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الترفيهية تستقبل زوارها األحد واالثنين 27 و28 براتب 250 دينارًا إضافة إلى دعم العمالة

المجدلي: »إعادة الهيكلة« يعمل على توفير فرص عمل 
لضباط وضابطات األمن لمدارس »التربية«

أسامة دياب
صرح االمني العام املساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي بأن 
البرنامج يقوم بجهود لتوفير فرص وظيفية للمواطنني الباحثني 

عن عمل وذلك لتكويت فئات املهن في عدة وزارات كالتربية.
واضاف ان البرنامج يقوم حاليا بتوفير فرص وظيفية لضباط 
وضابطات امن في مدارس وزارة التربية، مشيرا الى عقد اجتماعات 
مكثفة مع الوكيل املساعد لوزارة التربية عائشة الروضان ومدير 
ادارة اخلدمات العامة وليد بن غيث ورئيس قسم الشركات جاسم 

السلمان ورئيس قسم االسكان نادية عبداهلل.
الفتا الى انه مت عقد عدة اجتماعات مع الشركات املؤهلة للدخول 
في هذه املناقصة حيث اقفل موعد تسلم املناقصات يوم 2011/2/7 
وق���ال فوزي املجدلي ان العدد املطلوب لضباط االمن يقارب )500 
فرصة( وظيفية موزعة على احملافظات وسيكون بداية العقد بتاريخ 

2011/10/1 مع بداية العام الدراسي املقبل وملدة ثالث سنوات.
واشار املجدلي الى ان حدود عمل الضابطة في املرحلة االبتدائية 

بنات وبنني واملتوسطة بنات والثانوية بنات.
وس���تحصل الضابطة على مبلغ 250 دينارا ملختلف املؤهالت 

باالضافة الى دعم العمالة من برنامج اعادة الهيكلة.
ويتطلب من املرشحة للعمل في هذه الوظيفة اال يقل مؤهلها عن 
ش���هادة الثانوية العامة او ما يعادلها واال يقل العمر عن 30 سنة 
وال يزيد عن 45 سنة وان تلتزم بحضور الدورات التدريبية التي 

يتم تنظيمها بهذا الشأن.
ونوه فوزي املجدلي الى ان تسجيل الباحثني عن عمل سيكون 

في مقر البرنامج على اربع محافظات حتى اآلن.
وق���ال ان هذه املناقصة تتزامن مع وض���ع كاميرات مراقبة في 
جميع املدارس وان مهنة الضابط اعطاء تقرير يومي شامل لكل ما 

يدور في اروقة املدارس وحفظ امنها.

في إطار اس����تعدادات شركة 
املشروعات السياحية لالحتفال 
الوطني����ة في مرافقها  باألعياد 
املختلف����ة، أعل����ن مدي����ر ادارة 
العمليات واألنش����طة باملدينة 
الترفيهي����ة أن����ور النصف عن 
تنظيم برامج وأنش����طة مميزة 
باملدينة الترفيهية احتفاال باألعياد 

الوطنية.
وبهذه املناسبة تستقبل املدينة 
الترفيهية جمهورها الكرمي يومي 
األحد واالثن����ني 27 و28 فبراير 
اجل����اري من الس����اعة 4 عصرا 
وحتى الس����اعة 11 مساء وذلك 

احتفاال بالعيد الوطني وعيد التحرير وس����يتم 
استقبال اجلمهور من اجلنسني في يوم االثنني 28 
في هذا األسبوع على ان يعاود استقبال النساء 
فقط اعتبارا من األس����بوع الذي يليه وسيكون 
هناك برامج أعدتها ادارة املدينة الترفيهية تتضمن 
تخفي����ض تذكرة دخول املدين����ة الترفيهية الى 
ديناري����ن بدال من ثالثة دناني����ر ونصف يومي 

اجلمعة 25 والسبت 26 فبراير 
احلالي، ويتضمن برنامج االحتفال 
باألعي����اد الوطنية فقرات فنية 
شعبية وتراثية كويتية باالضافة 
الى ف����رق لألطف����ال تصاحبها 
املميزة  الكرتونية  الشخصيات 
وفقرة الساحر، هذا ويصاحب 
تلك العروض برنامج فني مميز 
ومسابقات ترفيهية وترويحية 
للكبار والصغار واطالق األلعاب 

النارية. 
وأعل����ن النصف عن مواعيد 
التشغيل حيث تستقبل املدينة 
الترفيهية زوارها من الس����اعة 
الثانية ظهرا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل 
يومي اجلمعة والس����بت 25 و26 فبراير احلالي، 
وتوجه النصف ال����ى جميع املواطنني واملقيمني 
بأطيب التهاني في هذه املناس����بة العزيزة على 
قلوبنا جميعا، متمني����ا ان يقضي رواد املدينة 
الترفيهي����ة وزوارها أس����عد وأطيب األوقات مع 

احتفاالت وعروض املدينة الترفيهية املميزة.

أنور النصف

فوزي املجدلي


