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حمد الغنيم خالل تكرميه م.نواف املطيري وسارة النومس 

ق����ال أم����ني س����ر جمعية 
املهندس����ني املس����اعد م.نواف 
املطيري إن املهندسني حريصون 
على التعاون مع كل اجلهات التي 
تعزز دور املعاقني وتدمجهم في 
املجتم����ع وتزيد من فعاليتهم 
في����ه.  وأضاف املطيري خالل 
تلقي »املهندسني« تكرميا خاصا 
من رئيس جلنة اإلعاقة بجامعة 
الكويت حمد الغنيم بأن تفاعل 
املدني مع  مؤسسات املجتمع 
قضايا املعاقني ومتطلباتهم من 
األمور الرئيس����ية التي أولتها 
الكويتية  املهندس����ني  جمعية 
اهتمام����ا انطالقا م����ن نظامها 
األساس����ي وحتقيق����ا ألهداف 
إشهارها في خدمة املهندسني 

واملجتمع والدولة. 
التعاون بني  وأض����اف أن 
اجلمعية وجلنة ذوي اإلعاقة 
في جامعة الكويت ليس األول 
ولن يكون األخي����ر، وأننا لن 
نالوا جهدا في خدمة إخواننا 
املعاقني في مختلف  وزمالئنا 

املواقع. 
م����ن جانب����ه ق����ال رئيس 
جلنة اإلعاقة بجامعة الكويت 

حم����د الغني����م: إنن����ا نك����رم 
جمعية املهندس����ني والرسامة 
النومس  الكاريكاتيرية سارة 
لدعمها للجنة وحتقيقهما رغبة 
األعضاء في عقد دورة تدريبية 
لتعليم رسم الكاريكاتير والتي 
قدمتها اجلمعية والنومس مجانا 

للمعاقني.
وأض����اف الغني����م أن هذه 
املبادرات م����ن املجتمع املدني 
الكويتي تع����زز عملية دمجنا 
في املجتمع وتش����عرنا بأننا 

نلقى مزيدا من االهتمام من قبل 
إخواننا املهنيني وأفراد املجتمع 
الذي نعيش فيه، وبعيدا عن 
االهتمام الرسمي الذي نلقاه. 

وكانت جمعية املهندسني 
الكويتية قد نظمت بالتعاون 
مع الرسامة الكاريكاتيرية سارة 
النومس دورة تدريبية مجانية 
لتعلي����م املعاقني ف����ي جامعة 
الكويت فن الرسم الكاريكاتيري 
في انطالقة جديدة للتعاون بني 

اللجنة واجلمعية.

الغنيم أكد أن اهتمام جمعيات النفع العام يخفف من معاناتهم

املطيري: تفاعل »املهندسني« مع قضايا املعاقني
يحقق ويسهل دمجهم في املجتمع

فيصل البسام

عادل الشنان 

قال مدير إدارة تسجيل القوى 
العاملة بديوان اخلدمة املدنية 
فيصل البس����ام: تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء بشأن تسجيل 
الكويتيني الباحثني عن عمل، 
فقد مت حتديد مواعيد تسجيل 
الكويتيني الراغبني في العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسسات 
الدولة وذلك خ����الل 4 فترات 
للتسجيل لعام 2015م مبا يتوافق 
مع مواعيد تخرج الدارسني في 
التطبيقي وجامعة الكويت، مبا 
يضمن عدم التداخل مع اإلجازات 
الرسمية وشهر رمضان أو موسم 
احل����ج بهدف إتاح����ة الفرصة 
جلميع الراغبني في التسجيل 
بنظام التوظي����ف اآللي املتبع 
من قب����ل الديوان. وأوضح أنه 

حرصا من الديوان على إتاحة 
الفرصة جلميع املواطنني ممن 
تنطبق عليهم شروط التسجيل 
للحصول على فرصة وظيفية 
بالقطاع احلكومي فقد مت حتديد 
4 فترات للتسجيل خالل العام 
املقبل 2015م بحيث تكون الفترة 
رقم  50 من اجلمعة املوافق 6  
فبراير 2015م حتى يوم اجلمعة 
املواف����ق 20 فبراي����ر 2015 م، 
والفترة )51( من يوم اجلمعة 
املوافق 29 مايو 2015م حتى يوم 
اجلمعة املوافق 12 يونيو 2015م 
أما الفترة )52( فتكون من يوم 
اجلمعة املوافق 4 سبتمبر 2015م 
حتى يوم اجلمع����ة املوافق 18 
سبتمبر 2015م والفترة )53( من 
يوم اجلمعة املوافق 27 نوفمبر 
2015م حتى يوم اجلمعة املوافق 

11 ديسمبر 2015م.

وعن نظام وكيفية التسجيل 
بالنظام اآلل����ي للتوظيف، قال 
البسام إن الراغب في العمل يقوم 
باتباع إجراءات التسجيل خالل 
الفترات احملددة بدءا من نظام 
التس����جيل واالتصال بالهاتف 
رق����م  133 ثم يق����وم املتصل 
بتنفيذ التعليم����ات الصادرة 
من الن����داء اآللي بإدخال الرقم 
املدني من الشمال إلى اليمني، وإذا 
كان لدى املتصل فاكس ميكنه 
إدخال رقمه عندما يطلب منه 
النداء اآللي ذلك وسيقوم النظام 
بإرسال الفاكس آليا متضمنا رقم 
التسجيل واملستندات املطلوب 
إحضارها عن����د مراجعته كما 
ميكن التس����جيل باس����تخدام 
الشبكة العاملية لنقل املعلومات 
)اإلنترنت( على العنوان التالي: 

.)www.csc.net.kw(

البسام: 4 فترات لتسجيل الراغبني في العمل خالل 2015

ان كنت لم ترى بعد مدينة التقاء الطرق بثوبها الشتوي، فلم ترها على االطالق.

تفضل وتمتع هذا الشتاء باسرار اسطنبول التي ال مثيل لها.
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