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رفضت إضافة نشاط تجارة عامة ومقاوالت للمباني ضمن الئحة املناطق الحرفية

تقسيم أصحاب األعمال إلى ثالث فئات

«فروانية البلدي» ترفض إنشاء مدرسة
لذوي االحتياجات الخاصة

| كتب حمد العازمي |

| كتب محمد أنور |
رف ـض ــت ل ـج ـنــة ال ـف ــروان ـي ــة في
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي طـ ـل ــب وزارة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ت ـخ ـص ـيــص
مـ ــوقـ ــع إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ـ ــدرس ـ ــة ل ـ ــذوي
االحتياجات الخاصة في منطقة
الفروانية.
وق ــال رئـيــس اللجنة الــدكـتــور
منصور الخرينج عقب اجتماع
اللجنة أمــس ،أنــه تــم اتـخــاذ قــرار
بعدم قبول إضافة نشاط تجارة
عــامــة وم ـقــاوالت للمباني ضمن
الئـحــة املناطق الحرفية ،إضافة
إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ط ـلــب
تعديل حــدود الشارع املتعارض
مــع الحديقة الكائنة فــي منطقة
الفردوس قطعة .9
وأش ــار إلــى أن اللجنة أحــالــت
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـع ـض ــو
الــدك ـتــور مـنـصــور الـخــريـنــج في
شــأن ترخيص الـتـجــارة املنزلية

جانب من اجتماع اللجنة أمس

إلـ ــى ال ـج ـه ــاز ،مـضـيـفــا أنـ ــه تمت
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى تـخـصـيــص مــوقــع
إلق ـ ــام ـ ــة م ـح ـط ــة تـ ـق ــوي ــة إرسـ ـ ــال
واسـتـقـبــال فــي منطقة إشبيلية
ق ـط ـعــة  .3ونـ ـ ـ ّـوه ال ـخــري ـنــج إلــى
أنـ ــه ت ــم ت ــأج ـي ــل م ـنــاق ـشــة امل ــوق ــع

امل ـ ـخ ـ ـص ـ ــص ل ـ ـ ـ ـ ـ ــردم امل ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــات
االسبستية شمال طريق األبــرق
ضمن محافظة الجهراء ،إضافة
لـتــأجـيــل طـلــب وزارت ـ ــي األش ـغــال
ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ش ــأن
استحداث مواقف سيارات موقتة

ملديرية أمــن الجهراء ،كما أجلت
مـنــاقـشــة مــوقــع جمعية الشرطة
االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ــوقـ ــع
الـ ـخ ــدم ــات امل ـ ــروري ـ ــة وال ـف ـح ــص
الفني في الجهراء.
ول ـفــت إل ــى أن الـلـجـنــة واف ـقــت

«القوى العاملة» تلغي لجنة تصاريح العمل

ع ـل ــى ت ـخ ـص ـيــص م ــوق ــع إلق ــام ــة
صــالــة أفـ ــراح ف ــي مـنـطـقــة تـيـمــاء،
إضافة لتخصيص موقع إلقامة
مسجد في منطقة جليب الشيوخ
(االستعماالت الحكومية) ،وعلى
طـ ـل ــب وزارة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وامل ـ ـ ــاء
تـخـصـيــص ك ـي ـبــات أرض ـي ــة في
منطقة صباح الناصر وبمحازاة
ً
الطريق الدائري السادس وصوال
ملدينة صـبــاح السالم الجامعية
في منطة الشدادية.
وأعـ ـل ــن ال ـخ ــري ـن ــج أن الـلـجـنــة
وافـقــت على تعديل ق ــرار اللجنة
امل ـك ـل ـفــة ل ـل ـق ـيــام بــاخ ـت ـصــاصــات
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص
بـتـخـصـيــص م ــوق ــع ل ـف ــرع بـلــديــة
محافظة الـفــروانـيــة ،إضــافــة إلى
موافقتها على استقطاع زاويــة
رؤيـ ــة م ــن م ــوق ــع بــرنــامــج إع ــادة
هيكلة ال ـقــوى الـعــامـلــة والـجـهــاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـل ــدول ــة فـ ــي مـنـطـقــة
الرقعي.

أعلن مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة بــالــوكــالــة أحمد
املــوســى ان الـهـيـئــة ق ــررت إلـغــاء
لجنة تصاريح العمل وتقسيم
أصحاب األعمال إلى ثاث فئات
في إطار التيسير على أصحاب
العمل والعمالة الوافدة على حد
سواء.
وق ـ ــال امل ــوس ــى ف ــي ت ـصــريــح
صحافي إن القرار الذي أصدرته
الهيئة في شأن إصدار تصاريح
ال ـع ـم ــل والـ ـ ـ ــذي ح ـم ــل رق ـ ــم 647
ل ـس ـنــة  2017ت ـض ـمــن ت ـعــديــات
لـلـقــرار اإلداري الـســابــق بــإلـغــاء
ً
لجنة تصاريح العمل ،فضا عن
إدخ ــال أع ـمــال جــديــدة يتحصل
بموجبها أصـحــاب العمل على

تـصــاريــح ع ـمــل ،كـمــا تــم تقسيم
أصحاب األعمال إلى ثاث فئات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى ان أص ـ ـحـ ــاب
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـئـ ــة األول ـ ـ ـ ــى
س ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى تـ ـص ــاري ــح
الـعـمــل وف ـقــا لـتـقــديــر االحـتـيــاج،
مثل الشركات اململوكة بالكامل
للحكومة أو التي تساهم فيها
ب ـم ــا ال ي ـق ــل عـ ــن  25فـ ــي امل ـئ ــة،
واملـسـتـشـفـيــات واملـسـتــوصـفــات
واملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـط ـب ـي ــة والـ ـع ـ ـيـ ــادات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك وشـ ــركـ ــات
التأمن واالسـتـثـمــار والـفـنــادق،
وغ ـي ــره ــا م ــن األع ـ ـمـ ــال األخـ ــرى
املشارإليها بالقرار.
ولفت إلى ان أصحاب األعمال
م ــن الـفـئــة الـثــانـيــة سيحصلون
ع ـل ــى ت ـص ــاري ــح ال ـع ـم ــل بـنـسـبــة
 25ف ــي امل ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي عــدد

العمالة املقدرة على الترخيص
مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــة
بالبورصة والـشــركــات املصنفة
بــالـجـهــاز امل ــرك ــزي للمناقصات
العامة بالفئات األولى والثانية
وال ـثــال ـثــة ،وأص ـح ــاب ال ــوك ــاالت
التجارية ،والشركات املساهمة
امل ـق ـف ـلــة والـ ـش ــرك ــات ال ـقــاب ـضــة،
وغيرها من األعمال املشار إليها
ب ــالـ ـق ــرار .وأوضـ ـ ــح ان أص ـحــاب
األع ـ ـم ـ ــال مـ ــن غـ ـي ــر امل ــذك ــوري ــن
بــال ـقــائ ـم ـتــن األول ـ ـ ــى وال ـثــان ـيــة
سيحصلون على تصاريح عمل
ال ت ـ ـجـ ــاوز ن ـس ـب ــة  25فـ ــي امل ـئــة
وبـحــد أقـصــى  4تـصــاريــح عمل
فقط .وأكد املوسى سعي الهيئة
نحو مواكبة التطورات في سوق
العمل ووض ــع اآلل ـيــات املتعلقة
بضبطه.

تنظم مهرجانًا أللعاب األطفال وآخر للصحة والجمال

جمعية مشرف :سلة السفر
للمساهمني بـ  20دينارًا
أع ـل ــن ع ـضــو مـجـلــس االدارة
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة امل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات
والـتـســويــق فــي جمعية مشرف
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـف ـ ـهـ ــد أن
مـ ــن أول ـ ــوي ـ ــات م ـج ـل ــس االدارة
واهـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــاتـ ـ ــه الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
ت ـح ـق ـي ــق الـ ــرضـ ــا ل ـل ـم ـســاه ـمــن
ورواد ال ـج ـم ـع ـي ــة م ـ ــع ت ــوف ـي ــر
ك ــاف ــة مـتـطـلـبــاتـهــم الـتـســويـقـيــة
وال ـخ ــدم ــات ـي ــة .وق ـ ــال ال ـف ـهــد في
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« :ون ـ ـحـ ــن
مقبلون على عيد الفطر املبارك
واجــازة الصيف تم تجهيز سلة
السفر للمساهمن ب  20دينارا
فقط بينما سعرها األصلي 85
ديـ ـن ــارا وي ـت ــم تــوزي ـع ـهــا بـســوق
ضـ ــاح ـ ـيـ ــة مـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه
حـتــى  24ال ـج ــاري ،وتـشـمــل أهــم
االح ـت ـي ــاج ــات لـلـسـفــر كــالـشـنــط
بـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــات أصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وأهـ ـ ـ ـ ـ ــم 6
مـسـتـلــزمــات يـحـتــاجـهــا املـســافــر
ب ــدع ــم م ــن م ـخ ـصــص تـخـفـيــض
األسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد لـ ـخ ــدم ــة
املساهمن على مدار العام ،كما
تنظم الجمعية بالسوق املركزي
م ـهــرجــان أل ـعــاب األط ـف ــال ألكـثــر
من  500صنف بمزايا وعروض

علي الفهد

خـ ــاصـ ــة وبـ ـنـ ـسـ ـب ــة خ ـص ــوم ــات
ت ـص ــل إل ـ ــى  30فـ ــي املـ ـئ ــة وذلـ ــك
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة م ــن  20الـ ـج ــاري
وحـ ـت ــى آخ ـ ــر أيـ ـ ــام ع ـي ــد ال ـف ـطــر،
وتشمل أهم االصناف وتشكيلة
حديثة متنوعة بمشاركة كبرى
ال ـشــركــات وبــدعــم مــن الجمعية
ال ـت ــي دأب ـ ــت ع ـلــى ت ـقــديــم الــدعــم
لـ ـك ــل األص ـ ـن ـ ــاف امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
املـ ـه ــرج ــان ــات ،لـيـسـتـفـيــد مـنـهــا
املـســاهــم والــزائــر فــي مشترياته
خال فترة املهرجان ،باالضافة

إلــى مـهــرجــان الصحة والجمال
في الصيدلية بخصم  30في املئة
علي أشهر املاركات التجميلية»،
مؤكدًا أن املهرجانات التسويقية
السابقة حققت نجاحا واقـبــاال
كبيرا مــن خــال النتائج املالية
النصف سنوية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«جمعية مشرف ما زالــت تنفرد
بـ ـمـ ـه ــرج ــان ــاتـ ـه ــا ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة
املـ ـتـ ـن ــوع ــة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـس ـن ــة
وخدماتها وأنشطتها وتتطلع
إل ــى االس ـت ـم ــرار ب ــال ــري ــادة على
مـسـتــوى الـتـعــاونـيــات والتطلع
لـ ــإبـ ــداع ف ــي أع ـم ــال ـه ــا امل ـق ـب ـلــة،
وال ـع ـمــل عـلــي الـتـمـيــز وال ـج ــودة
ل ـن ـك ــون م ــن أوائـ ـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـيــات
وه ــذا بفضل وج ــود فــريــق عمل
ي ـم ـل ــك خ ـ ـبـ ــرات ط ــوي ـل ــة فـ ــي كــل
املجاالت االدارية واملالية ويعمل
على مدار الساعة كفريق واحد،
وسيكمل مجلس االدارة إن شاء
ال ـلــه مـسـيــرة ال ـن ـجــاح واالن ـج ــاز
وتــرج ـمــة األف ـك ــار واالق ـت ــراح ــات
ال ـب ـنــاءة م ــن املـســاهـمــن وأب ـنــاء
املنطقة والـعـمــل على تحويلها
إلى رؤية واقعية».

