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االثنني ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

بشرى شعبان

أكدت مديرة ادارة العالقات العامة املتحدث 
الرســمي للهيئة العامة للقوى العاملة اسيل 
املزيد احلرص على نشــر الوعي والتواصل 
الدائــم مــع املراجعــني، موضحــة ان االدارة 
تعمل بشــكل دائم على نشــر كل االجراءات 
واخلدمات التي تقدمها الهيئة مبختلف قطاعاتها 
وإداراتهــا، باالضافة الى نشــر آلية ومراحل 
إدخال البيانات عبر الروابط اخلاصة باجناز 
املعامــالت وذلك بناء علــى توجيهات وزير 
العدل املستشار جمال اجلالوي. وقالت املزيد 
في تصريح لـ «األنباء» انه وفقا خلطة العمل 
اخلاصة باالدارة نعمل بشــكل دوري ودائم 
على نشر بوستات توعوية موجهة الى الفئات 

املستفيدة من خدمات الهيئة، مشيرة الى أن 
االدارة على تواصل دائم عبر مواقع الهيئة في 
وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك، تويتر 
وانستغرام، والبريد االلكتروني، والواتساب 
على الرقم ٢٤٩٣٦٦١١، باإلضافة الى موقع الهيئة 
- باب خدمة االستفسارات وميكن للمراجع ان 
يتواصل مع االدارة مباشــرة عبر خدمة الرد 
على االستفســارات. وذكرت ان الهيئة تعمل 
بشكل مستمر على تطوير خدماتها االلكترونية 

تسهيال على أصحاب العمل والعمالة.

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف املستشــار 
جمال اجلالوي تعميما إداريا بتخصيص 
يوم أسبوعيا الستقبال معامالت املراجعني 

من كل القيادين في اجلهات التابعة له.
وجاء في التعميم اإلداري رقم ١ لســنة 
٢٠٢٢ الــذي تلقت «األنباء» نســخة منه: 
تسهيال إلجناز معامالت املراجعني وإعالء 

ملصاحلهــم، يرجى من اإلخــوة القياديني 
في اجلهات التابعة لنا تخصيص يوم كل 
أسبوع الستقبالهم واالستماع إليهم للوقوف 
على التحديات التي تواجه العمل اليومي 

والعمل على تذليلها.
وأضاف: آملني أن تتم مراعاة كل القوانني 
واللوائح والقرارات التنظيمية املعمول بها، 
وإعطــاء كل ذي حق حقــه، دعما للجهود 
املبذولة في تطوير مسار العمل احلكومي 

ألداء خدمة مميزة.

إلجناز معامالتهم وإعطاء كل ذي حق حقه

صورة من التعميم

«املهندسني» و«العالقات العامة» تدعمان التنمية البشرية

انطالق جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي ١٢ أكتوبر
أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقاف املستشار جمال اجلالوي 
عن انطالق النسخة احلادية عشرة جلائزة الكويت 
الدولية حلفظ القــرآن الكرمي وقراءاته وجتويد 
تالوته ١٢ أكتوبر املقبل، برعاية سامية من صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
وقال اجلالوي في تصريح صحافي إن اجلائزة 
هذا العام تأتي بعد أن من اهللا علينا بزوال اسباب 
جائحة كورونا وانحسار اخلطر، ما دفع اللجنة 
العليا الى إعالن بدء العمل وحتديد موعد انطالقتها 
من ١٢ إلى ١٩ أكتوبر، باإلضافة الى تشكيل اللجان 
الرئيســية والفرعية لتنظيم اجلائزة حضوريا، 

مؤكدا ان رعاية صاحب السمو لهذه املسابقة خير 
دليل على حرص القيادة على دعم مسيرة حفظ 
القــرآن وتشــجيع وإكرام حفظتــه، الفتا الى أن 
الكويت كانت، والتزال، تؤدي دورا رياديا كدولة 
راعيــة لشــؤون القرآن الكرمي مــن خالل تنظيم 
الفعاليات ومن بينها هذه اجلائزة الهادفة للريادة 
والتميز في االرتقاء بحفظة القرآن والقائمني عليه 
أفرادا ومؤسســات سواء كانوا من داخل الكويت 

أو خارجها.
وأضــاف: تهدف اجلائــزة إلــى تعريف األمة 
اإلسالمية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور 
أئمة القراءات وعلوم القرآن احملققني، فضال عن 
ترغيب األجيال في حفظ كتاب اهللا ودراسة علم 
القراءات وإظهار املتقنني من القراء على مستوى 

العالم، وإشاعة روح التنافس اإليجابي في حفظ 
القرآن الكرمي، والتشجيع على بذل املزيد من اجلهد 
والوقت فــي احلفظ والتالوة، إضافــة إلى إبراز 
الوجــه احلضاري للبالد كراعيــة للقرآن الكرمي 
على مستوى العالم، مؤكدا حرص اجلائزة على 
تكرمي الشخصيات القرآنية البارزة التي تقوم على 
خدمة كتاب اهللا على مســتوى العالم وترســيخ 

القيم اإلسالمية الوسطية.
وأوضح أن اجلائزة حققت جملة من اإلجنازات 
خالل مسيرتها في األعوام العشرة  السابقة، مما 
جعلها األفضل بني قريناتها من اجلوائز الدولية، 
وأبرزها وجود فروع متميزة غير موجودة مثل: 
فرع القراءات العشر، وأفضل مشروع تقني يخدم 

القرآن الكرمي.

عاطف رمضان

وّقعــت جمعيــة جمعية 
املهندسني وجمعية العالقات 
العامــة الكويتيتــني مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون بينهما 
في مختلف املجاالت وخلدمة 
أعضــاء اجلمعيــة وتعزيز 
دورهــا في خدمــة املجتمع 

والدولة.
ووقــع املذكــرة كل مــن 
رئيــس جمعية املهندســني 
م.فيصــل العتــل ورئيــس 
جمعيــة العالقــات العامــة 
م.جمــال النصــراهللا، حيث 
أكدا حرصهما على التنسيق 
والتعــاون وتقــدمي أفضــل 
اخلدمات ألعضاء اجلمعيتني 
والتعــاون لدعــم اجلهــود 
الرسمية في مختلف املجاالت.

وحضر حفل التوقيع كل 
مــن رئيس مركــز التحكيم 
الدولــي باجلمعية م.ناصر 
املطيــري، وعضــو مجلس 
اإلدارة م.ماجــد الديحانــي 
ورئيــس جلنة املهندســني 
الشباب م.فالح العتل ومدير 
عام اجلمعية م.وليد املطوع.

وتهدف املذكرة الى العمل 
التنمية  املشــترك لتحقيق 
القدرات  البشــرية وتنمية 
مــن خالل التطويــر املهني 
ملنتسبي اجلانبني وتطوير 
العامــة وعمــل  العالقــات 
تواصــل جيد مع اجلمهور، 
وكذلك التعاون للوصول إلى 
الوسائل املستخدمة  أحدث 
في مجــال العالقات العامة 
والعمل على املساهمة بدفع 
عجلــة التنمية عبر تطوير 

إدارات العالقات العامة.

وتعزيــز التعاون في مجال 
األنشطة املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية ورعاية األنشطة 
معنويا فيما يخص األنشطة 
املتعلقة بالدورات والرعايات 
املناســبات وفقــا  لبعــض 
للضوابــط املعمول بها لدى 

الطرف الثاني.
فــإن  املذكــرة  ووفــق 
الطرفني ميكنهما املشــاركة 
فــي املؤمتــرات والنــدوات 
داخل الكويت وخارجها وال 
يترتب على هــذه االتفاقية 
التزامــات قانونية أو مالية 
بني الطرفني فهي تهدف إلى 
تسهيل وتطوير عملية تبادل 
اخلبرات واالستشارات بني 

الطرفني.
وقــال رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصــل العتل 
فــي تصريــح لـــ «األنباء»: 

جلمعيات النفع العام التي هي 
أحد مكونات املجتمع املدني.
أفــاد رئيــس  بــدوره، 
جمعيــة العالقــات العامة 
م.جمــال النصــر اهللا فــي 
تصريــح لـ «األنبــاء» بأن 
االتفاقية ستفتح آفاق تعاون 
مشترك وتبادل اخلبرات بني 
جمعيتي «العالقات العامة» 
و«املهندســني»، مشيرا الى 
ان هــذه ليســت االتفاقية 
األولى التي يتم إبرامها مع 
جمعيــة نفع عام، حيث إن 
جمعيــة العالقــات العامة 
أبرمت العديد من االتفاقيات 
التي تقدر بـ ٨ اتفاقيات مع 
جمعيات نفع عام لتطوير 
املجتمــع  دور  وحتســني 
املدنــي وتبــادل اخلبــرات 
بني «العالقات العامة» وهذه 

اجلمعيات.

ان هــذه االتفاقية عبارة عن 
بدايــة لتعــاون ســابق بني 
املهندسني وجمعية  جمعية 
العالقــات العامــة، حيث مت 
تأســيس جمعيــة العالقات 
العامــة فــي مقــر جمعيــة 
املهندسني ومتت استضافتها 
لعدة سنوات، مشيرا إلى ان 
الهدف مــن االتفاقية تبادل 
اخلبرات والتعاون في العديد 
من األمور ســواء في مجال 
العالقات العامة أو ما ستقدمه 
املهندسني ملنتسبي  جمعية 

العالقات العامة.
ولفــت م.العتــل إلى انه 
خالل الفترة املقبلة سيتم عقد 
دورات تدريبية متبادلة بني 
اجلمعيتني وإقامة ورش عمل 
مشــتركة وتوحيد وجهات 
النظر فيما يتعلق باألهداف 
املشتركة والنظام األساسي 

وّقعتا مذكرة تفاهم خلدمة الدولة واملجتمع من خالل التطوير املهني ملنتسبيهما

اجلالوي: برعاية صاحب السمو.. وتهدف إلى إبراز الوجه احلضاري للبالد كراعية لكتاب اهللا

(قاسم باشا) م.فيصل العتل وجمال النصراهللا وعدد من احلضور عقب توقيع االتفاقية     

ويلتــزم الطرفــان وفق 
املذكرة بتطوير وتقدمي الدعم 
اللوجســتي لـ «املهندسني» 
في مجــال العالقات العامة 
وفن التواصل مع اجلماهير 
واإلعــالم والتخصصــات 
التابعــة لهم، وعمل دورات 
الطرفني  تدريبية ملوظفــي 
والعمل على إظهار الصورة 
احلقيقية جلمعية املهندسني 
الكويتيــة ودورها الريادي 
في تنمية املجتمع من خالل 
جميــع وســائل االتصــال 
املباشــر وغيــر  واإلعــالم 

املباشر.
كمــا تقضــي املذكرة بأن 
تقــوم جمعيــة املهندســني 
بدعــوة قياديــي جمعيــة 
العالقــات العامــة وبعــض 
أعضاء اجلمعية العمومية إلى 
أنشطة اجلمعية طوال العام 

الصويان: وقف صيد «الكنعد» اليوم وملدة شهرين
محمد راتب

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األســماك 
ظاهر الصويان عن وقف صيد 
أسماك الكنعد اليوم االثنني 
ملدة شهرين حتى ١٥ أكتوبر 
املقبل، داعيا عموم الصيادين 
إلى االلتزام مبواســم صيد 
األسماك، وذلك للحفاظ على 
الثروة الســمكية واملخزون 

السمكي للبالد.

األكالت املفضلة للمواطنني 
وتواجدها بكثرة سيســهم 
في خفض األسعار. وأوضح 
أن «البيئــة» فتحت الصيد 
داخــل جون الكويــت لهواة 
الصيد احلداقة بحجز مسبق 
علــى موقعها، آمال أن يكون 
للصيادين نصيب في ذلك، 
معلنا عن استعدادهم لدفع 
أي رســوم مطلوبة لتوفير 
امليد في األســواق بالكميات 

املطلوبة للمستهلكني.

امليــد داخــل جــون الكويت 
بالضوابــط التــي تضعهــا 
الهيئة العامة للبيئة ورقابة 
قطاع الثروة السمكية، مؤكدا 
أن أسماك امليد ال تتواجد إال 
في املياه الضحلة وتركها دون 
صيــد يجعلها تهاجر للبالد 
املجاورة، آمال من «الزراعة» 
الســماح بصيــد امليد داخل 
اجلون بعد موافقة «البيئة» 
وتكون حتت إشراف ورقابة 
مفتشــيها، خاصــة أنها من 

طالب بصيد امليد في جون الكويت بضوابط ورقابة «الزراعة» و«البيئة»

ظاهر الصويان

وقال الصويان إن قطاع 
الصيد يعتبر من أهم قطاعات 
األمــن الغذائــي فــي البالد 
ويستحق من املسؤولني إعادة 
النظر إليه لتطويره وزيادة 
الدعم املقدم له، الفتا إلى أن 
دعــم الصيادين ظل كما هو 
منذ بداية التسعينيات ولم 
يتحرك مثل الدعوم األخرى 

لقطاعات األمن الغذائي.
وأشار إلى ضرورة السماح 
للصياديــن بصيد أســماك 

فيصل احلمود كّرم الشاب فهد البشارة

«الصحة»: جلنة لدراسة ممارسة مهنة 
الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات األهلية

عبدالكرمي العبداهللا

شّكل وزير الصحة د.خالد السعيد جلنة 
لدراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل 
الصيدليات األهلية برئاسة الوكيل املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية او من 
يفوضــه وعضوية قطاع الرقابة الدوائية 
والغذائية واألدوية والتجهيزات الطبية من 
وزارة الصحــة، فضال عن عضوية احتاد 
مســتوردي األدوية والصيدليات ووزارة 

التجارة واجلمعية الصيدلية.

وتختــص اللجنة بدراســة املقترحات 
التي من شأنها اإلسراع في تنفيذ القوانني 
ذات الصلــة في ممارســة مهنــة الصيدلة 
وتنظيم عمل الصيدليات األهلية ودراسة 
سياسات وإجراءات استيراد األدوية واللوازم 
واألجهزة الطبية، والتأكيد على تطبيق كل 
القوانني والقرارات املنظمة للعمل ووضع 

آلية لتالفي املالحظات واملخالفات.
كما تختص بدراسة مشاريع القرارات 
الوزارية أو التعديالت على القوانني، وذلك 

بهدف تطوير العمل.

كّرم املستشار في الديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
مبكتبه بقصر بيان أمس الشاب 
فهد أنور عبدالعزيز البشارة 
تقديــرا لتميــزه وجناحه في 
مجــال الكتابــة ونشــر األمل 
واإليجابية بني الناس، مشيدا 
بالشــباب الكويتــي ودورهم 
الســعي نحــو  املتميــز فــي 
اإليجابية ونشرها بني الناس 
وحتقيق املراكــز املتقدمة في 

جميع املجاالت.
من جهته، تقدم فهد البشارة 
بالشــكر والتقديــر للشــيخ 
فيصــل احلمــود الهتمامــه 
بالشباب ومبادراته ودعمه لهم 
الشيخ فيصل احلمود مكرما فهد البشارةوحتفيزهم لالرتقاء والنجاح.

وسائل التواصل مع «القوى العاملة»

السفارة الباكستانية احتفلت بعيد االستقالل

املزيد لـ «األنباء»: «القوى العاملة»
على تواصل دائم ومباشر مع املراجعني

الذكـــــــرى  مبناســبة 
السنوية اخلامسة والسبعني 
الستقالل باكستان، نظمت 
سفارة باكستان لدى الكويت 
حفل رفع العلم في السفارة، 
بحضــور عــدد مــن أفراد 
اجلاليــة الباكســتانية من 

النساء واألطفال.
وبهــذه املناســبة، متت 
تالوة رســائل مــن رئيس 
اجلمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية باكستان، 
حيث شــددت القيــادة في 

رسائلها على أن األمة بأسرها يجب أن تعمل 
بإخالص من أجل التنمية والتقدم، مؤكدين 
عزمهم على جعل باكستان دولة مزدهرة.

وبهذه املناسبة، أشــاد سفير باكستان 
مالــك محمد فاروق بأجداد األمة الذين أدت 

خدماتهم وتضحياتهم إلى 
خلق وطن منفصل ملسلمي 
شبه القارة، مشيرا إلى اليوم 
التاريخي لعيد االســتقالل 

اخلامس والسبعني.
وأعرب فاروق عن تهانيه 
ألبناء اجلالية، داعيا إياهم 
إلى العمل بجد من أجل تقدم 
وازدهار باكســتان، مشددا 
علــى أن باكســتان كدولة 
شهدت العديد من التحديات 
التــي واجهتهــا باملثابــرة 

والتصميم واالعتزاز.
ولالحتفال مبرور ٧٥ عاما على االستقالل، 
فــإن الســفارة بصــدد تنظيــم العديد من 
الفعاليــات بالتعــاون مــع أبنــاء اجلالية 
الباكســتانية املقيمــني فــي الكويت خالل 

األشهر املقبلة.

السفير مالك محمد فاروق

اسيل املزيد

العتـل لــ «األنبـاء»: عقـد دورات تدريبيـة متبادلة بـني اجلمعيتـني وورش عمل مشـتركة وتوحيد وجهـات النظر
النصراهللا: «العالقـات العامة» أبرمت ٨ اتفاقيات مـع جمعيات نفع عام لتطوير دور املجتمـع املدني وتبادل اخلبرات

ملشاهدة الڤيديو

الياسني: نبارك ملساهمي 
تعاونية اخلالدية توزيع ١٢٪ أرباحًا

محمد راتب

تقدم مرشــح جمعية 
اخلالديــة التعاونية فهد 
جمعة الياســني بالتهنئة 
النتائج  للمساهمني على 
املاليــة املميــزة وتوزيع 
متوجهــا   ،٪١٢ نســبة 
بالشــكر ملجلــس اإلدارة 
السابق على ما قدمه خالل 

فترة إدارته.
الى  الياســني  وأشــار 
ان توزيــع هذه النســبة 

التاريخية جاء نتيجة جهود مباركة من 
أعضاء مجلس اإلدارة الســابق واالدارة 
التنفيذيــة وحصيلــة تعــاون وتضافر 

للوصول إلى أعلى نسبة.
وبــني أنه ســيعمل فــي حــال فوزه 

املقبلة على  باالنتخابات 
تطوير العمــل التعاوني 
فــي جمعيــة اخلالديــة، 
والتواصل مع املساهمني 
لالطــالع علــى رغباتهم 
واحلرص على حتقيقها، 
موضحـــــا أن املنطقــة 
بحاجــة إلــى الكثير من 
اخلدمات التي تســتدعي 
مــن  منتخبــا  مجلســا 
يلبــي  املنطقــة  أبنــاء 
احتياجاتهم، ويسهـــم في 
جعـــل جمعية اخلالدية 
التعاونيــــــة أكثر متيزا مبا تقدمه من 
منتجات وعــروض ودعم لألنشطــــــة 
املتنوعــة ألبنــاء املنطقــة فــي معظــم 
املجـــــاالت تـــأكـــيدا لدورها املجتمعي 

ومسؤوليتها جتـــاه املساهمني.

فهد جمعة الياسني

اجلالوي يدعو جميع القياديني 
في اجلهات التابعة له إلى تخصيص 

يوم في األسبوع الستقبال املراجعني


