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»الُقّصر« تقيم معرضها األول للبناء والديكور:
فرصة ملساعدة 10 آالف أسرة

والفعاليات ألبنائها القصر 
واملشــمولني برعايتها مبا 
يعود عليهم بالفائدة ويلبي 
كل احتياجاتهم ويبث فيهم 

الراحة واالستقرار.
هذا، وقد قامت اجلهات 
املشاركة في املعرض بعرض 
خدماتها وخبراتها عبر الرد 
التي  علــى االستفســارات 
تخــص أســرة القاصر من 
مواد البناء أو الترميم التي 
تسعى الهيئة إلى تقدميها 
للمشــمولني برعايتها، كما 
اســتضافت الهيئة أجنحة 
ملصارف محليــة للتعاون 
في توفير بعض املتطلبات 
التمويلية والتي من ضمنها 
بيت التمويل الكويتي والرد 

على كل استفساراتهم.

القصــر لترميــم بيوتهــم 
او للبنــاء، ومــن خــال 
الوطنيــة لنقل  الشــركات 
البنــاء والتصميم  خبــرة 
لهم حتــى ميكن للمعرض 
العمــل  مــن خــال ورش 
التي ســتقدم الوصول الى 
افضل مواصفات التصميم 
والديكــور والوصــول الى 

انسب االسعار.
ولفت الى ان هذا النشاط 
هــو عمــل مشــترك بــني 
القطاعني اخلاص واحلكومي 
بدعم من مجلس ادارة الهيئة 

ممثا في د.فهد العفاسي.
من جانبها، قالت مديرة 
االدارة الهندسية رشا أمني 
الهيئــة حتــرص دائما  إن 
على تقدمي أفضل اخلدمات 

ليلى الشافعي

اكــد مديــر عــام الهيئة 
العامة لشؤون القصر براك 
الشــيتان ان اقامة معرض 
البناء والديكور االول تعتبر 
منصــة واحدة الكتشــاف 
الفــرص التــي ميكن ألكبر 
الدولة وشركاتها  قطاعات 
ان تقدمها السر املشمولني 
بالرعاية والتي يقارب عددها 

عشرة آالف اسرة.
وقــال الشــيتان، خال 
البنــاء  افتتــاح معــرض 
والديكور والذي يقام الول 
مرة والذي سيستمر حتى 
١7 اجلاري في مبنى الهيئة 
الرئيســي باملرقــاب مــن 
الســاعة ٩ صباحا حتى 6 
مساء، قال لـ »األنباء«: يشهد 
املعرض مشاركة العديد من 
اجلهــات احلكوميــة وهي 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للرعاية الســكنية ووزارة 
التجارة اضافة الى مشاركة 

بعض الشركات اخلاصة.
وأعــرب عــن ســعادته 
بإقامة املعرض الذي تنظمه 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
من خال االدارة الهندسية 
بالهيئة، مؤكدا ان املعرض 
يهــدف الى توفيــر اخلبرة 
والدراية ألســر املشمولني 
بالرعاية ملن يقومون على 
االمــوال اخلاصــة بأبنائنا 

الشيتان: مشاركة كبيرة من جهات حكومية وجهات خاصة

جانب من الديكورات باملعرض 

»تعاونية صباح األحمد السكنية« وزعت  7000 شتلة
محمد راتب

نظمــت جمعية صباح 
األحمــد التعاونيــة حملة 
#نبي_نــزرع لتشــجير 
مدينــة صبــاح األحمــد 
الســكنية، وذلــك برعاية 
اإلعــام ووزيــر  وزيــر 
الدولة لشــؤون الشــباب 
محمد اجلبري، ومبشاركة 
الهيئــة العامــة للزراعــة 
والثروة السمكية والهيئة 
العامــة للبيئــة والهيئــة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والناشط البيئي 
شبيب سعد العجمي وعدد 
مــن املزارعــني الكويتيني 
مــن  بعــدد  املتبرعــني 
الشتات، وبحضور رئيس 
مجلس اإلدارة ومدير الهيئة 
الشــيخ  العامــة للبيئــة 
عبداهلل األحمــد ورئيس 
إدارة اجلمعيــة  مجلــس 
العتيبــي وأعضاء  ناصر 
مجلــس اإلدارة وممثلــي 

الهيئات املشاركة.
وفي تصريح له رحب 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
صباح األحمــد التعاونية 
ناصــر العتيبي بالســادة 
احلضور متوجها بالشكر 
لهم حلرصهم على حضور 
هــذه احلملة التــي تهدف 
إلى تخضير املنطقة نظرا 
ملوقعها احملاط بالصحاري 

من جميع اجلهات.
وخال احلملة مت توزيع 
عدد 7٠٠٠ شتلة متنوعة من 
8 أنواع من األشجار على 
أهالي املنطقة واملساهمني 
وتشجيعهم على التخضير 
والزراعــة ملا له مــن آثار 
بيئية إيجابية تنعكس على 

البيئة والصحة العامة.
وفي نهايــة احلملة مت 

دور اجلمعيات التعاونية ال 
ينحصر مبجرد بيع املواد 

االستهاكية.
من جانبه، أعلن رئيس 
فريق »حلم أخضر« شبيب 
العجمي أن توزيع الشتات 
جــاء بالتزامــن مع متاثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صبــاح األحمد للشــفاء، 
بالتعاون مع جمعية صباح 
األحمد التعاونية من خال 
مبادرة »نبي نزرع«. وذكر 
العجمــي، ان »الشــتات 
املوزعة هي شــتات برية 
صحراوية تتحمل الظروف 
املناخيــة وارتفــاع درجة 
احلــرارة واجلفاف، وهذه 
األشجار البرية هي البديل 
الناجح لألشجار املستوردة 
كونها غير مكلفة ومعمرة 
مما يجعلها مناسبة ملنطقة 
صباح األحمد التي نسعى 
ان تكــون تلك الشــتات 
غطــاء نباتيا لهــا إليقاف 

زحف الرمال«.
وتابع »األسبوع املاضي 
شجرنا خمس مدارس في 
نفــس املنطقة ويتبقى ١5 
مدرسة، واتفقنا مع الهيئة 
العامة للبيئة على توزيع 
الشتات على أهل املخيمات 
وأصحاب احلال املجاورين 

ملنطقة صباح األحمد«.

»نبي نزرع« حملة رعاها الوزير اجلبري وحضرها مدير »البيئة« وممثلو »الزراعة« و»التطبيقي«

)متني غوزال( براك الشيتان وعدد من احلضور في املعرض 
الشيخ عبداهلل األحمد لدى زرع إحدى الشتالت مبدينة صباح األحمد السكنية )احمد علي(

تكرمي عدد من املسؤولني 
وممثلي اجلهات املشاركة 
في احلملة، كما تقدم عدد 
مــن أهالي مدينــة صباح 
األحمد الســكنية بالشكر 
اإلدارة  والتقدير ملجلــس 
علــى هذه اللفتــة الطيبة 
والكرمية والتي تدل على أن 

زهرة حتمل شتلتني

ملشاهدة الڤيديو
ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تكويت الوظائف بـ»التعاونيات« على قدم وساق.. 
وهواجس من تضخم بند الرواتب واألعباء املالية

محمد راتب

يعد قطاع العمــل التعاوني مجاال 
خصبا للعمل وخصوصا للكويتيني، 
بحيث يساهم في التقليص من البطالة 
وســد احتياجات القطاع مبوظفني من 
ابناء الكويــت، بحيث تدار اجلمعيات 
التعاونية من قبل ابناء الباد مبشاركة 
البدون واملقيمني، وألن سياسة الدولة 
تتجه نحو التكويت فقد كانت اجلمعيات 
التعاونية محطة خصبة لهذا التوجه. 
»األنباء« استطلعت آراء بعض رؤساء 
اجلمعيات التعاونية للتعرف الى وجهة 
نظرهم جتاه التكويت وما يتعلق به من 
توظيف املتقاعدين او البدون واملقيمني، 

وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قــال رئيس جمعية 
التعاونيــة عبدالرحمــن  مشــرف 
القديري ان جمعية مشرف هي األولى 
في التكويــت، ومتت تغطية جميع 
الوظائف اإلشرافية تقريبا، ونسبة 
الكويتيني تعــدت ١٢%، مبينا انه ال 
ميكن التكويت بالكامل، حيث ميكننا 
تكويت بعض الوظائف اإلدارية، أما 
العمالة امليدانية والكاشير والعامل 
ومســؤول الفــرع فــا تتــواءم مع 

الكويتيني.
وتســاءل كيف ميكن ملواطن أو 
جامعي أن يعمل كاشيرا في اجلمعية 
التعاونيــة؟ إضافة إلــى أن الكثير 
من الكويتيــني املتقاعدين يرغبون 
في العمل، لكن لألسف ال يحسبون 
من نســبة الكويتيني في الوظائف 
باجلمعيــة، داعيا إلى حســابهم في 
النسبة املطلوبة ألن لدينا الكثير من 
املتقاعديــن معينني، لكن ما الفائدة 
مــن تعيينهم وهم غير محســوبني 

ضمن هذه النسبة؟
وأضاف: تناقشت مع أحد أصحاب 
القرار في وزارة الشــؤون وقلت ان 
جمعيتنا من أول من وظف الكويتيني، 
ولكن املشكلة في أن املوظف املقيم 
يداوم دوامني والكويتي دواما واحدا، 
فبالتالي ستكون التكلفة املالية علينا 
أكثر بل تصل إلى الضعف، وبالتالي 
ســيرتفع بند الرواتب فمن يتحمل 
هذا األمر، وسيضغط على امليزانية.

وبســؤاله عن البدون، قال انهم 
ال يعملــون إال في وظائــف معينة 
مثل األمن أو اإلدارة والعاقات، فا 
يقبلون بباقي الوظائف التي يعمل 
بها الوافدون مثل الكاشــير وعامل 
الرف وغيرهما، إضافة الى انه كيف 
يتم توظيف من ليس لديهم بطاقات 
صاحلة، فهل مت التواصل مع جلنة 

املقيمني بصورة غير قانونية؟
وتابــع ان األمر يحتاج إلى إعادة 
نظر وأخذ الصورة كاملة وتعيينهم، 
فالبــدون إما ليس عندهــم بطاقات 
صاحلــة أو ال يرغبــون فــي بعض 
الوظائــف التــي نحتاجها، فجمعية 
مشــرف منذ 3 ســنوات وهي تعلن 
عن وظائف لغير محددي اجلنسية 

ولم يأت أحد.

تخفيف العبء
من جهته، أعلــن رئيس مجلس 
اإلدارة في جمعية الزهراء التعاونية 
سعد العتيبي اننا نؤيد قرار وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بتكويت 
الوظائف اإلشرافية في اجلمعيات، 
حيــث انه يصــب في دعــم القطاع 
التعاونــي للمواطنــني والشــباب 
الكويتي، ونحن في جمعية الزهراء 
طرحنا إعانا قبل 6 أشهر في الصحف 
احمللية لتعيني بعض الوظائف ومنها 
مدير عام ورئيس قســم محاســبة 
ورئيس قسم شؤون مالية وإدارية 
ورئيس قسم السوق املركزي ورئيس 
قسم للتموين واجلملة، مع اشتراط 
أن يكون كويتي اجلنسية من أصحاب 

اخلبرة في العمل التعاوني.
وتابع: اننا نشجع الوزارة لتكويت 
كل الوظائف سواء اإلشرافية أو تلك 
التي في سلم الرواتب، ونحن كقطاع 
علينا مسؤولية تخفيف العبء عن 
الدولة في توظيف الشباب بالقرب 
من منزله ليخدم اهله وابناء منطقته.
وفيمــا يتعلــق بغيــر محــددي 
اجلنســية، ذكــر انــه اذا توافــرت 
الكفــاءة والقــدرة علــى العمل في 
القطاعات واإلدارات املختلفة سواء 
العاقات العامة او السوق املركزي 
او املشتريات او احملاسبة او الشؤون 

االدارية، فنحن نرحب بهم فهم االقرب 
الينا وتربطنا بهم الكثير من الروابط، 
وعلينا االسراع في العمل بهذا القرار 

وتطبيقه فورا.
وكان نائب رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية خالد الهضيبان قد صرح لـ 
»األنباء« بأنه سيتم توظيف أكثر من 
5٠٠ كويتي في الوظائف اإلشرافية في 
اجلمعيات التعاونية قبل نهاية ٢٠١٩، 
وذلك ضمن سياسة االحال املتبعة، 
موضحا ان املتقاعدين والبدون سيكون 
لهــم نصيب من التعيــني، مع إعطاء 
األولويــة لغير املوظفــني والعاطلني 
عن العمل، الى جانب عدم االستغناء 

عن العمالة الوافدة.
وذكر ان االحتاد سيطلق مبادرة ٢3 
اجلاري لتكويت الوظائف اإلشرافية 
وزيادة اعــداد العمالة الوطنية في 
اجلمعيات التعاونيــة حتت رعاية 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل في 
مبنى االحتاد، على ان يكون التسجيل 
في االحتاد بحضور ممثل من هيئة 
القوى العاملة ومن الشؤون الستقبال 
الطلبات وفلترتها ووضع املتقدمني 
في الوظائف التي تناسب شهاداتهم 

ومؤهاتهم.
وبسؤاله عن آلية تشغيل البدون، 
قــال ان االمــر يخضع ملا ســيجري 
االتفاق عليه مع الوزارة، وبحسب 
الوظائف التي حتددها بعد التواصل 
مع اجلهاز املركزي للبدون ليجري 
توظيفهم وفق الضوابط والشروط، 
مشددا على انه ال يوجد نسب معينة 
للبدون كما هو احلال في الكويتيني.
وتابع ان املبادرة ستكون ملزمة 
للجمعيات التعاونية والتعيني فوري 
ملن انطبقت عليه الشــروط، وذلك 
بهدف تقليل الدورة املستندية، مشيرا 
إلى ان حملتنا ليست لتسريح املقيمني 
العاملني فــي اجلمعيات التعاونية، 
وامنا الى إحال الوظائف اإلشرافية، 
وتطبيق سياســة الدولة، مبينا ان 
وقف اســتقدام العمالة من اخلارج 
يصب في هذا االجتاه، ما ســيحدث 
حالــة من التــوازن فــي اجلمعيات 
التعاونية وتوظيف عدد ال بأس به 

من الكويتيني.

احتساب املتقاعدين من العمالة الوطنية وإيجاد حل لوضع »البدون« أبرز مطالب التعاونيني

عبدالرحمن القديريخالد الهضيبانسعد العتيبي

كل األمنيات 
الطيبة للدعيج 

بالتوفيق

تهنــئ »األنبــاء« األمني 
العام املســاعد فــي مجلس 
الوزراء أســامة عبدالرحمن 
الدعيج وذلك مبناسبة صدور 
مرســوم جتديــد تعيينــه 
بوظيفة أمني عام مساعد في 
مجلس الوزراء بدرجة وكيل 
وزارة ملدة ٤ سنوات، اعتبارا 
من ٢7 مارس ٢٠٢٠، وقد مت 
تشــر املرســوم في جريدة 

»الكويت اليوم«.
وكانت »األنباء« قد نشرت 
نــص املرســوم فــي عددها 
الصــادر يوم ٢٩ ســبتمبر 
املاضي، إال أنه قد حدث خطأ 
في الصورة املرفقة مع اخلبر، 
نظرا لوجود أكثر من شخص 

يحمل نفس االسم.
الطيبــة  األمنيــات  كل 
للدعيــج بدوام التوفيق في 

مهام منصبه.

أسامة عبدالرحمن الدعيج


