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ناشد املتخلفني عن التعداد التسجيل واستكمال البيانات

سهر: توّجه لربط جتديد اإلقامات وحتديد العمالة
بالشهادة اإلحصائية أسوة مبعامالت التسليف واإلسكان

حث مدير االدارة المركزية 
لإلحص���اء د.عبداهلل س���هر 
المواطني���ن والمقيمين الذين 
لم يسجلوا في مشروع التعداد 
الميداني العام للسكان والمساكن 
والمنشآت 2011 على المشاركة 
أو اس���تكمال بياناته���م خالل 
الفترة الممتدة حتى 15 يونيو 
الجاري، وذلك تفاديا لتطبيق 
القانون وتنفيذ العقوبات على 

كل من يخالفه.
وأكد ان هذا القانون قد وضع 
لتشجيع الناس على المشاركة 
في مش���روع التعداد وفي كل 
الوطنية لالرتقاء  المش���اريع 
بالبالد لما فيه خير ومصلحة 
المواطن ولكل مقيم على أرض 

الكويت.
كالم د.سهر جاء خالل مؤتمر 
صحافي عقده في االمانة العامة 
للتخطيط والتنمية للحديث عن 
آخر تطورات مشروع التعداد 
الفترة  ف���ي  اليه  وما وص���ل 
الراهنة، مش���يرا الى أن نسبة 
االنج���از المحققة حتى تاريخ 

5/31 هي حوالي %92.
وقد تتفاوت بنسب بسيطة 
صعودا أو نزوال وفق 3 معايير 
وهي ان هناك من لم يتعاونوا 
نهائيا مع المش���روع، وهناك 
حوال���ي 18 أو 19 ألف أس���رة 
سجلوا تس���جيال مبدئيا في 
التعداد االلكتروني ولكنهم لم 
يستكملوا التسجيل وأخيرا فئة 
سجلت تس���جيلين الكتروني 
الى فرز  وميداني ويحتاجون 
هذه البيانات لتوخي الدقة في 
إصدار النسب والنتائج، وذلك 
المركزية  االدارة  عمال بمب���دأ 
لالحصاء ف���ي الحصول على 
ادارة ذات شفافية ومصداقية 

وسمعة جيدة.
وأضاف د.سهر انه وتماشيا 
م���ع الق���رارات المتعاونة مع 
المشروع تم تقديم اقتراحين 
لكل من وزارة الداخلية ووزارة 
الشؤون، ويقضي هذا المقترح 
بربط الداخلية تجديد االقامات 

التعداد مشروع وطني بامتياز 
كان البد من تكاتف كل الجهود 

واالمكانيات فيه إلنجاحه.
وتح���دث عن مدى صعوبة 
هذا المش���روع ال���ذي وصفه 
بالش���رس قائ���ال ان االدارة 
المركزي���ة لالحصاء قد قبلت 
بهذا التح���دي وقامت به على 
أكمل وجه، مشيدا بالنسبة التي 
وصل اليها المشروع، وآمال أن 
تكون فت���رة التمديد هذه هي 

فترة لتحقيق االفضل.
كما تناول د.س���هر بعض 
التي  التحدي���ات والثغ���رات 
واجهتهم خالل اتمام المشروع 
قائ���ال إنهم تغلب���وا على هذه 
العقب���ات لم���ا في���ه مصلحة 

العمل.
وأشار د.سهر الى أنه بناء 
التوجيهية  اللجنة  على طلب 
العلي���ا وتفادي���ا لالحراج مع 
الناس في تطبيق القانون قد 
تم تمديد فترة التس���جيل في 
التعداد الميداني حتى 6/15 وذلك 
من خالل التسجيل االلكتروني 
والمقرات اإلش���رافية ومراكز 

الخدمة.
واختتم مؤكدا أن بعد الفترة 
السالف ذكرها ستتخذ الجهات 
األمنية تدابيرها ليأخذ القانون 

بدوره مجراه.
رندى مرعي  ٭

التس���ليف والرعاية السكنية 
بالش���هادة االحصائية، وكما 
فعلت وزي���رة التجارة أماني 
بورسلي بإصدار تعميم يقضي 
بضرورة التعاون التام وربط 
غرفة التجارة والصناعة البطاقة 
الرخص  التمويني���ة وتجديد 

بالشهادة االحصائية.
وجدد سهر تأكيده أن مشروع 

بالشهادة االحصائية كذلك األمر 
بالنسبة لوزارة الشؤون بربط 
تجديد وتحديد نسبة العمالة 
بالش���هادة االحصائية أيضا، 
وذلك أسوة بالقرار الصادر عن 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد الذي 
يقضي بربط بعض معامالت 

أقام����ت اللجن����ة الثقافية في 
جمعية املهندسني الكويتية ورشة 
عمل ملدة يوم و احد عن مستجدات 
تكنولوج��ي����ا م�ايك�روس����وفت 
وتطبيقاتها احلديثة، وقدمها عدد 
من املتخصص����ني تناولوا خاللها 
 2008 Windowعدة مواضيع منها
 Cloud Computing,  ,Server R2
 System Centre Management Suite,
Forefront Protection Suite,  إضافة 

إلى مواضيع أخرى.
وتطرق املتخصصون من شركة 
إيبال لالستشارات احلاسوبية الى 
أهمية هذه التكنولوجيا حيث انها 
تساهم بدور فعال في االستغالل 
االمثل للموارد املتاحة على اخلوادم 
املتواجدة في مركز البيانات وأمتتتها 
والتوفير الذات����ي للتطبيقات، ما 
قد تؤدي ه����ذه التكنولوجيا الى 
تقليص حجم مركز البيانات وتقليل 

التكاليف.
وأوضح املتحدثون في الورشة 

ان هذه املجموعة من البرامج تقوم 
ب����إدارة وبتطوي����ر خدمات نظم 
املعلوم����ات املختلفة م����ن برامج 
وانظمة تشغيل MS مراقبة البنية 
التحتية للجهة، وحفظ وتخزين 
البرام����ج والبيانات، كما عرضوا 
املميزات اجلديدة التي متت إضافتها 
 2010 Microsoft Word �وتعديلها ل
 Windows ونظام التشغيل اجلديد
7 ومتت مناقشة الفروق مع نظم 
الس����ابقة وتوضيح  التش����غيل 

املميزات اجلديدة.
وشارك فريق العمل املكون من 
م.انوار الدرباس رئيس����ة اللجنة 
الثقافية وم.شهد العجيمان نائبة 
اللجنة، وم.فيصل السميط مقرر 
اللجنة إضافة الى م.اميمة العصيمي 
الش����ريعان وم.محمود  وم.نورة 
املش����ري وم.محمد السنعوس����ي 
وم.س����عاد الكندري حيث شارك 
جميع األعضاء في إعداد وتنظيم 

هذه الورشة.

)متني غوزال( د.عبداهلل سهر متوسطا خالد اخلميس وعادل حداد خالل املؤمتر الصحافي 

فريق العمل خالل الورشة 

ثقافية »املهندسني« أقامت ورشة عن مستجدات »مايكروسوفت« 

تعاون يستحق الشكر
توجه مدير اإلدارة املركزية لإلحصاء د.عبداهلل 

سهر بالشكر الى رجال الدولة والنواب والوكالء 
والشخصيات العامة الذين تعاونوا مع املشروع 

سواء من خالل التصاريح او املساعدات او حتى 
االتصاالت وذلك حلرصهم على إمتام استكمال هذا 

املشروع الى جانب دور جمعيات املجتمع املدني 
وعلى رأسها جمعية الصحافيني.

كما شكر د.سهر شركات االتصاالت الثالث زين 

وڤيڤا ووطنية على تعاونها مع املشروع من 
خالل الرسائل النصية التي مت ارسالها الى جميع 
املشتركني، متقدما باالعتذار من شركة ڤيڤا على 

عدم ذكرها في بيانهم األخير.
كما أثنى د.سهر على الدور االعالمي الذي اثر ايجابا 
في مسار عملية التعداد والوصول الى اكبر شريحة 
ممكنة من الناس من خالل االعالم املرئي واملسموع 

واملكتوب مشيدا بجهود كل العاملني في املشروع.

الكافي من الدراسة ومت االتفاق 
عليها بني مسؤولي مؤسسة 
البترول  البترول وبني احتاد 
والنقاب���ات العمالي���ة والتي 
جاءت مرضية جلميع األطراف 
نظرا ملواكبتها القطاع النفطي 

اخلليجي.
وطال���ب املج���الد املجلس 
األعل���ى للبت���رول باملوافقة 
واعتماد الزي���ادة العامة على 
الروات���ب احقاق���ا وانصافا 
للعاملني في هذا القطاع والذين 
يحتاجون الى كل عناية واجبة 
نظرا ملا يعانون���ه من أعمال 
شاقة في هذا املجال ويستحقون 
املزيد، موضحا ان قرار املجلس 
األعلى اليوم س���يعكس مدى 
اهتمامه به���ذا القطاع عصب 
الوطن وسعيه الدؤوب لتعزيز 
الرضا الوظيفي وتثبيت العمالة 

الوطنية.
ومتن���ى س���رعة االنتهاء 
من اخلط���وات واملوافقات من 
قبل املجلس األعلى للبترول 

دعم العمالة الوطنية ونصرتها 
في مساعيها الى حتقيق التنمية 
البشرية التي تنشدها الكويت، 
وأوض����ح رئي����س النقابة ان 
القانون الذي نطالب به شرع 
أصال ووافق عليه مجلس األمة 
وص����دق عليه منذ 42 س����نة، 
متسائال: ملصلحة من تغييب 
هذا القانون وما نطالب به هو 
حقنا كمواطنني كويتيني نعمل 
في القط����اع النفطي اخلاص.

وأكد العجمي ان النقابة تقوم 
بجهود مشتركة مع غيرها من 
النقابات واالحتادات واجلمعيات 
للمس����اهمة بش����كل كبير في 
التنمية التي تنشدها الدولة في 
مختلف مشاريعها وتضامنهم 
القانون في  معن����ا بتطبي����ق 
جميع إدارات الدولة احلكومية 

واخلاصة.
وشدد على ان عدم تطبيق 
القانون يتعارض مع سياسة 
الدول����ة في تش����جيع العمالة 
الوطني����ة للعمل ف����ي القطاع 
ان  النفطي اخل����اص، مضيفا 

أكد أنها أخذت وقتها الكافي من الدراسة

املجالد: العاملون في القطاع النفطي ينتظرون
إنصاف املجلس األعلى للبترول بإقرار الزيادة

العجمي: عدم تطبيق القانون 28 لعام 1969 
يتعارض مع سياسة تشجيع العمالة الوطنية

السعيد: فتح التسجيل بالتأمني الصحي 
اجلماعي ملوظفي »البترول« ملدة أسبوع

ومجل���س اخلدم���ة املدني���ة 
حت���ى ت���رى الزي���ادة النور 
وتثلج صدور العاملني الذين 
يس���تحقون حتسني أحوالهم 

املالية واملعيشية.

هدفنا هو تطبيق القانون على 
اجلميع لضمان مستقبلنا في هذا 
القطاع، حيث بتطبيقه يكون 
األمان الوظيفي وننال حقوقنا 
ونريد إيصال صوت احلق مكررا 

»نبيها نفطي« مرارا وتكرارا.

أعرب رئيس نقابة العاملني 
الكويتية  البترول  مبؤسسة 
عثمان السعيد عن بالغ سروره 
مبوافقة ادارة املؤسسة على 
املطلب الذي تقدمت به النقابة 
بإعادة فتح باب التسجيل في 
نظام التأمني الصحي اجلماعي 
لفترة أخرى حتى يتم تالفي 
احل����االت التي لم تس����تطع 
التس����جيل، الفتا إلى ان هذا 
النظام القى ترحيبا وقبوال 
لدى عم����وم موظفي القطاع 

النفطي.
وأضاف ان ادارة املؤسسة 
وافقت عل����ى فتح باب اعادة 
التس����جيل ومل����دة أس����بوع 
فقط يبدأ م����ن اليوم االثنني 
املقبل،  وحتى يوم االثن����ني 
داعي����ا جمي����ع العاملني في 
القط����اع النفطي من لم يكن 
لهم فرصة التسجيل للتقدم 
وإبداء رغبتهم بالتسجيل في 
نظام التأمني اجلماعي خالل 

هذا االسبوع.

ص���رح أم���ني س���ر نقابة 
الكويتية  العاملني بالش���ركة 
لنفط اخلليج طالل املجالد بأن 
زيادة رواتب العاملني بالقطاع 
النفطي أصبحت اليوم واقعا 
ملموسا بعد ان أصدرت مؤسسة 
البترول الكويتية موافقتها في 
االجتماع املنعقد األحد املوافق 
املاض���ي واخلاص  30 يناير 
بإق���رار مقت���رح وتوصيات 
احتاد عمال البترول والنقابات 
النفطية للزيادة العامة لرواتب 
العاملني في القطاع النفطي الذي 
ميّثل عصب الدولة االقتصادي 
واالستراتيجي، والتي متت على 
ضوء الدراسة املسبقة واملتفق 
عليها إلعادة دراسة ومعاجلة 
سلم األجور والرواتب وزيادة 
العاملني في  رواتب ومزاي���ا 
القطاع النفطي مبا يتناس���ب 
مع املسؤوليات واملهام جلميع 

الشرائح.
وبنّي املجالد ان زيادة رواتب 
العاملني في القطاع أخذت وقتها 

دعا رئيس نقابة العاملني في 
النفطي اخلاص سالم  القطاع 
العجمي س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ووزير ش����ؤون مجلس األمة 
ووزارة النفط د.محمد البصيري، 
والرئيس التنفيذي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
الى تطبيق عملي لقانون رقم 

28 لسنة 1969.
وطالب العجمي في تصريح 
االلتزام  ام����س بض����رورة  له 
بتطبي����ق املرس����وم األميري 
الذي وافق عليه مجلس األمة، 
الش����يخ صباح  وصدق عليه 
السالم، رحمه اهلل، معربا عن 
متنيه أن يفعل ه����ذا القانون 
في عهد صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد. وشدد 
إل����زام املعنيني  على ضرورة 
بتفعيل هذا القانون، والكف عن 
إعطاء وعود جوفاء للنقابيني 
والعمال����ة الوطنية املنضوية 
النقابات، مشيرا الى ان  حتت 
القيادة السياسية عودتنا على 

طالل املجالد

سالم العجمي

عثمان السعيد

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

مفقود جواز �صفر م�صري

حممد حمفوظ حممد املحنكر

رقم اجلواز / 02285085

الرجاء ممن يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو االت�سال على رقم

97618766

مفقود جواز �صفر م�صري

مردا�ش مربوك حممد حممد

رقم اجلواز / 2069590

الرجاء ممن يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو االت�سال على رقم

66181667

متديد التسجيل حتى 15 
اجلاري خلدمة املواطنني 

واملقيمني وتفادي
تطبيق العقوبات

بعد انتهاء فترة التمديد 
ستتخذ اجلهات األمنية 
تدابيرها لتطبيق القانون 

على املتخلفني
عن التسجيل


