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أسامة دياب
فازت الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية بجائزة افضل مؤسسة 
الكتروني����ة في مج����ال البنية 
التحتية واألنظمة االلكترونية 
التي تعمل من خاللها وذلك في 
املؤمتر اخلليجي األول للحكومة 
االلكترونية والذي أقيم في مسقط 
عاصمة سلطنة عمان الشقيقة 
ويستمر حتى 23 اجلاري، اجلدير 
بالذكر ان الهيئة تنافس����ت مع 
اكثر من 40 جهة حكومية بدول 

مجلس التعاون الست.
ومن جهته اعرب مدير عام 

الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي عن سعادته بهذا 
االجن����از الذي هو ثمرة جهد وعمل دؤوب، متوجها بالش����كر للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات على ترشيحه للهيئة وقيامه بدور فعال 
في التنسيق بني الهيئة وإدارة املؤمتر، كما توجه بالشكر لكل العاملني 
في الهيئة، داعيا اياهم الى مواصلة العطاء من اجل تطوير اخلدمات 
في الهيئة ورفع اس����م الكويت عاليا في احملافل االقليمية والدولية. 
وأوضح العسعوسي ان اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات كان 
قد قام بتوجيه الدعوة للهيئة للمشاركة باملؤمتر املذكور مع 7 جهات 

حكومية كويتية أخرى.

مساعد العسعوسي

م.احمد الغامن

»المعلومات المدنية« تفوز بجائزة 
أفضل مؤسسة إلكترونية

العسعوسي: الجائزة ثمرة جهد وعمل دؤوب

الغانم: مسؤولية كبيرة أمام 
»البحري« لتفعيل أنشطته

أش����ار نائ����ب رئيس مجلس 
ادارة الن����ادي البحري الرياضي 
م.احم����د الغامن ال����ى ان النادي 
وض����ع في اطار خطت����ه للفترة 
املقبلة تعزيز مجاالت نشاطاته 
اخلارجي����ة في مجال االنش����طة 
الكونفيدرالية  التي س����تنظمها 
العربية لرياضة صيد االسماك، 
وذل����ك مبوجب النج����اح الكبير 
ال����ذي حققه الن����ادي من خالل 
تنظي����م البطولة العربية لصيد 
االسماك مؤخرا. وذكر الغامن ان 
النادي سخر كل امكاناته وطاقاته 
إلجناح دور الكونفيدرالية العربية 
لصيد االسماك من خالل تنظيم 
البطولة ومن خالل اس����تضافة 
اجتم����اع اجلمعي����ة العمومي����ة 
التقريرين االداري واملالي، والذي 
انتهى بتغيير مسمى االحتاد الى 
الكونفيدرالية واعتماد خطة العمل 
املقبل من خالل تفعيل مشاركة 
العربية للمش����اركة في  امل����رأة 
سباقات وبطوالت صيد السمك، 
وتعزيز وتنمية موارد االحتاد، 
واعتماد خط����ة للمرحلة املقبلة 
من خالل تشكيل اللجان العاملة 
ومن خ����الل تنظيم بطولة اجلر 
لالندية العربية والتي ستقام في 
ينبع بالسعودية في يناير املقبل، 

وبطولة العقبة التي ستقام في 
اغسطس أو سبتمبر في االردن، 
وبطولة العالم التي س����تقام في 

فبراير املقبل مبصر.
واضاف الغامن ان اختيار عضو 
مجلس ادارة النادي ومساعد رئيس 
جلنة التراث محمد احمد الفارسي 
نائبا ثانيا لرئيس الكونفيدرالية 
اكبر في  النادي مسؤولية  حمل 
تفعيل االنشطة املتعلقة باالنشطة 
البحرية بش����كل عام ومسابقات 
صيد السمك بشكل خاص والتي 
بدأ النادي بتنظيمها مع بدايات 
تأسيسه عام 1965 ومازال ينظمها 

سنويا.

»المعلمين« لفتح صفحة جديدة 
ووضع التعليم ضمن أولوية االهتمام

»الشؤون«: إصدار تصاريح عمل 
لشركات يزيد رأسمالها على المليون

هنأت جمعية املعلمني سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد عل����ى الثقة الكبيرة التي 
حظي بها في جلسة االستجواب، 
معربة عن أملها في انتهاء احلالة 
السياس����ية وأجواء التأزمي التي 
مرت بها البالد وكان لها تأثيرها 
القضايا  وتداعياتها على مجمل 
واملسائل احمللية والتنموية مبا 
التربوية وخطط  فيها املشاريع 
اإلص����الح، وإلى ض����رورة فتح 
صفحة جديدة ف����ي العالقة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
من اجل معاجلة القضايا وحتقيق 

الطموحات واآلمال املنشودة.
وذك����رت اجلمعية في بيانها 
األس����بوعي ان األنظ����ار البد ان 

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن قيام الوزارة بإصدار 
تعميم اداري عمم ع لى ادارات العمل يقضي بالس���ماح للشركات 
املساهمة املقفلة التي يزيد رأس���مالها على مليون دينار بإصدار 
تصاري���ح عمل للعمالة الوافدة. وب���ني ان املبلغ الذي كان محددا 
للشركات قبل صدور هذا التعميم هو نصف مليون دينار. وعلى 
صعيد آخر، كشف املصدر ان وكيل الوزارة محمد الكندري اصدر 

قرارا اداريا يقضي بإضافة أعضاء جدد للجنة تصاريح العمل.
وقد حدد القرار اضافة 3 موظفني من االقسام املعنية بهذه االدارات 
يختارهم مدير االدارة باالضافة الى تفعيل عمل جلنة التصاريح 
وفق���ا ألحكام املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2001/136 على 
ان تضم في عضويتها كال من مدير االدارة رئيسا، ومساعد مدير 
التقييم واملتابعة � نائب الرئيس، وعضوية مساعد مدير االستخدام، 
رئيس قسم تقدير االحتياج، رئيس قسم االستقبال ورئيس قسم 
التنس���يق. وتقوم اللجنة باختيار مقرر من بني اعضائها في اول 
اجتماع يعقد لها، كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تصاريح 
العم���ل غير ال���واردة باملادة 1 من القرار ال���وزاري رقم 2001/136 
واتخاذ ما يلزم بش���أنها وعلى ان يتم اعتمادها من رئيس اللجنة 
أو نائبه، وجتتمع اللجنة بدعوى من رئيس���ها أو نائبه، ويعتبر 
اجتماعه���ا صحيحا عند حضور اغلبي���ة االعضاء، على ان تدون 
محاضر اجتماعات بش���أن طلبات تصاريح العمل مبينا بها رأي 

اللجنة وتوصياتها.

تتجه اآلن نحو القضايا التربوية، 
التعليمي����ة بالدرجة  والقضية 
األولى التي هي في حاجة ماسة الى 
ان توضع ضمن أولوية االهتمام 
والعناية ف����ي ظل ما تعانيه من 
حتديات وصعوب����ات واحلاجة 
املاس����ة الى تذليل العقبات التي 
التربية وأصحاب  تواجه وزارة 

امليدان التعليمي.
من جانب آخر، وجهت أكادميية 
إعداد القادة في اجلمعية الدعوة 
للمعلمني واملعلمات للتس����جيل 
واالش����تراك في الفصل الدراسي 
الثاني من العام الدراسي احلالي 
لألكادميية والذي تنظمه بالتعاون 
مع مركز خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر في جامعة الكويت.

إعادة تشكيل لجنة التصاريح وإضافة 3 موظفين


