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    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

حتديث آلية التوظيف ضرورة.. بعد تطبيقها 17 عاماً
مرمي بندق 

قالــت مصــادر مطلعة فــي تصريحــات خاصة 
لـ»األنبــاء« إنــه بعد ١7 عاما مــن تطبيق قرار نظام 
التوظيف املركزي حان الوقت إلحداث تغيير وتطوير 

جذري على آلية الترشيح للتوظيف.
وأوضحت املصادر ان احلاجة ضرورية إلحداث 
تغيير وتطوير على ضوابط وشروط تطبيق اآللية 
فيما يتعلــق بضوابط وأولويات ترشــيح أصحاب 
التخصصــات املختلفة على الوزارات واملؤسســات 

واجلهات احلكومية. 
واستطردت املصادر قائلة: بعد ان توصل املجلس 
األعلــى للتخطيط والتنمية إلى ان اجلهاز احلكومي 
بحاجة إلى 6٠ ألف موظف من إجمالي عدد املوظفني 
البالغ ٤٠٠ ألف يعملون بالوزارات واجلهات احلكومية 
حاليا، فالضرورة تتطلب إحــداث تغييرات جذرية 

ازاء تضخم اجلهاز احلكومي. 
 وذكرت املصــادر ان التطوير اجلــذري املطلوب

ال يتعلق فقط بأعداد املرشحني للتوظيف في اجلهات 
احلكوميــة وإن كان ذلك ضروريا مع وجود البطالة 
املقنعــة، بــل إن التطوير اجلــذري املطلوب يتعلق 
بإعداد وتوفير اخلريجني في التخصصات التي مازالت 
الوزارات واجلهات واملؤسسات احلكومية بحاجة لها. 
وأشــارت املصادر إلى انه علــى اجلهات املنوطة 
بالتوظيــف وحتديد التخصصات املطلوبة لســوق 
العمل حتديث آلية التوظيف وإحداث التوازن املطلوب 
بني أعــداد اخلريجني في كل تخصص واالحتياجات 
الفعلية للوزارات واجلهات واملؤسسات احلكومية. 
واســتطردت املصادر قائلة: ان هذه اجلهات تقع 
عليها مسؤولية التوعية من خالل حتديد التخصصات 
التي تزيد من نســبة البطالــة املقنعة في احلكومة، 

والتي تنوء الوزارات عن حتمل املزيد منها. 
واستدركت املصادر قائلة: ننتظر ان يتم حتديد 
التخصصات التي تشــكل عبئا اضافيا على اجلهاز 
احلكومي. وحذرت املصادر من ان الثبات على ضوابط 
الترشــيح ذاتها املطبقة منذ ١7 عاما، واملســاواة في 
املزايا ال يشجع الشــباب على التخصصات النادرة 
التي يجــدون صعوبة فــي اجتيازهــا وحتتاج الى 

جهود مضاعفة.
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

ترسيات العقود 
بالكويت تقفز %378 
إلى 282 مليون دينار

محمود عيسى

قال تقرير صادر عن »ميد 
بروجكتس« إن ترسيات العقود 
في الكويت خالل يوليو املاضي 
قفزت بنســبة 378% إلى ٩٢7 
مليــون دوالر )٢8٢٫٢ مليون 
دينار(، وذلك بفضل الترسيات 
في مجموعة عقود استحوذت 
العامــة للرعايــة  املؤسســة 
السكنية على نصيب األسد منها 
بواقع ٤6٠ مليون دوالر، وذلك 
ضمن مشــروعاتها في مدينة 
املطالع السكنية واملشروعات 
األخرى، وتلتها وزارة األشغال 
التي أرســت عقدين،  العامــة 
أولهمــا لبناء محطــة كهرباء 
فرعية مبدينة جنوب املطالع 
بقيمة ١6٠ مليون دوالر، والثاني 
عقد بنــاء وصلة طرق مبيناء 
 مبارك الكبير بقيمة ٩٤ مليون 

دوالر. 
كما أرست جامعة الكويت 
عقد أعمال في جامعة الشدادية 
بقيمة ١١٩ مليون دوالر، وأخيرا 
أرست وزارة الكهرباء عقد إنشاء 
محطة حتويل كهرباء في جزيرة 
بوبيان بقيمة ٩٤ مليون دوالر، 
وقد لوحظ غياب قطاع النفط 
والغاز في الكويت عن ترسيات 

يوليو بصورة تامة.
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مليون كتاب حتتويها 
املكتبة الوطنية

محليات

20رياضة
18عربية وعاملية

التفاصيل ص15
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 يهود أميركا يتهمون ترامب بـ »معاداة السامية« 
بعدما وصفهم بـ »اخلونة« 

  اليونان ترفض استقبال الناقلة اإليرانية 
وروحاني: ال أمان للمالحة في حال »تصفير« نفطنا 

تركيا تتصدر 7 وجهات جذبت أندية »املمتاز« 
إلقامة معسكراتها التحضيرية للموسم اجلديد

لقاء

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


