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صفر: الكويت تضع نصب عينيها ترسيخ العمل المشترك في »التعاون«

وبرام����ج اخ����رى معروضة على 
جدول اعمال اجتماعكم، حيث عكف 
التوصيات  الوكالء على صياغة 
املعروضة عليكم، ومن بينها تقرير 
مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة 
التعاون  املتعاقدة بدول مجلس 
العربية في ضوء  لدول اخلليج 
التطورات والتشريعات التنفيذية، 
وكذل����ك الدليل العربي اخلليجي 
املهني،  للتصني����ف والتوصيف 
اضافة الى التقرير السنوي اخلاص 
مبتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة 
الوطنية  العمالة  فرص توظيف 
في دول املجلس، كذلك دراس����ة 
التنظيم القانوني للوكاالت االهلية 
الستقدام العمالة وتقدمي العمالة 
للغير في دول املجلس، ومشروع 

لها قادة دول التعاون، ومن ذلك 
احالل وتوطني الوظائف في دول 
مجلس التعاون، واضاف: وما هذا 
االحتفال التاسع الذي نحن بصدده 
اليوم لتكرمي مؤسس����ات القطاع 
اخلاص املتميزة في مجال احالل 
الوظائف على مستوى  وتوطني 
دول املجلس اال دليل واضح على 
جني ثم����رات جهودكم املخلصة 
واملباركة، وجناح خططكم الدؤوبة 
نحو تطبيق قرارات املجلس األعلى 

في هذا الشأن.
واض����اف: لق����د واصلتم في 
اجتماعاتكم السابقة اقرار املشاريع 
والبرامج العمالية وتستمر على هذا 
الطريق مسيرتكم اخليرة وجهودكم 
الدؤوبة للنظ����ر في موضوعات 

الصغيرة، وهي تأتي بهدف تأكيد 
املجلس على أنه ل����م ينس منم 
ساهموا في اجنازاته، ويتضاعف 
اعتزازنا باختيار دولة االمارات 
ابنها البار وزير العمل االس����بق 
االستاذ سيف علي اجلروان لهذا 
الذين  الوزراء  التكرمي، فهو أحد 
ساهموا في ترسيخ هذا املجلس 
عبر مشاركته في الدورات االولى 
منه، واولى مشاركاته في اعمال 
مجلسكم كانت ايضا على أرض 
الكويت، في الدورة الثانية التي 

عقدت في يناير العام 1980.
والق����ى األمني الع����ام ملجلس 
التع����اون د.عبدالرحمن العطية 
كلمة اكد فيها التطلع الى حتقيق 
االهداف املنشودة والتي يسعى 

الوافدة والعمل  العمالة  بقضايا 
اجلبري واالجتار بالبشر اضافة 
اساسية الجنازات هذا املجلس بعد 
اقرارها، ويتضمن جدول االعمال 
مضافا ملا س����بق مواضيع أخرى 
حتما س����تكون محال الهتمامكم 
ومناقش����اتكم التخ����اذ القرارات 

املناسبة بشأنها.
وأضاف د.صفر ان الكويت تعتز 
بأن تكون أول دولة تنطلق منها 
التي  أنشطة تكرمي الشخصيات 
ساهمت بجهود متميزة في مجال 
القطاع العمال����ي بدول املجلس، 
من خالل تكرمي مؤسسات القطاع 
اخلاص الرائدة في مجال التوطني 
والتي تقام للمرة التاسعة وتكرمي 
رواد االعمال في مجال املشروعات 

قانون نظام العمل االسترشادي 
املوحد، وغيرها من املوضوعات 
التي تتطلب دعمكم املستمر ملسيرة 
العمل املشترك بني دول املجلس 
وحتقيقا الهداف مجلس التعاون 
وصوال للتكامل املنشود وفق ما 
رسمه ويوجه به اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول املجلس حفظهم 

اهلل ورعاهم.
مؤكدا ان مسألة احالل وتوطني 
الوظائف من القضايا املهمة التي 
ننشدها جميعا في دول مجلس 
التعاون، وذلك انطالقا من حرص 
واهتمام ق����ادة دول املجلس لهذا 
اجلان����ب احلي����وي امله����م الذي 
القرارات  حرصوا على اعتم����اد 
الالزمة للتوطني في مجال القطاع 
اخلاص، ونحن اليوم امام حاجة 
ملحة لالهتمام بالعنصر البشري 
م����ن ابن����اء دول املجلس والذين 
نعول عليهم في بناء مس����تقبل 

دولنا جميعا.
هذا والقى مدي����ر عام املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء العمل بدول 
التعاون كلمة توجه بها بالشكر 
واالمتنان للكويت اميرا وحكومة 
وشعبا وعلى االستضافة الكرمية 
العمال الدورة السابعة والعشرين 
ملجلس وزراء العمل، مشيرا الى ان 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا حتتم 
علينا ان نتكاتف وتتضافر جهودنا 
من اجل الوفاء بها، وان نس����عى 
في عملنا املشترك بروح االخوة 
دون كلل او ملل، لنرتقي بالعمل 
اجلماعي الذي يس����هم في عملية 
البناء والتنمية الشاملة، فعملنا 
اليوم يتطلب مضاعفة املساهمة في 
اعداد املشروعات املشتركة، ودعوة 
املسؤولني واصحاب االختصاص 
بدولنا ليساهموا معنا بخبراتهم 
وجتاربهم العملية واطروحاتهم 
من خالل اجتماعات اللجان الفنية 
املختصة والدراسات األولية التي 
يعدها املكتب لتتسنى لنا مواجهة 
حتديات العوملة وآثارها حتى تصل 
دولنا الى مصاف الدول املتقدمة 
وتواكب التطورات املتسارعة على 

صعيد املجتمع الدولي.

بشرى شعبان
أك����د وزير االش����غال ووزير 
البلدية ووزير الشؤون باالنابة 
د.فاض����ل صفر ان الكويت تضع 
نصب عينيها ال����دور املهم الذي 
لعب����ه مجل����س وزراء العمل في 
دول »التع����اون« ف����ي ترس����يخ 
العمل املشترك بني دولنا والذي 
دخ����ل عقده الرابع، مش����يرا الى 
الرعاية الكرمية من سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
السابع  احملمد الجتماع املجلس 
والعش����رين تأكيدا لهذا التقدير 
واالهتم����ام، وتأكيدا من الكويت 
كما هو دأبها في دعم »اخلليجي 
املش����ترك« ليواصل مسيرته في 

كل األصعدة.
وأضاف د.صفر ان نشاط وعمل 
مجلس وزراء العمل أصبح ركنا 
مهما في العمل املشترك ملا ينهض 
القضايا  به من معاجلة اح����دى 
االساسية الشاغلة لدولنا والتي 
تت����رك أثرها ف����ي جميع مناحي 
احلياة، وج����اء جدول أعمال هذا 
االجتماع ليتضم����ن تقريرا عن 
تنفيذ دول املجلس لبرنامج وضع 
نظم وسياسات لألجور في القطاع 
اخلاص لزي����ادة فرص توظيف 
العمالة الوطنية في هذا القطاع، 
والذي ميثل احد البرامج املقرة من 
املجلس في دوراته السابقة لزيادة 
فرص توظيف العمالة الوطنية، 
كما يتضمن دراس����ة خاصة عن 
الوافدة  العمالة  وكاالت استقدام 
وتق����دمي العمالة للغي����ر، بهدف 
الوصول الى االطار القانوني االمثل 
الذي ميكن أن يوفر حماية للعمالة 
الوطنية من تأثيرات هذا النشاط، 
وف����ي الوقت ذات����ه يوفر حماية 
للعمالة الوافدة من سلبياته، كذلك 
يتضمن جدول االعمال مشروعا 
لقانون عم����ل منوذجي نأمل أن 
يكون مرش����دا لدولنا في تطوير 
تشريعاتها الوطنية لضمان العمل 
الالئق للعمال على نحو العموم 
وجعل القطاع اخلاص أكثر جاذبية 
الوطنية، فيما ستشكل  للعمالة 
الرؤية االس����تراتيجية اخلاصة 

العطي��ة: تكري��م مؤسس���ات القط�اع الخ�اص دلي�ل 
الوظائ�ف وتوطي�ن  إح���الل  مج���ال  ف�ي  الق�ادة  اهتم�ام 

لقمان: قانون العمل الجديد  في الكويت 
راعى المعايير الدولية والعربية

بشرى شعبان
أكد املدير العام ملنظمة العمل العربية د.أحمد 
لقمان ان قانون العمل الذي اعتمدته الكويت في 
فبراير املاضي فيه الكثير من التطور ويأخذ في 

جميع مواده املعايير العربية والدولية.
وقال في تصريح ل���� »األنباء« على هامش 
اجتماعات مجلس وزراء العمل لدول التعاون 
ان القانون راعى في م���واده كل التوجيه���ات 
العربية واالتفاقيات الدولية وعالج الكثير م�����ن 
الثغرات الت���ي كان يعاني منها القانون القدمي 
الس���يما من ناحية تغيير نظام الكفيل وإعادة 
النظر في طرق ووسائل استخدام سوق العمل 
وكان موضع ترحيب على املس���تويني العربي 

والدولي.
وكش���ف ان منظمة العمل العربي����ة قام����ت خالل السنوات 
القليلة املاضية بتوصي��������ف 3000 مهنة وت�����م اعتماده�����ا 

ف����ي آخر مؤمتر للعمل العربي.
وبنينّ ان الكويت من أولى الدول التي أخذت 
على عاتقها العمل على توصيف املهن وإشراك 
جميع أطراف العمل الثالثة )املؤسسات احلكومية، 
االحتادات العمالية، أصحاب األعمال( في جميع 

القرارات التي يتم اتخاذها.
ومتنى ان تنتهي الكويت من وضع القرارات 

التنفيذية كبديل نظام الكفيل قريبا.
وكشف عن توجه لدى منظمة العمل العربية 
لتوحيد التوصيف للمهن لكيال تتكرر اجلهود 

وهناك اجتاه التخاذ قرارات بهذا الشأن.
وعن أعمال الدورة أوضح ان هن���اك الكثي���ر 
املهم����ة مطروح���ة للمداول����ة  من املواضيع 
نأم�������ل ان يتم اتخاذ الق�����رارات املناس���بة 
بشأنه����ا السيم���ا م���ا يتعلق باستقدام العمالة وتوحيد النظام 

االرشادي للعم����ل.

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء يفتتح مجلس وزراء العمل لدول التعاون أعمال دورته الـ 27

وكيل العمل القطري حسني املال خالل املؤمتر

جانب من توقيع العقد

)كرم ذياب(د.فاضل صفر جانب من كبار احلضور في افتتاح االجتماع 

المال: سنلغي »الكفيل« في قطر و»التعاون« 
إذا نجحت التجربة البحرينية

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة العمل في دولة قطر حسني املال ان مجلس وزراء 
العمل لدول التعاون ناقش في اجتماعات س����ابقة موضوع االسترشاد 
الوظيفي وقام املجلس بأخذ آراء الدول االعضاء واعد املجلس التنفيذي 
تقريرا تفصيليا حول موضوع االسترشاد باألخص فيما يتعلق بقضية 
الرواتب وحتديد احلد االدنى لألجور ومت ترك احلرية لكل دولة لتحديد 

االجور حسب اوضاعها.
وأضاف: بالنسبة لقوانني العمل في دول مجلس التعاون فان كل دولة 
من الدول اعدت قانون العمل اجلديد وفق املعايير العربية والدولية مع 

مراعاة خصوصية كل دولة من الدول.
وحول إلغاء نظام الكفيل وقيام جهة حكومية بكفالة العمالة الوافدة، 
قال: ان مملكة البحرين اقدمت على خطوة الغاء نظام الكفيل ونحن ننتظر 
نتائج التجربة البحرينية في هذا املجال، اذا حققت جناحا فسيتم تطبيقها 
في دولة قطر وس����ائر دول اخلليج الن املجتمعات متشابهة واملشاكل 
تقريبا واحدة، اننا في مرحلة االنتظار لتقييم التجربة البحرينية ومن 

ثم يتم اتخاذ القرار املناسب.
وعن توطني واحالل العمالة الوطنية اوضح املال ان دولة قطر بدأت 
بنظام االحالل في عدد من قطاعات العمل مثل البنوك وشركات التأمني 
والشركات السياحية والتابعة بنسبة 30%، كما ان الدولة التزمت بإعادة 
تأهيل املواطنني من حملة الشهادات الثانوية واجلامعية في كلية شمال 
اطلنطا وفترة التأهيل تتراوح بني سنة وسنتني وبرنامج التدريب يتطابق 
مع سوق العمل واحتياجات الشركات مبينا ان هناك اعماال كثيرة حتتاج 

لإلحالل ونأمل ان نصل خالل السنتني املقبلتني الى ال� %50.
واضاف املال ان القطاعات شبه احلكومية مثل القطاع النفطي وغيرها 
من الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة بإرسال 10 اشخاص سنويا 

الى اخلارج للدراسة وفقا الحتياجات سوق العمل.
وعن الوظائ����ف احلكومية قال املال ان الوظائ����ف االدارية اصبحت 
100%من املواطنني اما الوظائف الفنية اآلن فبدأنا مع نظام اخلدمة املدنية 
بتدري����ب الكوادر الوطنية لبعض املهن ولكن الوضع مثل س����ائر دول 

اخلليج، اقبال املواطنني على االعمال الفنية قليل الى حد ما.
وعن توصيف املهن قال املال ان برنامج اخلدمة املدنية قام بتوصيف 
وحتديد املهن وعلى اساسها متنح وزارة العمل العمالة الالزمة لكل شركة 

اي يتم حتديد االحتياجات وفق التوصيف والتحديد املهني.
وعن املالحظات الدولية عن االجتار بالبش����ر ق����ال: نرى ان بعض 
التقارير مشكوك في صحتها مؤكدا ان االجتار بالبشر يتم عبر مكاتب 
خاص����ة من الصعوبة ضبطها في اكثر الدول املتقدمة لكن دول اخلليج 

اخذت احتياطها ووضعت قوانني صارمة ومتشددة.
وكشف املال عن قيام دولة قطر مبشروع يتعلق بقيام ادارة التوجيه 
واالرش����اد بوزارة العمل بالتنسيق مع املجلس االعلى للتربية لتنظيم 
دورات لتوجي����ه الطلبة الى احتياجات الدول����ة من التخصصات التي 
تتماشى مع احتياجات سوق العمل. وبني ان 80% من املشاكل العمالية 
يتم حلها بشكل ودي في اللجنة اخلاصة باملنازعات العمالية والنسبة 

القليلة حتال الى القضاء املختص.

بحث مشترك بين المركز الياباني للبترول
و»األبحاث« لتحسين النفوط الكويتية الثقيلة

الخليفة: »البرلمانية المشتركة« خالفت الشرع
والدستور في حرمان المواطنات من السكن

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
يبحث سبل التعاون مع وفد ياباني

بحث اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
مع وفد ياباني زائر س���بل التعاون في تنمية 
قدرات ومه���ارات الكوادر الوطنية العاملة في 

مجال تكنولوجيا املعلومات.
وقال اجلهاز املركزي في بيان صحافي انه 
مت خالل االجتماع، الذي ترأس���ته مدير إدارة 
التأهيل وإعداد الكوادر البشرية باجلهاز ماجدة 
النقي���ب، وعن اجلانب اليابان���ي ممثل املركز 
الياباني للتعاون الدولي مونا ميشيما وبحضور 
ممثل���ني عن ديوان اخلدم���ة املدنية، التباحث 
حول اخلطط والبرامج التدريبية املنوطة بإدارة 

التأهيل وإعداد الكوادر البشرية في مجال نظم 
وتقنية املعلومات.

وأوضح ان الوفد الياباني أبدى اس���تعداده 
للمس���اهمة في تنفيذ جزء م���ن تلك اخلطط 
والبرامج ضمن التعاون املستمر بني البلدين 
الصديقني في إطار تنفيذ األهداف الرئيس���ية 
للجهاز املركزي ف���ي تنمية القدرات في مجال 
نظم املعلومات ال���واردة ضمن خطة التنمية 
للدولة وبرنامج عمل احلكومة وحرص اجلهاز 
املركزي على تنمية الكوادر الوطنية في مجال 

تكنولوجيا املعلومات.

استغرب الناشط السياسي 
القرار  مرزوق اخلليفة م���ن 
الذي اتخذته اللجنة املشتركة 
في مجل���س األمة املكونة من 
املرأة،  جلنة اإلسكان وجلنة 
والذي حرم شريحة كبيرة من 
املواطنات الكويتيات من حقهن 
في الرعاية السكنية وميز بني 
ش���رائح أخرى في احلصول 

على الرعاية.
الناشط اخلليفة ان  وقال 
القرار الذي انتهت إليه اللجنة 
ورفعته الى املجلس ملناقشته 
واملصادقة عليه قرار محزن 
ويؤكد مع األسف ضياع األمانة 

بكل ما تعنيه األمانة من فضائل عظيمة تخلى 
عنها النواب والنائبات.

وقال اخلليفة في بيان صحافي ان قرار اللجنة 
املش���تركة الذي نشرته الصحف احمللية حرم 
املواطنات املتزوج���ات من غير كويتيني وهن 
الش���ريحة الكبرى من النساء املتضررات من 
احلصول على قروض إسكانية، والنقطة السوداء 
األخرى في القرار حرمان املواطنات املتزوجات من 
غير كويتيني ايضا ولديهن طلبات منذ عام 1989 

وما قبل���ه، حيث نص القرار 
املشؤوم صراحة في املادة 15 
من القانون اإلسكاني رقم 47 
لع���ام 1993 على ان أولويتها 
ف���ي احلصول عل���ى الرعاية 
الس���كنية في ح���ال حصول 
زوجها على اجلنسية الكويتية 
تبدأ من تاريخ جتنيس زوجها، 
انتظارها  وبالتالي فان فترة 
التي قد تصل الى 30 عاما ال 
قيمة لها وهذا القرار فيه ضحك 
على النساء وعلى كل إنسان 
لديه ضمير حي ويخشى اهلل، 
ألنه ف���ي حالة جتنيس زوج 
املواطن���ة فمن حقه ان يتقدم 
في طلب رعاية سكنية مادامت زوجته كويتية، 
حيث ينطبق عليهما القانون رقم 1993/47 في 
حق التقدم الى الس���كن ألنهما يشكالن أسرة 
كويتية ال يقل أفرادها عن ش���خصني وهذا هو 
الذي اشترطه القانون وبالتالي فإن ذكر ذلك في 
القانون هو بقصد إيهام املواطنة التي تنطبق 
عليها هذه اجلزئية من القرار والضحك عليها، 
باالضافة الى االستهجان في القسم الذي أقسموه، 

واهلل املستعان.

السفلي(. وستتم دراسة الطرق 
املثلى لتحس���ني هذه املقطرات 
إلنتاج منتج���ات نفطية عالية 

اجلودة ومبواصفات عاملية.
وأكد ان هذه الدراسة تهدف 
الى حتديد وجم���ع املعلومات 
عن لقيم النفط الكويتي الثقيل 
وغير املتوافرة أو تكون محدودة 
وباألخص نفط الفارس السفلي 
الذي لم يستخدم أو يكرر والذي 
ينتج بكميات محدودة في الوقت 
احلاض���ر ومن املتوق���ع زيادة 
اإلنتاج مستقبال وحسب اخلطط 
املرسومة من مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة نفط الكويت. 
ومن خالل العمل في هذا املشروع 
باإلمكان احلصول على معلومات 
عن تلك النفوط ومقارنتها مع 
الذي  الكويت���ي املصدر  النفط 
يستخدم حاليا ولفترة طويلة 
في مصافي التكرير الوطنية. كما 
الناجتة من هذه  أن املعلومات 
الدراسة ستكون مهمة لصناعة 
تكرير النفط ف���ي الكويت في 

املستقبل القريب.

بجزء منه في مختبرات املعهد 
في منطقة األحمدي واجلزء اآلخر 
الياباني  املرك���ز  في مختبرات 
وتخدم نتائج هذا املشروع ايجاد 
تكنولوجيا جديدة لتصفية النفط 
الثقيل غير املستغل حاليا بهدف 
الوصول ال���ى الطرق الناجعة 
الستخراجه حيث سيكون مصدرا 
مهما للطاقة خالل املرحلة املقبلة 

أي بعد 20 عاما.
ق���د رحب  وكان املطي���ري 
باحلضور مبينا العالقة الوثيقة 
بني معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومركز التعاون الياباني للبترول 
واملتعلقة بأمور البحث والتطوير 

في مجال تكرير النفط.
وأشار الى ان املشروع يهدف 
إلى دراسة خواص وسلوكيات 
النفوط الكويتية الثقيلة والتي 
ستكون ذات األهمية في السنوات 
التكرير في  القادمة لصناع���ة 
الكوي���ت وباألخ���ص مقطرات 
النفطي  الغاز واملخل���ف  زيت 
من النف���وط الكويتية الثقيلة 
)رطاوي برقان، أيوسني، فارس 

دارين العلي
باتت مسألة ايجاد تكنولوجيا 
جديدة لتحسني النفوط الثقيلة 
من القضايا التي تتمتع باالهتمام 
احمللي نظرا ملا له���ذه النفوط 
الطاقة خالل  من اهمية النتاج 
املرحلة املقبلة، ومبا ان تكاليف 
اس���تخراجها أعلى من سعرها 
احلالي فال تعتبر النفوط الثقيلة 
حاليا االختيار األول لصانعي 
الطاقة بوجود النفوط اخلفيفة 
واملتنوعة ولكنها دون شك بعد 
20 عاما من اآلن ستكون اهمية 
الثقيلة بالغة كمصدر  النفوط 
اضافي الس���تغالله في توليد 

الطاقة.
هذا ما حتدث عنه مدير عام 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري عقب توقيعه 
ممثال الكوي���ت عقد عمل بحث 
مش���ترك مع »مرك���ز التعاون 
الياباني للبترول« ممثال دولة 
اليابان حول تكنولوجيا حتسني 
النفوط الكويتية الثقيلة بحضور 
للس���فارة  األول  الس���كرتير 
اليابانية تاكانوري ياماش���يتا 
واملدي���ر العام ملرك���ز التعاون 
الياباني للبت���رول موريهيرو 
يوشيدا، والبروفوسور هايدو 
العام  املدير  ناجاش���يما نائب 
إلى  جلامعة كيوش���و، إضافة 
عدد من كبار املديرين في املعهد 
وعدد من ممثلي القطاع النفطي 
البترول  الكويتي من مؤسسة 
الكويتية، وشركتي نفط الكويت 

والبترول الوطنية الكويتية.
ولف���ت د.املطي���ري الى ان 
قيمة العقد تبلغ 300 الف دينار 
ش���املة مختلف اخلدمات التي 
العاملة  القوى  سيقدمها سواء 
التش���غيلية او  التكالي���ف  او 
الرأس���مالية وسيتم  التكاليف 

»األشغال« تطلع أهالي »صباح السالم« وّقعه ناجي المطيري بقيمة 300 ألف دينار بالتعاون مع القطاع النفطي
على المشروع الجاري في المنطقة

ثالثون جامعيًا باشروا التدريب 
في »رعاية األحداث«

تحت إشراف الموجهين واإلخصائيين طوال الفصل الدراسي

أف���اد رئيس مكتب خدمة املواطن بإدارة العالقات العامة بوزارة 
االشغال علي بوشهري بأنه قد مت التنسيق مع مختار منطقة صباح 
السالم ناصر الهاجري العداد لقاء مع اهالي املنطقة وذلك الطالعهم على 
املشروع اجلاري تنفيذه في املنطقة إلى جانب تلقي أي استفسارات 
ومالحظات خالل تلك األعمال القائمة لتجديد شبكة الصرف الصحي 
بضاحية صباح السالم خدمة وتواصال مع أهالي املنطقة، علما بأن 
اللقاء سيعقد غدا االربعاء العاشرة صباحا في صالة االفراح بضاحية 

صباح السالم قطعة 10.
جتدر اإلشارة الى أن اللقاء القادم سيكون مع اهالي منطقة بيان 
الطالع األهالي على طبيعة األعمال اجلارية ونس���بة اإلجناز وسبل 

التواصل مبا يحقق املصلحة العامة.

أعلن مدير ادارة رعاية األحداث بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
عبداللطيف السنان ان االدارة استقبلت منذ بداية االسبوع اجلاري عددا 
من طلبة وطالبات جامعة الكويت »قس����م عل����م النفس« بكلية العلوم 
االجتماعي����ة، وذلك بغرض التدريب امليداني مبؤسس����اتها في الفصل 

الدراسي األول من العام احلالي 2011/2010.
وأضاف السنان في تصريح صحافي ان برنامج تدريب الطلبة هو 
ضمن اطار التعاون املش����ترك بني االدارة متمثلة في قس����م »التوجيه 
الفني« وجامعة الكويت وان برنامج تدريب الطلبة س����يتضمن حملات 
أساس����ية عن العمل داخل دور رعاية األحداث والتعامل مع نزالء الدور 
وفق أس����س فنية بالتنس����يق مع املوجهني واملوجهات واجلهاز الفني 

العامل التابع لإلدارة.
وبنينّ السنان انه مت توزيع الطلبة والطالبات على دار املالحظة ودار 
الرعاية للفتيان ودار الرعاية للفتيات حيث يتولى اجلهاز الفني العامل 
من االخصائيني واالخصائيات تعريف الطلبة والطالبات بدور األجهزة 
الفنية املختصة بالتعامل مع احلاالت والتشخيص ووضع خطط العالج 
الالزمة. وأضاف الس����نان ان املتدربني خالل فترة التدريب والتي متتد 
طوال الفصل الدراس����ي سيقومون مبمارسة العمل الفعلي مع احلاالت 
وتنظيم البرامج واألنشطة لهم، وبلغ عددهم 30 طالبا وطالبة موزعني 
عل����ى: دار املالحظة 14، دار الرعاية االجتماعية للفتيان 10، دار الرعاية 

االجتماعية للفتيات 6.
واختتم السنان مؤكدا أهمية هذه الدورات التدريبية للطلبة والطالبات 
والتي تسهم بشكل فعال في صقل اخلبرة لديهم وربط املنهج النظري 
بالواقع العملي، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتعلم حتى يس����عد بهم 

الوطن ويستفيد من خبراتهم في هذا املجال.

مرزوق اخلليفة

د.أحمد لقمان


