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أحمد الفهد يرعى افتتاح 25 مكتباً لتنمية المناطق اليوم
السداني: المكاتب التنموية ستكون تجسيداً حياً لتفعيل دور المجتمع المدني

نورية السداني

د.محمد العفاسي يتسلم التكرمي من علي حسن

الشيخ أحمد الفهد

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية واالسكان الش����يخ أحمد الفهد تفتتح 
حملة تنمية املناطق في مجموعة 20/50 للتنمية املجتمعية 25 مكتبا 
للحملة في احتفال تاريخي يقام مبنطقة حطني في الس����اعة احلادية 
عشرة صباحا اليوم االربعاء. وأكدت مشرف عام مجموعة 20/50 نورية 
السداني في تصريح لها ان املجموعة تعمل على بناء وتنمية املواطنني 
عمال بالتوجيهات السامية لصاحب السمو األمير بأن املرحلة هي مرحلة 
االنسان الكويتي الذي يش����كل العنوان الرئيسي للتنمية، مضيفة ان 
االفتتاح س����يتم في منطقة حطني عن طريق الربط االلكتروني، وذلك 
برعاي����ة وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد، ومشاركة 

رؤساء اجلمعيات التعاونية املشاركة.
وقالت السداني: ان هذه املكاتب ستكون مساهمة مجتمعية كبيرة من 
قبل مواطني املناطق من خالل جمعياتهم املنتخبة، موضحة ان املكاتب 

التنموية ستكون جتسيدا حيا لتفعيل دور املجتمع املدني الكويتي في 
خطط التنمية، وبالتحديد تفعيل دور املواطن من خالل تواجده بهذه 
التعاونيات القريبة منه. وأضافت السداني انه قد مت تشكيل أول مجلس 
ألمناء هذه املناطق ميثل املواطنني في هذه املكاتب من خالل جمعياتهم 
التعاونية الذين قاموا بانتخاب أعضائها، وان هذا املجلس قرر القيام 
بتدريب الشباب واملتقاعدين ليقوموا باالعمال التي حتتاجها مناطقهم، 
وذلك تخفيفا على املؤسسات الرسمية، وتقليال لألعباء التشغيلية للكثير 
من املؤسسات في املناطق، مشيرة الى حرص املجموعة على بث األمل 
لدى املتقاعدين واالستفادة من خبراتهم ابان عملهم في فترات شبابهم، 
وكذلك العمل على االستفادة من الطاقات الشابة وحتقيق التالحم بني 

االجيال الكويتية املتعاقبة.
وقالت الس����داني: ان هذه املناشط التنموية في إطار املجتمع املدني 
تؤكد ان الكويت حاضنة ألبنائها وهي تتواصل مع ماضيها وحاضرها، 
وان كان أميرها صباح األول قد جاء باالنتخاب ورسخ مبدأ الدميوقراطية 

بافتتاح أول ديوانية في تاريخ الكويت، فإن عبداهلل السالم أرسى قاعدة 
الدستور، وها هو صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسير على 
نهج اآلباء واألجداد ويؤكد متسكه بالدستور. مضيفة انه ومن منطلق 
رد اجلميل من قبل األبناء واملواطنني ووس����ط املتغيرات التي تشهدها 
املنطقة، فإنه من واجبنا املس����اهمة ببناء هذا الوطن وحتقيق تنميته 
وتأمني مستقبل شبابه الذي يستخدم اليوم قدراته التكنولوجية املبهرة 
في افتتاح مكاتب التنمية املجتمعية التي ترسخ دميوقراطية أهل الكويت 
وإميانهم بأن لكل االبناء دور في بناء وطنهم والتي تكرسها االنتخابات 

الدميوقراطية التي جترى في مختلف مؤسسات البالد.
وأضافت املشرف العام ملجموعة 20/50: ان انطالقة مكاتب التنمية 
ستشهد اليوم أيضا تقدمي مشروع كيفان النموذجي لتطوير املناطق، 
موضحة ان املشروع س����يكون مبنزلة نقلة نوعية ستظهر املستقبل 
االمنائي ملناطق الكويت، وس����ينفذ املشروع من قبل املواطنني كإسهام 

منهم في االرتقاء باخلدمات التي ستشهدها املناطق.

العفاسي أشاد بجائزة البغلي لالبن البار 
ودورها في تكريس الترابط األسري

اتفاقية تآخ بين محافظة األحمدي
ومقاطعة سنتافي األرجنتينية

الهاجري: إطالق موقع »كويت ويكيليكس« قريبًا
أعلن رئيس جماعة اخلط األخضر خالد الهاجري 
عن إطالق موق����ع »كويت ويكيليك����س« وهو أول 
موق����ع كويتي متخصص في نش����ر الوثائق الهامة 
بأنواعها املختلفة والتي تتعلق بالسلطات القضائية 
والتشريعية والتنفيذية باإلضافة إلى القطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني استنادا إلى حق االنسان 
في احلص����ول على املعلومات املرتبطة به وتأصيال 
ملبادئ الدميوقراطية القائمة على الشفافية وحرية 
ال����رأي والبحث العلمي واحلق ف����ي احلصول على 

املعرفة.
يهدف موقع »كويت ويكيليكس« إلى إبراز احلقائق 
ونشر املعرفة واملعلومات التي يحتاجها أفراد املجتمع 
لفهم واقعهم وما يدور حولهم، خصوصا انه في كثير 
من االحيان تطغى الشائعات واملعلومات اخلاطئة على 

احلقائق التي يفترض أن يعلم بها املجتمع.
هذا ويسعى موقع »كويت ويكيليكس« إلى توثيق 
حقب مختلفة من تاريخ الكويت عبر إتاحة الوثائق 
الهامة للباحثني واملختصني الراغبني إما في الكتابة 
ف����ي تاريخ الكويت أو في حتليل االحداث املعاصرة 

للكويت على ضوء الوثائق املنشورة.
ويغطي موقع »كوي����ت ويكيليكس« القطاعات 
التاريخية، الس����لطة التشريعية،  الوثائق  التالية: 
السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، القطاع اخلاص 

ومؤسسات املجتمع املدني )منظمات، نقابات، جمعيات، 
جماعات، جلان، رابطات، فرق عمل....إلخ(.

كما يقدم موقع »كويت ويكيليكس« مادة مرجعية 
لوسائل االعالم املختلفة تساعدها في تسليط الضوء 
على مختلف القضايا وتبيانها بالشكل الصحيح الذي 

ال يحرفها عن مسارها املبني على الشفافية.
وينتهج موقع »كويت ويكيليكس« أسلوب نشر 
متحفظ جدا في نشر الوثائق بل وفي تدقيقها وذلك 
في سبيل تعزيز مصداقيته وشفافيته كموقع يهدف 

إلى نشر احلقيقة من دون االخالل بالقوانني.
كما أن موقع »كويت ويكيليكس« لن يكون متعجال 
في نشر الوثائق بل إن بعض الوثائق التي ستنشر قد 
تكون معلومة للبعض ولكن من املؤكد أنها مجهولة 

للكثيرين.
هذا ونؤكد أن مسار عمل موقع »كويت ويكيليكس« 
سيلتزم املس����ار التطوعي الذي انتهجته شخصيا 
من����ذ أربعة عش����ر عاما وال����ذي س����بق أن طبقته 
 حينما أسس����ت جماعة اخل����ط االخض����ر البيئية

http://www.greenline.com.kw، وهو النهج القائم على 
احت����رام القواعد االخالقية للمجتمع والتزام االمانة 
في العمل واجلدية في الطرح واالستقاللية التامة. 

هذا وسيتم إطالق املوقع قريبا بإذن اهلل.
 kuwaitwikileaks@gmail.com

أشاد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي بالدور االيجابي واالنساني الكبير ملشروع 
جائزة البغلي لالبن البار في املجتمع ودورها في 

تكريس الترابط االسري.
وقال العفاسي في تصريح صحافي امس ان هذه 
اجلائزة جاءت تأكيدا لدور االسرة في احلفاظ على 
بر الوالدين وتشجيعا لها من خالل رصد البحوث 
والدراسات واالنشطة »التي تساهم في نشر القيم 
واحلفاظ على املوروث الديني ملجتمعنا الذي يحث 
على البر بالوالدين«. واكد دعمه الش���خصي لهذه 
اجلائزة ملا لها من تأثير مباش���ر على ابراز الدور 
االنساني لالسرة الكويتية، مبينا ان البر بالوالدين 

له من األجر في احلياة الدنيا كما انه يس���اهم في 
تعريف املجتمع بدور البيت في ترابط االسرة.

من جهته قام رئيس اللجن���ة العليا للجائزة 
مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن بتكرمي الوزير 
العفاسي على رعايته انشطة حفل تكرمي الفائزين 
باجلائ���زة ودعمه واهتمامه الش���ديد بنجاح هذا 

املشروع االنساني الكبير.
واكد حسن ان لهذه اجلائزة »تأثيرا كبيرا في 
احلد من احلاالت التي تستقبلها ادارة رعاية املسنني 
وتكريس النظرة االنسانية لدور االسرة في الترابط 
وحتقيق ما ميليه على االنسان دينه وعقيدته في 

البر بالوالدين«.

أكد أنها تؤكد دور األسرة في الحفاظ على بر الوالدين

الشيخ د.إبراهيم الدعيج

الحكومات  تحت مظلة عم���ل 
والمؤسسات المختلفة وتعزيز 
دور هذه االتفاقيات في ترسيخ 
وتعميق أواصر االخوة والصداقة 
العالقات االجتماعية  وتفعيل 
والتجارية والصناعية وزيادة 
الثقافي  المج���ال  التعاون في 
المعلومات والخبرات  وتبادل 
بين المسؤولين والعاملين في 

مختلف المجاالت.
وته���دف االتفاقي���ة ايضا 
الميدانية  الزيارات  الى تبادل 
للتعرف على التطورات العلمية 
والبرامج التدريبية المتخصصة 
في عدة مجاالت واالستفادة من 
المشتركة في مجال  الخبرات 
الثقافة واالحتفاالت والمناسبات 

المختلفة.

لمبدأ تشجيع التآخي بين المدن 
وتعزيز فلس���فة ديبلوماسية 
التعاون المباش���ر بين المدن 
والمحافظات في الدول المختلفة 

تبرم محافظة االحمدي اليوم 
اتفاقية تآخ مع مقاطعة سنتافي 
االرجنتينية بهدف تعزيز ودعم 
التعاون المش���ترك في جميع 
المجاالت وبم���ا يخدم مجمل 
العالقات ويعزز التواصل بين 

الكويت واالرجنتين.
وسيقوم بتوقيع االتفاقية 
الكوي�تي محافظ  الجانب  عن 
االحم���دي الش�����يخ اب�راهيم 
الدعيج وعن الجانب االرجنتيني 
المخ���ول من  وزي���ر االنتاج 
الحاكم بوالية س���نتافي  قبل 
االرجنتينية بحض���ور ع�دد 
م���ن كب���ار المس���ؤولين في 
محافظة االحمدي وم���قاطعة 

س�نتافي.
ويأتي توقيع االتفاقية تنفيذا 

القطان: العمل ببرنامج »الداو« في إدارة السجل العام 6 الجاري

الوهيب: 72 ألفًا إجمالي عدد المسجلين في »الخاص«

»تعاونية الصليبية« توفر أصنافًا ضرورية لغير محددي الجنسية
تش���ارك جمعي���ة الصليبي���ة ف���ي 
العليا  اللجنة  التي تنظمها  االحتفاالت 
التعاونية مبناسبة  واحتاد اجلمعيات 
الكويت بالذكرى اخلمس���ني  احتفاالت 
الستقالل الكويت والذكرى العشرين على 
حترير الكويت والذكرى اخلامسة على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
لذا تزينت جمعية الصليبية التعاونية 
بجميع أسواقها املركزية وفروعها واكتست 
مبانيها بأوشحة أطياف البهجة البراقة 

احتفاال بهذه املناسبة.
وقال املدير املعني جلمعية الصليبية 
التعاونية علي حسن: ان مشاركة اجلمعية 
في هذه االحتفاالت تؤكد تواصل جميع 
العاملني في اجلمعية مع جميع شرائح 
وأطياف أفراد ومؤسسات املجتمع املدني 
في إحياء ذكرى املناسبات الوطنية التي 
متر بها الكويت خالل شهر فبراير. والتي 

تؤكد وتدل على ذكريات شعب وحكومة 
وقائد عملوا على نهضة هذا الوطن، معربا 
عن الفخر للمستوى الذي وصلت إليه 
الكويت على مختلف األصعدة وش���تى 
املج���االت وباألخص في مج���ال العمل 

التعاوني. 
وأكد حس���ن أن ذكرى تقلد صاحب 
الس���مو األمير احلكم امنا هي مناسبة 
الس���تذكار عطاء سموه لوطنه وشعبه 
حيث بذل عظيم جهده لرفع راية الكويت 
وإعالء ش���أنها في احملافل الدولية، منذ 
أن كان ربانا لسياسة الكويت اخلارجية 
وعميدا للديبلوماسية العاملية، وامتدادا 
لتقلد سموه احلكم في الكويت حيث يحث 
سموه اجلميع على العمل ملواكبة التقدم 
العاملي من أجل التنمية الشاملة للكويت 
والنهوض مبقدراتها ألرقى املستويات.

وأضاف حس����ن أن ذكرى االستقالل 

تعتبر م����ن املناس����بات الوطنية التي 
تبعث البهجة ف����ي النفوس، كما تعزز 
الشعور بالفخر والعزة بعد أن عاد الوطن 
ألبنائه دون وصاية حيث تس����لم أبناء 
الكويت البررة مس����ؤولية بناء الدولة 
احلديثة والعمل على رفعتها وتطويرها، 
وبني كذلك ان ذكرى حترير الكويت من 
براثن الغزو الصدامي ش����هدت على ان 
إرادة الش����عب الكويتي احلر ال تقهر، 
وان اميان الشعب بعزة أرضه وقيادته 
ثابت ال يتزعزع. كما ان العالقات املتميزة 
والوثيق����ة التي متتلكه����ا الكويت مع 
الدول الش����قيقة والصديقة من األسرة 
الدولية كانت خير عون لعودة الكويت 

ألبنائها.
وأشار حسن إلى أنه سيتم خالل هذه 
االحتفاالت تقدمي املهرجانات التسويقية 
واألنشطة االجتماعية إضافة إلى تقدمي 

اخلدمات للمساهمني وأهالي املنطقة من 
أجل توفي���ر كل االحتياجات املطلوبة 
وتقدمي أفضل اخلدمات سعيا إلى تطوير 
اجلهود املبذولة خلدمة اجلميع، وبصفة 
خاصة أكد املدي���ر املعني توفير حليب 
األطفال لغير محددي اجلنسية مساهمة 
منه ودعما لهذه الفئة من أهالي املنطقة 
وذلك انطالقا من مس���ؤولية اجلمعية 

االجتماعية جتاه سكان املنطقة.
هذا وتقدم علي حسن بخالص التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو األمير 
املفدى وإلى سمو ولي العهد األمني وإلى 
احلكومة الرشيدة وإلى وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل وإلى جميع العاملني 
بجمعية الصليبية وإلى جميع املساهمني 
وأفراد الشعب الكويتي بهذه املناسبات 
الوطني���ة متمني���ا دوام التقدم والعزة 

والرفعة للكويت احلبيبة.

يعني ان هناك بعض املستندات 
أو املراحل التنفيذية لن يتمكن 
بعض املوظف���ني من االطالع 
عليه���ا، وأش���ارت إن النظام 
اجلديد في بعض األحيان يتيح 
للموظف رؤية جزء معني من 
املس���تند بينما يراه املسؤول 
كام���ال، وذلك حس���ب املوقع 

الوظيفي.
أن  القط���ان  وأوضح���ت 
النسخة احلديثة من برنامج 
»الداو« تتيح للموظف العمل 
على البرنام���ج في أي موقع 
بحيث ال يش���ترط ان يتواجد 
في مقر العمل، بل يس���تطيع 
النظ���ام من  ان يدخ���ل على 
خ���الل »الباس���ورد« احملدد 
ويؤدي األعمال واملهام املعني 
بها، مشددة على ان البرنامج 
يحتوي على قدر عال من األمن 

واحلماية.
وزادت: ان الفوائ���د الت���ي 
ستجنيها الوزارة من تطبيق 
هذا النظام كبيرة جدا، بحيث 
يعط���ي البرنامج قدرة كبيرة 
وسهلة السترجاع املستندات، 
واختصار الوقت املستغرق في 
إنهاء املعامالت، وتطوير بيئة 
العمل عن طريق االستغناء عن 

األرشيف الورقي الضخم.

بعدد من االقتراحات ملؤسسة 
التأمينات االجتماعية التي قامت 
بإعداد مشروع متكامل متوافق 
مع ما قدمناه حول ايجاد نظام 
التعطل  لتأمني املواطنني ضد 
على خطوتني االولى في قانون 
العمل والثانية اضافة الى قانون 

التأمينات.
وأض���اف ان البرنامج قدم 
تعدي���الت ايضا عل���ى قانون 
الوطنية وجار  العمال���ة  دعم 
بحثها على املستوى احلكومي، 
فبعد مرور 10 سنوات ظهرت 
احلاجة لتعدي���ل بعض املواد 
وإضافة غيرها ومن أهمها ايجاد 
منظومت���ي خدم���ات وحوافز 
جديدتني تش���جعان املواطنني 
على اقامة مش���روعات خاصة 
بهدف تكويت مشروعات القطاع 

اخلاص ومؤسساته.
ولف���ت الى ان ه���ذا يعتبر 
خطا جديدا حيث كان اهتمام 
القانون القدمي بتكويت العمالة، 
بينما التعديل اجلديد يهدف الى 
تكويت املؤسس���ات التي تبدأ 

صغيرة وتكبر بعد ذلك.

هذا النظام ف���ي جميع اإلدارات 
في الوزارة.

وأضافت القطان: تقضي آلية 
تطبي���ق البرنامج ف���ي البداية 
بتصوي���ر املس���تندات ثم يتم 
إدخالها إل���ى جهاز الكمبيوتر � 
مرحلة امليكنة � ثم ترس���ل إلى 
اجلهة املعنية، واملرحلة األخيرة 
من تطبيق البرنامج هي مرحلة 
ميكنة اإلجراءات، بحيث يتمكن 
القيام  القرار من  املعني باتخاذ 
بذلك إلكترونيا، وعلى س���بيل 
أراد أح���د املوظفني  ل���و  املثال 
احلصول على إج���ازة فإن ذلك 
يتم إلكترونيا بحيث ميأل املوظف 
املس���تند املخص���ص لذلك في 
البرنامج ثم يرسله إلى رئيس 
القسم الذي يؤشر عليه بدوره 
ثم يرس���له من جديد إلى مدير 
اإلدارة، ثم بعد ان تكمل دورتها 
املس���تندية ترسل إلى الشؤون 

اإلدارية واملالية.
مؤكدة أن البرنامج سيتضمن 
قدرا كبي���را من احلماية جلميع 
املستندات املوجودة فيه، بحيث 
ستكون هناك صالحيات مختلفة 
لكل موقع وظيف���ي، بحيث إن 
اإلجراءات واملجال الذي سيتاح 
للمس���ؤول لن يكون بقدر ذلك 
املجال احمل���دد للموظف، وذلك 

الذي سيوفر لهم حتقيق طموحهم 
وحتقيق الذات، الفتا الى ان إجمالي 
عدد املوظفني في القطاع احلكومي 
يتراوح بني 250 ألفا و300 ألف 
كويتي. وقال »اننا نسابق الزمن 
ونعمل بكل طاقاتنا للمساهمة في 
تخفيف العبء املالي عن الدولة 
الناجت عن التعيني في احلكومة 

والقضاء على البطالة«.
وأشار الى مساهمة البرنامج 
في رفع تنافسية العمالة الوطنية 
ودفع مسيرة العمل في هذا االجتاه 
ما يؤدي الى تعديل تركيبة سوق 
العمل احمللي، وذلك من خالل توفير 
الدعم امل���ادي واملعنوي لتحفيز 
العمالة الوطنية على العمل في 

اجلهات غير احلكومية.
وع���ن أب���رز التعديالت على 
قانون العمل في القطاع االهلي، 
أوضح الوهيب ان حماية العمالة 
التعس���في  الفصل  الوطنية من 
والتي كانت محل شكوى كبيرة 
من القانون السابق حيث لم يقدم 
الضمانات الكافية حلماية املواطن 

من الفصل التعسفي.
البرنامج تقدم  ان  وأوض���ح 

املوظفني أنفسهم وتدريبهم على 
كيفية استخدام البرنامج بإدخال 

املستندات والتعامل معها.
الوزارة  ان  القط���ان  وبّينت 
التعام���ل مع  صمم���ت دلي���ل 
البرنامج وسيتم توزيعه على 
املوظفني الذين سيتعاملون مع 
البرنامج، حيث سيتضمن جميع 
الالزمة لالستخدام،  املعلومات 
كما سيكون هناك مكتب خدمة 
ودعم للمستفيدين من البرنامج 
للتواصل مع املوظفني وش���رح 
الالزمة والرد  جميع املعلومات 

على االستفسارات.
وأوضحت انه سيكون هناك 
دع���م فني في النظام عن طريق 
الش���ركة املنف���ذة للبرنام���ج، 
بالتعاون مع الفنيني في الوزارة 
واجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات وهو اجلهاز املختص 
املقايي���س واملواصفات  بوضع 
ومس���اعدة وزارات الدول���ة في 
تطوير أنظمته���ا االلكترونية، 
مبينة ان نظ���ام »الداو« جرى 
تطبيقه في العديد من الوزارات، 
كم���ا ان هناك بع���ض اجلهات 
ستعمل على تطبيق النظام في 
الفترة املقبلة مما سيسهل عملية 
التواصل االلكتروني في مختلف 
اجلهات والوزارات في الدولة من 

العمل الوطنية الى نحو 4.4% وهو 
معدل قريب جدا من أفضل املعدالت 
العاملية التي تقدر ب� 4% بخاصة 
بعد ان جتاوزت نسبة البطالة %8 
عام 2001 قبل العمل بقانون دعم 
العمالة مع الوضع بعني االعتبار 
ان االحصاءات اخلاصة بالبطالة 
في الكويت تش���ير الى ان نسبة 
البطالة كانت س���تصل الى أكثر 
من 20% لوال إنشاء برنامج إعادة 

الهيكلة.
وذك���ر ان الش���باب الكويتي 
يحظ���ى بفرص عم���ل في اغلب 
املؤسسات االستثمارية والبنوك 
وشركات االتصاالت، حيث بلغت 
نسبتهم مابني 50 و60% من سوق 

العمل في هذه القطاعات.
وق���ال ان البرنامج يس���اهم 
بصورة فاعلة في إصالح اخللل في 
هيكلة القوى العاملة في الكويت 
خالل الفت���رة املاضية وإمكانية 
اس���تمراره في حتقي���ق الهدف 
العمالة  الرئيس���ي لقانون دعم 

)19 لسنة 2000(، مؤكدا ان االهتمام 
بتدريب العمال���ة الوطنية على 
مختلف املهن واحلرف كان أحد 

خالل نظام موحد.
وأشارت إلى أن الوزارة متر 
حاليا في مرحلة إطالق املشروع 
الذي سيكون بتاريخ 6 من الشهر 
اجلاري، حيث س���يبدأ تطبيق 
النظام في الس���جل العام وهي 
اإلدارة الت���ي تتعامل مع الكتب 
الصادرة والواردة للوزارة، وبذلك 
فهي تعتبر نقطة البداية احلقيقية 
جلميع املراسالت واملستندات، 
الفتة إل���ى أن ال���وزارة منذ ما 
يقارب العام تقريبا تعمل على 
ترقيم الكتب بآلية جديدة تتوافق 
البرنامج اجلديد،  مع استخدام 
مشيرة إلى انه خالل عام من بداية 
التطبيق سيتم تعميم العمل في 

أسباب جناح البرنامج.
وأشار الى ان اعداد املتدربني 
بلغ أكثر من خمسة آالف مواطن 
ومواطن���ة حتى اآلن، الى جانب 
تدري���ب الطلبة البال���غ عددهم 
حوالي خمسة آالف طالب وطالبة 

ايضا.
الوهيب ان سياسة  وأوضح 
الدول���ة تتجس���د ف���ي احلد من 
التوظيف في القطاعات احلكومية 
وحتفيز الشباب لالجتاه خلوض 
غم���ار العمل في القطاع اخلاص 

بشرى شعبان
كشفت الوكيلة املساعدة لقطاع 
التخطيط والتطوير في وزارة 
الشؤون عواطف القطان عن ان 
اط���الق برنامج  الوزارة بصدد 
»الداو« في جميع قطاعات وادارات 
ال���وزارة، وه���و برنامج ميكنة 
املراسالت داخل ادارات الوزارة 
املراس���الت  للقضاء على نظام 
الورقي القدمي، مشيرة في تصريح 
صحافي الى ان الوزارة أطلقت 
العمل في املش���روع بدراس���ة 
تفصيلي���ة لتش���خيص الواقع 
وتقدير احتياجاتها في دعم البنية 
آلي  التحتية من أجهزة حاسب 
الوزارة  وشبكات، حيث خطت 
خطوات كبيرة في انشاء اخلوادم 
»السيرفر« وكذلك قمنا بتحديث 
األجهزة املوجودة وتوفير برنامج 

احلماية الالزمة.
ولفتت الى ان الوزارة ستقوم 
بتأهيل الكوادر وتعديل األنظمة 
في العمل عن طريق انشاء العديد 
من البرامج التأهيلية والتطويرية 
لتدريب املوظفني في العمل على 
البرنامج وتصميم واعتماد الئحة 
عمل النظام، مبينة ان هناك نوعني 
من التدريب، األول للفنني القائمني 
عل���ى ادارة املش���روع والثاني 
للمس���تفيدين من البرنامج اي 

لندن � كون���ا: أعلن أمني عام 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
د.ولي���د الوهيب ان اجمالي عدد 
املسجلني في التأمينات االجتماعية 
العاملني في القطاع اخلاص وصل 

الى ما يقارب 72 ألفا.
وأوضح الوهيب في تصريح 
ل� »كونا« على هامش مشاركته 
في مؤمتر احت���اد طلبة الكويت 
� فرع اململك���ة املتحدة وايرلندا 
ان ع���دد الذي���ن مت تعيينهم في 
القطاع اخل���اص أكثر من الذين 
 عينوا في احلكومة خالل الفترة

.)2010 - 2009(
واعتبر ان هذا مؤشر ايجابي 
الكويتي للعمل  لتوجه الشباب 
في القط���اع اخلاص الذي يعمل 
به ما يق���ارب مليونا و800 ألف 
عامل ميثل الكويتيون فيه نسبة 
4.32% حيث كانت أعداد املواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص مع بدء 
العمل بالبرنامج عام 2001 تقارب 
13 ألفا بنس���بة ال تتجاوز %1.3 

واآلن وصلت إلى 72 ألفا.
وأشار الوهيب الى ان ذلك أسهم 
في خفض نسبة البطالة من قوة 

للقضاء على نظام المراسالت الورقي القديم

الشباب يحظى بفرص عمل في أغلب المؤسسات االستثمارية

عواطف القطان

د.وليد الوهيب


