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أكدوا أن فترة األشهر الـ 6 مناسبة إليجاد فرص وظيفية أخرى

مسّرحون من »الخاص«: إجراءات التسجيل
 في» إعادة الهيكلة« تسير بشكل سريع

العبداهلل: اإلسراع في إنشاء إدارة خاصة 
لمتابعة قانون »المرئي والمسموع« 

القناعي كّرم رئيس وأعضاء المكتب العسكري 
بمناسبة انتهاء مدة عملهم في لبنان

استعرض وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
مع مجلس الوكالء بالوزارة نتائج زيارته االخيرة 
لبع���ض الدول االوروبية ممثال لصاحب الس���مو 

االمير.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان الشيخ 
احمد العبداهلل اشاد خالل االجتماع الذي عقد امس 
االول بنتائج الرحلة السيما ما يتعلق بزيارته ملدينة 
سانت بطرسبورغ الروس���ية وافتتاحه املعرض 
الكويت���ي »ذخيرة الدنيا« ال���ذي اقيم في متحف 

الهيرميتاج التاريخي.
واضافت الوزارة ان االجتماع الذي حضره وكيل 

الوزارة الش���يخ فيصل املالك تناول موضوعات 
اعالمية وامور العمل اليومي ووضع احللول لبعض 
القضايا املتعلقة بسير العمل، مشيرة الى انه تطرق 
الى متابعة دورة ش���هر رمضان املبارك االذاعية 
والتلفزيونية والوقوف على آخر مستجدات العمل 
فيها.واوضحت انه متت مناقشة موضوع قانون 
املرئي واملسموع وضرورة االسراع في انشاء ادارة 
خاصة ملتابعته، مشيرة الى انه استعرض قضايا 
ادارية مرتبطة بديوان اخلدمة املدنية واكد ضرورة 
متابعتها بشكل دوري تسهيال لالجراءات االدارية 

بالوزارة.

بيروت � كونا: أقام سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي حفل تكرمي على شرف رئيس وأعضاء املكتب 
العسكري في السفارة مبناسبة انتهاء فترة عملهم في 
لبنان.وأشاد السفير القناعي في تصريح ل� »كونا« 
باجلهود املتميزة التي بذلها رئيس املكتب العسكري 
العميد احمد اخلبيزي وامللحقان العسكريان العقيد 
امين املضف واملقدم فهد سلطان السالم خالل فترة 
عملهم في لبنان. وأعرب القناعي عن متنياته للمحتفى 

بهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم اجلديدة. من جهته، 
نوه اخلبيزي في تصريح مماثل ل� »كونا« باجلهود 
التي تبذلها الس����فارة وعلى رأسها السفير القناعي 
في توطيد العالقات بني الكويت ولبنان والتواصل 
املستمر مع املواطنني الكويتيني املقيمني في لبنان.

وحضر حفل تكرمي اعضاء املكتب العسكري جميع 
أركان سفارتنا لدى لبنان، حيث قدم السفير القناعي 

دروعا تذكارية للمحتفى بهم.

قنصليتنا في كوانزو دعت الكويتيين 
التباع عدة تعليمات حرصًا على سالمتهم

سفارتنا في اليابان تؤكد سالمة جميع 
مواطنينا بعد وقوع زالزل وفيضانات

طوكيو � كونا: اكدت س���فارتنا في اليابان امس سالمة جميع 
املواطنني الكويتيني املقيمني في اليابان في اعقاب الزلزال القوي 
الذي ضرب وسط اليابان واالعصار الذي تسبب باجتياح الفيضانات 

في االقليم الغربي.
وقالت سفارتنا في طوكيو في بيان امس انها »وانطالقا من حرص 
الكويت على سالمة مواطنيها في ضوء الظروف املناخية الصعبة 
والهزات األرضية التي شهدتها اليابان خالل اليومني املاضيني فقد 

قامت مبتابعة أحوال املواطنني الكويتيني في البالد«.
وأشارت الى انها قامت عبر القسم القنصلي باالتصال باملواطنني 
املسجلني لديها لالستفسار عن احوالهم وصحتهم، مضيفة انهم 

أكدوا انهم في صحة جيدة.
ودعت السفارة املواطنني الكويتيني القادمني الى اليابان ضرورة 
ابالغها بأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم لكي تتمكن من االتصال 
بهم عند الضرورة وذلك على الرقم التالي: 0334550361 وفاكس: 

.0334550386

كوانزو ـ موسى أبوطفرة
العامة في  دعت قنصليتنا 
مدينة كوانزو بجمهورية الصين 
الش���عبية العائالت الكويتية 
واألف���راد المتواجدين لقضاء 
عطل���ة الصيف ال���ى ضرورة 
اتباع عدد من التعليمات لضمان 
سالمتهم بعد تردد وقوع حوادث 
لعدد من الخليجيين واالجانب 
اثناء تنقلهم من مدينة ألخرى 
وبعد اتمام تعاقداتهم التجارية 

في بعض المدن.
وقالت القنصلية في إعالن 
لها تم توزيعه عل���ى الرعايا 
الكويتيين ان القنصلية ترجو 
اتب���اع االحتياط���ات لضمان 
سالمتهم وضرورة حمل صورة 
عن جواز السفر والڤيزا اثناء 
تنقلهم من مدينة ألخرى وكذلك 
عدم حمل اي مبالغ مالية كبيرة، 
واهابت القنصلية الى ضرورة 
عدم اجراء اي اتفاق تجاري او 
تعامل تجاري مع المترجمين 
مباشرة والتعامل مع شركات 

معتمدة ومعترف بها من الجهات 
الصينية.

وشددت القنصلية في إعالن 
لها على ض���رورة التعامل مع 
المترجمي���ن لغرض الترجمة 
فقط وعلى ض���رورة التعامل 
مع البنوك الرسمية في صرف 
النقود وتحويلها وفتح حسابات 
االعتم���اد التجاري���ة وتجنب 

التعامل مع السوق السوداء.

اشاد عدد من املسرحني واملستقيلني من القطاع 
اخلاص باجراءات التس���جيل السلسة التي يقوم 
بها برنامج اع���ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة عند استقبالهم.
وثمنوا في لقاءات مع »كونا« حس���ن استقبال 
موظفي إدارات البرنامج خالل عملية تقدمي املستندات 
ومتابعة االجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم وتطبيق 
قرار مجلس الوزراء رقم 568 بش���أن دعم العمالة 
الوطنية وتوفير بدل التسريح وإيجاد فرص وظيفية 

أخرى تتوافق وتخصصاتهم العلمية والعملية.
وقالت س���هيلة الكندري انه���ا فوجئت بقرار 
التسريح دون سابق انذار وانقطاع راتبها فمرت 
بأزمات عديدة بسبب التوقف عن تسديد األقساط 

الشهرية للسيارة وبعض االلتزامات االخرى.
وأضاف���ت الكندري ان برنام���ج اعادة الهيكلة 
وموظفيه »اس���تقبلونا برحابة صدر ومت تسهيل 
جميع األمور لنا لتقدمي املستندات املطلوبة وبشكل 
سريع وسلس«، مشيرة الى عرض البرنامج عليها 
عددا من الوظائ���ف في مختلف الش���ركات التي 
تتوافر فيها فرص وظيفية مبا يتوافق واملؤهالت 

واخلبرات.
من جانبها، أشادت فاطمة حجي بدور برنامج 
اعادة الهيكلة في سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
بشأن املسرحني واملستقيلني وتوفير الوسائل املتاحة 
الستقبالهم واستالم املستندات املطلوبة للحصول 

على بدل التسريح في اسرع وقت ممكن.
وقالت حجي ان البرنامج يعمل »كخلية نحل« في 
ظل تعاون كبير بني جميع موظفي وادارات البرنامج 

الجناز املهام املطلوبة بشكل سريع ومناسب.
ومتنت حجي من البرنامج سرعة توفير فرص 
عمل ليتسنى لها العودة الى العمل »فااللتزامات 
املادية كبيرة واالقساط املطلوبة علي حتتاج الى دفع 

مستمر حتى تعود حركة احلياة الى طبيعتها«.
من جانبه قال محمد اجلاسم ان الدولة مطالبة 
باتخاذ قرارات وسن قوانني تهدف الى حماية موظفي 
القطاع اخلاص من الفصل التعس���في »ومطلبي 
االول ه���و احلصول على وظيف���ة حيث ان تراكم 
الديون واألقساط جعلني ضمن املطلوبني للضبط 

واالحضار«.
وقال اجلاس���م ان لديه التزامات كثيرة وليس 
لديه مصادر دخل اخرى لتسديد االقساط مشيرا 
ان البرنام���ج »يتعاطف مع اوضاعنا ويعمل على 
تقدمي كافة التسهيالت لتقدمي املستندات التي تؤكد 

تسريحي بدون وجه حق من العمل«.
من جانبها قالت آالء )ام محمد( ان الشركة التي 
كانت تعمل بها قامت بفصلها »بشكل تعسفي ومن 
غير سابق انذار« رغم التزامها بالعمل حتى اليوم 

االخير ورغم طول ساعات العمل اليومية.
وأشادت بقرار مجلس الوزراء مؤكدة ان فترة 
الشهور الستة لصرف البدل مناسبة اليجاد فرص 
وظيفية اخرى تتناس���ب مع مؤهالتها معربة عن 
رغبتها في املش���اركة بالبرام���ج التدريبية التي 
سينظمها البرنامج للمسرحني بهدف توفير فرص 

وظيفية مالئمة.
من جانبها اشادت ام مشعل بالبرنامج واالجراءات 
التي يقوم بها لدعم املسرحني وتفعيل قرار مجلس 
الوزراء بشكل لم يسبق له مثيل مضيفة ان البرنامج 
ال يطالب املسرح باحضار اوراق بيت الزكاة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل الثبات عدم حصولهم 
على معونات او دعم مما يسهل عملية التسجيل.

بدوره قال امني عام برنامج اعادة الهيكلة باالنابة 
فوزي املجدلي ل� »كونا« مبناسبة انتهاء االسبوع 
االول من اس���تقبال املسرحني ان اللجنة املختصة 
تعمل طوال الدوام الرسمي وتعود للعمل بعد الدوام 
الرسمي لدراسة امللفات املقدمة ودراسة كل حالة 
على حدة بهدف االسراع في صرف بدل املسرحني 

ملن تنطبق عليهم الشروط.
واضاف املجدلي ان عدد املتقدمني اليوم بلغ 34 
مسرحا ليبلغ عدد املتقدمني لبرنامج اعادة الهيكلة 
في االس���بوع االول من التقدمي 188 شخصا ما بني 

مسرح ومستقيل من القطاع اخلاص.
واكد املجدلي ان هناك العديد من الطلبات التي 
مت حتويله���ا الى االدارة املختص���ة ليتم الصرف 
الصحابها الشهر املقبل مشيرا الى عدم وجود اي 

مستندات غير مهمة مطلوبة من املسرحني.
وبني املجدلي ان ما يطلبه هو احلضور الشخصي 
وآخر ش���هادة حصل عليها املتقدم وحتديث كافة 
بياناته من اضافة مواليد او زواج او غير ذلك مؤكدا 
ان هذه املس���تندات حتقق توفير فرص وظيفية 
تتواف���ق واخلبرات الس���ابقة واالوضاع اجلديدة 

للمسرح.
واشار املجدلي الى ان البرنامج يرغب في التعاون 
مع اي جهة ترغب في املشاركة في انهاء هذه املشكلة 
مؤكدا ان »ابواب البرنامج مفتوحة امام اجلميع« 
الس���تقبال كل من يرغب في االستفادة من القرار 

اخلاص باملسرحني.

الشيخ أحمد العبداهلل مترئسا اجتماع مجلس وكالء اإلعالم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله الى البالد صاحب السمو األمير يحيي الشيخ جابر املبارك وعبداهلل الرومي

الشيخ مشعل األحمد يحيي مستقبليه وإلى جواره يبدو  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير يحيي مستقبليه في املطار

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي والشيخ جابر 
العبداهلل ورئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني

صورة زنكوغرافية إلعالن القنصلية

صاحب السمو عاد إلى البالد قادمًا من الواليات المتحدة

عاد صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد يرافقه نائب 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ مشعل األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه الى ارض الوطن عصر امس قادما من الواليات 
املتحدة االميركية الصديقة بعد زيارة رس����مية اجرى س����موه 
خاللها مباحثات رسمية مع الرئيس باراك اوباما رئيس الواليات 
املتحدة االميركية. وكان في اس����تقبال سموه على ارض املطار 
س����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد وكبار الشيوخ وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد ورئيس مجلس 
االم����ة باإلنابة عبداهلل الروم����ي والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح االحمد وكبار املسؤولني بالدولة 

وجمع غفير من املواطنني.
هذا ورافق س����موه وفد رس����مي ضم كال م����ن نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون االسكان الش����يخ احمد الفهد 
ورئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الش����يخ محمد العبداهلل 
ومدير مكتب صاحب السمو األمير احمد فهد الفهد واملستشار 
بالديوان األميري محمد ابواحلسن ورئيس املراسم والتشريفات 
 األميرية الش����يخ خالد العبداهلل وكبار املس����ؤولني بالديوان.

رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.


