول به.
هــذا، وداوم أكثر مــن ٥٠ موظفا كويتيــا في البريد 
مبركز الفرز في ثالث أيام العيد إلجناز األعمال املتراكمة 
والتخلــص من االزدحام بســبب البريد الــوارد ولعدم 
تكدس الطرود والبعائث البريدية وجتهيزها لإلرســال 
الى مكاتب البريد واملراكز في أول يوم عمل عقب إجازة 

جانب من البريد املتكدس قبل أن يتعامل معه موظفو البريدعيد األضحى املبارك من دون أي تأخير.

أحد املمرات في وزارة الشؤون 

عطلة العيد.. «خلصت ما خلصت»
التزام بالدوام من نسبة مقبولة من املوظفني في اجلهات والوزارات وحضور خجول من املراجعني


