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النائب األول يرعى اليوم ديوانية
»نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمات المدنية«

برعاية كرمية م����ن النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك تنظم وزارة 
الدفاع و»اخلدمة املدنية« اليوم ديوانية للحوار حتمل 
عنوان »نظرة تأملية ووقفة تقوميية للخدمات املدنية« 
وذلك بفندق هيلتون � املنقف قاعة الدرة، ويدير احلوار 
فيها د.انس الرش����يد وزير االعالم االسبق ود.عادل 

احلسينان عميد كلية العلوم االدارية االسبق.

وسيشارك في الديوانية عدد من وكالء الوزارات 
ومديرين عموميني من املؤسسات احلكومية للتحاور 
والتشاور في جو عائلي بعيدا عن مشاكل وضغوطات 
العمل للوصول الى افض����ل احللول من اجل تهيئة 
املناخ املناس����ب للعمل في ظل القرارات والسياسات 
املنظمة للخدم����ة املدنية، حيث تهدف الديوانية الى 
احلوار من اجل االفضل والتعارف وتبادل املعلومات 

ونقل اخلبرات ومناقش����ة االقتراحات وحتديد دور 
الديوانية وروادها ومخرجاتها، باالضافة الى اعتماد 
احملاور الرئيسية التي س����تتم مناقشتها في ورش 

االدارة اخلاصة بالوظائف االشرافية.
وس����تناقش الديواني����ة 4 محاور اساس����ية هي 
التش����ريعات والقرارات الصادرة عن اخلدمة املدنية 
وحتديد معدالت االداء وقياس االداء املؤسسي وتبسيط 

االجراءات وميكنة اخلدم����ات وتفعيل دور القيادات 
االدارية في التنمية.

وتأتي فكرة تنظيم الديواني����ة بعدما لوحظ ان 
هناك تكرارا للمش����اكل التي تواجه القياديني والتي 
تتركز غالبا حول كيفية التوصيف وكيفية التغلب 
على بعض االمور التي تعرقل العمل في ظل القوانني 

والقرارات املنظمة لذلك.

تتناول التشريعات وقرارات »الخدمة المدنية« ومعدالت األداء وميكنة الخدمات

الشيخ جابر املبارك

»الصحة« توّقع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز 
للتدريب على دورات اإلنعاش المتقدم لألطفال

الصحية في مختل���ف املجاالت 
مشيدا بتعاون األشقاء في اململكة 
العربي���ة الس���عودية من خالل 
مش���اركتهم وتدريبهم لألطباء 

في الكويت.
من جانبها قالت مدير االدارة 
املركزية للخدمات الطبية الفنية 
د.ماجدة القطان ل� »كونا« ان 16 
طبيبا من الكويت يشاركون بالدورة 
حيث سيحصلون على شهادات 
عاملية معتمدة كاشفة عن تنظيم 
دورات اخ���رى مثل إنقاذ احلياة 
ما قبل الوصول الى املستش���فى 
ودورة تخصصية حلوادث الوالدة 

وإمراض النساء.
وأكدت ان رؤية ادارة الطوارئ 
الطبية تسعى الى تقدمي خدمات 
اإلنقاذ والرعاية الطبية الطارئة 
وفق أس���اليب فنية وس���لوكية 
متطورة. حضر توقيع االتفاقية 
باإلضافة الى وزير الصحة د.هالل 
الوزارة د.ابراهيم  الساير وكيل 
العبدالهادي والوكيل املس���اعد 
للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ومدي���ر ادارة الط���وارئ الطبية 

د.فيصل الغامن.

وبني انه بعد كل دورة سيتم 
تأهي���ل أطباء كويتيني للتدريب 
على مثل هذه الدورات حيث تسعى 
الوزارة خالل السنوات املقبلة الى 
جعل جميع أفراد طاقم التدريب من 
الكوادر الطبية الكويتية وجعل 
الكوي���ت مركز تدري���ب معتمدا 
ومرخص���ا من كلي���ة اجلراحني 

والقلب األميركية مستقبال.
وأعرب عن ش���كره للقائمني 
على هذه الدورات التي تس���اهم 
في االرتقاء والنهوض باخلدمات 

أعلن���ت وزارة الصحة امس 
توقيعها اتفاقية مع جامعة امللك 
عبدالعزيز ملدينة احلرس الوطني 
الطبية في الس���عودية للتدريب 
عل���ى دورات اإلنع���اش املتقدم 
لألطفال والت���ي تعقد ألول مرة 

في الكويت.
وقال وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير ل� »كونا« ان هذه االتفاقية 
تعد استكماال للتعاون مع جامعة 
املل���ك عبدالعزيز ملدينة احلرس 
الطبي���ة خلطة تدريب  الوطني 
األطباء والكادر الفني الطبي املعاون 
على اإلنقاذ واإلنعاش املتقدم والتي 
تؤهل املجتازين للحصول على 
رخصة دولية من كلية اجلراحة 

والقلب األميركية.
وأوضح الوزير الس����اير ان 
هذه ال����دورة ته����دف الى رفع 
كفاءة أطباء األطفال للتعامل مع 
احلاالت الصعبة وحاالت العناية 
املركزة اضافة الى مس����اهمتها 
في اطالع املشاركني على أحدث 
السبل والبروتوكوالت العاملية 
للتعامل األمثل م����ع مثل هذه 

احلاالت.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة 
د.ابـراهـيم  ــة  الصح
ــرارا  ق ــادي  العـبداله
كل  ــم  بض ــي  يقض
املكتب  ــر  مدي ــن  م
ــرة  ــي بالقاه الصح
صرخوه  د.منصور 
ــؤون  ــق للش وامللح
ــب  باملكت ــة  اإلداري
ــرة  ــي بالقاه الصح
ــر العجمي، الى  ناص
ــة  املختص ــة  اللجن
مع  ــي  اآلل ــط  بالرب

ــب الصحي بالقاهرة. وكان الوكيل قد أمر في قرار  املكت
ــابق بتشكيل اللجنة، وجاء في حيثيات القرار،  إداري س
إيفاد بعض موظفي الوزارة مبهمة رسمية الى جمهورية 
ــع املكتب الصحي  ــة الربط اآللي م مصر العربية لدراس

بالقاهرة.

العبدالهادي: ضم صرخوه والعجمي للجنة 
الربط اآللي مع المكتب الصحي بالقاهرة

السهالوي: دورات تدريبية لتخريج فنيات طوارئ طبية
اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

جلنة حتضيري���ة إلعداد تنفيذ 
برنامج التدريب على انقاذ احلياة 
وتخت���ص بالتخطيط واالعداد 
والتحضير لتنفيذ برنامج تدريب 
10% من سكان الكويت البالغني 
على انقاذ احلياة وبصفة خاصة 
ف���ي وضع االهداف الرئيس���ية 
والفرعية ومحاور عمل البرنامج 
العالقة  وحتديد اجله���ات ذات 
ومس���ؤوليات كل منها وحتديد 
البش���رية  االمكانيات واملوارد 
واالجهزة واملعدات الطبية واملواد 
والبرامج التدريبية الالزمة ووضع 
البرنامج الزمني خلطط التدريب 
الى  واختيار املدربني للوصول 
االهداف املرجوة لتدريب بعض 
امليزانية  الكويت واعداد  سكان 

التقديرية للتنفي���ذ وتوزيعها 
على البنود املختلفة ملدة خمس 
سنوات واعداد املخاطبات الالزمة 
لوزارة املالية ووزارة التخطيط 
لدمج متابعة البرنامج ضمن آلية 
متابعة برنام���ج عمل احلكومة 
للسنوات املالية القادمة من السنة 
املالية 2011/2010 ووضع اخلطة 
االعالمية لتوعية املواطنني بأهمية 
تنفيذ املشروع ووضع املؤشرات 
املوضوعية املناسبة ملتابعة تنفيذ 
البرنامج ضمن آلية متابعة تنفيذ 
برنامج عمل ال���وزارة واخلطة 
االمنائية واقتراح مناذج متابعة 
تنفيذ البرنامج بالتنس���يق مع 
ادارة التخطيط واملتابعة واجلهات 

ذات العالقة.

منظومة الطوارئ الطبية وعالج 
جميع حاالت الطوارئ واحلوادث 
من خالل توفير الكوادر الطبية 
والتمريضي���ة والفنية املؤهلة 
واملدرب���ة وتطوي���ر وحتديث 
اسطول س���يارات االسعاف الى 

جانب تطوير مراكز االسعاف.
وق���ال ان ال���وزارة لن تألو 
جه���دا لالس���تفادة الكاملة من 
مراكز االسعاف اجلديدة وحسن 
استخدامها وادارتها وتزويدها 
بالك���وادر املؤهل���ة م���ن فنيي 
الطوارئ الطبية وتشغيلها وفقا 
لبروتوكوالت وسياسات العمل 
املتوافق���ة مع معايير  احلديثة 
اجل���ودة العاملي���ة والتي نعتز 
بحصول ادارة الطوارئ الطبية 

على شهادات التميز العاملية بها 
العاملية  وجتديد تلك الشهادات 

للجودة لعدة مرات متتالية.
واش���ار ال���ى قرار تش���كيل 

حنان عبد المعبود
قال الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية في وزارة الصحة د.خالد 
الس���هالوي ان وزارة الصح���ة 
العامة للتعليم  الهيئة  خاطبت 
التطبيق���ي والتدريب للبدء في 
عم���ل دورات تدريبية لتخريج 
فنيات طوارئ طبية اعتبارا من 

العام الدراسي املقبل.
وبني السهالوي في تصريح 
صحافي أن هؤالء الطالبات بعد 
تخرجهن كفنيات طوارئ طبية 
في البداية سيتم إحلاقهن للعمل 
في ادارة الط���وارئ الطبية في 
غرفة الطوارئ، كذلك في اإلعالم 
وإدارة التدريب. ذاكرا ان الوزارة 
حرصت على االهتمام بتطوير 

د.خالد السهالوي

المنصوري: 10 آالف مشارك في حملة »إيكويت«
الصحافيني جاء لنش���ر املفاهيم 
التوعوية حلملة »خليك طبيعي« 
جاء باعتبار جمعية الصحافيني 
أحد أهم األماكن الداعمة لنشر مثل 
هذه املفاهيم التوعوية مقدما الشكر 
للقائمني على اجلمعية حلس���ن 
تعاونهم واستضافتهم للحملة، 
كاش���فا عن النجاح الكبير الذي 
حققت���ه احلملة منذ أن بدأت الى 
اآلن حيث كس���رت كل التوقعات 
بشأن املشاركة اجلماهيرية الفتا 
الى ان عدد املشاركني في األڤنيوز 
على سبيل املثال بلغت 886 في 
حني كان من املتوقع أن تبلغ 500 
فقط، ولذلك توقع أن يصل عدد 
املشاركني في نهاية حملة »خليك 
طبيعي« أكثر من 10 آالف مشارك 
أي ضعف عدد املشاركني في احلملة 
السابقة »خفف« موضحا أن »خليك 
طبيعي« تفوق���ت على احلمالت 
الديوانيات  السابقة في دق باب 
ألول مرة حيث قامت باملشاركة في 
12 ديوانية. وذكر املنصوري أن 
اختيار مرض ضغط الدم ليكون 
موضوع هذه احلملة جاء بناء على 
املخاطر اجلس���يمة التي يسببها 
هذا املرض »القاتل الصامت« على 

حد تعبيره.

حنان عبدالمعبود
أكد مدي���ر العالق���ات العامة 
لش���ركة ايكويت محم���د غريب 
التثقيفي  الدور  املنصوري على 
التوع���وي لش���ركة ايكويت في 
النهوض بالوعي الصحي للبالد 
مؤكدا على أهمية العمل التطوعي 
ودور ايكويت في دعم هذا االجتاه 
منذ ان بدأت بالعمل التطوعي من 
قبل خمسة أعوام بتنظيف جزيرتي 
كبر وأم امل���رادم وذلك بالتعاون 
مع وزارة الصحة واإلدارة العامة 

لإلطفاء.
جاء هذا في تصريح له على 
هامش مواصلة ش���ركة ايكويت 
للبتروكيماويات حلملتها التوعوية 
الى  »خليك طبيع���ي« بانتقالها 
الكويتية،  جمعية الصحافي���ني 
بحضور أمني السر العام ورئيس 
جمعي���ة الصحافي���ني باإلنابة 
فيصل القناعي وعدد من األطباء 
والصحافي���ني املهتم���ني بالعمل 

التطوعي التوعوي.
وأض���اف املنص���وري: حملة 
»خليك طبيعي« هي الرابعة بعد 
الثدي،  الذاتي لسرطان  الفحص 
والتوعية من اس���تخدام أكياس 
البالستيك، وحملة »خفف«، وهي 

بدأت في 23 ماي���و املاضي ومن 
املنتظر ان تستمر حتى 14 يوليو 
املقبل، ومن خالل هذه احلملة قمنا 
بزيارة عدد من املوالت التي تتميز 
باحلضور اجلماهيري بدأناها في 
28 مايو مبارينا مول ثم األڤنيوز 
4 يونيو اجلاري واآلن في جمعية 
الصحافيني وغدا اجلمعة في مجمع 
360 وبعدها سوق شرق ثم مجمع 
سيسل في اجلهراء وأخيرا مجمع 
الكويت ف���ي الفحيحيل 2 يوليو 
وبعده���ا نختتم حملتنا مبؤمتر 
صحافي في مقر شركة ايكويت.

وأشار إلى ان اختيار جمعية 

»خليك طبيعي« كسرت كل التوقعات بالمشاركة في 12 ديوانية

محمد غريب املنصوري

العنزي إلعفاء الممرضات من البصمة ومنح 
المسؤوالت منهن بدل تدريب وإشراف

حنان عبدالمعبود 
أعرب رئيس جمعية التمريض الكويتية كنعان جاسم العنزي عن 
اس����تغرابه من عدم منح املمرضات املسؤوالت في الهيئة التمريضية 
بدل تدريب وإش����راف ضمن الكادر اجلديد للهيئة التمريضية مشيرا 
إلى أنهن كن يحصلن في السابق على هذا البدل ملا لهن من دور مهم 

في التدريب واإلشراف.
وأك����د العنزي في تصريح صحافي أن الكادر الذي مت اعتماده من 
قب����ل الديوان قد اغفل منح هذه الفئة هذا البدل الذي يعتبر حقا لهن 
يجب أن يعاد مرة أخرى داعيا املسؤولني إلى ضرورة إيجاد احللول 
الناجعة ملنحهن حقوقهن. وأش����ار إلى ان هن����اك الكثير من القضايا 
الت����ي يجب ان يتم حلها، ومنها ضرورة إعفاء الهيئة التمريضية من 
تطبيق نظام البصمة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام حاليا يسبب 

إعاقة وتأخيرا للعمل.
ودعا العنزي وزارة الصحة الى ضرورة مخاطبة الديوان إلعفاء 
أفراد الهيئة التمريضية العاملني في املستشفيات واملراكز الصحية، من 
نظام البصمة، أسوة باألطباء وغيرهم فسلبياته مع الهيئة التمريضية 
اكثر من ايجابياته. وقال ان الفترة املقبلة ستشهد عدة انشطة للجمعية 
تس����تهدف اعضاء اجلمعية واملمرضني عامة مشيرا الى ان اجلمعية 

أبوابها مفتوحة امام اجلميع.
مضيفا أن هناك مطالبات عدة ستتحرك عليها اجلمعية في الفترة 
املقبلة، ومنها املطالبة بإدراج مهنة التمريض ضمن األعمال الشاقة، 
واملطالبة بفتح املجال أمام الشباب لدراسة البكالوريوس في الكويت، 
وتس����هيل البعثات للدراسة في اخلارج، من دون حتديد سن معينة، 

واملطالبة مبنح أفراد الهيئة التمريضية إجازة أسبوعية يومني .
واشاد بالتعاون الذي يتم بني جمعية التمريض وادارة التمريض 
في وزارة الصحة ممثلة مبديرة االدارة عواطف القطان مش����يرا الى 
ان اجلمعي����ة واالدارة هما جناحا التمريض في البالد وفي تعاونهما 
ارتقاء وتطور للتمريض والذي س����ينعكس اثره على ازدهار املهنة 

في البالد. 

د.هالل الساير

د.ابـراهـيم العـبدالهادي

عبدالمولى: 9% من صغار الشباب العرب أميون

عادل الشنان
اكد املنس����ق املقيم لالمم املتحدة واملمثل املقيم 
لبرنامج االمم املتحدة االمنائ����ي في الكويت د.آدم 
عبداملول����ى ان الكويت تلعب دورا محوريا ورياديا 
ضمن الدول العربية فيما يخص موضوع االشخاص 
ذوي االعاقة ودمجهم في املجتمع من خالل اجلهود 
التوعوية واحلقوقية والتشخيص والتدخل العالجي 
بكل اشكاله ومعطياته. جاء ذلك خالل االحتفال في 
بدء مشروع حتديات التعليم املبكر واالعاقة ضمن 
برنامج االمم املتحدة االمنائي في مقر االمم املتحدة 
في منطقة مشرف صباح امس، مستذكرا انه في العام 
1996 صدر قانون املعاقني رقم 48 الذي مهد الطريق 
لتأسيس املجلس االعلى لشؤون املعاقني، وهو اجلهة 
الرسمية التي توفر الرعاية والتأهيل واخلدمات الكثر 
من 33 الف معاق في الكويت مس����جلني في قواعد 
بيانات املجلس الرسمية، وفي 8 فبراير 2010 صدق 
مجلس االمة واحلكومة على القانون رقم 8 لسنة 2010 
)قانون االش����خاص ذوي االعاقة( الذي جاء ليطور 
عمل القانون الس����ابق ويبني على جناحاته رغبة 
والتزاما من احلكومة الكويتية في زيادة اخلدمات 
ودمج املعاقني في املجتمع ليسعدوا ويشاركوا في 

بناء مجتمعهم بشكل ايجابي وفعال.
وقال عبداملولى: طبقا ملعهد االحصاء التابع ملنظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، 
يوجد حوالي 10 ماليني طفل عربي ال ينتظمون في 
مدارس، كما ان حوالي 9% من صغار الش����باب في 
العالم )من هم في اعمار 14 الى 24 س����نة( »عرب« 
ال يعرفون القراءة والكتابة، لهذا اعتبرنا ان العالم 
العربي قد دخل القرن احلادي والعشرين مثقال بهموم 
حوالي 70 مليون مواطن من اصل 304 ماليني عربي 
ال يعرف����ون القراءة والكتاب����ة وان هناك حوالي 10 
ماليني طفل خارج املدرسة في العالم العربي، وفي 

فترة وجيزة س����تتضخم اعداد االميني في املنطقة 
العربية، وبالتالي نتح����دث عن كارثة قادمة ان لم 
نتمك����ن من تداركها، لهذا اطل����ق على احلقبة التي 
نعيش فيها حقبة »القرائية« من جانب منظمة االمم 
املتحدة للثقافة والفنون واآلداب )اليونسكو(، كما 
مت تخصيص الهدف الثان����ي من االهداف االمنائية 
االلفية لالمم املتحدة ملصلحة »رفع مستوى التعليم 

االبتدائي« بحلول العام 2015.
من جانبها، قالت محلل البرامج في برنامج االمم 
املتحدة االمنائي � الكويت سحر الشوا ان البرنامج 
مت دعمه بالتعاون مع االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية، باالضافة الى ذلك مت تسهيل عملية 
انتقال اخلبرة وبناء القدرات الوطنية من خالل سلسلة 
ورش العمل املوجهة للمدرس����ني واالختصاصيني 
النفسيني واالجتماعيني واولياء االمور والتي نظمت 
بالتعاون مع مركز تقومي وتعليم الطفل عام 2007 
والتي حضرها اكثر من 350 مش����اركا من مختلف 
التخصصات واجلهات بالكويت، باالضافة الى تطوير 
برام����ج تدخل عالجي على مس����توى الدولة تراعي 
الطبيعة اخلاصة للغة العربية وتناس����ب املجتمع 
الكويتي ونظامه التعليمي الدراسي والثقافي ملساعدة 
االشخاص الذين يعانون حتديات في التعلم املبكر 
واالعاقة في مواجهة تل����ك التحديات بغية دمجهم 
في مجتمعه����م واطالق طاقته����م الكامنة وحتديث 
وتطوير القدرات الفنية واملؤسسية لبرامج التوعية 
والتشخيص والتدخل والعالج والتأهيل احلالية التي 
تعمل في مجال حتديات التعليم املبكر واالعاقة وفي 

مجال صعوبات التعلم حتديدا.
ب����دوره، اوضح د.جاد البحي����ري ان الهدف من 
البرنام����ج ه����و التخلص من العوائ����ق التي متنع 
ذوي االعاقة من االندماج واملس����اهمة االيجابية في 

مجتمعهم.

بدء مشروع  تحديات التعليم المبكر واإلعاقة

)كرم دياب( د.آدم عبداملولى متوسطا سحر الشوا ود.جاد البحيري  

الشوا: إزالة الحواجز لدمج المعاقين وتحقيق طموحاتهم

العنزي: 6 آالف مواطن يرغبون في العمل
بـ »الخاص« و18 ألفًا ينتظرون العمل في »الحكومي«

توظيف 8000 باحث عن عمل في 
القطاع اخلاص سنويا، إلى جانب 
احالل العمالة الوطنية محل ما ال 
يقل عن 10% من العمالة الوافدة في 
القطاع احلكومي وتقليص معدل 

البطالة مبا ال يزيد على %1.5
ان للبرنامج  العن����زي  وذكر 
رس����الة يدعو من خاللها لزيادة 
عمل املواطن����ني في اجلهات غير 
احلكومي����ة وترش����يد التوظيف 
احلكومي ودعم مساهمة املواطنني 
لتأسيس وادارة املشاريع الصغيرة 

وقضايا اخرى متعددة.
من جانبها قالت مديرة إدارة 
املرأة والطفولة في وزارة الشؤون 
اقبال الرميضني في كلمة لها: ندعم 
التع����اون مع اجلهات املعنية في 
ف����رص مالئمة  الدول����ة اليجاد 

للمواطنني في القطاع اخلاص.

دول اخلليج. وب����ني أن القانون 
اجلديد ال����زم اجلهات احلكومية 
واملؤسسات األهلية التي يعمل بها 
اكثر من 50 عاملة بإنشاء حضانة 
الطفاله����ن، واضاف ان البرنامج 
ميتل����ك ادوات لتنفيذ مهامه في 
توظيف العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص مثل العالوات االجتماعية 
وعالوة االوالد باإلضافة إلى مكافأة 
الباحثني وحتمل رسوم  تدريب 
التدريب ال����ى جانب بدل البحث 
عن عمل ونسب العمالة الوطنية 
وايضا عمليات التفاوض واالتفاق 

املباشر واالعالن عن الوظائف.
وكشف العنزي عن ان مؤشر 
البطالة في املجتمع يشمل 6% وهي 
نسبة تزداد من حني إلى آخر وهذا 
مؤشر خطير، موضحا ان اهداف 
برنامج اعادة الهيكلة كثيرة منها 

بشرى شعبان
كش����ف مدي����ر إدارة تخطيط 
القوى العامل����ة في اجلهات غير 
احلكومية في برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
في الدولة م.فارس العنزي ان عدد 
املواطنني الراغبني في العمل في 
القطاع اخلاص املسجلني يبلغ 6 

آالف مواطن.
واشار خالل لقاء ارشادي عقد 
في حديقة الشهيد د.عبدالوهاب 
املطوع في القادس����ية مبشاركة 
مديرة إدارة املرأة والطفولة اقبال 
الرميضني مع اصحاب احلضانات 
اخلاصة الى ان الكويتيني املسجلني 
وينتظ����رون وظائف في القطاع 
احلكومي يبلغ عددهم ما بني 17 

و18 ألف مواطن.
ورأى أن قانون العمل في القطاع 
االهلي اجلديد اجناز للسلطتني 
التنفيذية والتشريعية حيث منح 
االستقرار واألمان للعمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص وانتج سوق 
عمل جاذبا للراغبني في العمل على 
عكس القانون السابق الذي كان 

يشكل عائقا امام ذلك.
واكد العنزي ان برنامج هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
يساهم في تكلفة تدريب العمالة 
الوطنية في احلاضنات تصل الى 
75% وهذا مييز الكويت عن باقي 

خالل اللقاء اإلرشادي لبرنامج إعادة الهيكلة مع أصحاب الحضانات الخاصة

)محمد ماهر( إقبال الرميضني وم.فارس العنزي 


