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»التخطيط« استضافت االجتماع األخير للمشروع

جاءت احتفالية بتدشين نشاطاتها وحضرها نخبة من الشخصيات

3 منظمات أممية أجنزت املشروع املشترك لدعم »القوى العاملة«

رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية أقامت غبقتها الرمضانية

بشرى شعبان

العــام  االمــن  كشــف 
للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية د. خالد مهدي عن 
انتهاء ثالث منظمات اممية 
العامــة  باشــراف االمانــة 
للتخطيــط والتنميــة مــن 
إجناز املشروع املشترك لدعم 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
والذي يأتي في اطار البرنامج 
العامــة  الوطنــي لالمانــة 
للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية بالتعاون مع برنامج 
االمم املتحدة االمنائي ومنظمة 
العمــل الدوليــة واملنظمــة 

الدولية للهجرة.
وأوضــح فــي تصريــح 
صحافــي عقــب االجتمــاع 
الســادس واالخيــر ملجلس 
املشــترك  املشــروع  ادارة 
لدعم الهيئــة العامة للقوى 
العاملة ان املشروع متكن من 
حتقيق كثير من االجنازات 
منها اعــداد دليــل اجراءات 
لقطاع االستقدام واالستخدام 
يحتوي علــى 43 آلية عمل 
و١9٢ قاعــدة منظمة للعمل 
فضال عن اعداد دليل اجراءات 
لقطاع تفتيش العمل وعالقات 

العمل.
واشــار مهدي إلى أن من 
بن اجنازات املشروع تطوير 

أسامة دياب

أقامت رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية غبقة رمضانية 
حضرها نخبة من الشــخصيات األكادمييــة واالجتماعية 
والثقافيــة الكويتية والســفير اإليراني في الكويت يرافقه 

أركان السفارة.
وجاءت الغبقة مبنزلة احتفالية بتدشن نشاطات الرابطة، 
حيــث تخللتهــا أحاديث ودية وتبــادل وجهات نظر حول 
القواسم املشتركة التي تربط الشعبن اجلارين منذ قرون 
عديدة والعالقات العائلية املتشــابكة بن البلدين واآلليات 

املتاحة لتعزيزها ملا يخدم األمة جمعاء.
واكد الوزير السابق د.عبدالرحمن العوضي رئيس الرابطة 
ان هذه اللقاءات األخوية تعزز وتزيد من روح املودة واأللفة 
بن شــعبي البلدين الصديقن، مشيرا الى دور الرابطة في 
املساهمة الفاعلة في حتقيق هذا التواصل االجتماعي املنشود.
من جهته، أشــار الوزير الســابق د.عبدالهادي الصالح 
الى أن األمسية الرمضانية تهدف الى استقبال الشخصيات 
املعنية بتمتن العالقات األخوية مع الدول اإلسالمية املجاورة 
للكويت والسيما اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي تربطنا 

بها عالقات شعبية ورسمية وثيقة.
كما ثمن السفير اإليراني في البالد د.علي رضا عنايتي 
اجلهود التي يبذلها رئيس الرابطة د.العوضي في ســبيل 
إجناح مهام الرابطة والســيما انعقــاد الغبقة في ديوانية 
العوضي، حيث متثل الديوانية معلما حضاريا في الكويت 
وجتمع مختلف أطياف املجتمع في مختلف املناسبات من أجل 
التالقي وتعزيز أواصر احملبة والتوادد بن أبناء املجتمع.

واضاف عنايتي: لقد ساهمت الرابطة في حتقيق التواصل 
الثقافي واالجتماعي والسياحي بن البلدين اجلارين.

كما أشار نائب رئيس الرابطة عبداحلسن السلطان إلى أن 
الهدف من إنشاء الرابطة تعزيز العالقات الشعبية والعامة 
الى جانب العالقات الديبلوماسية الرسمية التي تقوم بها 
الدولة وان نشاطاتنا تختص بالقضايا العلمية والسياحية 

والثقافية وال نتدخل بالشؤون السياسة أو الدينية.

نظــام قياس معاييــر األداء 
لقطاع االستقدام واالستخدام 
ومراجعة تصنيف االنشطة 
واملهــن االقتصادية حســب 
الدولية وانشاء  التصانيف 
قاعدة بيانات الكترونية ملركز 
ايواء العمالة الوافدة ووضع 
دليل التشغيل للمركز والدارة 
ابحاث سوق العمل واجراء 
تقييم لتفتيش العمل واعداد 
الكثير من الدراسات لرصد 
ســوق العمــل ومتطلباتــه 
باالضافة الى مراجعة قانون 

العمل في القطاع االهلي.
وذكر أن مــن االجنازات 
اخلاصة باملشروع املشترك 
لدعم الهيئــة العامة للقوى 

العاملة اقامة ٢3 دورة تدريبية 
استفاد منها ٢٧4 موظفا في 
الهيئة فــي مجاالت الصحة 
والســالمة املهنية ومعايير 
الدوليــة وتصنيف  العمــل 
املهن واالنشطة االقتصادية 
وادارة مركــز االيواء وادارة 
املشــاريع واالجتار بالبشر 
العمــل  ومؤشــرات ســوق 
مشيرا الى ان املشروع حقق 
الشراكة املجتمعية بالتعاون 
مع منظمات املجتمع املدني 
مــن خــالل مبــادرة حماية 
للصحة والسالمة املهنية في 
مواقــع العمل والتي تنفذها 
اجلمعيــة الكويتية حلقوق 
االنسان ونقابة العاملن في 

جامعــة الكويــت فضال عن 
التعاون مع شــركات متثل 
القطاع اخلاص ومنها شركة 
ايكويت التــي وفرت الدعم 
الفني لشاشات معايير األداء 
كجزء من برنامجها املتعلق 

باملسؤولية االجتماعية.
وأضاف مهدي ان االمانة 
العامــة للمجلــس االعلــى 
للتخطيــط والتنميــة تنفذ 
مشاريع اخرى بالتعاون مع 
برنامج االمم املتحدة االمنائي 
في اطــار البرنامج الوطني 
ومنها مشــروع دعم الهيئة 
العامــة للرياضــة والهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
وغيرها من املشاريع االخرى.

د.خالد املهدي متوسطا عددا من املشاركني في االجتماع

د.عبدالرحمن العوضي ومحمد السنعوسي ود.علي رضا عنايتي

د.عبدالرحمن العوضي ود.علي رضا عنايتي يتوسطان عددا من املشاركني في الغبقة

ضمن حمالت اللجنة المشتركة المكثفة خالل الشهر الفضيل

»بكم اخلروف؟« أوقعت 43 عامالً مخالفاً بسوق ومسلخ »األحمدي«
كريم طارق

ضمن جوالتها التفتيشية 
الســائبة  العمالــة  لضبــط 
والعاملة بغيــر مراكز عمل 
محدد فــي مختلــف مناطق 
الكويت خالل الشهر الفضيل، 
اللجنــة املشــتركة  شــنت 
التابعة ملجلس الوزراء حملة 
تفتيشية جديدة ومباغتة على 
العمالة املخالفة لقانون العمل 
في القطاع اخلاص بســوق 
املواشــي ومســلخ محافظة 
األحمــدي. وكعادتها رافقت 
»األنباء« اللجنة في حملتها 
املفاجئة على املسلخ والتي 
انطلقــت الســاعة 4 عصرا 
لتنتهــي قبيل موعد اإلفطار 
بدقائق، لتسفر عن ضبط 43 
عامــال مخالفا لقانون العمل 
في القطاع، وذلك بعد تلقي 
اللجنة املشتركة شكوى تفيد 
بكثرة العمالة املخالفة التي 
تعمل في سوق ومرابط مسلخ 

األحمدي.

»بكم الخروف؟«
»بكـــــــم اخلــــروف؟« 
واملســاومة لشــرائه بـــ ٧٠ 
دينــارا كانت خطــة أعضاء 
اللجنة إليقــاع العمالة التي 
عــادة مــا كانت تدعــي عدم 
عملها في الســوق وأنها هنا 
ملجرد االطالع على األسعار 
كرغبة منهم للشراء، إال أنهم 
لــم يســتطيعوا هــذه املرة 
الهــروب من قبضــة اللجنة 
التي ســارعت بالدخول إلى 
السوق واالنتشار لتسجيل 

املخالفــات على تلك العمالة 
الذين كان أغلبهم من حاملي 
املادة رقم ٢٠ )عمالة منزلية( 

من قانون العمل.
وعلــى هامــش احلملة، 
أكــد رئيــس فريــق تفتيش 
اللجنــة املشــتركة إلعــادة 
تنظيم العمالة الوافدة بإدارة 
تفتيش العمل محمد الظفيري 
العمــل وضبــط  اســتمرار 
العمالة السائبة خالل شهر 
رمضان الفضيــل، الفتا إلى 
أن تلك اجلولــة تأتي ضمن 

سلسلة من اجلوالت املتفرقة 
التي تشنها »املشتركة« في 
مختلف مناطق الكويت منذ 
بداية الشهر الفضيل والتي 
وصلت إلى 3 حمالت يومية 
في بعض األحيان وفي أوقات 
متفرقة وفقا لطبيعة احلملة.
وفيما يتعلق باإلجراءات 
القانونية املتخذة جتاه تلك 
العمالــة، أوضــح أن غالبية 
تلك العمالة يحملون إقامات 
وفق املادتن ١8 )قطاع أهلي( 
و٢٠ )عمالــة منزليــة( مــن 

قانون العمل، مشيرا إلى أنه 
ستتم إحالة العمالة املنزلية 
ملباحث شؤون االقامات التخاذ 
االجراءات القانونية ضدهم، 
بينما من مت ضبطهم من حملة 
مــادة ١8 ويعملــون في غير 
املناطق احملددة لهم فستقوم 
إدارة تفتيش العمل التابعة 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
باتخــاذ اجراءاتها القانونية 
واملتمثلــة فــي وقــف ملف 
صاحــب العمل حلــن إلغاء 
إقامة العامل ومغادرته البالد.

التفتيش على أحد العمالةتوقيع العامل على إخطار مخالفة عامل بغير مركز عمل محدد

الظفيري: وقف 
ملف صاحب العمل 

حلني إلغاء إقامة 
العامل املخالف من 

مادة 18 ومغادرته 
البالد

مهدي: االنتهاء 
من إعداد دليلي 

إجراءات لقطاعي 
االستقدام 

واالستخدام 
والتفتيش

حصد املركز األول عن اختراعه »حزام األمان«

»املهندسني« كّرمت الوصيص حلصوله 
على »ذهبية« معرض االختراعات في ماليزيا

كّرمت جمعية املهندسن الكويتية م.عادل 
عبد احملســن الوصيص الختراعه »حزام 
األمان« وحصوله علــى امليدالية الذهبية 
لتصنيف »األجهزة واألدوات« في املعرض 
الدولي لالختراعات واالبداعات والتقنيات 
الذي أقيم مؤخرا في ماليزيا )أيتكس٢٠١٧(، 
حيث ألقى أمن سر اجلمعية م.فهد العتيبي 
كلمة في امســية التكــرمي التي أقيمت في 
منطقــة الصباحيــة خصيصــا لالحتفاء 

باملهندس الوصيص، مشيدا بجهود أبناء 
اجلمعية ومتيزهم على الساحتن االقليمية 

والعاملية.
وقدم العتيبي ومعه أمن السر املساعد 
وعضو مجلس اإلدارة م.حمود الهدية درعا 
تكرميية للوصيص، كما تلقوا منه شكره 
وتقديــره جلمعيــة املهندســن الكويتية 
ولرئيــس وأعضــاء مجلــس ادارتها على 

اهتمامهم بهذا االجناز.

م. فهد العتيبي وم. حمود الهدية يكرمان م.عادل الوصيص

٭ حاول عدد من العمالة الهروب 
من أعضاء اللجنة إال أن أفراد وزارة 

الداخلية جنحوا في إيقافهم، وبالتحقيق 
معهم حول أسباب هروبهم أجابوا بأنهم 

هنا لشراء اخلراف، ولكن مالبسهم 

كانت دليال على عملهم في السوق 
وأنهم من مخالفي قانون العمل.

٭ أعرب كفيل أحد العمالة املخالفة عن 
استيائه من إجراءات أعضاء اللجنة قائال 
»يا جماعة خلهم يسترزقون«، فما كان 

من أحد األعضاء إال أن أشار إلى ان تلك 
العمالة تعمل بصورة مخالفة للقانون.
٭ ضبط عامل آخر تخفى عند مدخل 

املسلخ لتنبيه العمالة بعدم الدخول 
لوجود أعضاء اللجنة.

لقطات من اجلولة

ينعى

الرئي�س التنفيذي

ونواب الرئي�س التنفيذي

وجميع العاملني يف

ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج

ببالغ احلزن والأ�سى

املغفور له باإذن اهلل تعاىل الزميل

غامن مبارك الهاجري
كبري رجال الأمن - عمليات الوفرة امل�شرتكة

كما يتقدمون بخال�س العزاء واملوا�ساة من

اأ�شرة الفقيد
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

في قرار صدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة

إلغاء جلنة تصاريح العمل 
وااللتزام بنسب العمالة املقدرة

بشرى شعبان

الدائم  متاشيا مع السعي 
للهيئة العامة للقوى العاملة 
نحــو مواكبــة التطورات في 
سوق العمل الكويتي، ووضع 
اآلليــات املتعلقة بضبط هذا 
الســوق، وفي إطار التيسير 

على أصحاب العمل والعمالة 
الوافدة على حد ســواء، فقد 
صرح مدير عام الهيئة بالوكالة 
أحمد املوســى بأن الهيئة قد 
أصدرت القرار رقم 64٧ لسنة 
٢٠١٧ في شأن إصدار تصاريح 

العمل.
وقد أشــار املوسى إلى أن 
القــرار قد تضمــن تعديالت 
للقرار اإلداري السابق بشأن 
تصاريح العمل حيث تضمن 
القــرار اجلديــد إلغــاء جلنة 
تصاريــح العمــل، فضال عن 
إدخال أعمال جديدة يتحصل 
مبوجبها أصحاب العمل على 
تصاريح عمل، كما مت تقسيم 
أصحــاب األعمال إلــى ثالث 
فئات، حيث يحصل أصحاب 
األعمال من الفئة األولى على 
تصاريح العمل وفقا لتقدير 
االحتياج، على سبيل املثال، 
الشــركات اململوكــة بالكامل 
للحكومــة أو التــي تســاهم 
فيهــا مبــا ال يقل عــن ٢5%، 
واملستشفيات واملستوصفات 
واملراكــز الطبيــة والعيادات 
الطبية، والبنوك وشــركات 
التأمن وشــركات االستثمار 

والفنادق، وغيرها من األعمال 
األخرى املشار إليها بالقرار.

وأضاف أنه في حن يحصل 
أصحــاب األعمال مــن الفئة 
الثانية على تصاريح العمل 
بنسبة ٢5% من إجمالي عدد 
العمالة املقدرة على الترخيص 
املدرجــة  الشــركات  مثــل 
بالبورصة والشركات املصنفة 
باجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة بالفئات األولى والثانية 
والثالثة، وأصحاب الوكاالت 
التجارية، والشركات املساهمة 
املقفلة والشــركات القابضة، 
وغيرها من األعمال املشار إليها 
بالقرار، أما أصحاب األعمال من 
غيــر املذكورين بقائمة الفئة 
األولــى والثانية فيحصلون 
على تصاريح عمل ال جتاوز 
نســبة ٢5% بحد أقصى عدد 

)4( تصاريح عمل فقط.
بأنــه  املوســى  وختــم 
للحصــول علــى مزيــد مــن 
االستفسارات بإمكان أصحاب 
األعمــال التواصل مــع ادارة 
العالقــات العامــة واإلعــالم 
بالهيئــة، أو مراجعة إدارات 

العمل املختصة. احمد املوسى


