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المجدلي: 6 آالف متدرب استفادوا من دورات »إعادة الهيكلة« خالل 5 سنوات

بركب التطور العاملي الذي اثر على 
مجري����ات األمور محليا، مش����يدا 
بجهود األمني العام السابق لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدول����ة هند الصبيح 
لدوره����ا الفاعل في تنمية املوارد 
الكويتية وملساندتها  البش����رية 
ودعمها لفريق العمل باملعهد طوال 
فترة البرنامج التدريبي، معربا عن 
أمله في ان يستمر التعاون املثمر 
بني املعهد والبرنامج بهدف تطوير 

وتنمية املوارد البشرية.

أسامة دياب
أكد األمني العام لبرنامج إعادة 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي 
املجدل���ي ان البرنام���ج قد قام 
بإعداد دورات خاصة تتوافق مع 
العمل احمللي  احتياجات سوق 
استطاع من خاللها تدريب اكثر 
من 6 آالف متدرب خالل السنوات 
العديد من  اخلمس املاضية في 
القطاع���ات املختلفة، ومجاالت 

العمل املتنوعة.
مشيرا الى ان البرنامج احتفل 
على مدار الشهر املاضي بتخرج 
دفعات متعددة من دورات علوم 
الطي���ران، الصحافي الش���امل، 
التنموية  الهندسة واملش���اريع 
وها نحن اليوم نشهد تخرجا في 
معهد الدراسات املصرفية لتسكني 
املئات من خريجي هذه الدورات 

في مؤسسات القطاع.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء حفل تخرج متدربي 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
التنفيذي للدولة لعام  واجلهاز 
2009/2008 من معهد الدراسات 
املصرفية والذي أقيم في غرفة 
صناعة وجت���ارة الكويت قاعة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

مع برنامج إعادة الهيكلة األولى 
»تنمية مهارات اللغة االجنليزية« 
والثانية »الرخصة الدولية لقيادة 
احلاسوب« لتدريب 127 متدربا 
بواقع 360 س���اعة تدريب لكل 
مجموعة واستغرق تدريب كل 

املجموعات 2520 ساعة.

التطور العالمي

ولفت اخلياط الى ان الكويت 
حتتاج إلى جهود أبنائها وبناتها 
اليوم أكثر من اي وقت مضى للحاق 

بالش����كر للبنك األهلي الذي قدم 
دورة تخصصية لبعض اخلريجني 
املتميزين م����ن املعهد، معبرا عن 
س����عادته مب����ا أبلغه ب����ه بعض 
مس����ؤولي البنوك احمللية من ان 
معظم مديري ف����روع البنوك من 
الكويتيني قد مت تدريبهم وتأهيلهم 
من خ����الل دورات دعمها برنامج 

إعادة الهيكلة.
ومن جهت���ه، أكد مدير معهد 
الدراسات املصرفية د.رضا اخلياط 
ان املعهد نظم دورتني بالتعاون 

مساء امس االول.

مسؤولو البنوك

التي  وأشاد املجدلي باجلهود 
بذلها معهد الدراس����ات املصرفية 
لتحقيق أفض����ل النتائج وإجناح 
الدورة ليتولى اخلريجون بعد ذلك 
العمل في املؤسس����ات املصرفية، 
مش����يرا ملبادرة العدي����د من هذه 
املؤسسات وطلبها أسماء اخلريجني 
وهواتفهم به����دف توظيفهم وفق 
التخصص����ات املختلفة، متوجها 

الخياط: الكويت تحتاج إلى جهود أبنائه�ا وبناتها اليوم أكثر من أي وقت مضى للحاق بركب التطور العالمي

أعددن�ا دورات خاص�ة تتواف�ق م�ع احتياج�ات س�وق العم�ل المحل�ي ف�ي العدي�د م�ن القطاعات

خالل حفل تخرج متدربي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لعام 2009/2008

)أنور الكندري(اخلياط مكرما فوزي املجدلي

عبدالرحمن السميط

قطع كيكة احلفل

..وخريج يتسلم شهادة تخرجه تكرمي إحدى اخلريجات

جانب من اخلريجني واخلريجات في صورة تذكارية

رضا اخلياط مكرما هند الصبيح

تدشين الموقع اإللكتروني لفريق التحدي اإلعالمي 
يساهم في دفع عجلة التنمية

أسامة دياب
أش���اد أمني عام برنامج اعادة الهيكلة 
باالنابة فوزي املجدلي، باجلهود التي بذلها 
فريق التحدي االعالمي التوعوي في توجيه 
الش���باب للعمل بالقطاع اخلاص، معربا 
عن سعادته لتدش���ني املوقع االلكتروني 
لفريق التحدي االعالمي الذي يقدم خدماته 
التوعوي���ة واالعالمية ألبناء الكويت في 
مختلف مراحلهم التعليمية بهدف تعزيز 
قيم العمل وغرس مفاهيم واهمية العمل 
بالقط���اع اخلاص من خ���الل اختيارهم 
التخصص الدراسي الذي يتوافق وهواياتهم 
وميولهم ليعملوا في وظائف مستقبلية 
حتقق طموحه���م وتطلعاتهم، باالضافة 
ال���ى توجيه الباحثني عن عمل وخريجي 
اجلامعات واملعاهد والثانوية للعمل بالقطاع 
اخلاص، معتبرا املوقع اجنازا كبيرا لبرنامج 
اعادة الهيكلة وآلية جديدة واسلوبا متميزا 
في التعامل مع الشباب ويتوافق واسلوبهم 
احلضاري املعاصر في استخدام االنترنت 
الذي اصبح اكثر االدوات اس���تخداما لهم 

وبشكل يومي.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها 
اثناء تدش���ني املوقع االلكتروني لفريق 

التحدي االعالمي.
واضاف املجدلي انه على يقني بان املوقع 
االلكتروني لفريق التحدي االعالمي سيساهم 
بشكل كبير في دفع عجلة التنمية من خالل 
مشاركة الشباب في مختلف اقسام املوقع 
وما يقدمه من انشطة ومفاهيم وخدمات 

ومسابقات بأسلوب شبابي ممتع.
وتوجه بالشكر والتقدير لفريق التحدي 
وعلى رأسهم مراقب االعالم ورئيس الفريق 
حن���ان آل هي���د، ملا قاموا ب���ه من جهود 
متواصلة، واجتماعات متتالية في أوقات 
الدوام وخارج أوقات الدوام الرسمي لتحقيق 
هذا االجناز الذي نفخر به جميعا ويحقق 
اهدافنا الوطنية خلدمة الكويت وشبابها 
في هذه املرحلة احلرجة التي تتوالى فيها 
االزمات االقتصادية واالجتماعية، متمنيا 
للجمي���ع التوفيق والنج���اح واملزيد من 

االجنازات لبرنامج اعادة الهيكلة.
من جهته، اعرب مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم ببرنام���ج اعادة الهيكلة 
عبدالعزيز القصار عن سعادته بانطالق 

املوقع االلكتروني ملشروع التحدي االعالمي 
التوعوي، موضحا ان احلمالت التوعوية 
لفريق التحدي االعالمي اخذت اس���لوبا 
عصري���ا جديدا يتوافق واالس���تخدامات 
االلكترونية للشباب عبر شبكة االنترنت 
والتي يتعامل بها جميع الطلبة والطالبات 

في مراحلهم الدراسية املختلفة.
واعتبر القصار هذا االجناز قفزة نوعية 
في اسلوب االعالم املعاصر، وال شك ان هذا 
التطور يؤكد ان حمالت التحدي لن تنتهي 
وستتواصل، وقد مرت بأساليب مختلفة في 
التوعية االعالمية من خالل وسائل االعالم 
امل���دارس واملجمعات  املختلفة وزيارات 
التجارية واملهرجانات االعالمية وزيارة 
املصانع والش���ركات واالندية الرياضية، 
وحققت هذه االس���اليب اهدافها الوطنية 
في استقطاب الشباب الباحثني عن العمل 
وخريجي اجلامعات واملعاهد والثانوية 

للعمل في القطاع اخلاص.
وبدورها، اكدت مراقب االعالم ورئيس 
فريق التحدي حنان آل هيد ان تدش���ني 
موقع الفريق على ش���بكة االنترنت هو 
خطوة رائدة تواك���ب التقنية العصرية 
املتطورة، بأسلوب شيق وممتع يتوافق 

وميول الشباب بغية الوصول اليهم.
وأشارت آل هيد الى ان املوقع يتضمن 
اخلدمات التي يقدمها برنامج اعادة الهيكلة 
للمواطن���ني العاملني في القطاع اخلاص، 
خدمة البحث عن اخبار وحمالت التحدي، 
الدخول ملوقع برنامج اعادة الهيكلة، انشطة 
جماعة اصدقاء التحدي، مسابقة التحدي 
الشهرية لزوار املوقع، خدمة التحدي مول، 
اصدارات التحدي من كتيبات وبروشورات 
وغيرها، كما يتضمن املوقع روابط ملواقع 
مختلفة تهم الشباب مثل مواقع وزارات 
الدولة، مواقيت الصالة، مدن العالم، دليل 
الكويت، س���وق الكويت لألوراق املالية، 

جامعة الكويت، واجلامعة االميركية.
ولفتت الى ان املوقع يهدف الى استقطاب 
الش���باب من اجلنس���ني للتع���رف على 
احتياجات الدولة لهم للعمل في مؤسسات 
وشركات ومصانع القطاع اخلاص، معلنة 
عن اس���تعدادها لتلق���ي أي اقتراحات أو 
اضافات ليكون املوقع مالذ الباحثني عن 

عمل.

القصار: قفزة نوعية في اإلعالم المعاصر

المري: وكيل الداخلية أمر بتخصيص 
مسار لعمال المنطقة المقسومة

ثمن امني سر نقابة العاملني بالشركة الكويتية لنفط اخلليج 
عبدالهادي سالم املري اللقاء الذي مت بني النقابة ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق احمد الرجيب خالل االيام املاضية حيث عرضت 
النقابة املشاكل التي يواجهها عمال املنطقة املقسومة التابعون 

للشركة الكويتية لنفط اخلليج في منفذ النويصيب.
وقال املري ان تلك املشاكل تسبب بطء حركة وانتقال العاملني 
الذين ميثلون الش���ركة في منطقة االمتياز مما يعطل اعمالهم 

ويظهرهم مبظهر غير الئق.
من جانبه اوضح املري ان الشركة الكويتية لنفط الكويت 
متثل الكويت في ادارة النصف املش���اع من ثرواتها الطبيعية 
في املنطقة احملايدة املقسومة باخلفجي، وان عدد عمال الشركة 
الكويتيني العاملني في تلك املنطقة يناهز 500 عامل يشاركون 
اشقاءهم السعوديني العمل واالنتاج، ويلتزمون مبواعيد ثابتة 

ومحددة في مواقع العمل.
واوض���ح ان الفريق الرجيب اس���تمع ال���ى مطالب النقابة 
وتفهمها مل���ا لها من أهمية في تذلي���ل العقبات التي تعترض 

عمال الشركة.
وذكر امل���ري ان الفريق الرجيب ابدى تفهمه وتعاونه وامر 

بتخصيص كابينة خاصة لعمال املنطقة املقسومة.

 مثل اتفاقية 87 اخلاصة بشأن 
النقابية وحماية حق  احلرية 
التنظيم واحلرية في التعددية 
النقابية وتعهد الدول االعضاء 
 بتطبي���ق اح���كام االتفاقي���ة 
والتي تنص مادتها الثانية على 
»للعمال وألصحاب العمل احلق 
ودون أي متيي���ز أو ترخيص 
س���ابق في تكوي���ن منظمات 
يختارونه���ا، وكذلك احلق في 
االنضمام اليها، بشرط التقيد 

بلوائح هذه املنظمات«.
 وذك���ر الس���ميط ان املادة 
الثالثة من ذات االتفاقية توضح 
العمال وملنظمات  ان ملنظمات 
اصحاب العمل احلق في وضع 
دساتيرها ولوائحها االدارية، 
وفي انتخابات ممثليها بحرية 
اداراتها  كاملة، وفي تنظ����يم 
ونش�������اطها، وف���ي اع�����داد 

برام����ج عمله���ا، ومتت�����نع 
العام���ة ع���ن أي  الس���لطات 
تدخل من شأنه ان يقي���د هذا 
احلق أو ان يعوق ممارست���ه 

املشروعة.
واوضح الس���ميط انه بعد 
املصادقة ع لى االتف�����اقية سالفة 
الذكر من قبل احلكومة الكويتية 
تعتبر جزءا من قان����ون الدولة 
ودست�����ورها، وهذا ما ننادي 
بتطبيقه وتطبيق احل��ري����ة 
النقابية التي كفلها الدست����ور 
والتشريعات الدولي�����ة، ومن 
ه���ذا املنطلق نطال���ب اعضاء 
مج���ل���س االم���ة بت����عديل 
امل�����ادة 106 للسماح بإشهار 
أكث���ر من احت���اد، وذلك طبقا 
لالتفاقي���ات الدولية، حتى ال 
التشريعات  تخالف احلكومة 

الدولية.

ناشد رئيس االحتاد الوطني 
الكوي���ت  لعم���ال وموظف���ي 
عبدالرحمن السميط السلطة 
التشريعية الوقوف مع املنظمات 
النقابية الت���ي متثل العاملني 
بجميع وزارات ومؤسس���ات 
وهيئات الدولة، واملمثل الرسمي 
لهم والتي تقوم باحلفاظ على 
مصاحلهم ومكتسباتهم العمالية 
طبق���ا للدس���تور والقوانني 
الدولية التي ص����ادقت عليها 

الكويت.
واضاف السميط في تصريح 
صحاف���ي ان مجل���س االم���ة 
يدرس منذ فترة ليست بقليلة 
العمل اجلديد، ويدخل  قانون 
 اآلن مرحلة تش���ريعه بصفة
 رس���مية واعتماده للعمل به، 
ولوحظ ان قانون العمل املتداول 
حاليا ب���ني جلان مجلس االمة 

يوجد به بع���ض القصور وال 
يتفق م���ع طموحات النقابيني 
ويخالف بهذا التشريعات الدولية 
الكويت  التي صادق���ت عليها 

»نقابة نفط الخليج« تثّمن لقاء الفريق الرجيب نظير مبالغ مالية

السميط: قانون العمل المتداول حاليًا فيه قصور
ناشد السلطة التشريعية الوقوف مع المنظمات النقابية ومكتسباتهم العمالية

محمد راتب
ح���ذرت الهيئة العامة للزراعة والثروة الس���مكية املواطنني 
من التوس���ط لدى املكاتب االستش���ارية للحصول على قسائم 
او ق���روض زراعية نظير مبالغ مالية، الفت���ة الى ان قيام هذه 
املكاتب مبخاطبة الش���ركات واملؤسس���ات واالفراد لالعالن عن 
اعتماد الهيئة في تق���دمي اخلدمات املذكورة للمواطنني، هو امر 

عار متاما من الصحة.
وأكدت الهيئة ان االعالن عن القسائم او القروض زراعية او 
اي خدمات تخص مجال عمل الهيئة، سيبث للمواطنني وستقدم 
اخلدمات مباشرة دون اي وسيط، داعية املواطنني الى مراجعتها 
مباش���رة ألي استفسارات، واخطارها بأي مكاتبات تصل اليهم 
بهذا الصدد لتتمكن الهيئة من اتخاذ االجراءات القانونية حيال 

ذلك.
م���ن جانب آخر، اوضحت الهيئ���ة ان خطتها في مجال دعم 
مشروعات األمن الغذائي تشترط تقدمي املواطنني الراغبني لدراسات 
جدوى ملشاريعهم املقترحة في هذا املجال، مبينة ان دور املكاتب 
االستشارية يقتصر على اعداد دراسات اجلدوى ومن ثم تعرض 
على جلنة من املختصني بالهيئة لتقرير البت فيها، في حني انه ال 

عالقة لتلك املكاتب بأي تخصيص لقسائم او قروض زراعية.

»الزراعة« تحذر  من وساطة المكاتب 
االستشارية  لمنح القسائم والقروض


