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اص���در نائب رئي���س مجلس 
الع���دل ووزير  ال���وزراء ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي قرارا وزاريا اجاز فيه 
املنزلية للعمل  العمال���ة  حتويل 
بالقطاع األهلي خ���ال فترة تبدأ 
اعتبارا من 25 من الشهر اجلاري 
وحتى تاريخ 31 اغسطس املقبل. 
وذكرت الوزارة في بيان صحافي 
ام���س ان الق���رار تضمن ضوابط 
مح���ددة للتحوي���ل تتمثل في ان 
يكون التحويل لدى نفس صاحب 
العمل او اقاربه من الدرجة األولى 
وان تكون لديه اقامة بالباد قبل 1 
مايو 2011 اضافة الى مراعاة النظم 
املعمول بها لدى وزارة الداخلية. 
واوضح البيان ان الغاية من فتح 
باب التحويل للعمالة املنزلية للعمل 
بالقطاع االهلي هو تلبية احتياجات 
اصحاب االعمال من هذه العمالة.

تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني مبؤسسة املوانئ الكويتية 
النوخذة علي السكوني وأعضاء 
الى رجب  النقاب����ة  إدارة  مجلس 
انتخاب  بالتهنئ����ة على  الرفاعي 
مجل����س ادارة نقابة العاملني في 
الطي����ران املدني مس����اء الثاثاء 
املاضي، وتقدم السكوني بالشكر 
اجلزيل وخالص التقدير لاخوة 
واالخوات اعضاء اجلمعية العمومية 
الذين شاركوا في االنتخابات وكان 
لتلك املشاركة اإليجابية دور كبير 
في جناح ذلك العرس الدميوقراطي 

بكل املقاييس.
ودعا الس����كوني ملجلس إدارة 
نقابة العامل����ني بالطيران املدني 
املنتخب الى مزي����د من التوفيق 
والنجاح نحو حتقيق جميع مطالب 

العاملني بالطيران املدني.

العفاسي يقر حتويل 
العمالة املنزلية 

للعمل في »األهلي«

السكوني هنأ مجلس 
نقابة الطيران 

املدني اجلديد

د.محمد العفاسي

علي السكوني

دعا مدير إدارة رعاية األحداث 
بوزارة الشؤون عبداللطيف 
السنان الى ضرورة مراقبة 
أولياء األمور ألبنائهم، وأن 

تكون لغة احلوار هي السائدة 
بني األبناء ووالديهم حتى ال 
يصبحوا عرضة لالستغالل 

السياسي أو الطائفي ومنفذين 
لألفكار املنحرفة نتيجة استغالل 

املراهقني الصغار ألجندات تسيء 
ألسرهم وبلدهم. جاء ذلك خالل 

تصريح صحافي للسنان بعد 
دخول )6 أحداث( صغار السن 

الى دار املالحظة التابعة لإلدارة 
إضافة الى نزيلة بدار الرعاية 

االجتماعية للفتيات واملوقوفني 
على ذمة القضايا لتورطهم بكتابة 

عبارات قبيحة تسيء للصحابة 

األجالء وقضايا إساءة للدولة، 
مشيرا الى أن هؤالء املراهقني 

معرضني لالستغالل وتلعب كثير 
من األفكار والتوجهات املتطرفة 
العقائدية أو األيدلوجية دورا في 

جذب هؤالء املراهقني إلدراكها 
املسبق بسهولة دخول األفكار 

في وجدانهم حيث يتمتعون 
بغريزتهم للمخاطرة واملغامرة، 

وإغراء هؤالء الشباب املراهقني 
بأشياء بسيطة جتذبهم كاملال أو 
الهواتف النقال ليغسلوا أدمغتهم 
حتى يكونوا منفذين ألجنداتهم 

املتعلقة ببث الفتنة والبغضاء 
والكراهية بني أطياف املجتمع. 

واختتم السنان تصريحه مبطالبة 
من الدولة بضرورة وضع خطط 

وقائية على مستوى الدولة 

للمحافظة على األطفال والشباب 
وإنشاء آليات للتنسيق املدعم 
للجهود الوقائية بني الهيئات 

احلكومية وغير احلكومية من 
خالل التركيز على التنشئة 

واالندماج االجتماعي السليم 
جلميع األطفال واألحداث سواء 
من األسر أو املجتمع احمللي أو 
الدراسي أو األقران، مشيرا الى 

أن السبيل الوحيدة إلنقاذ هذا 
املراهق هي االستماع الواعي 

لشكواه ومطالبه ومحاولة 
التعرف على وجهة نظرة 

وتوظيف طاقاته التوظيف 
السليم مع األخذ في االعتبار 

انه ميثل قوة هائلة تصنع 
األمل لألمة، ال أن يزج بالشارع 

السياسي.

السنان: احلوار واملراقبة ضروريان حتى ال يستغل املراهق سياسيًا أو طائفيًا

عبداللطيف السنان

العامة  الهيئة  أعلن مدير عام 
لشؤون الُقّصر علي العليمي انه مت 
االنتهاء من إجراءات حتويل مكافأة 
األعمال املمتازة جلميع العاملني بها 
الى حساباتهم بالبنوك. وأضاف ان 
صرف هذه املكافأة مت باحلد األقصى 
جلميع املوظفني وفق ضوابط ديوان 
اخلدمة املدنية. وأفاد العليمي بأن 
هذه املكافأة جاءت نتيجة اجلهود 
املتميزة للعاملني بالهيئة والتي كان 
لها األثر الكبير في خدمة الُقّصر 
واملش����مولني برعايتها. كما قدم 
الشكر ألعضاء مجلس اإلدارة على 
دعمهم في اعتماد صرف هذه املكافأة 
باحلد األقصى للعاملني املتميزين 
بالهيئة، وذلك تشجيعا لهم لتقدمي 
املزيد من العط����اء خلدمة الُقّصر 

واملشمولني برعاية الهيئة.

العليمي: حتويل 
مكافأة »املمتازة« 

للعاملني في »الُقّصر«

م. علي العليمي


