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اليتيم: »العاملين بالزراعة« الجهة المخولة 
لعقد جمعية عمومية غير عادية

كشف أمني سر نقابة العاملني في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل اليتيم 
عن ان مجلس إدارة النقابة هي اجلهة الوحيدة 
التي متلك احلق في دعوة اجلمعية العمومية غير 

العادية، وذلك وفق الالئحة الداخلية للنقابة.
وقال اليتيم في تصريح صحافي ان اإلعالن 
الذي مت نشره في إحدى الصحف احمللية واملتضمن 

دع����وة اجلمعية لالنعقاد ليس له أس����اس من 
الصحة، كما ان اجله����ة التي أعلنت عن عزمها 
عقد جمعية عمومية غير عادية ال متلك الصفة 
القانوني����ة التي تخولها لذلك، مؤكدا ان النقابة 
حتتفظ بحقها في اتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
جت����اه من ينتحل صفة النقاب����ة ويقوم بدعوة 

اجلمعية العمومية.

ندى أبونصر
أكد الل����واء فيصل اجلزاف ان 
ملتقى فتيات دول مجلس التعاون 
يجسد بشكل مباشر توجهات دور 
الترابط  دول املجلس ويعك����س 
وتبادل الثقافات واألنش����طة في 

أوجه العمل النسائي.
وقال خالل رعايته امللتقى الذي 
يقام ألول مرة في الكويت بحضور 
رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية لألسرة املتميزة الشيخة 
فريحة األحمد وحشد من السفراء 
وزوجاتهم، ان الدور الشبابي دور 
ريادي ويجب تفعيله في املجتمع 
اخلليجي وف����ي كل مجتمع. من 
جانبه����ا، أكدت الش����يخة فريحة 
األحمد انها سعيدة جدا بهذا امللتقى 
الذي يجمع دول اخلليج مع الكويت 
ويعد فرصة للتعارف فيما بينهم 

لتبادل الثقافات.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للحفل مشعل الهدبة 
ان اقامة هذا امللتقى اخلليجي ألول 
مرة في الكويت يؤكد ان الكويت 
سباقة في استضافة انشطة دول 
مجلس التعاون ومتنى ان يكون 
للمرأة دور قيادي في كل دول مجلس 
التعاون من خالل الدور احملوري 
لفتي����ات دول مجل����س التعاون. 

والطموح نفس����يهما، وش����كرت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في الكويت لتنظيم امللتقى برعاية 

اللواء فيصل اجلزاف.
من جانبها، اكدت رئيسة الوفد 
االماراتي نسرين بن درويش ان 
امللتقى شاركت فيه 8 طالبات من 
جامعات مختلفة، ووصفته بأنه 
فرصة البراز دور املرأة في املجتمع 
االماراتي الذي هو في تطور كبير 
وملحوظ ونسبة العامالت اصبحت 
تقارب ال����� 50%، وهذا دليل على 
املساواة بني الرجل واملرأة، كما انه 
نقل لعادات وتقاليد اهل االمارات. 
اما رئيس����ة الوفد السعودي هيا 
علي الشمري فأكدت ان املشاركة 
امللتقى مشاركة ثقافية تبرز  في 
الس����عودية وتعكس  الفتاة  دور 
ثقافتها وان املعرض يضم كتبا عن 
التراث السعودي وعرضا للمأكوالت 

التراثية السعودية.
كما اكدت رئيسة الوفد العماني 
ديانا عبداملجيد ان امللتقى فرصة 
للتع����ارف بني مجل����س التعاون 
على التراث العماني واظهار دور 
املرأة العمانية ألنها تش����ارك في 
جميع املجاالت وانه مت حتديد يوم 
املرأة العمانية في الس����ابع عشر 

من اكتوبر.

بأنها احلصن الدافئ لدول مجلس 
التعاون اخلليجي على املستوى 
املتميز والراقي والتي هي سباقة 
دائما في احتضان كل ما هو مميز 
وجديد لالرتقاء مبستوى الشباب 
على الصعيد اخلليجي والعربي 
والعاملي. كما شكرت جميع الدول 
امللتقى  اخلليجية املش����اركة في 
والتي شكلت سلس����لة مترابطة 
متواصلة تسعى لتحقيق الرؤى 

مع الزم����ن ونرقى في كل األماكن 
ألن مس����يرتنا كفتيات اخلليج ال 
تعرف حدا معينا وإجنازا محددا 
فهي في عطاء دائم وإجناز متواصل. 
ونقلت باسمها وباسم الوفد القطري 
الكويت واإلمارات ومملكة  ووفد 
البحرين وسلطنة عمان واململكة 
العربية السعودية خالص الشكر 
للجهود اجلبارة والضيافة املتميزة. 
وش����كرت الكويت التي وصفتها 

وأضاف ان دور امل����رأة الكويتية 
القدرات  مهم جدا ويصقل جميع 
للوصول الى أعلى املستويات، ومن 
جانبها: قالت رئيسة الوفد القطري 
الوفود املش����اركة نورة  وممثلة 
العامري ان ما يجمعنا حتت مظلة 
هذا الصرح روابط متينة وتاريخ 
إجناز عظيم. واضافت: نحن في 
هذا امللتقى الذي جمع دول املجلس 
في مجلس نتبادل الدور ونتسابق 

عبدالعزيز الزبن الشيخ د.محمد الصباح

اللواء فيصل اجلزاف والشيخة فريحة األحمد خالل جولتهما في املعرض

يعرض صورًا وثائقية تاريخية نادرة تحكي مسيرة خمسة عقود

العياف: »الصندوق« يشارك في »لمحات من تاريخ الكويت« 24 الجاري
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عن رعايته ومشاركته في معرض حملات 
من تاريخ الكويت االقتصادي والذي يقام حتت 
ش����عار »ش����ركاء في بناء االقتصاد الكويتي« 
وتنظمه مجموعة امللتقى اإلعالمية بالتعاون 
مع مجمع األڤنيوز خالل الفترة من 24 وحتى 
27 اجلاري 2010. وقالت مدير إدارة اإلعالم في 
الصندوق منى العياف أن مشاركة الصندوق 
في املع����رض تأتي من خالل حرصه على دعم 
جميع األنشطة التي تسعى إلبراز تاريخ الكويت 
والذي يزخر بالكثير من قصص النجاح التي 
تهم األجيال احلالية التعرف عليها حتى يدركوا 

معاناة األجداد في صناعة هذا التاريخ.
 وأضافت أن الصندوق الكويتي ومن خالل 

جناحه اخلاص في املعرض س����يقوم بعرض 
مجموعة كبيرة من الصور والوثائق التاريخية 
النادرة التي حتكي مسيرته الطويلة على مدى 
حوال����ي 50 عاما قام من خالله����ا بدعم مئات 
املشاريع احليوية حول العالم. ويعتبر معرض 
»حملات من تاريخ الكويت االقتصادي« األول من 
نوعه على مستوى الكويت واملنطقة الذي يؤرخ 
ويحكي أجزاء من تاريخ املؤسسات والشركات 
الكويتية ومدى مس����اهمتها في بناء االقتصاد 
الكويتي. وأوضحت أن تاريخ الصندوق حافل 
ومليء بالكثير من التطورات منذ تأسس في 
ع����ام 1961 بعد أقل من عام م����ن نيل الكويت 
استقاللها الكامل حيث كان وراء فكرة إنشائه 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، وكان 

الهدف من وراء إنشاء الصندوق هو مساعدة 
الدول العربية على تنمية اقتصاداتها والنهوض 
مبشروعات التنمية فيها.  واشار إلى أن نشاط 
الصندوق عبر مسيرته قد مر بعدة مراحل، فقد 
متيزت األولى بتوجه عربي خالص إذ اقتصر 
نش����اطه على تقدمي املساعدات للدول العربية 
فقط وذلك منذ 1961 حتى عام 1974، ثم جاءت 
املرحلة الثانية التي قام خاللها بتوسيع جهوده 
لتشمل الدول النامية األخرى وصوال إلى مرحلة 
التطور الثالثة املمتدة من 1985 إلى 1991 والتي 
جنح فيها الصندوق في متويل نفسه بنفسه 
من أرباحه التي يحققها، وفي تلك املرحلة ازداد 
عدد الدول املستفيدة إلى 65 دولة حتى نهاية 

ثمانينيات القرن املاضي.

خالل افتتاح ملتقى فتيات مجلس التعاون الخليجي الذي يقام ألول مرة في الكويت

الجزاف: دور الشباب ريادي في دعم المجتمعات
فريح�ة األحم�د: الملتق�ى فرصة للتع�ارف وتب�ادل الثقاف�ات بي�ن دول التعاون

إقرار كوادر مالية جديدة أمر مستبعد تمامًا

البنك الدولي ل� »الخدمة المدنية«: نحّذر من زيادة الرواتب قبل 3 سنوات

ان السياسة العامة للتوظيف 
تتميز بقبول غالبية الكويتيني 
في اخلدم����ة العامة في مقابل 
سياسة استقدام العمالة الوافدة 
للعم����ل في القط����اع اخلاص 
وتأثير ذلك على تركيبة سوق 
العمل ومع����دالت االنتاجية 

الدراسة خرجت بتقرير ارتكز 
الرواتب  على دراس���ة هيكل 
واملزايا من ناحية واالجتاهات 
الس���ائدة ف���ي س���وق العمل 
وارتباطها بنموذج التنمية في 

الكويت من ناحية اخرى.
وتابع »التقرير خلص الى 

تنمية رأس املال البشري وما 
لم يتم ذلك بسرعة فإن اثارها 
قد تدوم الجي����ال عديدة في 
املستقبل واشاروا الى مناذج 
من التجارب واخلبرات الدولية 
ميكن االسترشاد بها وتقييم 
تل����ك التي هي اكث����ر مالءمة 

للكويت«.
وكان مجل����س الوزراء قد 
كل����ف البنك الدول����ي بتقدمي 
الى ديوان  الفنية  املس����اعدة 
املدنية لتقييم هيكل  اخلدمة 
الروات����ب واملزاي����ا اخلاص 
مبوظفي القطاع احلكومي مع 
تقييم عدد من النماذج االخرى 
الخذها في االعتبار عند اعادة 
النظر في النظام احلالي وذلك 
بهدف رفع معدالت االنتاجية 
القط����اع احلكومي  ملوظف����ي 
وحتسني مس����تويات اخلدمة 

العامة املقدمة للمواطنني.

للتحصيل الدراسي والتطوير 
التعليمي«.

وتاب����ع ان اخلبراء »اكدوا 
ان النتائج تشير الى انه مع 
سياسة الهجرة احلالية والنظام 
احلالي للروات����ب واحلوافز 
ملوظفي القطاع احلكومي فان 
هذا االمر يؤثر تأثيرا مباشرا 
عل����ى انخف����اض االنتاجية 
س����واء في القط����اع العام او 
في القط����اع اخلاص وارتفاع 
البطال����ة وانخفاض  معدالت 
معدل االلتحاق باملؤسس����ات 
التعليمية واستكمال الدراسة 

في مجال التعليم«.
وق����ال الزب����ن ان اخلبراء 
»اكدوا ان النتائج الواردة في 
التقرير تش����ير الى ان جميع 
النظام  املترتبة عل����ى  االثار 
احلالي متثل حتديا كبيرا ومتثل 
تصديا مباشرا لالستثمار في 

واالداء الوظيفي«.
التوصيات  وحول طبيعة 
التقرير اخلاص  التي اوردها 
التحليلية لنظام  بالدراس����ة 
الروات����ب واملزايا املخصصة 
ملوظف����ي القطاع الع����ام قال 
الزبن ان خبراء البنك الدولي 
اكدوا ان الهدف الرئيسي من 
التقرير التشديد على حتليل 
البيانات التفصيلية الغراض 

الدراسة.
واض����اف ان خبراء البنك 
الدولي »ركزوا على الدراسات 
التحليلية التي اهتمت بالنظر 
في االثار من نظام سلم رواتب 
اخلدم����ة املدنية وسياس����ات 
التوظي����ف عل����ى االنتاجية 
ونتائج ذلك على سوق العمل 
بصورة اش����مل مب����ا في ذلك 
القطاع العام والقطاع اخلاص 
وعالقته����ا بتنمي����ة احلوافز 

الوزراء العتم���اد القرار الذي 
يراه مناسبا وحتقيق املساواة 

والعدالة للجميع.
وذك���رت مص���ادر مطلعة 
ان اقرار ك���وادر مالية جديدة 
امر مستبعد متاما وان كانت 
االمور تتجه الى بدائل اخرى 
من اهمها اقرار زيادة مقطوعة 

للجميع.
من جانبه قال رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
ان مجلس اخلدمة املدنية استمع 
الى عرض من قبل خبراء البنك 
البالد  الذين يزورون  الدولي 
الدراس���ة  حاليا حول نتائج 
التحليلي���ة لنظ���ام الرواتب 
واملزايا املخصص���ة ملوظفي 
القطاع الع���ام التي قام البنك 

بإعدادها.
واضاف الزبن في تصريح ل� 
»كونا« عقب االجتماع ان هذه 

اي زيادات جديدة غير مبررة 
في الوقت احلالي خصوصا ان 
الكويت ترتبط ارتباطا احاديا 
في ميزانيته���ا مبصدر واحد 

وهو النفط.
وترك تقري���ر البنك الباب 
مفتوح���ا للحكوم���ة التخاذ 
اي ق���رار تراه مناس���با على 
ضوء املعطيات السياس���ية 
واالجتماعية وه���و ما يفتح 
ناف���ذة األمل نحو اقرار زيادة 
مقطوعة عل���ى رواتب جميع 
موظف���ي احلكوم���ة تتراوح 
بحسب رؤية مختصني ما بني 

100 و150 دينارا.
وطلب املجلس من ديوان 
اخلدم���ة املدنية عمل ملخص 
لتقرير البنك على ان يعرض 
مرة اخرى للدراس���ة ومن ثم 
ازاء  التوصية املطلوبة  ترفع 
بدائل ال� 37 كادرا الى مجلس 

مريم بندق
درس مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماع ترأسه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية 
باالنابة الشيخ د.محمد الصباح 
امس املوضوع احملال اليه من 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
بايجاد بدائل مناسبة ملطالبات 
37 جهة حكومية بإقرار كوادر 

جديدة ملوظفيها.
واس���تعان املجل���س في 
جلسته بتقرير البنك الدولي 
حول الروات���ب حيث تضمن 
حتذيرا من اق���رار اي زيادات 
على الرواتب االساسية ملوظفي 
احلكومة قبل 3 سنوات مقبلة 
استنادا الى ان الرواتب احلالية 
تتناس���ب جدا م���ع انتاجية 
املوظ���ف ونس���بة التضخم 
وبالتالي فإن املطالبة بإقرار 
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الديوان: فترة تسجيل استثنائية لمدة أسبوع 
لسد حاجة »التربية« من الهيئة التدريسية

مريم بندق
أعلن مدير إدارة تسجيل القوى العاملة بديوان 
اخلدمة املدنية فيصل البسام عن فتح باب التسجيل 
بنظام التوظيف اآللي استثنائيا بهدف تلبية احتياجات 
وزارة التربية من وظائف الهيئة التعليمية )للمدرسني 
واملدرسات( من الكويتيني للعام الدراسي 2010/2009، 
وأضاف البس����ام أن التخصصات املطلوبة من قبل 

وزارة التربية هي ما يلي:
أوال: خريجو كليتي التربية، والتربية األساسية 

في جميع التخصصات.
ثانيا: خريج����و الكليات غير التربوية )العلوم، 
اآلداب، الهندس����ة، التج����ارة، الش����ريعة، والعلوم 

االجتماعية( في التخصصات املوضحة باجلدول:
وذكر البسام أن النظام اآللي للتوظيف سيستقبل 
الراغبني في التسجيل من التخصصات املشار إليها 
ملدة أس����بوع اعتبارا من يوم االربع����اء املوافق 17 
اجل����اري وحتى يوم الثالث����اء املوافق 23 اجلاري، 
مشددا على أن التسجيل خالل الفترة االستثنائية 
سيكون للتخصصات املذكورة فقط، وأوضح أن آلية 
التس����جيل للراغبني في العمل بالهيئة التدريسية 

بوزارة التربية ستكون على النحو التالي:
ان يت����م االتصال بالهاتف رق����م )133( ثم يقوم 
املتصل بتنفيذ التعليمات الصادرة من النداء اآللي 
بإدخال الرقم املدني من الشمال الى اليمني. اذا كان 
لدى املتصل فاكس ميكنه ادخال رقمه عندما يطلب 
منه النداء اآللي ذلك وسيقوم النظام بإرسال الفاكس 
آليا متضمنا رقم التس����جيل واملستندات املطلوب 

احضارها عند مراجعته.
كما ميكن التسجيل باستخدام الشبكة العاملية 
لنقل املعلومات )اإلنترنت( عل����ى العنوان التالي:  

www.csc.net.kw
كما أش����ار البسام إلى أن جميع املسجلني بنظام 
التوظيف اآللي خالل فترات التسجيل السابقة من 
التخصصات املشار إليها سيتم ترشيحهم مباشرة 
للعمل لدى وزارة التربية. أما بالنس����بة للحاصلني 
على مؤهالت من خارج البالد أو من لم يقبل النظام 
تس����جيلهم فعليهم مراجعة إدارة تس����جيل القوى 
العاملة بالديوان وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي 
مبقر الديوان الستكمال إجراءات تسجيلهم آليا ومن 

ثم ترشيحهم للعمل بوزارة التربية.

بهدف تلبية احتياجات الوزارة من المعلمين الكويتيين

محمد األحمد أمينًا عامًا للمجلس األعلى 
لشؤون المحافظات  بدرجة وكيل وزارة

تعيين فواز الخالد باألمانة العامة

صدر مرس����وم أميري بتعديل نظام احملافظات 
بتكوين أمانة عامة للمجلس األعلى لشؤون احملافظات 
تتولى االع����داد الجتماعات املجلس ومتابعة تنفيذ 
القرارات واعداد الدراسات والبحوث كما صدر مرسوم 
اميري بتعيني الشيخ محمد األحمد أمينا عاما للمجلس 
األعلى لشؤون احملافظات بدرجة وكيل وزارة وصدر 
مرس����وم آخر بتعيني فواز اخلالد الصباح بدرجة 
وكيل وزارة باألمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون 
احملافظ����ات. ويتمتع محمد األحم����د بخبرة طويلة 
في مجال العمل ف����ي األمانة العامة ملجلس الوزراء 

وكان يش����غل املنس����ق العام وعضو اللجنة العليا 
للمنتدى االقتصادي االسالمي الدولي الرابع واملقرر 
وعضو اللجنة العليا للقمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية واملقرر العام وعضو جلنة االعداد للدورة 
الثالثني لقمة مجلس التعاون اخلليجي باالضافة الى 
مشاركته في العديد من اللجان واملؤمترات احمللية 
والعربية والدولية. كما ان الشيخ فواز اخلالد الصباح 
كان يشغل منصب وكيل مساعد بديوان سمو ولي 
العهد قبل صدور مرسوم ترقيه الى وكيل في املجلس 

األعلى لشؤون احملافظات.

سفيرنا بالرياض بحث مع وزير النقل السعودي توسيع شبكات الخطوط السريعة
الرياض � كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي امس 
وزير النقل واملواصالت السعودي د.جبارة بن 

عيد الصريصري.
وقال الشيخ حمد في تصريح ل� »كونا« عقب 
اللقاء انه بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بني 
الكويت واململكة في مجال النقل واملواصالت.

وأوضح ان االجتماع بوزير النقل السعودي 
يأتي في اطار العالق���ات احلميمة التي تربط 
البلدين الش���قيقني في كاف���ة املجاالت وأوجه 
احلياة خاصة ما يتعلق بالتنقل واالنتقال بني 

مواطني الكويت والسعودية.
وبني الشيخ حمد ان اللقاء تطرق الى القضايا 
ذات االهتمام املشترك والعالقات الثنائية وسبل 
تطويرها خاصة فيما يتعلق بتطوير وحتديث 

وتوسيع شبكات اخلطوط الس���ريعة وطرق التنقل البري التي تربط البلدين والذي 
يأتي في اطار تعزيز وتس���هيل س���بل تواصل وتقوية العالقات االجتماعية بني أبناء 
الش���عبني الش���قيقني فضال عن دوره في التقليص من احلوادث املرورية حفاظا على 

أرواح املسافرين ومستخدمي هذه الطرق.

وأش���اد بجهود وزير النق���ل واملواصالت 
الس���عودي الهادفة الى رب���ط اململكة العربية 
السعودية بشبكة من الطرق احلديثة التي تخدم 
املواطن السعودي وتربط اململكة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي وغيرها من دول اجلوار.
واثنى على اجلهد الكبير الذي تقوم به وزارة 
النقل واملواصالت السعودية في اعداد اخلطط 
والدراسات ملشروع السكة احلديدية الذي يربط 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي والذي سيحدث 

نقلة نوعية في مجال النقل بينها.
وأكد الشيخ حمد ان وزير النقل السعودي 
ابدى استعداد وزارته التام للتعاون مع الكويت 
في مجال النقل واملواصالت بناء على توجيهات 
خادم احلرمني الش���ريفني املل���ك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، والتي تدع���و لتكثيف العمل في 
مثل هذه املش���اريع باعتبارها جزءا من استراتيجية التكامل بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ورافق الشيخ حمد اجلابر في زيارته املستشار بسفارتنا في الرياض صالح الصقعبي 

والسكرتير األول عادل الغنيمان.

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال د.جبارة الصريصري

منى العياف


