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العنزي: تطبيق قرار النسب الجديد يوفر 12300 فرصة عمل حقيقية
أسامة دياب

أكد مدير ادارة تخطيط القوى 
العاملة ورئيس جلنة تطبيق 
قرار النسب في برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي����ذي للدول����ة م.فارس 
العنزي ان قرار النسب اجلديد 
ب����دأ تطبيقه  رقم 2008/1104 
بشكل فعلي في جميع محافظات 
الكوي����ت، بالتعاون مع وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وكان البرنامج ووزارة الشؤون 
قاما خالل االسبوعني املاضيني 
بتطبيق النظام التجريبي للقرار 

بهدف حصر جميع السلبيات املتوقع ظهورها 
خالل التطبيق اخلاطئ، وذلك لتالفي أي صعوبات 
أو أخط����اء وتهيئة املناخ املالئم حول التطبيق 

األمثل للقرار.
واشار العنزي الى ان القرار اجلديد سيوفر 
سنويا ما يقارب من 12300 فرصة عمل حقيقية 
في مختلف مؤسسات القطاع اخلاص إذا ما مت 
تطبيقه بالشكل الصحيح لدى وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.

اجلدير بالذك����ر ان اللجنة 
التي مت تش����كيلها من برنامج 
الهيكلة وزارة الشؤون  اعادة 
االجتماعي����ة عق����دت ع����دة 
اجتماعات مكثف����ة في اآلونة 
األخيرة بهدف تصنيف جميع 
األنش����طة االقتصادي����ة ف����ي 
البالد واملهن اخلاصة بجميع 
العاملني في القط���اع اخلاص، 
مبا يتوافق مع القرار اجلدي���د 
به������دف معرفة آلية حتصيل 
الرس����وم االضافي����ة للعمالة 
النس����بة  الزائدة عن  الوافدة 

املقررة للشرك��ات.
وناشد العنزي في تصريحه الصحافي بأهمية 
تعاون جميع الشركات واملؤسسات في القطاع 
اخلاص لتوفير فرص وظيفية مناسبة وجاذبة 
للعمالة الوطنية التي تس����عى للعمل بالقطاع 

اخلاص.
واوضح ان هناك جملة من املخالفات واجلزاءات 
التي سيتم تطبيقها من قبل وزارة الشؤون مع 
بداية تنفيذ القرار للش����ركات غير املس����توفاة 

لنسب العمالة الوطنية.

برنامج إعادة الهيكلة بدأ تطبيق القرار بالتعاون مع »الشؤون«

أكد أميين عام برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي 
املجدلي ان البرنامج ال يألو جهدا في املشاركة 
وبشكل فعال في تقدمي جميع اخلدمات املنوطة 
بييه جلميع املواطنن فييي مختلف محافظات 
الكويت لتخفيف األعباء عنهم وتسهيل مهمتهم 

في أماكن سكنهم.
وقال املجدلي فييي تصريح صحافي بعد 
افتتاح مركز »احلكومة مول« في منطقة جابر 
العلييي ان الهدف من مشيياركة البرنامج هو 
توفير الوقت واجلهد وتسهيل مهمة مراجعتهم 
للبرنامج خالل فترتن صباحية ومسائية في 
»احلكومة مييول«، حيث ان هذه املراكز تقدم 
خدمات للجهييات احلكومية التييي لها عالقة 
مباشرة باملواطنن حيث سيقوم عدد من وزارات 
الدولة ومؤسسيياتها بافتتاح أفرع خدمة لها 

في هذه املراكز ومنها وزارة الداخلية والعدل 
والشؤون االجتماعية والتجارة باالضافة الى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية وديوان اخلدمة املدنية 
وبرنامييج إعادة الهيكليية والبنوك وعدد من 
اجلهات األخرى علييى فترتن، لذا فقد  قرر 
برنامج اعييادة الهيكلة وبناء على ما تقتضيه 
مصلحة العمل ومواكبة للتطور وتسهيال على 
املواطنيين تواجد بعض موظفي البرنامج في 

مراكز »احلكومة مول«.
وحول األهداف األساسييية للمشاركة في 
هذه املراكز قال املجدلي: ان املركز يهدف الى 
تقدمي خدمات شاملة للمواطنن حتت سقف 
واحد بهدف تسييهيل االجراءات واختصارا 
للمسييافات والوقت اضافة الى التخفيف من 
ضغط املراجعن املتمثل في توجيه املراجعن 

ملركز واحد فقط لالستفادة من هذه اخلدمات، 
وكذلك تقدمي اخلدمات خالل الفترة املسائية 
للمراجعن الذين ال ميكنهم املراجعة في الفترة 
الصباحية، وأخيييرا مواكبة التطور احلاصل 
بالدول املتقدمة في هييذا املجال والتي القت 
جتاربها فيه النجاح والتقدير. وحول اخلدمات 
التي سيقدمها البرنامج في مراكز »احلكومة 
مول« قالت خلود الشهاب: ان البرنامج سيقوم 
بتحديث بيانات مستحقي العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد من العاملن في القطاع اخلاص، 
اضافة الى مستندات »املؤهل، تغير جهة عمل، 
حالة اجتماعية.. الخ«. وكذلك اصدار الشهادات 
على اختالف أنواعها للعاملن بالقطاع اخلاص 
املسجلن بالبرنامج، علما بأن املتقدمن لطلب 
العالوة االجتماعية ألول مرة عليهم ان يراجعوا 

املقر الرئيسي للبرنامج الجراء الالزم.

المجدلي: افتتاح مركز »الحكومة مول« في منطقة جابر العلي على فترتين صباحية ومسائية

الشهاب: »إعادة الهيكلة« بدأ أول تجربة للتدريب عن بعد للعاملين بالقطاع الخاص

الحمد افتتح مستوصف فهد الجاراهلل 
ومركز خولة الحساوي في 6 أكتوبر

الحمد التقى وفد لجنة التعاقدات الخارجية

الهيم: اختبار أكثر من 1337 معلمًا ومعلمة في مصر والموافقة على 319

أسامة دياب
احتفل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة بتكرمي مجموعة من املتدربني في 
مشروع التدريب عن بعد بالتعاون مع شركة »ليرن 

دايركت« البريطانية.
وبهذه املناسبة صرحت مديرة ادارة نظم املعلومات 
خلود الشهاب بأن هذه التجربة تعد االولى من نوعها 
للتعليم عن بعد مقدمة من القطاع احلكومي لكوكبة 
من العاملني الكويتيني بالقطاع اخلاص والباحثني 
عن عمل من حملة الشهادة اجلامعية، حيث بدأت 

في شهر ابريل من العام املاضي.
وأضافت ان���ه وقع االختيار على مؤسس���تني 
رائدتني في مجالهم���ا ومن قطاعني مختلفني وهما 

بنك بوبيان، حيث شارك 11 متدربا والشركة الوطنية 
لالتصاالت، حيث شارك منها 7 متدربني. وقد تبنت 
املؤسستان املشروع وساهمت في تطبيق التجربة 
عمليا مع نخبة متميزة من موظفي الشركتني. مما 
كان له االثر االكبر في إبراز صورة العنصر الوطني 
أمام ش���ركائنا من اجلان���ب البريطاني، باالضافة 
الى اختيارنا جلنة ومميزا من الباحثني عن عمل، 
حيث مت اختبار اللغ���ة االجنليزية لهم بالتعاون 
مع احملاسب الثقافي البريطاني الذين دعموا هذه 
التجرب���ة أيضا، وقد اجت���از اجلميع االختبار مما 

أهلهم للدخول في املشروع.
وتقدم 13 باحثا عن عمل من مختلف التخصصات 
اجلامعية، حيث كانت احلصيلة االجمالية 28 متدربا 

اجتاز منهم 7 دورات فأكثر من اصل 13 دورة ومهارة 
مقدم���ة من خالل النظام اآلل���ي للتدريب عن بعد، 
وتنوعت الدورات بني )قي���م العمل، ادارة الوقت، 
التطوير الذاتي، العمل مع اآلخرين... إلخ( والتي 
تهدف الى تطوي���ر املهارات االساس���ية للعاملني 

والباحثني عن العمل في أي مجال.
وتابعت: كما شارك سبعة من موظفي »الوطنية« 

اجتاز منهم خمسة الدورات التدريبية بنجاح.
وأشادت الشهاب في نهاية تصريحها الصحافي 
بجميع املش���اركني الذين كان���وا وراء هذا النجاح 
ومنه���م عماد احلماد وزياد العمر والس���يدة نهاد 
الشراد وأعضاء الفريق والباحثون عن عمل لدعمهم 

وجهودهم.

القاهرة ـ هناء السيد
افتتح سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد يرافقه محافظ 
6 اكتوبر د.فتحي س���عد عددا من املش���اريع اخليرية 
باحملافظة حيث افتتحا مستوصف فهد حمود اجلاراهلل 
بكفر ش���حاتة بالعياط ومركز خولة احلساوي الطبي 
مبستشفى احلوامدية العام مبحافظة 6 اكتوبر، بحضور 
د.محمد ابراهيم سرحان وكيل وزارة الصحة باحملافظة 
نائبا عن وزير الصحة وخولة مبارك احلساوي املتبرعة 

مبركز احلساوي الطبي.
 وقال احلمد في افتتاحه ملركز احلساوي الطبي إن 
هذه املشاريع تأتي في اطار العالقات الطيبة والتعاون 
الوثيق بني البلدين الشقيقني وتهدف الى خدمة االشقاء 

في احملافظة لتوفير الرعاية الطبية املناسبة التي تعني 
على تخفيف آالم مرضاهم مساهمة من اشقائهم بالكويت 
لتأكيد عمق الروابط التي تربط بني الشعبني على جميع 
املستويات االهلية واحلكومية، وتأكيدا على عمق العالقات 
املصرية � الكويتية ف���ي ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد أمير الكويت وأخيه 
فخامة الرئيس محمد حس���ني مبارك رئيس جمهورية 
مصر العربية.  واشار إسماعيل عبداهلل الكندري مدير 
املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية بالقاهرة الى ان 
مستوصف فهد حمود اجلاراهلل يتضمن معمال وعيادة 
لالسنان وصيدلية وغرفة للطوارئ وعيادات مختلفة 
بتكلفة 800 الف جنيه بينما تكلف مركز خولة احلساوي 

الطبي الذي يتكون من وحدات للغسيل الكلوي ومعامل 
ووحدات عناية مركز وعيادات خارجية ووحدة لالطفال 

املبتسرين ما يقرب من ثالثة ماليني جنيها.
ومن جانبه اكد محافظ 6 اكتوبر د.فتحي س���عد ان 
الكويت تعد م���ن الدول ذات االي���ادي البيضاء والتي 
حترص دائما على العمل اخليري، مشيرا الى املشاريع 
الت���ي نفذها بيت الزكاة على مدار عدة س���نوات والتي 
اسهمت في العملية التعليمية من خالل انشاء املعاهد 
وكذلك الرعاية الصحية من خالل املس���توصف الطبي 
باالضافة الى املشاريع اخليرية التنموية التي يقوم بها 
املكتب وتوجه س���عد بكلمات الشكر والتقدير للكويت 

حكومة وشعبا.

القاهرة ـ هناء السيد
 التقى س����فيرنا ل����دى مصر 
د.رش����يد احلمد امس وفد جلنة 
التعاق����دات اخلارجية في وزارة 
التربية الكويتية التي تباشر اجراء 
االختب����ارات مع عدد من املعلمني 
واملعلمات املصريني الراغبني في 
التدريس في مراحل التعليم العام 

في الكويت.
وأش����اد احلمد مبدى التنظيم 
ال����ذي يتمي����ز به عم����ل اللجنة 
وتوفيرها جلميع االس����تعدادات 
الستقبال املعلمني واملعلمات من 
مختلف التخصصات للعمل في 

مختلف املراحل التعليمية.
ونوه بسير عمل اللجنة برئاسة 
الع����ام ملنطق����ة األحمدي  املدير 
الهيم وس����رعة  التعليمية طلق 
انهاء االجراءات مع من يتم املوافقة 
الكبير  عليهم السيما مع االقبال 
من املعلمني واملعلمات املصريني 

الراغبني في التدريس داخل الكويت. 
وأعرب احلمد عن أمله في ان تتمكن 
اللجنة من احلصول على جميع 
التخصصات املطلوبة والتي تتم 
بصورة سنوية منوها بالتعاون 

الوثيق ب����ني الكويت ومصر في 
املجال التعليمي.

كما نوه بجهود املكتب الثقافي 
في الس����فارة لتسهيل مهمة عمل 
اللجنة من خالل التعاون والتنسيق 

التعليمية  املس����تمر مع اجلهات 
املصرية.

من جانبه قال رئيس اللجنة 
طلق الهيم ان اللجنة اختبرت أكثر 
م����ن 1337 من املعلمني واملعلمات 

ومتت املوافقة النهائية على 319 
معلما ومعلمة للتعاقد لتدريس 
مواد دراسية في مراحل التعليم 

العام في الكويت.
وأشار الهيم الى ان التخصصات 
اللغت����ني االجنليزي����ة  ش����ملت 
والفرنسية والرياضيات والتربية 
الفني����ة واملوس����يقية والبدنية 
والديكور وااللكترونيات عالوة 
على التعاقد مع 86 معلما ومعلمة 
لتخصص����ات العلوم الش����رعية 
الديني����ة والتخاط����ب والطباعة 
والتجليد الفني والتنجيد والديكور. 
من جانبه أكد املستشار الثقافي في 
السفارة د.عوض العنزي ان املكتب 
الثقافي ال يألو جهدا في تسخير 
جميع االمكانيات الالزمة لنجاح 
مهمة جلنة وزارة التربية، مشيرا 
الى قيام املكتب باالتصال بجميع 
املرشحني الجراء االختبارات من 

قبل اللجنة.

م.فارس العنزي

فوزي املجدلي

خلود الشهاب واملشاركون في البرنامج

)ناصر عبد السيد(جانب من زيارة د. رشيد احلمد إلى جلنة التعاقدات في مصر

)ناصر عبد السيد( د.رشيد احلمد خالل افتتاح املستوصف واملركز الطبي

يسرى العمر ومرمي احلسينان تتوسط بعض املتقاعدين املكرمن

تكرمي خالد خورشيد

العمر: إسهامات متميزة ودور بناء 
للمتقاعدين خالل مسيرتهم التربوية

أك����دت مدير ع����ام منطقة 
الفروانية التعليمية يس����رى 
العمر ان املتقاعدين كانت لهم 
اس����هامات بارزة ف����ي العطاء 
وحتم����ل املس����ؤولية والقيام 
باألمانة امللقاة على عاتقهم اثناء 
خدمتهم ف����ي امليدان التربوي 
حيث حققوا بها الرسالة وأدوا 
املهام التي أوكلت لهم بكل تفان 

وحرص.
وعبرت العمر في تصريح 
صحافي على هامش رعايتها 
تك����رمي املديري����ن املتقاعدين 
للمرحلة املتوسطة في املنطقة 
التي  عن اعتزازه����ا باجلهود 
بذلت طوال مسيرتهم احلافلة 
واملشرفة، موضحة ان دورهم 
ال يقف عن����د التقاعد فقط بل 
ان خبراتهم التي اكتس����بوها 
طوال سنوات ستكون املعيل 
التربوية  لتطبيق املش����اريع 
وتنفيذ أجزاء من االستراتيجية 

الهادفة لتطوير التعليم.
واضافت العمر انها ستقوم 
بزيارات ميداني����ة للمديرين 
اجلدد الذين تولوا العمل خلفا 
لزمالئه����م املتقاعدي����ن وذلك 
لالط������الع على تنفيذ تطبيق 
التي  التربوي������ة  اخلط�������ط 
ته��دف لتحقيق أعلى درجات 
العطاء واجلهد خلدمة منظومة 

العملية التعليمية. 
مؤكدة ان دور مدير املدرسة 
مهم في حتقيق رؤى وتطلعات 
وزارة التربية الرامية لتطوير 
التعليم حتى يعود بالنفع على 
ابنائنا وبناتنا الدارس����ني في 

حتصيلهم العلمي.
من جانبه����ا، أثنت مراقبة 
التعليم املتوسط مرمي احلسينان 
على جهود املديرين املتقاعدين 
الذين حققوا قيما عالية كانت 
نبراسا لعطائهم طوال عملهم، 

موضحة ان خبراتهم وقدراتهم 
س����تبقى. حضر احلفل مدير 
ادارة األنش����طة التربوية في 
منطقة الفرواني����ة التعليمية 
ناجي الزامل ومديرو ومراقبو 
التعليمية في منطقة  املراحل 
الفرواني����ة التعليمي����ة حيث 
جرى تكرمي مديرة الش����ؤون 
التعليمية السابقة فاطمة العمر 
ومراقب التعليم املتوسط في 
منطقة العاصمة التعليمية عادل 

الراشد.

خالل رعايتها حفل تكريم متقاعدي المرحلة المتوسطة في »الفروانية التعليمية«

سفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد مفتتحا مركز خولة احلساوي الطبي

المطوع رئيسًا فخريًا التحاد المحامين
أعلن احتاد احملامني الكويتيني ان مجلس ادارة 
االحتاد أصدر قرارا وباإلجماع يقضي باختيار 

بسام املطوع رئيسا فخريا لالحتاد.
وبدوره ثم����ن رئيس االحتاد احملامي ناصر 

الهيفي الدور الذي قام به املطوع في مس����اندة 
االحت��اد عند تأسيس����ه، مؤك����دا انه »كان البد 
من الوف����اء له����ذا الرج���ل مبنح��ه الرئاس����ة 

الفخرية«.


