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العقيل: 577 عامالً مصرياً في القطاع احلكومي عام 2018
بشرى شعبان

الدولــة  وزيــرة  أكــدت 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيــل اســتعداد اجلهــات 
التابعة لها لتحقيق املزيد من 
اإلجنازات خالل الفترة املقبلة 
سواء ما يتعلق باألمانة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنميــة او الهيئــة العامة 
للقــوى العاملــة واجلهــات 
األخرى، مؤكدة في هذا الصدد 
مد يد العون والتعاون بشكل 
أعمق مع مجلس األمة خالل 

املرحلة املقبلة.
وكشــفت فــي تصريــح 
صحافي على هامش استقبالها 
املهنئني بعيد األضحى املبارك 
ان كثيرا من النتائج اإليجابية 
التــي حتققت خــالل الفترة 
املاضيــة ســيتم رفعها الى 
مجلس الوزراء للنظر فيها 
واتخــاذ القــرارات الالزمة، 
مشيرة الى ان فترة الصيف 
كانــت مليئــة باألعمال بناء 
على توجيهات سمو رئيس 
الــوزراء لتحقيق املزيد من 
العقبات  اإلجنازات وتذليل 
وغير ذلك من األمور األخرى.
وردا على ســؤال بشــأن 
املدن العمالية، أكدت العقيل 
ضــرورة  املــدن  هــذه  ان 
وموضوعة في خطة التنمية 
وجار تنفيذها والعمل فيها، 
الفتة الى حديثها السابق عن 
املدن العمالية املؤقتة بشأن 
استغالل املقاولني للمساحات 
التشــوينية فــي بنــاء مدن 

تتطلــب أعــداد كبيــرة من 
العمالة.

وأكدت العقيل ان ســوق 
العمــل في بــؤرة اهتمامنا، 
مشــيرة الى أن األرقام التي 
مت تداولها مؤخرا في وسائل 
اإلعالم بشأن دخول 8 آالف 
مصري شــهريا الى الكويت 
بنــاء على إحصائيات جهاز 
إحصائي في مصر هي أرقام 
غيــر صحيحة، كاشــفة انه 
بالرجوع الــى اإلحصائيات 
الكويتيــة تبــني ان املعــدل 

أغلبهم معلمون، كاشــفة ان 
ما ال يقل عن ١٠ آالف مصري 
مــن بني العمالة التي دخلت 
في الفترة نفســها في ســن 
األطفال وتتــراوح أعمارهم 

بني 5 و١6 سنة.
وأشــارت الى ان العمالة 
املصريــة حالها حــال باقي 
العمالة يدخلون البالد بناء 
علــى عقود وحلاجة ســوق 
العمل الى هذه العمالة، الفتة 
ان هيئة القوى العاملة دورها 
منــح تصاريــح العمل وفقا 

الشــهري احلقيقــي لدخول 
العمالة املصرية في الكويت 
في القطاع األهلــي يتراوح 
بني ١4٠٠ و٢٢٠٠ شهريا في 

القطاع األهلي.
وكشفت ان إجمالي أذونات 
العمــل للعمالــة املصريــة 
الصادرة فــي ٢٠١8 يبلغ 6٢ 
ألف إذن عمل ومت إلغاء ٢3 ألفا 
منها على مدار ٢٠١8، مشيرة 
الى ان العمالة املصرية التي 
دخلت القطاع احلكومي في 
عــام ٢٠١8 تبلــغ 577 عامال 

الحتياجات السوق وضوابط 
االستقدام، مضيفة ان اإلدارة 
املركزية لإلحصاء ســتجهز 
البيانــات الوافية للرد على 

جهاز اإلحصاء املصري.
وردا علــى ســؤال حول 
تطبيق نسب العمالة الوطنية 
اجلديدة فــي القطاع األهلي 
ورفــع الرســوم كشــفت ان 
تأجيل تطبيق القرار اجلديد 
ألســباب فنيــة والعمل على 
إعادة تصنيف األعمال وتعديل 
األنظمة بالتعاون مع وزارة 

التجارة وليس إلعادة النظر، 
مشــيرة الى ان الرســوم في 
القــرار اجلديــد مهمة بهدف 
احلرص على توفير وظائف 

للكويتيني بالدرجة األولى.
وردا علــى ســؤال حول 
إمكانية وصول عدد ســكان 
الكويت الى 5 ماليني نســمة 
اســتبعدت   ٢٠٢٠ بحلــول 
الوزيرة العقيل هذه األرقام، 
مشيرة الى انه ومع الضوابط 
التــي مت وضعها فــي الفترة 
األخيرة ومع القرارات املتوقع 

صدورها مــن اللجنة العليا 
السكانية سيكون  للتركيبة 
هنــاك تقنــني كبيــر ألعداد 

الوافدين.
وحول التوجــه لتكويت 
بعض الوظائــف في القطاع 
اخلاص أكدت العقيل استمرار 
هذا التوجه، مؤكدة ان هناك 
كفاءات كويتيــة قادرة على 
التواجــد بقــوة فــي القطاع 
اخلاص وهي بالفعل موجودة 
القطاعــات  فــي كثيــر مــن 
املصرفية والشركات وغيرها.

أكدت خالل استقبال املهنئني بالعيد أن 62 ألف إذن عمل صدر للعمالة املصرية في 2018 مت إلغاء 23 ألفاً منها

)محمد هاشم( مرمي العقيل تتلقى التهاني بالعيدالوزيرة مرمي العقيل تتوسط الشيخ عبداهلل األحمد وحمود العنزي وطالل الشمري وعبداهلل املطوطح وسلطان الشعالني وحسن خضر 

عمالية مؤقتة بهدف توفير 
التحتية  البنيــة  اســتهالك 
واالزدحــام املــروري داخل 
املدن، مشــيرة الــى ان هذه 
احللــول اآلنية موجودة في 
كثيــر من املواقع منها مطار 
الكويــت ومصفــاة الــزور، 
مشــددة على أهمية تعميم 
هذه األفكار ملا لها من فوائد 
وإيجابيات في هذه املرحلة 
التنموية التي متر بها البالد 
والتي تشهد الكثير من تنفيذ 
املشاريع االستراتيجية التي 

ماال يقل عن 10 آالف مصري من بني العمالة تتراوح أعمارهم بني 5 سنوات و 16 سنة.. وبني 1400 و2200 دخلوا شهريًا  في القطاع األهلي

صرف مليون و650 ألفًا مع رواتب الشهر اجلاري ملستحقي األعمال املمتازة املتبقني

هناك تقنني كبير ألعداد الوافدين ومن الصعب وصول عدد سكان الكويت إلى 5 ماليني نسمة بحلول 2020 مع الضوابط التي مت وضعها مؤخرًا
مستمرون في تكويت بعض الوظائف في القطاع اخلاص وتأجيل قرار تطبيق نسب العمالة الوطنية اجلديدة في القطاع األهلي ألسباب فنية

ال يوجد إلغاء لقطاعات أو إدارات والهيكل اجلديد ينظم العمل ويرتب االختصاصات

الشهاب: خصخصة »البريد« تنتظر موافقة »الفتوى والتشريع«
عادل الشنان

وزارة  وكيلــة  أعلنــت 
املواصالت م.خلود الشهاب 
عــن االنتهــاء مــن جميــع 
املشــاكل املتعلقــة  بالبريد 
املتكدس في القطاع، مؤكدة 
ان الوضع احلالي ال يشهد اي 
»تكدس« بفضل جهود قيادات 
البريد واملوظفني في ضبط 
آلية العمل وتشــكيل فريق 
متخصص عمل خالل فترة 
عيد األضحى إلجناز الطرود 

وتوزيعها أوال بأول.
وقالــت الشــهاب، خالل 
استقبالها املهنئني من قيادات 
وموظفي الوزارة مبناســبة 
عيــد األضحــى املبــارك، إن 
الــوزارة ســتقوم بصــرف 
مليون و65٠ ألف دينار مع 
رواتب الشهر اجلاري، وهو 
اجلزء املتبقي من مستحقي 
األعمــال املمتــازة والتي مت 
رفعها لــوزارة املالية، فيما 

التنظيمي  الهيــكل  اعتمــاد 
اجلديد، نافيه أن يكون هناك 
إلغاء لبعض اإلدارات احلالية، 
مشيرة الى ان بعض اإلدارات 
مت الغاؤها قبل تسلمها زمام 

االمور في »املواصالت«.
وحــول هيــكل الــوزارة 

الشــهاب  أكــدت  اجلديــد، 
انــه لــن يتــم إلغــاء بعض 
القطاعات في الــوزارة وان 
الهيكل اجلديد سينظم العمل 
االختصاصــات  وترتيــب 
بشــكل يتــوازن مــع عمــل 
الوزارة، السيما ان مركزية 
العمل السابقة ستنتهي مع 
التــي  االضافــات اجلديــدة 
الوكالء املســاعدون.  طلبها 
وقالــت ان تعديالت الهيكل 
اجلديد لن تؤثر في مسميات 

املناصب اإلشرافية وسيبقى 
الوضــع على ما هــو عليه، 
مؤكدة ان الفترة احلالية لن 
تشهد تدويرا بني الوكالء او 

املديرين.
وحول خصخصة قطاع 
البريد، افادت الشــهاب بأن 
الوزارة ستقوم بخصخصة 
القطاع وهي حاليا بانتظار 
املوافقات الالزمة من »الفتوى 

والتشريع«.
وانطالقا من خطة العمل 

التــي بذلوهــا في تيســير 
احلركة البريديــة والقضاء 
علــى التكدس الــذي حصل 
منذ فترة ألسباب خارجة عن 
اإلرادة، حيث كان دور هؤالء 
املوظفني فعــاال خالل فترة 
إجازة عيد األضحى مؤخرا.

ولعلها تعتبر سابقة قيام 
الوزارة بتكرمي هذا العدد من 
املوظفني، حيث أكدت وكيلة 
الوزارة م.خلود الشهاب ان 
الفترة املقبلة ستشهد تكرمي 

التــي أعلنتها مؤخرا وكيلة 
وزارة املواصــالت م.خلــود 
الشهاب، والتي احدى ركائزها 
األساسية بيئة العمل وحتديدا 
املوظفني، قامت وكيلة الوزارة 
فور مباشرتها للعمل من بعد 
إجازتها اخلاصة بتكرمي  7٠ 
موظفا من قطاع البريد وذلك 
بحضور مدير إدارة احلركة 
البريدية صديقة خاجة ومدير 
إدارة الطرود البريدية باإلنابة 
خالد القصبا، نظير جهودهم 

املزيد من املوظفني بالقطاعات 
املختلفة وذلك ســعيا نحو 
حتسني وتطوير بيئة العمل.

اجلدير بالذكر ان م.خلود 
الشــهاب قد اتخذت مؤخرا 
عددا من القرارات التي تصب 
في مصلحة املوظفني ومنها 
اعتماد درجات االختيار لعدد 
765 موظفا من جميع قطاعات 
الوزارة ومنح بعض املوظفني 
ميزة البصمة الواحدة وفقا 
لطبيعــة العمــل وفتح باب 
النقــل بــني القطاعــات منذ 
شــهر يونيو خالفا للسابق 
والذي كان في شهري أبريل 

وأكتوبر.

خالل استقبالها املهنئني من قيادات وموظفي »املواصالت«

)زين عالم( خلود الشهاب خالل االستقبال خلود الشهاب خالل استقبال قيادات »املواصالت« 

تواصــل اســتقبال طلبــات 
التظلم لدراستها.

أن  وأوضحــت شــهاب 
الوزارة تنتظر الرد بشــأن 
املوافقــة النهائية من ديوان 
اخلدمــة املدنيــة بعــد عمل 
التعديــالت الالزمة من أجل 

»الرحمة العاملية« حتتفل 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني

مصادر لـ »األنباء«: ال صحة لوجود 
إضراب شامل في »البريد«

عادل الشنان

نفى مصدر مسؤول في وزارة املواصالت ما 
تناقلته بعض اخلدمات اإلخبارية على مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن تنظيم إضراب شامل 
فــي قطاع البريــد يوم امس مــن قبل مندوبي 
وموزعي وســائقي شــركة متعاقدة مع وزارة 
املواصالت في مركز الفرز بسبب مشاكل متكررة 
مع املطالبة مبحاســبة املتســبب من مديرين 
ومســؤولني في البريد. وأكد ان العمل يســير 
وفق النظم املعمول بها دون أي مشــاكل تذكر، 
وقام عدد من موظفي البريد بالعمل خارج أوقات 
الدوام الرســمي وفي ثالث أيــام عيد األضحى 

املبارك حتديدا حلل مشكلة تكدس البريد ومت 
االنتهاء منها بنسبة ال تقل عن  % ٩٠ تقريبا. وأكد 
املصدر لـ »األنباء« على سياســة وكيلة وزارة 
املواصالت م.خلود شهاب وقربها من املوظفني 
والتعامل معهم بشكل مباشر وفق سياسة الباب 
املفتوح باإلضافة الى التواصل مع كل املوظفني 
من قبلها شخصيا ناهيك عن التكرمي الذي مت يوم 
أمس أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس الذين 
ال ينشدون املصلحة العامة وجعلهم يطلقون 
مثل هذه الشائعات ألهداف شخصية بغيضة ال 
متت للعمل اجلماعي وال تنشد املصلحة العامة، 
متمنيا من كل اخلدمات اإللكترونية على مواقع 

التواصل االجتماعي حتري الدقة قبل النشر.

أكد األمني املســاعد لشــؤون القطاعات في 
جمعية الرحمة العاملية فهد الشامري، أن اليوم 
العاملي للعمل اإلنساني ذكرى سنوية للعمل على 
ضرورة تخفيف املعاناة عن الشعوب املنكوبة، 
وماليني األسر التي فقدت عائلها، مشيرا إلى أن 
االحتفال باليوم العاملي للعمل اإلنساني يعد دعوة 
لبناء املجتمعات اإلنسانية الفقيرة، والتصدي 
لتداعيات الكوارث والنكبات التي أضرت بنحو 

١3٢ مليون شخص. وقال الشامري في تصريح 
مبناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني الذي يأتي 
حتت شعار »املرأة في العمل اإلنساني«، إن هذه 
املناسبة تعد فرصة لتسليط الضوء على جهود 
املتطوعات في العمل اخليري واإلنساني، خاصة 
أن النســاء يشكلن عددا كبيرا من أولئك الذين 
يعملون في مجال اإلغاثة ويخاطرن بحياتهن 
إلنقاذ اآلخرين وفق ما أفادت به األمم املتحدة.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

بلدية الكويت
إدارة  المناقصات والعقود 

تعلن بلدية الكويت عن طرح المزايدة رقم 3-2020/2019 الخاصة بترخيص 
استغالل مواقع اللوحات اإلعالنية في محافظة الجهراء.

فعلى الشركات والمؤسسات المؤهلة من قبل البلدية الموضحة أدناه والراغبة 
في الدخـول في هـذه المزايـدة مراجعـة بلديـة الكويت )المبنى اإلداري - الـدور 
السابع - مراقبة المناقصات والمزايـدات( أثنـاء الـدوام الرسمـي للحصـول علـى 
وثائق المزايدة مقابل مبلغ - /200 د.ك ) فقط مائتـا دينـار ال غير ( وهذا المبلغ 

غير قابل للرد بأي حال من األحوال.
وعلى كافـة الشركـات المتقدمـة بعطـاء في المزايـدة إيفاد من يمثلهم لحضور 
الجلسـة العلنيـة بفض مظاريف العطـاءات المقدمـة في المزايـدة والمحـدد لها 
يوم االثنين الموافق 2019/9/16، علمـا بأنه في حالة عدم االلتزام في الحضور 

ال تتحمل البلدية أي مسؤولية تجاه ذلك. 
سيعقـد االجتمـاع التمهيـدي مع المزايـدين الذيـن حصلوا على وثائق المزايدة 
في تمـام الساعـة العاشـرة من صباح يوم الثالثاء الموافق 2019/9/3 في مبنى 

البلدية الرئيسي)B( - الدور الخامس قاعة االجتماعات الرئيسية. 
توضـع مظـاريف العطـاءات في الصنـدوق الخـاص الموجـود في بلديـة الكـويت 
)المبنـى اإلداري- الـدور السـابـع - مراقبـة المناقصـات والمـزايـدات( في موعـد 
أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الموافق 2019/9/16 وهو 
آخر موعد لقبول العطاءات، على أن يـودع مع العطاء تأمين أولي ال يقل عن 2 % 

)اثنين بالمائة( من قيمة العطاء.
هذه المزايدة محدودة على الشركات والمؤسسات التالية:

1- شركة ريتش ميديا للدعاية واالعالن والنشر والتوزيع واالنتاج الفني. 
2- شركة براند اي ام سي للدعاية واالعالن . 

3- شركة دفرنت للدعاية واالعالن  )فرع من مجموعة الشايجي العالمية للتجارة 
العامة والمقاوالت(. 

4- شركة الوقت الدولية للدعاية واالعالن. 
5- مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة والمقاوالت. 

6- شركة اد إفيكيت للدعاية واالعالن. 
7- شركة ذات السالسل للدعاية واالعالن.

8- شركة سيرموني لالنتاج الفني والدعاية واالعالن. 
9- شركة سبريت ميديا للدعاية واالعالن والنشر والتوزيع. 

10- شركة الراي العالمية للدعاية واالعالن. 
11-شركة أورانوس للدعاية واإلعالن.

12- شركة مداد للخدمات االعالنية المتكاملة - سعد وحش الزعبي وشريكه.
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