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جانب من اختبار منظومة املؤهالت املهنية متابعة لألسئلة املطروحة في االختبارات )سعود سالم( د.حمود املضف ومحمد الكندري وفهد الغيص خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن إجراء االختبارات  

الكندري فبني ان هذا البرنامج 
التعاون فيه بني وزارة  جرى 
التربية والهيئة العامة لشؤون 
املعاقني إلجراء اختبار جودة 
االداء للعامل���ني ف���ي املدارس 
اخلاص���ة املدعومة من الهيئة 
حلماية امل���درس والطالب من 
التجارية  بعض املؤسس���ات 
الظاهرة  والقضاء على ه���ذه 
وحماية ايض���ا رب العمل من 
ُمدع���ي التعلي���م فالهدف هو 
االرتقاء باملس���توى التعليمي 
البنائنا املعاقني كما ان اسعار 

املنظومة رمزية.
ورأت املدي���رة التنفيذي���ة 
للمجل���س األعل���ى لش���ؤون 
املعاقني السابقة جناة القالف ان 
الهدف من هذا االختبار مساعدة 
املدارس حيث تسلمنا العديد من 
الشكاوى حول نوعية اخلدمات 

اخلاصة املقدمة للمعاقني.
ب���دوره بني مراقب املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني محمد 
التربية  املطي���ري ان جلن���ة 
والتعليم في املجلس س���ابقا 
وفي الهيئة مستقبال هي شريكة 
في املتابعة والتفتيش وتوفير 
ال���كادر التعليمي م���ع وزارة 
التربية واالن اصبح لدينا شريك 
ثالث هو املنظومة وس���نعمل 
معا على تطوير قدرات الهيئة 
التعليمية ورفع كفاءاتها املهنية. 
فقد اطلع جميع احلضور على 

غرف االختبار للمعلمني.

الفني د.حمود املضف  املكتب 
اشار فيها إلى أن املؤمتر يهدف 
لتسليط الضوء على التعاون 
بني املنظومة واملجلس األعلى 
لشؤون املعاقني أو حاليا الهيئة 
العامة للمعاقني وذلك بش���أن 
املدرس���ني اخلاضعني  اختبار 
املدارس  للمقابالت للعمل في 
املعاقني  املتخصص���ة بتعليم 
القط���اع اخل���اص والتي  في 
تخضع لرقابة وإشراف املجلس 

األعلى.
واشار املضف إلى أن املنظومة 
تعمل على إنشاء وحدة للتدريب 
هدفها وض���ع برامج تدريبية 
وتصميم برامج تدريبية تقدمها 

للجهات املعنية. 
أما الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص في وزارة التربية فهد 
إدارة  الغيص وعضو مجلس 
املجلس األعلى للمعاقني فقال 
ان االختيار الجراء االختبار كان 
جلهة محاي���دة تقدم اخلدمات 

جلميع مؤسسات الدولة.
وتاب���ع ان الهيئ���ة العامة 
لالشخاص ذوي االعاقة ستضع 
برنامجا متكامال يتضمن دورات 
تدريبية للمدرسني الذين سيتم 
تعيينهم للعمل مع االشخاص 
املعاق���ني ولن يت���م تعيني اي 
مدرس  اال عبر اجتياز االختبار 

بناء على البرنامج املعتمد.
اما الوكيل املساعد للتعليم 
النوعي في وزارة التربية محمد 

وقد طلبنا من وزير الشؤون 
انش���اء جلنة متثل ف���ي كافة 
آلية  املعني���ة لوضع  اجلهات 
متكاملة لعمل هذه االختبارات 

في السفارات.
انه يحق ألي  الى  واش���ار 
موظ���ف ان يعي���د االختبار 4 
مرات فقط على ان يثبت بعد 
املرة األولى عمله الجتياز نقاط 
الضعف احملددة باالختبار األول 
وبني ان درجة النجاح حتسب 
ب� 75% وبني الدوخي ان ال� 150 
مدرسا الذين خضعوا لالختبار 
كانت نسبة النجاح 15% فقط، 
موضحا ان االختبارات مبنية

على أسس علمية وهو ليس 
اختبارا تقييميا فقط. 

وكان املؤمتر استهل بكلمة 
ترحيبي���ة من نائ���ب رئيس 
اللجنة العليا للمنظوم ومدير 

معلمي الدمج، صعوبات التعلم، 
معلم الصف )التربية اخلاصة( 
ومساعد معلم للتربية اخلاصة 
مش���يرا الى ان قان���ون العمل 
الش���ؤون  اجلديد يلزم وزير 
بإصدار قرار باملهن التي حتتاج 
لتدريب وإجراء اختبار اجلودة 

وحدد حاليا ب� 16 مهنة فقط.
وقال: نحن بانتظار صدور 
قرار بها مع العلم ان املنظومة 
مستعدة إلجراء االختبار من 
100 الى 163 مهنة، وبالنس���بة 
للعمال���ة التي ل���م تصل الى 
الكوي���ت قال س���نتواصل مع 
الدول  الكويتية في  السفارات 
املصدرة للعمالة لتجهيز غرفة 
لالختبار داخل مبانيها وال مينح 
اي تصريح عمل إال بعد اجتياز 
االختبار وهذا االمر مازلنا في 
صدد نقاشه مع وزارة الشؤون 

بشرى شعبان
كشف املدير الفني ملنظومة 
املؤهالت املهنية د.فوزي الدوخي 
عن ان آلية تطبيق االختبارات 
في املنظوم���ة تتم عبر تقدمي 
الكش���وف لألش���خاص الذين 
يراد اج���راء االختبار لهم من 
قبل اجلهة املسؤولة عن املهنة 
وبإمكان اي ش���خص ان يأتي 
الى املجموعة ويسجل أنه يريد 

االختبار في مهنة محددة.
وقال خالل مؤمتر صحافي 
عق���د لإلعالن عن ب���دء اجراء 
االختبار ل� 150 مدرسا ومدرسة 
مختصني في تعليم االشخاص 
ذوي االعاقة ان���ه يأتي ضمن 
االتفاقي���ة املبرمة بني املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني سابقا 
واملنظومة وان رسوم املشاركة 
رمزية وهي عبارة عن 10 دنانير 
فقط ومينح املتدرب شهادة ملن 

يهمه األمر باجتياز االختبار.
وب���ني الدوخي ان االختبار 
عبارة عن 100 س���ؤال ومدته 
ساعتان ونصف الساعة وخالل 
اس���بوعني يحصل املختبرون 

على النتيجة.
الطاق���ة  ان  واوض���ح 
االس���تيعابية للمنظوم���ة 50 
ش���خصا في الي���وم 25 خالل 
الفت���رة الصباحي���ة و25 في 

املسائية.
واس���تطرد بأن���ه خض���ع 
لالختبارات 150 مدرس���ا من 

الدوخي: قانون العمل الجديد يلزم »الشؤون« بإجراء اختبار التأهيل لـ 16 مهنة
منظومة المؤهالت المهنية بالتعاون مع هيئة األشخاص ذوي اإلعاقة نظمت اختبار الجودة والكفاءة لمعلمي الفئات الخاصة

الهاجري: ضرورة رفع سقف المعاش التقاعدي
للعاملين في القطاع النفطي إلى 1750 ديناراً

للعديد من املوظفني على التقاعد 
واتاح����ة الفرص����ة لغيرهم من 
الكويتيني الذين ينتظرون ديوان 
اخلدمة املدنية وفتح املجال امام 
شبابنا لرفع املستوى الوظيفي ملا 
لديهم من طاقة وحيوية. وال نريد 
ان تبخلوا على من عملوا وادوا 
عملهم على أكمل وجه بعدم اقرار 

هذا املقترح وجتاهل دورهم.
واضاف املتلقم ان على اعضاء 
مجلس االمة كذلك ان يقفوا مع 
املوظفني في اجلهات احلكومية 
الذين لم يقر مجلس اخلدمة املدنية 
اي كادر او مزايا لهم، ويس����ألوا 
مجلس اخلدمة املدنية ما سبب 
عدم تطبيق العدل واملساواة في 
الكوادر واعطاء جهة وترك اخرى 
ومخالفة الدستور )الباب الثالث 
العامة(،  احلقوق والواجب����ات 
وهل يعقل يا اعضاء الس����لطة 
التشريعية ان يعطى موظف في 
وزارة كادرا بقيم����ة 150 دينارا، 
وموظف بالشهادة والتخصص 
نفس����ه بوزارة اخرى ال يعطى؟ 
فأين العدل واملساواة؟ مع العلم 

ان طبيعة العمل واحدة.
واش����ار املتلقم ال����ى ان على 
اعضاء مجلس االمة محاس����بة 
احلكوم����ة ملخالفتها لالتفاقيات 
الدولية رقم 98/87 والتي تعطي 
العمال حق االعتصام واالضراب 
دفاعا عن مصاحلهم وحقوقهم 
باصدارها قرارا رقم 625 والذي 
يدعو الى تشكيل جلنة من احلرس 
الوطني واجليش والشرطة لقمع 

االعتصامات واالضرابات. 

)العالوة الفنية( اس����وة باقرار 
كوادر زمالئهم املهندسني، خاصة 
بعض موظفي االعمال الش����اقة 
والضارة واخلطرة الذين يعانون 
بعد تقاعدهم من آثار هذه االعمال 
على حياتهم الصحية، االمر الذي 
يستوجب س����رعة البت في امر 
التقاعدي واقراره.  رفع املعاش 
واختتم الهاجري بالقول: اننا نثق 
في اعضاء مجلس االمة وحرصهم 
على املصلحة العامة، آملني منهم 
ترجمة هذه اآلمال حلقيقة نشعر 
بها، ألن ه����ذا املطلب عادل وان 
جميع النقاب����ات الزميلة متفقة 
في ضرورة اق����رار الزيادة التي 
ينتظرها اجلميع، خاصة ان اغلب 
املتقاعدين عن العمل ليس لهم 
مصدر دخل يعينهم ويعني اسرهم 

وابناءهم غير هذا الراتب. 

ارتفاع األسعار

من جهته، صرح رئيس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
العاملني  باالنابة ورئيس نقابة 
بوزارة التجارة والصناعة عجمي 
املتلقم بأننا نأم����ل ان يقر رفع 
س����قف الراتب التقاعدي والذي 
سيطرح للتصويت واملداولة في 
اللجنة اليوم بناء على تصريح 
رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة ملا 
له من دور ايجابي جلميع املوظفني 
في الدولة لتوفير املعيشة الكرمية 
البناء الكويت بعد نهاية خدمتهم 
وما نراه اآلن من ارتفاع االسعار 
يتطلب من اعضاء مجلس االمة 
اقراره بأسرع وقت ليكون دافعا 

العاملني  طالب رئيس نقابة 
بشركة ايكويت للبتروكيماويات 
اللجنة  الهاجري اعضاء  ارشيد 
املالية مبجل����س االمة بضرورة 
املوافقة على رفع سقف املعاش 
التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا 

للعاملني بالقطاع النفطي.
واش����ار الهاج����ري ال����ى ان 
هذه اخلط����وة ضرورة فرضتها 
الظروف احلالية وارتفاع االعباء 
والضغوط املعيش����ية. وقال ان 
ما يعاني����ه العامل واملوظف في 
القطاع النفطي اليوم من ضغوط 
الرهيبة في  العمل والزي����ادات 
االسعار يجب ان ينظر له بعني 
االعتبار في ظل صعوبة االوضاع 
احلياتي����ة واالزمات املالية التي 
تلقي بظاللها على اس����رهم قبل 
شركاتهم، االمر الذي يحتم على 
اجلميع ان يفكر في حال املتقاعد 
بع����د العمل وتأمني حياة كرمية 
له بع����د ان قضى جل عمره في 
خدمة الوطن. وبني الهاجري ان 
رفع سقف املعاش التقاعدي من 
ش����أنه ان يعطي الفرصة لضخ 
دماء جديدة في هذا القطاع ويسهم 
بشكل كبير في عمليات التطوير 
والتجديد وخلق شواغر وظيفية 
للش����باب، كما انه سيفتح آفاقا 
لفرص عم����ل جديدة للمواطنني 
في هذا القطاع من خالل حرص 
البعض على التقاعد املبكر االمر 
الذي سيساعد على القضاء على 

ظاهرة البطالة.
واكد انه يج����ب كذلك النظر 
بع����ني االعتب����ار حلس����اب مدة 
اخلدمة االلزامي����ة للعاملني في 
النفطي وان حتتس����ب  القطاع 
ضمن سنوات اخلدمة ألن املواطن 
يكون مجندا فيها خلدمة وطنه 
ومن باب اولى ان حتتس����ب له 

كسنوات خدمة.
الهاج����ري ان تخفيف  وقال 
الضغوط املالية على املتقاعدين 
الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة 
قطاع����ات الدولة يجب ان يكون 
في س����لم اولويات اللجنة وهي 
تناقش ه����ذا املوضوع، وقال ان 
مجلس االمة مطالب كذلك بالنظر 
الفنيني  اقرار ك����وادر  ملوضوع 

المتلقم: ارتفاع األسعار يستدعي إقراره

عجمي املتلقم ارشيد الهاجري

الشرثان لتضمين فترة التجنيد والتدريب لعمال 
البترول ضمن مدة التقاعد في »التأمينات االجتماعية« 

املتدرب الى ذات املخاطر التي 
يتعرض لها زميله املعني، فضال 
ع����ن انه كانت م����دة التدريب 
إلزامية عليه وليس لديه خيار 
بالقبول أو الرفض لها ومن ثم 
فال يوجد وج����ه للتفرقة بني 
االثنني كون عملهما في أجواء 

واحدة.
وطالب الشرثان مؤسسة 
التأمينات االجتماعية بإنصاف 
العاملني ف����ي القطاع النفطي 
القرارات والقوانني  وتطبيق 
بالشكل الصحيح بتضمني مدد 
التجنيد اإللزامي والتدريب من 
الالزم����ة للتقاعد  املدة  ضمن 
ألصحاب األعمال الش����اقة أو 

الضارة أو اخلطرة.

تقاعديا متى بلغت مدة اشتراكه 
في التأمني مزاوال أعماال شاقة 
أو ضارة أو خطرة 20 س����نة، 
في حني ان مؤسسة التأمينات 
االجتماعية بخس����ت حقوق 
العاملني بإخراج مدد التجنيد 
املدة  والتدري����ب من ضم����ن 
الالزمة للتقاعد )العش����رين 

سنة(.
وب����ني الش����رثان أن ه����ذا 
التصرف م����ن قبل التأمينات 
يفتقر للمسوغات املنطقية كون 
املرسوم بالقانون رقم 102/ 1980 
نظم احلقوق املقررة للمجندين 
وف����رض التزاما واضحا على 
أرباب األعمال وجميع اجلهات 
احلكومية ذات العالقة بوجوب 

االحتف����اظ للمجن����د بجميع 
حقوقه الوطني����ة أثناء فترة 
التجنيد، حي����ث قضت املادة 

القان����ون ذاته على  23 م����ن 
التالي: »يحتف����ظ للمجند أو 
االحتياطي بوظيفته أو عمله 
طوال مدة وجوده في اخلدمة 
الفعلية كم����ا يحتفظ له مبا 
يستحقه من عالوات وترقيات، 
املدة من حساب  وتدخل هذه 
املكافأة...«، فلماذا  أو  املعاش 
 هذه التفرقة غي����ر القانونية
ب����ني  واملخالف����ة للدس����تور 

املواطنني؟
أما ع����ن مدة التدريب التي 
يقضيها العامل مجاورا لزميله 
املوق����ع املوصوف  ف����ي ذات 
باألعمال الضارة أو الشاقة أو 
الشرثان أن  اخلطرة فأوضح 
هذا األمر يعني تعرض العامل 

ص����رح رئي����س احت����اد 
البت����رول وصناع����ة  عم����ال 
البتروكيماوي����ات عبدالعزيز 
الش����رثان بأن هن����اك أضرارا 
محدق����ة نال����ت م����ن حقوق 
ومكتس����بات العامل����ني ف����ي 
القطاع النفطي الذين يزاولون 
أعماال شاقة وضارة وخطرة، 
واستمرار بقاء الوضع على ما 
هو عليه يشكل تعنتا من قبل 
املسؤولني لدى املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
وأوضح الشرثان أن مجلس 
القانون رقم 95/90  أقر  األمة 
بشأن اضافة بند جديد حتت 
رق����م 8 الى امل����ادة 17 يقضي 
العامل معاش����ا  باس����تحقاق 

أكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل تعنتاً من قبل المسؤولين

عبدالعزيز الشرثان

محمد املطيري جناة القالف

150 مدرساً خضعوا لالختبارات ونسبة النجاح 15٪ فقط وندرس تخصيص مكاتب في السفارات

تنطلق 28 الجاري وتستمر حتى بداية الشهر المقبل

الغانم: باب التسجيل في المشروع الوطني الدولي 
وبطوالت مسابقات »ستار أثليت« مازال مفتوحاً

أكدت الناشطة السياسية والمستشار 
االداري ومديرة عام مركز الغانم لالستشارات 
االدارية شيخة الغانم ان االستعدادات جارية 
على قدم وساق من جهة رئيس وأعضاء 
اللجنة المنظمة للمشروع الوطني الدولي 
وبطوالت مسابقات ستار أثليت لالنتهاء 
من التحضيرات الالزمة النطالق دورة كرة 
القدم ونشاطات أخرى 28 الشهر الجاري 

والتي ستنتهي بداية الشهر المقبل.
واضافت الغانم ان باب التسجيل مازال 
مفتوح���ا وعلى الراغبين في المش���اركة 
www. ارس���ال بياناته���م على الموق���ع

starathletekuwait.com

واوضحت انه م���ن المقرر اغالق باب 
االشتراك فور تسجيل العدد المحدد وهناك 
أهداف خاصة بهذا المشروع، أهمها تحقيق 
الرغبة األميري���ة في تحويل الكويت الى 
مركز مال���ي وتجاري وانتعاش االقتصاد 
الكويتي من خالل البوابة الرياضية كما 
يهدف المشروع أيضا الى تحويل بالدنا 
الى مركز رياضي دائم ورفع اسم الكويت 
عاليا في جميع المحافل الرياضية اضافة 
الى اكتش���اف وتبن���ي وتطوير المواهب 
الرياضية الصاع��دة م��ن الشباب والفتيات 
بمختلف األعمار من الجنس���ين وبجميع 
الرياضية ومن األهداف تفعيل  األنشطة 

الدور الرياضي للفتيات والشباب لجمي��ع 
األعم��ار ليك��ونوا لبن��ة أساس���ي��ة ف��ي 
بناء المجتمع ومن ثم انتعاش االقتصاد 
الك��ويتي ليك��ون موردا مساندا للبترول، 
وليكون هذا حدثا يضيف لبن��ة وص��رحا 
شامخ��ا للك��ويت عل��ى الصعي��د الع��ربي 

واإلقليمي والعالمي. 
واختتم الناشطة السياسية والمستشار 
االداري ومدي���رة ع���ام مرك���ز الغان���م 
لالستش���ارات االدارية شيخة الغانم بأن 
هناك ش���روطا خاصة للتسجيل في هذه 
المسابقات وللتعرف عليها يمكن زيارة 

شيخة الغامنالموقع السابق.


