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»المهندسين« : ندوة عن حاالت استحقاق 
المعاش التقاعدي في قانون التأمينات غدًا

الحمود: الكويت حريصة
على التخفيف من معاناة الالجئين

تقيم اللجنة الثقافية بجمعية املهندسني الكويتية يوم غد اخلميس 
ن���دوة بعنوان »قانون التأمين���ات االجتماعية في الكويت – حاالت 
استحقاق املعاش التقاعدي«، يحاضر فيها الباحث القانوني حمدان 

البذالي.
وأكد عضو اللجنة م.سعاد الكندري ان هذه الندوة تقام في اطار 
برنامج اللجن���ة الثقافية للعام احلالي، موضحة ان الهدف من هذه 
احملاضرة يتمثل في توعية املجتمع بقانون التأمينات االجتماعية، 
واطالع املهتمني على حاالت استحقاق املعاش التقاعدي ومنها املوظفون 

املدنيون في القطاعني احلكومي واخلاص وحاالت العجز الطبي.
واضافت ان احملاضر سيسلط الضوء أيضا على قرارات األعمال 
الشاقة والضارة واخلطرة واستحقاقات املعاش التقاعدي في قانون 
املعاقني، مش���يرة الى ان احملاضر البذالي باح���ث قانوني في ادارة 
املعاش���ات في املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية، ودعت الى 
احلضور واالس���تفادة من املعلومات التي سيعرضها البذالي والتي 

تهم مختلف فئات املجتمع.

أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود حرص الكويت 
أميرا وحكومة وش���عبا على 
التخفيف من معاناة الالجئني 
والنازحني وضحايا احلروب 

في مختلف أنحاء العالم.
وقال في تصريح صحافي 
على هامش مشاركته في أنشطة 
احي���اء ذكرى الي���وم العاملي 
لالجئني التي أقامتها مفوضية 
الالجئ ني التابعة لألمم املتحدة في 
االردن ان اهتمام الكويت بقضايا 
الالجئني والنازحني ينطلق من 
فهم عميق للمعاناة التي يتسبب 

فيها اللجوء والنزوح عن االوطان.
وأضاف ان الدور الذي تقوم به الكويت على 
الصعيدين الرسمي والشعبي في هذا املجال يعبر 
عن حرصها على ان تكون السباقة في مجاالت 

العمل االنساني واخليري.
الى  وأشار في هذا السياق 
اجلهد الذي تق���وم به جمعية 
الهالل االحمر واللجنة الكويتية 
املشتركة لالغاثة وغيرهما من 
الهيئات الكويتية. كما تطرق الى 
الفلسطينيني  الالجئني  قضية 
باعتبارها من أقدم وأكبر قضايا 

اللجوء في العالم.
وق���ال ان الكويت لم تدخر 
جهدا في التخفيف من معاناة 
الفلس���طينيني منذ  الالجئني 
نكبته���م وتهجيره���م ع���ن 

أرضهم.
واختتم تصريحه بالتأكيد على حرص الكويت 
على الوفاء بالتزاماتها جتاه وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني »األونروا« واالستمرار في 

تقدمي خدماتها لالجئني.

م.سعاد الكندري

الشيخ فيصل احلمود

بعد جولة تفقد خاللها المبنى برفقة مسؤولي البرنامج

الوهيب: المبنى الجديد إلعادة الهيكلة سيقدم خدمات 
توجيهية وإرشادية لجميع العاملين بالقطاع الخاص

أسامة دياب
أش����اد أمني عام برنامج إعادة 
العاملة واجلهاز  الق����وى  هيكلة 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب 
باالجنازات الرائ����دة التي حققها 
البرنامج والت����ي تضافرت فيها 
جهود املخلصني من ابناء الكويت 
بتوجيهات ورعاية صاحب السمو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
ومس����اندة ودعم مجلس الوزراء 
وتعاون مجل����س األمة لتحقيق 
األه����داف الوطنية التي نس����عى 
لها جميع����ا في توجيه املواطنني 
الكويتيني على اختالف تخصصاتهم 
ودراساتهم الى مؤسسات ومصانع 

وشركات القطاع اخلاص.
وقال د.الوهي����ب بعد ان قام 
بجولة تفقدي����ة الى موقع املبنى 
الهيكلة  إع����ادة  اجلديد لبرنامج 

في منطقة الرقع����ي حيث رافقه 
األمين����ان املس����اعدان وعدد من 
املديري����ن واملختصني من املوقع 
انه من املتوقع االنتهاء من املبنى 
وتأثيثه في أغسطس 2012، وان 
هذا املبنى يعد صرحا من صروح 
كويت املستقبل حيث سيستقبل 
املواطنني الكويتيني املتجهني للعمل 

بالقطاع اخلاص.
وأشار الى ان عدد سكان الكويت 
سيتضاعف كل 20 سنة تقريبا، فإن 
كان عدد الكويتيني اليوم مليون 
نس����مة، فبعد 20 س����نة سيكون 
عددهم مليوني نسمة، وبعد 40 
سنة سيكون عددهم 4 ماليني نسمة 
تقريبا دون الوافدين، وهنا تعد 
قوة العم����ل 30% تقريبا اي نحو 
مليونني ونصف املليون مواطن.

وتابع: سيقدم هذا املبنى خدمات 

مستقبلية لشغل الوظائف العليا، 
والوظائ����ف املختلفة في القطاع 
اخلاص، وكذلك للمواطنني املتجهني 
للعمل احلر حيث سيقدم جميع 
اخلدمات واالرشادات والتوجيهات 
لنجاح مشاريع وأفكار املبادرين 
حيث س����ينطلقون في تأسيس 
أعمالهم من مقر البرنامج، وبرعاية 
املختصني وأصحاب اخلبرة مما 
س����يوفر فرصا أكب����ر لتمكينهم 
من قيادة س����وق العمل بالقطاع 
اخل����اص، وهذا ه����دف البرنامج 
إلدارة القطاع اخلاص في مختلف 
األنش����طة االقتصادية واحلرفية 
والصناعية. وأشار د.الوهيب الى 
ان من قام البرنامج بتعيينهم في 
القطاع اخلاص اكثر من 60 الف 
مواطن وقد كانت نسبة املعينني من 
املواطنني في القطاع اخلاص عام 

2001 نحو 1.2% فيما بلغت نسبتهم 
ع����ام 2010 اكثر من 54% ونتوقع 

زيادة سنوية لهذه األعداد.
وأك����د ان هذا املبنى س����يدعم 
مشاريع أخرى رصدت في خطة 
التنمية منها مركز تدريب العمالة 
الوطنية ممن هم على رأس عملهم 

او من الباحثني عن عمل.
وق����ال ان مواقع البرنامج في 
مراك����ز احلكومة مول س����تحقق 
خدمات جديدة للمواطنني في مقار 
س����كنهم حيث مت افتتاح مكاتب 
للبرنامج ف����ي احلكومة مول في 
مناطق مبارك الكبير وبرج التحرير 
واجلهراء خلدمة املواطنني، وكذلك 
املراكز اجلديدة التي سيتم افتتاحها 

في مناطق اخرى.
وأضاف د.الوهيب ان االجتماع 
مع االخوة مس����ؤولي البناء من 

وزارة األش����غال واملستش����ارين 
واملق����اول كان اجتماع����ا مثم����را 
حي����ث اطلعنا على ما وصل اليه 
العمل في املش����روع ومت تسجيل 
بع����ض املالحظات مب����ا يتوافق 
البرنامج وتنظيم  واحتياج����ات 
االدارات وف����ق األدوار املختلف����ة 
وقد اس����تمعنا لشرح مفصل من 
مدير ادارة املشاريع اخلاصة في 
وزارة األش����غال م.عباس غلوم 
وغيره من املهندسني الذين أبدوا 
استعداداتهم للتعاون مع البرنامج 

لتحقيق التوافق الكامل.
وأش����اد د.الوهيب في نهاية 
تصريح����ه بجمي����ع العاملني في 
املش����روع على جهودهم الطيبة 
الجناز هذا الصرح الذي يتوافق 
وطموحات البرنامج وخطة الدولة 

لكويت املستقبل.
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