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نشر ثقافة العمل 
التطوعي بني 

الشباب

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

)محمد خلوصي( هند الصبيح في جولة باملعرض املصاحب للمنتدى  

خالل افتتاح منتدى الكويت الدولي الثاني للعمل اإلنساني

الصبيح: »الشؤون« حريصة على تشجيع 
الشباب  لتنفيذ مشاريع إنسانية

بشرى شعبان

أك���دت وزيرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح حرص 
وزارة الش���ؤون على حماية 
الشباب وحثهم على التعاون 
الوطن،  ف���ي رفعة  والتآخي 
كما انها أخ���ذت على عاتقها 
توعيته���م في مج���ال العمل 
اإلنس���اني ودعم املشروعات 
اخليرية واملشاركة بفاعلية في 

الدعم املادي واملعنوي. 
جاء ذلك في كلمة للصبيح 
خالل افتتاح منتدى الكويت 
الدولي الثاني للعمل اإلنساني، 
الوزارة  الى مشاركة  مشيرة 
في تنظيم كثير من األنشطة 
مع اجلهات ذات الصلة بالعمل 
االجتماع���ي ومنه���ا دورات 
بالفائدة على  وندوات تعود 
الش���باب إلب���راز أهمية ذلك 
املجال وترسيخ مفهوم حب 
الوطن والعم���ل على خدمة 

جميع فئات املجتمع. 
وأضافت الصبيح: إن عمل 
وزارة الش���ؤون كان دائم���ا 
ينصب في االهتمام باملجموعات 
التطوعية الشبابية ورعايتها 
ومد ي���د العون لها ومحاولة 
عبداهلل املطوطحنش���ر ثقافة العمل التطوعي 

بشرى شعبان

كش���ف مدير ع���ام الهيئة 
العامل���ة  للق���وى  العام���ة 
بالتكليف عب���داهلل املطوطح 
عن ان إدارتي عمل الفروانية 
والعمالة الوطنية باشرت اليوم 
العمل للمواطنني  اذن  إصدار 
املسجلني في القطاع اخلاص. 
وقال في تصريح صحافي انه 
مت تخصيص 18 موظفا في ادارة 
العمالة الوطنية في الرميثية و8 
موظفني في ادارة عمل الفروانية 
للعمل في الفترة املسائية من 
الساعة 4.30 حتى 7.30 إلدخال 
البيان���ات وإصدار اذن العمل 
للعمالة الوطنية، مشيرا الى انه 
مبجرد إدخال البيانات سيصدر 
اذن العمل مباشرة ويظهر في 
برنامج الهيكل���ة والتأمينات 
ان اذن العم���ل صدر مبوجب 
الربط اآللي. وأشار املطوطح 
الى انه مت االستعداد لفتح مراكز 
خدمة املواطن إلصدار اذونات 
العمل للعمالة الوطنية في حال 
واجهت االدارات املخصصة اي 
ازدحام، موضحا ان العمل جار 
إلصدار اذونات عمل ل� 24 ألف 
مواطن مس���جلني في برنامج 
الهيكلة يس���تفيدون من دعم 
العمالة الوطنية وليست لديهم 
اذونات عم���ل، وهؤالء عليهم 
إصدار اذن العمل خالل فترة 
ثالثة أشهر من تاريخ صدور 
الق���رار الصادر ع���ن مجلس 
الوزراء رقم 2015/613 والتي 
ستنتهي في 2015/8/9، وبعد 
هذا التاريخ فكل مواطن مسجل 

في برنامج الهيكلة ولم يصدر 
اذن عمل فس���يتم ايقاف دعم 

العمالة عنه.
انه وف���ق آخر  وأوض���ح 
احصائية فهناك 25 ألف موطن 
مسجلون في القطاع اخلاص 
لديهم اذن عمل، و24 ألفا ليس 
لديهم اذن عمل، ولكنهم حاليا 
يس���تفيدون من دعم العمالة 
الوطنية وهؤالء عليهم إصدار 
اذن العمل خالل املدة احملددة، 
كم���ا ان هن���اك 4000 كويتي 
متقاعد مسجلون على العمالة 
الوطنية ويعملون ولكنهم ال 
يس���تفيدون من دعم العمالة 
ألنهم متقاعدون. وبني املطوطح 
ان اله���دف من هذه اإلجراءات 
هو التأكد من وجود املنش���أة 
فعليا وان املواطن على رأس 
عمله، وكذلك حصر الشركات 
العمالة  املس���تفيدة من دعم 
الوطنية، موضحا ان اذن العمل 

يصدر سنويا. 
وعن املستندات املطلوبة 
إلص���دارات اذن العم���ل، قال 
أوال طلب تسجيل في العمالة 
الوطنية وعقد العمل األصلي 
وصورة ع���ن اعتماد التوقيع 
وشهادة البطاقة املدنية، مضيفا 
ان الربط اآللي اختصر الدورة 
املستندية وأصبح يسجل فقط 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
دون حاجة الى تس���جيل في 
التأمينات او برنامج الهيكلة كما 
كان يحصل سابقا ألنه بواسطة 
الربط اآللي تظهر املعلومات 

مباشرة. 
وب���ني املطوط���ح ان ادارة 

العمالة الوطنية ربطت ايضا 
مع ادارة تقدير االحتياج للتأكد 
ان املنشأة قائمة وتزاول  من 
عمله���ا وانه يطبق النش���اط 
الوظيفي حسب االختصاص 
وجنس املوظف، مؤكدا ان العمل 
جار عل���ى ان يتم جتديد اذن 
العم���ل آليا من الش���ركة بعد 
حصوله على الرقم الس���ري 
من الهيئة، مشيرا الى وجود 
قسم مختص في ادارة تفتيش 
العمالة  العمل للتفتيش على 
الوطنية والتأكد من انها على 

رأس عملها.
وناش����د املطوطح أصحاب 
األعمال املبادرة الى إصدار اذن 
عمل للعمال����ة الوطنية لكي ال 
يتوقف دع����م العمالة الوطنية 
عنها. مشددا على انه ال تهاون في 
مسألة تشغيل العمالة املسجلة 

وتواجدها على رأس عملها.

بدء منح أذونات العمل للمواطنني في »اخلاص«

ل���دى الش���باب وجذبه���م 
نح���و االنخراط ف���ي العمل 
اإلنساني، مؤكدة حب شباب 
الكويت للعمل اخليري الذي 
جبل عليه وذلك ملا انتهجته 
الكويت من خالل مؤسساتها 
احلكومية من تنشئة أبنائها 
الشباب على منهج البذل من 
اجل اإلنسانية، مشددة على 
أهمية أن ينصب دور احلكومة 
على حتفيز الشباب وحمايتهم 
وبن���اء كفاءاتهم ف���ي العمل 
اإلنس���اني.  من جانبه، ألقى 
مدير إدارة التنسيق واملتابعة 
السفير  في وزارة اخلارجية 
ناصر الصبي���ح كلمة وزارة 

اخلارجية، نقل خاللها حتيات 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد للمنتدى، مشددا على 
العمل اإلنس���اني متجذر  أن 
في املجتمع الكويتي، مخاطبا 
ش���باب الكوي���ت: »أنتم أمل 
اإلنسانية« وأنتم الطموحات 
املرج���وة الزدهار مس���تقبل 
الكويت ونحن واثقون بتميز 
عطاء وجهود وخبرات شبابنا 
وجميع مؤسساتنا اإلنسانية 
واخليرية احلكومية واألهلية، 
داعيا املؤسس���ات اإلنسانية 
واخليري���ة لتبني الش���باب 
ودعم مش���اريعهم اخليرية، 
الديبلوماس���ية  أنهم  مؤكدا 

اإلنسانية للكويت.  بدوره، 
أكد مدير إدارة املتطوعني في 
وزارة الشباب فؤاد بوشهري 
أهمية دور الشباب في العمل 
اخليري واإلنس���اني، مشددا 
عل���ى ان وزارة الش���باب لن 
تألو جهدا في دعم وتشجيع 
املش���اريع الش���بابية، ودعا 
مؤسس���ات العم���ل اخليري 
واإلنساني للوقوف إلى جانب 
الش���باب ودعم مشاريعهم. 
كما أكد نائب رئيس مجلس 
اله���الل األحم���ر أنور  إدارة 
الهالل  احلساوي أن جمعية 
األحمر تسعى في هذا املنتدى 
الكويت  الستكمال مس���يرة 
اإلنس���انية وإتاح���ة فرصة 
جديدة لاللتقاء والتش���اور 
وتبادل اخلبرات بني املنظمات 
اإلنس���انية احمللية والدولية 
وبناء جس���ور التواصل مع 
اللجنة الدولية.  ودعا من خالل 
شعار املنتدى »شباب الكويت 
التعاون  إلى  أمل اإلنسانية« 
العاملة  بني جميع اجله���ات 
في الدولة لتثقيف الش���باب 
وكافة أفراد املجتمع بشكل عام 
حول أهمية العمل التطوعي. 
وفي اخلتام مت تكرمي اجلهات 
املش���اركة وجال���ت الوزيرة 
هند الصبيح واحلضور على 
املعرض املصاحب للمنتدى.


