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المجدلي: لجنة لتوفير وعرض فرص وظيفية للمسّرحين

210 مسرحين استوفوا الشروط 
ويستحقون الصرف حتى أمس
42 مسّرحا حصلوا على شيكات خاصة

بدر املنصور

فوزي املجدلي

المنصور: معرض »حرفياتي« الثاني
 من 15 حتى 19 الجاري

املجموعة وكيفية االشتراك من 
خالل زيارة املوقع االلكتروني 

للمجموعة.

اجلهات التي مت تسريحهم منها، 
حتى يتمك����ن البنك املركزي من 
مناقش����ة وضع هؤالء املسرحني 
البنوك وشركات االستثمار  مع 
للوصول الى تصور حول معاجلة 
اوضاعه����م وفقا ملا جاء في قرار 

مجلس الوزراء املوقر.
واعرب املجدلي عن ش����كره 
لتفاع����ل عدد من البنوك احمللية 
مع برنامج اعادة الهيكلة اليجاد 
فرص وظيفية للمسرحني، مشيرا 
الى ان بنك اخلليج قام بارس����ال 
رسائل قصيرة الى جميع االفراد 
املشمولني بقائمة املسرحني والتي 
قام برنامج اعادة الهيكلة بإرسالها 
للحصول على الس����يرة الذاتية 

وترتيب مواعيد مقابالت لهم.
واضاف امني عام البرنامج ان 
البرنامج وباالضافة الى عمل ادارة 
التوظيف قام بتشكيل جلنة خاصة 
لتوفير وعرض الفرص الوظيفية 
على املسرحني من العمل بالقطاع 
اخلاص وتختص اللجنة بالعمل 
على توفير ف����رص وظيفية في 
اجلهات غي����ر احلكومية، وكذلك 
الوظيفية على  الف����رص  عرض 
املسرحني من العمل مبا يتناسب 
مع املؤهالت واخلبرات، وحتديد 
اسباب رفض املسرحني للفرص 
الوظيفية واسباب رفض اجلهات 
لتعيينهم، وكذلك اعداد بيانات 
واحصائيات بشأن حاالت رفض 
الفرص الوظيفية وحاالت وقف 
البدل  وسقوط احلق في صرف 

النقدي للمسرحني من العمل.
واختتم املجدل����ي بالقول ان 
البرنامج مازال يستقبل املسرحني 
لتق����دمي طلباتهم واملس����تندات 
املطلوبة لصرف مستحقاتهم قبل 

اجازة عيد الفطر السعيد.

اللجن���ة  ص���رح رئي���س 
التنظيمية ملجموعة حرفياتي 
بدر املنصور بأنه بعد النجاح 
الكبير ملعرض حرفياتي االول، 
قررت مجموعة حرفياتي اقامة 
معرضها الثان���ي حتت رعاية 
الشيخة ش���يخة العبداهلل في 
قاعة الزمردة خالل الفترة من 15 
اجلاري حتى 19 منه، وتابع ان 
املجموعة حرصت اشد احلرص 
على اكمال مسيرة دعم الشباب 
الكويتي بجميع فئاته ومنها فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة وابراز 
ابداعاته���م وافكارهم اخلالقة 
واثبات انهم جزء اصيل ال يتجزأ 
من املجتم���ع الكويتي، وميكن 
االطالع على آخر انشطة واخبار 

 اسامة دياب
صرح امني عام برنامج اعادة 
هيكلة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باالنابة فوزي 
املجدلي بان عدد املسرحني الذين 
استوفوا ش����روط قرار مجلس 
الوزراء للحصول على بدل التعطل 
عن العمل بلغ حتى يوم امس 210 

مسرحني.
وق����ال املجدلي ف����ي تصريح 
صحافي ان عدد املسرحني الذين 
حصل����وا على ش����يكات خاصة 
به����م يوم امس بل����غ حوالي 42 

مسرحا.
وتأتي دفعة يوم امس ضمن 
الذين قدموا  دفعات املس����رحني 
اعادة  الى برنامج  مس����تنداتهم 
الهيكلة، وقامت اللجنة املختصة 
بدراس����ة ملفاتهم ومت ارس����ال 
الكش����وف بأس����ماء املستوفني 
للش����روط واملستحقني للصرف 
تباعا ال����ى االدارة املالية بديوان 
اخلدمة املدنية طبقا لقرار املجلس 
بص����رف البدل خالل ش����هر من 
تس����ليم طلباتهم للبرنامج، في 
حني ان بدل التعطل س����يصرف 
للشهر الثاني من خالل انزاله في 
حساباتهم الش����خصية ملختلف 

البنوك احمللية.
البرنامج  ان  وقال املجدل����ي 
سيقوم باصدار الكشوف اخلاصة 
باملسرحني خالل هذا االسبوع الى 
بنك الكويت املركزي بهدف تفعيل 
قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 
675 ثالثا، بش����أن تكليف البنك 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
مبوضوع املس����رحني من العمل 
في القطاع اخلاص حيث سيقوم 
البنك بالنظر في وضع املسرحني 
املتخذ بحقهم اجراءات قضائية 
عن فترة تس����ريحهم من العمل، 
وكذلك بحث وضع املتأخرين عن 
تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم 

من العمل.
واش����ار الى ان املسرحني من 
العمل بالقطاع اخلاص ليس����وا 
فقط من العاملني باجلهاز املصرفي 
واملالي وامنا يشمل كذلك املسرحني 
لدى جه����ات اخرى واملس����جلة 
اس����ماؤهم لدى برنام����ج اعادة 
هيكلة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، لذا فان البرنامج 
س����يقوم بتزويد بن����ك الكويت 
املركزي بأسماء املسرحني واسماء 

لي


