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الذربان: »إعانة المرضى« تعمل وفق إستراتيجية شاملة لخدمة المرضى
رئيسة اللجنة النسائية بالجمعية كشفت عن مختلف أنواع الرعاية النفسية واالجتماعية والتوعوية التي تقدم للمريض

نح�رص عل�ى تقدي�م برام�ج تربوي�ة وتعليمي�ة وترفيهي�ة لألطف�ال المرض�ى بالمستش�فيات

نقيس ج�ودة خدماتنا في المستش�فيات اعتم�ادًا على دراس�ات ميدانية مبنية على أس�س علمية

أكدت رئيسة اللجنة النسائية 
إعانة  في جمعي����ة صن����دوق 
املرضى هند الذربان أن اللجنة 
تعمل وفق إستراتيجية شاملة 
تخدم املرضى وتقدم لهم الرعاية 
النفسية واالجتماعية والتوعوية 
داخ����ل مستش����فيات الكويت، 
مشيرة أن هناك برامج تربوية 
وتعليمية وترفيهية تقوم بها 
اللجنة لصالح األطفال املرضى 

باملستشفيات.
وكش���فت الذربان في حوار 
صحافي أن اللجنة تقوم بعمل 
الزواج  دورات توعية حلديثي 
لتعريفه���م بأب���رز املش���كالت 
الزوجية وكيفية التعامل معها، 
وقالت: اننا نقيس جودة خدماتنا 
في املستشفيات بدراسات ميدانية 

مبنية على أسس علمية.
وحتدثت الذربان خالل احلوار 
عن أه���داف اللجنة النس���ائية 
ومشاريعها التوعوية وماذا تقدم 
لألطفال داخل املستشفيات من 
خدمات من خالل نوادي األطفال، 

فإلى التفاصيل: 
بداي��ة نود أن تعطين��ا بطاقة 
تعريفي��ة لك��م م��ع اس��تعراض 
داخ��ل  الوظيف��ي  تاريخك��م 

اجلمعية؟
اس���مي هند عبداهلل صالح 
الذربان، رئيسة اللجنة النسائية 
بجمعية صندوق إعانة املرضى 
بدأت العمل في اللجنة النسائية 
منذ العام 1990 كمتطوعة وتوليت 
مسؤولية البحث االجتماعي مع 
العباد ولطيفة  الباحثة غنيمة 
العباد ود.إميان املطوع التي كانت 
تتولى رئاسة اللجنة ونائبتها 
د.دنيا الشرهان ومنذ عام 1990 
حتى عام 1995 تدرجت في العمل 
البحث االجتماعي حتى مت  في 
اختياري نائبة لرئيسة اللجنة 
ثم أسندت إلي الرئاسة كمتطوعة 
منذ عام 1995 وحتى عام 2002 
ومن ثم مت تعييني رسميا منذ 
العام 2002 وخالل هذه الفترة 
أنش���ئت عدة جلان فرعية في 
النسائية ووضعت لها  اللجنة 
املهام والواجبات اخلاصة بكل 
منها ومن ثم توثيقها والتصديق 

عليها من مجلس اإلدارة.
ومنذ أن تسلمت إدارة اللجنة 
النسائية حرصت على وضع رؤية 
واضحة وإس���تراتيجية للجنة 
من خاللها ميكننا حتقيق رسالة 
اللجنة النسائية بجمعية صندوق 
إعانة املرضى كجزء من الرسالة 
الكبرى للجمعية من خالل رؤية 
وإستراتيجية ورسالة، ورؤيتنا 
النسائية  اللجنة  هي أن تكون 
اللجن���ة األولى املتخصصة في 
تقدمي خدمات شاملة للمريض 
من الرعاية النفسية واالجتماعية 

والدينية.
وإستراتيجيتنا هي التوسع 

املستشفيات احلكومية واملرضى 
اللجنة  ف���ي  العامالت  وبعض 
النسائية مع أزواجهن وأبنائهن 
بدعم من فاعالت خير ودعم من 
مبرة منابع اخلير واس���تمرت 
أيام زار خاللها  احلملة خمسة 
املعتمرون مك���ة واملدينة وهذا 
املشروع يعتبر مشروعا رائدا 
في تاريخ اللجنة النسائية وأنا 
كرئيسة للجنة النسائية افتخر 

بهذا املشروع كثيرا.
كذلك س���نقوم بافتتاح ناد 
جديد وهو نادي الشيخة غنيمة 
الغامن في مستشفى غنيمة الغامن 
الوراثي���ة باإلضافة  لألمراض 
إلى جتديد نادي الصدري ومت 
بناء جناح جديد وإضافة أبنية 
جديدة وسوف يتم نقل األندية 
م���ن املباني القدمية إلى املباني 
اجلديدة وه���ذا أيضا تبرع من 
منابع اخلي���ر كذلك نعمل على 
ناد في الط���ب الطبيعي والذي 
مت إدراجه على قائمة أولويات 
اخلطة املستقبلية في العام القادم 

بإذن اهلل.

أندية األطفال

ما اخلدم��ات املقدمة في أندية 
األطفال؟

يتم تقدمي محاضرات صحية 
في أندية األطفال يقدمها عدد من 
األطباء املقيمني في املستشفيات 
ومحاض���رات دينية من قس���م 
الوعظ واإلرشاد لألمهات وتهدف 
إلى تقويتهن معنويا وتذكيرهن 
بالصب���ر واإلميان واحتس���اب 
مرض أبنائهن كذلك لدينا برنامج 
العودة إلى املدارس ومس���ابقة 
الرسم ومس���ابقة حفظ القرآن 
الك���رمي الرمضاني���ة باإلضافة 

العاملني في مستشفى اجلهراء 
وكذلك مت توزي���ع 100 حقيبة 
رمضانية في مستشفى الفروانية 
ومستشفى مكي جمعة ومستشفى 
زين كذلك نقوم بتوزيع حقيبة 
املريض والتي يتم توزيعها على 
املريضات احملتاجات أثناء زيارة 

الواعظات لهم باملستشفى.
م��ا أب��رز املش��اريع احملددة 
من قبل اللجنة النس��ائية للفترة 

القادمة؟
بالنسبة للمشاريع املستقبلية 
في اللجنة النس���ائية بجمعية 
صندوق إعانة املرضى نحن نسير 
في وفق تلك املشاريع في اجتاهني: 
ال���كادر واالجتاه  االجتاه األول 
العمل وفيما يتعلق  الثاني هو 
بالكادر ففي هذا العام اضطرت 
اللجنة إلى  بعض العامالت في 
ترك العمل بسبب ظروف صحية 
أو اجتماعية ونس���عى في هذه 
املرحلة الى تعزيز طاقم العمل 
من خالل االس���تعانة مبوظفات 
جدد على قدر مسؤوليات العمل 
ولديها من اخلبرة ما يؤهلها لذلك 
ففيم���ا يتعلق بالعمل في أندية 
األطفال يشترط في املوظفة أن 
تكون حاصل���ة على دبلومة أو 
بكالوري���وس تربية إلى جانب 
اخلبرات وفيما يتعلق مبوظفات 
الوعظ واإلرشاد فالبد ان تكون 
حاصلة الى مؤهل في الشريعة 
باإلضافة إلى حفظ القرآن الكرمي 
ولديها قدرة على التعامل واإلقناع 
ومتتلك خبرة مناسبة أيضا في 
هذا املجال ونحن ال نكتفي باملؤهل 
ب���ل نصقلهن  ل���دى املوظفات 
باخلبرات والدورات الالزمة مثل 
دورات اللغة االجنليزية ودورات 
في الكمبيوتر ودورات عن كيفية 

في أنش���طة اللجن���ة وتنويع 
املوارد  مصادرها س���واء م���ن 
املادي���ة لتوفير  أو  البش���رية 
الدعم املناسب لتحقيق رؤيتنا. 
ورسالتنا هي املساهمة في العمل 
اخلي���ري املتخص���ص خلدمة 
املريض وعبادة اهلل من خالل 

هذا العمل.

دور اللجنة

ما دور اللجنة النس��ائية؟ وما 
األقسام الرئيسية بها؟

أنش���ئت اللجنة النس���ائية 
بعد تأس���يس جمعية صندوق 
إعانة املرضى عام 1984 على يد 
كوكبة من األخوات احلاصالت 
على مؤه���الت علمية وتربوية 
مث���ل طبيب���ات وصيدالنيات 
وأخصائيات اجتماعيات ومعلمات 
يهتممن باملجال الصحي التربوي، 
وأهداف اللجنة النسائية تنبع 
من األهداف العامة األساس���ية 
جلمعية صندوق إعانة املرضى 

وهذه األهداف إجماال هي:
1� نش���ر الوع���ي الصح���ي 
والدين���ي واالجتماع���ي وذلك 
بزي���ارة املستش���فيات ودور 
الرعاية واملشاركة في األنشطة 

واملناسبات.
2� إنش���اء ورعاي���ة األندية 
الثقافية والترويحية لألطفال 

املرضى داخل املستشفيات.
3� إقامة األس���واق اخليرية 
وأطباق اخلير لصالح املرضى 

داخل الكويت.
الندوات والدورات  إقامة   �4

الثقافية والدينية والعلمية.
5� تعريف املجتمع باللجنة 
النسائية التابعة لصندوق إعانة 
املرضى وما يقدمه من خدمات 

جليلة.
هذه هي األهداف العامة للجنة 
النسائية وهناك أهداف خاصة 
بكل قس���م من أقس���ام اللجنة 
النس���ائية، فف���ي قس���م أندية 
الذي تترأس���ه األخت  األطفال 
غنيمة الشراح ونائبتها األخت 
العبدالهادي وهو من  ش���يخة 
التي أنشئت في بداية  األقسام 
العمل في اللجنة النسائية ومنذ 
بدايات هذا القسم كان هناك هدف 
واض���ح وهو إنش���اء وجتديد 
أندية األطف���ال املوجودة داخل 
املستش���فيات وبفضل اهلل بلغ 
عدد أندية األطفال التي أنشئت 
22 ناديا وسوف يتم إنشاء ناد 
جديد في مبنى الشيخة غنيمة 
الوراثية  الغامن قسم األمراض 
وهدف هذه األندية هو تخفيف 
األلم واحلزن عن الطفل املريض 
حتى يتقبل مرضه وعالجه في 
الطاقم  املستشفى ومس���اعدة 
التمريضي وكذلك األهل باإلضافة 
إلى تخفيف العبء النفسي عنهم 
بإشاعة جو من البهجة والترويح 

عنهم.
أما في قسم الوعظ واإلرشاد 
الذي تترأس���ه األخ���ت نادية 
العنجري مع نائبتها األخت هالة 
املطيري فقد بدأ القسم مبجموعة 
الواعظات احلاصالت على  من 
مؤهالت علمية شرعية من جامعة 
الكويت حافظات للقرآن ولهن 
قدرة عل���ى احلديث ومخاطبة 
املريضات والواعظة تقوم  بزيارة 
املريضة في املستشفى وتوفر لها 
الدعم اإلمياني من خالل القرآن 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة 
واألدعية الالزمة للشفاء بحيث 
ترفع م���ن معنوياتها وتقبلها 

إلى الرح���الت الترفيهية وهذا 
البرنامج موجه باألس���اس إلى 
املقيمني في املستشفى  األطفال 
أثن���اء فترة الدراس���ة حتى ال 
الطفل بأنه متخلف عن  يشعر 
أقرانه األصحاء الذين يرتادون 
املدارس بصورة طبيعية كذلك 
نقدم في تل���ك األندية برنامج 
فرح���ة العيدين وهذا البرنامج 
قدمي وبدأ منذ بدايات العمل في 

اللجنة.

دعم ايماني

واضاف الذربان فيما يتعلق 
بأنشطة الوعظ واإلرشاد خالل 
هذا العام فيكفي القول إن واعظة 
واحدة من اللجنة النسائية أسلم 
على يديها بفضل اهلل تعالى 16 
امرأة وهذا شيء نفتخر به كثيرا، 
كذلك احلال مع كثير من واعظات 
اللجنة الالتي يتعاملن مع كثير 
من األجناس واألعراق واللغات 
والديانات املختلفة واملتنوعة، 
ومع احلرص على توفير الدعم 
اإلمياني للمريضات ال ننس���ى 
العامالت في املستشفيات فبفضل 
من اهلل أقمن���ا لهم محاضرات 
توعوية بلغاتهم لتعريفهم بقواعد 
الدين اإلسالمي وأسس العبادة 
السليمة من طهارة وصالة وغير 
ذل���ك وذلك بالتعاون مع مكتب 
اخلدمة االجتماعية والعالقات 

العامة.
 قمن���ا كذلك بتوزيع مؤونة 
رمض���ان وبها كل م���ا يحتاجه 
الصائم وذلك بالتعاون مع مكتب 
اخلدمة االجتماعية في اجلهراء 
قمنا بتوزيع كوبونات على 300 
شخص بتكلفة 3000 دينار من 
فاعل خي���ر ومت توزيعها على 

للعالج. 
أما في قسم العمل االجتماعي 
الذي تترأسه األخت غنيمة املذن 
ونائبتها األخت غنيمة الدويسان 
فهو من األقسام القدمية في اللجنة 
النسائية وهذا القسم يدعم أعمال 
اللجنة النسائية بتوفير الدعم 
املالي عن طريق االش���تراك في 
األسواق اخليرية وأطباق اخلير 
التي كنا نوفرها في املستشفيات 
واألسواق اخليرية نقيمها مرة 
في السنة وقد قررنا أن نقيمها 
مرتني خالل هذا العام على أعلى 

مستوى.
كذل���ك م���ن مه���ام العم���ل 
الرعاية  االجتماعي زيارة دور 
وتقدمي الدعم املالي لهم كما حدث 
وقمنا بتقدمي الدعم املالي لوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
إدارة األحداث من خالل إنش���اء 
5 غرف عزل طبي إدارة األحداث 
ملدة س���نتني متثل في توفير 4 
غرف عزل كذل���ك توفير غرف 
لزيارة أولي���اء أمورهم وقد مت 
ذلك بالتعاون والتنسيق معهم 
وبحمد اهلل خدماتنا تصل إلى 
الدور واملؤسسات املوجودة داخل 
دولة الكويت كذلك فمشاريعنا 

بالكامل تنفذ داخل الكويت.

أبرز االنشطة

ما أبرز أنشطة اللجنة النسائية 
خالل الفترة املاضية؟

كل فترة تقوم اللجنة النسائية 
بتجميع مشاريعها وأنشطتها 
ومن ث���م توثيقها ف���ي ملفات 
العام قامت  خاصة وخالل هذا 
اللجنة النسائية بأبرز نشاط في 
تاريخها حيث سيرت حملة عمرة 
ل� 90 فردا من املس���تخدمني في 

التعامل مع الطفل املريض أو مع 
األم أو مع اجلمهور ودورات عن 
اإلس���عافات األولية مبا يضمن 
أداء مهام عملهن بالشكل املناسب 
واملطلوب، وخطتنا حتى العام 
2010 هو توفير كادر قوي لديه 
مؤهالت علمية وخبرات عالية.

أم���ا فيما يتعل���ق باجلانب 
العملي فنحن لدينا س���ائقون 
خيرون نعمل عليهم اآلن باإلضافة 
إلى مسابقة حفظ القرآن الكرمي 
باإلضافة إلى محاضراتنا الشهرية 
في املستش���فيات، كذلك سوف 
افتتاح ناد في مستش���فى  يتم 
غنيمة الغامن تلك هي أساسيات 
العمل في الفترة القادمة بإذن اهلل 
تعالى إلى جانب مشاركتنا في 
إليها  محاضرات وندوات ندعى 
من قبل جهات وهيئات مختلفة 
داخل الكويت اضافة إلى بعض 
األعمال والتجهيزات اإلدارية داخل 

اللجنة.

دراسات ميدانية

قمتم بإجراء دراسة عن قياس 
ج��ودة اخلدمة املقدمة من قس��م 
أندي��ة األطفال في مستش��فيات 
الكوي��ت هل ل��ك أن حتدثينا عن 

تلك الدراسة؟
حرصت اللجنة النسائية في 
إعانة املرضى  جمعية صندوق 
أداء قس���مي  على رف���ع كفاءة 
أندية األطفال والوعظ واإلرشاد 
املقدمة وقد  وحتسني اخلدمات 
سبق ان اجرينا دراسة ميدانية 
لقياس جودة اخلدمة املقدمة لقسم 
أندية األطفال في العام 1996، أما 
عن الدراسة اجلديدة فقد مت إجراء 
دراسة استطالعية ثانية لقياس 
جودة اخلدمة املقدمة لقسم أندية 
األطفال والدراسة األولى لقسم 
الوعظ واإلرشاد حتى يكون ذلك 
حجر االرتكاز الذي على أساسه 
التطوير املالئمة  تبنى خط���ط 
لرفع اجل���ودة والكفاءة حاضرا 

ومستقبال.
وقد شملت الدراسة اجلديدة 
دراسة قسم أندية األطفال ودراسة 
قس���م الوعظ واإلرشاد، وتعود 
أهمية هذه الدراسة إلى ضرورة 
تطوير اخلدمات املقدمة في قسم 
أندية األطفال والوعظ واإلرشاد 
إلى األفضل  وحتقيقا للوصول 
واألجود من أجل مصلحة الطفل 
املريض واملريضة ومن ثم الهيئة 
الطبية واإلدارية ثم األهل.وتهدف 
هذه الدراس���ة إلى قياس جودة 
اخلدمة املقدمة في قس���م أندية 
األطفال وقسم الوعظ واإلرشاد، 
والتع���رف على أداء متلقي تلك 
اخلدمات من مرضى وممرضات 
ومرافقني وزائرين وهيئات طبية 
وإدارية، والتعرف على أداء مقدمي 
اخلدمة وتلقي املقترحات بشأن 

التطوير من أدائهم.

جانب من األنشطة التي تقدمها اللجنة النسائية في نادي األطفالهند الذربان وفيصل الياقوت وجمال الفوزان يستمعون إلى شرح عن عمل أندية األطفال في املستشفيات

اتحاد العمال يعرض موقفه من حقوق العمال على »هيومان رايتس«
استقبل سكرتير عام االحتاد العام لعمال الكويت ورئيس 
مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغامن، في مقر االحتاد امس 
املسؤولة في املنظمة العاملية حلقوق االنسان »هيومان رايتس 
وتش« في قسم الشرق االوسط وشمال افريقيا وقسم حقوق 

املرأة بريانكا موتابارثي.
وتقوم موتابارثي بجولة على مختلف اجلهات واملؤسسات 
املعنية في الكويت، واستهلتها بزيارة االحتاد العام لعمال الكويت، 

وذلك لسماع آرائها قبل عرض التقرير الذي اعدته املنظمة حول 
اوضاع العمالة املنزلية العاملة في الكويت وظروف استقدامها 

واملشاكل التي تعاني منها واحللول املقترحة لهذه املشاكل.
وقد عرض سكرتير عام االحتاد أمام مسؤولة منظمة حقوق 
االنس����ان املوقف املبدئي لالحتاد العام لعمال الكويت انطالقا 
من قرارات مؤمتره العام اخلامس عشر بهذا الشأن الذي انعقد 

في شهر ابريل املاضي.

الشيخ علي العبداهلل لدى استقباله للسفير النيبالي باوديل

العبداهلل بحث مع باوديل 
تعزيز العالقات الكويتية � النيبالية

تناوال سبل زيادة االستثمارات بين البلدين

اس���تقبل محافظ مبارك الكبير الشيخ علي العبداهلل بمكتبه 
بالمحافظة سفير نيبال الجديد لدى الكويت مادهوبان باوديل، 

وتبودلت األحاديث الودية عن العالقات الطيبة بين البلدين.
وأعرب الس���فير فوق العادة والوزي���ر المفوض باوديل عن 
سعادته بالعمل في الكويت،بعد أن وانه سبق له العمل في لبنان 
وانه يسعى الى زيادة توطيد العالقات الطيبة مع الكويت وزيادة 
االستثمارات في نيبال، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به صاحب 
السمو األمير في تحسين العالقات وتوطيدها بين الكويت ودول 

العالم، وتمنى زيادة التعاون والترابط بين الكويت ونيبال.
وفي نهاية اللقاء ش���كر الس���فير النيبالي مادهوبان باوديل 
الشيخ علي العبداهلل على حسن االستقبال والمعلومات الطيبة 
الت���ي نقلها إليه المحافظ، الفتا إلى ان���ه يأمل في تكرار الزيارة 

تحقيقا لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

عقد اجتماعًا مع فريق العمل الخاص بالهيكل

العفاسي اطلع على  الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة
 بشرى شعبان

اس����تعرض وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل الفريق د.محمد 
العفاسي مع فريق عمل اعداد الهيكل 
التنظيمي املقترح للهيئة العامة 
لش����ؤون الق����وى العاملة جميع 
االختصاصات التفصيلية لكل قطاع 
بالهيكل التنظيمي، وطالب الوزير 
القائمني على اعداد الهيكل التنظيمي 
بأهمية ان تك����ون االختصاصات 
مستمدة من قانون انشاء الهيئة 
وان يراعى عند تنفيذها على أرض 
الواقع حتديث وتبسيط االجراءات 
وحتسني مستوى اخلدمة، الفتا الى 
ضرورة دراسة االختصاصات بدقة 
وتأن منعا ألي ازدواجية تتسبب 
في تداخل بني الصالحيات وشدد 
د.العفاس����ي عل����ى أهمية حتديد 
الصالحيات والغاء املركزية في العمل 
بالهيئة وان يكون ذلك هو املنطلق 
للهيكل املقترح، كما أبدى الوزير 
مالحظاته بأن التوسع في الهيكل 
التنظيمي والتوس����ع غير املبرر 
سيلقي بظالل الفشل ألي تنظيم 
اداري مقترح، مشددا على ضرورة 
النظر بعني االعتبار واالهتمام الى 
عدم تداخل االختصاصات االدارية 

تفاديا للبيروقراطية في العمل.
وعلى جانب آخر قدمت الوكيلة 
املساعدة لقطاع التخطيط والتطوير 

االداري بالوزارة عواطف القطان 
شرحا كامال للوزير عن االقتراحات 
والتوصيات املدرجة على جدول 
أعمال الفريق ومن ضمنها الشكل 
املقترح للهيكل التنظيمي لهيئة 
شؤون القوى العاملة مع ما تضمنه 
من اختصاصات موزعة حس����ب 
احتياجات العمل لتطبيق القانون 
بش����أن العمل في القطاع األهلي 
وتنظيم كل ما يخص شؤون العمل 

والعمال وأصحاب األعمال ويرعى 
مصاحلهم ويدافع عن حقوقهم.

وأكد الوكيل املس����اعد لقطاع 
العمل منص����ور املنصور للوزير 
ضرورة مواصلة العمل مع مسؤولي 
قطاعي العمل والتخطيط والتطوير 
االداري لتطبيق مشروع امليكنة 
وع����دم االلتفات الى م����ا يثار من 
ادعاءات بعدم جناحه، مشيرا الى 
ان نظ����ام امليكنة قد أثبت جناحه 

الكامل وس����اهم بشكل واضح في 
اجناز املعامالت بسهولة، مشيرا الى 
ان ادارات العمل بجميع احملافظات 
تشهد انخفاضا كبيرا في معدالت 
االزدحام حول األقس����ام املعنية 
ومؤكدا ان نظام امليكنة ساهم في 
كش����ف أي عمليات تزوير ووفق 
النظام اآللي اجلديد لعدم وجود 
معامالت ورقي����ة ووجود الربط 
املباشر بني وزارة الشؤون ووزارة 

الداخلية مما حقق أعلى معدالت 
االنضباط.واض����اف املنصور أن 
استكمال الرابط اآللي بني قطاع العمل 
واالدارة العام����ة للهجرة واالدارة 
العامة للتحقيقات سيس����اهم في 
التأكد من عدم وجود بالغات تغيب 
او قيود أمنية على العمالة، وأكد 
املنصور خالل االجتماع أن قطاع 
العمل يحقق تقدما كبيرا حس����ب 
اخلطة املوضوعة واجلدول الزمني 

املعتمد من اجله����ات ذات الصلة 
واملستمد من برنامج عمل احلكومة 
والذي يهدف الى حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري، وقال ان 
قطاع العم����ل يضع اآلن األرضية 
الصلبة لقيام الهيئة العامة لشؤون 
القوى العاملة على أسس سليمة 
واج����راءات تكفل اجناز املعامالت 
واخلدمات التي ستقدم للشركات 
وأصحاب العمل لتفعيل سبل قيام 
القطاع اخلاص الوطني بدوره في 
التنمية. وفي نهاية االجتماع الذي 
حضره وكيل الوزارة محمد الكندري 
ومنصور املنصور الوكيل املساعد 
لش����ؤون العمل وعواطف القطان 
الوكيل املساعد لقطاع التخطيط 
والتطوير اإلداري والوكيل املساعد 
للشؤون القانونية جمال الدوسري، 
الشكر والتقدير ألعضاء الفريق على 
اجلهد الكبير واالجنازات التي مت 
حتقيقها إلجناز الهيكل التنظيمي 
لهيئة القوى العاملة وطالبهم الوزير 
العفاسي باملزيد من اجلهد والتعاون 
ليخرج هذا الهيكل بالشكل والتنظيم 
الذي يساهم في حتديث قطاع العمل 
لصالح تنمية حقيقية للوطن، كما 
حضر االجتماع حمود احلمد مدير 
ادارة مكتب الوزير وأعضاء فريق 
اعداد الهيكل التنظيمي لهيئة القوى 

العاملة.

جانب من اجتماع د.محمد العفاسي مع فريق عمل اعداد الهيكل التنظيمي املقترح للهيئة العامة لشؤون القوى العاملة 


