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ومضات

«اإلنصات».. 
في زمن كورونا؟

جيلنا املخضرم بُحت حناجره وهو يحث 
على محاربة الفساد ولم يجد آذانا مصغية!

تعلمــت في احليــاة فــن «اإلنصات 
واالستماع» لشكاوى الناس وأنينهم وفحوى 
مطالبهم.. أنصت فقط واستمع ألي أُناس 
يئنون ملطلب أو حاجــة من حوائج الدنيا، 
وتذكر دائما أنهم يلجأون إليك بعد اهللا عّز 
وجّل لتساعد حتى ولو بكلمة تزيل همومهم.

هذا مدخلك لنيل محبة الناس (اإلنصات)، 
فكثير مــن الناس ميلك املال وال ميلك من 

ينصت له ويستمع لشكواه وهمه.
اإلنصات في الزمــن العادي قد يكون 
عاديا لكن في ظل تفشي وباء كورونا يكون 
مضاعفا، ألن الناس مشغولة بنفسها وهمها 

ومتى يزال احلظر واحلجر.
إذن اإلنصات في الزمن العادي موجود 
لكن يزيد في الزمن الكوروني في ســنة 

١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م.
من أبرز صفات القادة العظام الذين ذكرهم 

التاريخ حسن اإلنصات واالستماع.
في هذا الزمن عال صوت البارود ودوي 
االنفجارات والضجيج الناجت عن الكوارث 
وغاب فعالً (اإلنصات) وظهر وعال الفساد 

بكل أنواعه لألسف.
اليوم برزت ظاهرة «خذوهم بالصوت».

صاحب احلجة عليه ان يحسن االنصات 
والرد.

إرخاء األذن واالستماع أمر إيجابي إذا 
كنت صاحب شخصية لها استقاللية التفكير 
فهذا يوصلك للهــدف وهنا النصيحة لكم 
جميعا وأنا أولكم: أليس اإلنسان الذي ميلك 
فضيلة اإلنصــات «ناجحا وفعاال» ويؤثر 

فيمن حوله؟
من النخــب الشــبابية الواعدة محمد 
النغيمش عضــو جمعية اإلنصات الدولية 
وصاحب كتاب «أنصت يحبك الناس» والذي 
أراه جنح في طرحه حملاولة حتويل فضيلة 
«اإلنصات» املنسية إلى آداة فعالة في تعامالت 

احلياة اليومية.
أود أن أشكر االبن محمد النغيمش الذي 
أحيا مهارة اإلنصات املنسية في كتابه املرجع 
الغائبة وجعلها عملية  لهذه اخلصلة اجلميلة 

سهلة في تعامالت احلياة اليومية.
اليوم مــا أحوج حكومتنا الرشــيدة إلى 
اإلنصات إلى صوت العقل واحلكمة ومحاولة 
معاجلة كل مظاهر الفســاد التي ظهرت في 
جائحة كورونا أكان هذا في التركيبة السكانية 

أو قضايا الفساد البنغالي او املاليزي.
اإلنصات للوطنيني اليوم ضرورة قصوى 
خاصة ما يقوله املخلصون لهذا الوطن، وقضية 
التكويت باتت ضرورة قصوى في كثير من 
القطاعات التي حتتــاج من الدولة أن تنصت 
لصوت الكويتــي املخلص لتجاوز كل مثالب 
املراحل السابقة اي (انصات + تعلم) وإظهار 
االهتمام الواجب خاصة في قضايا الفســاد، 
ألن الفساد ان سيطر نخر في البنية التحتية 
للدولة وهنا يتزايد اخلوف من سوء العاقبة.

ومضة: ما أحوجنا اآلن الى (فريق عمل منصت) 

ذكي يعي أبعاد االنصــات ويعمل بهدوء 
وحكمة على معاجلة كل مظاهر الفســاد 
والتخلص على وجه السرعة من كل القيادات 
املدانة وإعطاء الدماء الكويتية الشابة الفرصة 
للتخلص من العادات السيئة، وأوالها (هذا 
خط احمر + هذا ولدنــا + يحمل (واو) 
كبيرة + شهادة مزورة او دون الثانوية).

ظل الشعب الكويتي سنوات يوكل أمره 
الى اعضاء مجلس االمــة ويعول عليهم 
إلحداث النقلة احلضارية التي يتساوى فيها 
املواطنون من حيث الوظائف ومجالس االدارة 
والدخول في وزارات السيادة والدواوين 
احلكومية.. فهــل عقب انصراف كورونا 

نشهد حدوث هذا كله؟

آخر الــكالم: احلكومة عبــر التاريخ حتب 
مواطنيها (سمعا وطاعة) وهذا حصل على يد 
جيلنا املخضرم لكن احلكومة اليوم أمام جيل 
جديد (شباب واعد) يريدون فرصتهم في 
احلياة، اطلقتم عليهم (اشاعة) ما يشتغلون، 
أثبتوا وجودهم في جائحة كورونا، فقط 
يريدون منكم (االنصات ملطالبهم)، وأولها: 
ملاذا يعني «شخص واحد» في أكثر من مجلس 
ويتقاضى راتبا هنا وهناك؟ بعضهم يتفاخر 

انه حاز اكثر من منصب في آن واحد.
ملاذا ال يوظف الشاب الكويتي؟ وملاذا ال 
يعطون من ميلكون اخلبرة مثل هذه املناصب 
التي توزع هنا وهناك؟ ما هذا االحتكار؟ 
ملاذا هذه احملاباة؟ ملاذا هناك وظائف تورث 

من األب إلى االبن إلى احلفيد؟
هذه حقيقة موجودة في التوزير واعتالء 

(املناصب العاجية)!
ما تقومون به من (تعيينات) نظرية عفى 
عليها الزمن.. لن يقبل بهذا الشباب اجلاد.

زبدة احلچي: هناك (قاموس) ارجو ان ينصت 
لي احد من (حكومتنا) ليزيله وهو: ال تتعب 
نفسك «عمك أصمخ».. واحلكومة أخبر.. 

هذيله قوم مكاري!
اليوم الدولة أمام قطاع شباب يشكلون 
أكثر من ٧٠٪ من قوتها البشرية وهم يطالبون 
بحقوقهم في التعيني واملناصب حســب 

الكفاءة ال النظرية القدمية: هذا ولدنا؟ 
كل املواطنني ابناء الدولة ومن حقهم ان 
يأخذوا فرصا متكافئة، وكلنا شفنا عيالنا 
(أوالد وبنات) في الكويت يتصدرون املشهد، 
ألن هذا وطنهم، وعلــى احلكومة الذكية 
ان تنصت لهم وحتقــق مطالبهم بالعدالة 

واملساواة.
جيلنا تعب، طول عمرنا نستمع للحكومة 
وبكل احلشيمة حتملنا اخطاءهم الكارثية!

اليوم جاء الدور على احلكومة بارك اهللا 
فيكم أنصتوا، وهذا هو صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وهو يستقبل 
مجلس نزاهة يطالبكم مبحاربة كل انواع 

الفساد.
هل حتسنون االنصات.. انصتوا لكل 
نداءات اهل الكويت.. تالحقوا الديرة قبل 

فوات األوان!.. في أمان اهللا..

«القوى العاملة» حددت الدعم االستثنائي للعمالة الوطنية: 
أعلى دعم للجامعي بـ ٧٩٠ دينارًا والثانوية بني ٤٥٦ و٦٢٩

بشرى شعبان

حــددت الهيئــة العامــة 
العاملــة ضوابــط  للقــوى 
صرف الدعم املالي للعمالة 
الوطنيــة العاملــة بالقطاع 
اخلــاص، وحــددت املبالــغ 
املقرر صرفهــا لكل فئة من 
الفئــات املســتفيدة وفقــا 
الدراســي باإلضافة  املؤهل 
إلى ضوابط خاصة بالعمالة 
املسجلة على الباب اخلامس 

وأخرى على الباب الثالث.
وبالنسبة للمبالغ املالية 
املقــرر صرفها وفق املؤهل 
الشهادة اجلامعية  العلمي 
تخصص (طــب - صيدلة 
- هندسة) هي األعلى مبلغ 
الشــهادة  (٧٩٠ دينــارا)، 
اجلامعية في التخصصات 
اآلتية (قانون، محاســبة، 
نظــم معلومــات، إحصاء، 
اقتصــاد متريض، متويل، 
متويــل منشــآت ماليــة، 
إدارة ماليــة، تأمني، جتارة 
خارجيــة، علوم مصرفية، 
تعاون، تدريس) حدد القرار 
لها صــرف (٧٤٠ دينارا)، 
أمــا الشــهادات فــي باقــي 
التخصصات فحــدد مبلغ 
الدعم لها بـ (٦٩٠ دينارا).

لشــهادات  وبالنســبة 
مــع  والدبلــوم  الثانويــة 
احلصول على دورة ال تقل 
مدتها عن سنتني دراسيتني 
او ما يعادلهــا يكون الدعم 
لهم (٦٢٩ دينارا)، والشهادة 
الثانوية مع دورة تدريبية 
ال تقــل مدتها عن ســنة او 
خبــرة عمل بالقطاع األهلي 
تعادل مدة الدورة أو شهادة 
املتوسطة ودورة تدريبية ال 
تقل عن ٣ سنوات دراسية او 
ما يعادلها مبلغ الدعم (٥٧١ 
دينارا)، في حني حتدد دعم 
شهادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها مببلغ (٥٥٧ دينارا).
للشــهادة  وبالنســبة 
املتوسطة مع دورة تدريبية 
ال تقل عن ســنة دراسية او 
شهادة خبرة بالقطاع تعادل 
الــدورة فقــد حتــدد املبلغ 
املقرر لدعمها (٥٣١ دينارا)، 
أما الشهادة املتوسطة فقط، 
فمبلــغ الدعم لها هــو (٥١١ 
دينارا)، وما دون املتوسط 
مع دورة تدريبية ال تقل عن 
ســنتني دراسيتني او خبرة 
تعادلهــا بالعمــل بالقطــاع 
األهلي (٤٨١ دينارا) ما دون 
املتوسط حدد الدعم في (٤٥٦ 

دينارا).

٣ ضوابط للمسجلني على 
الباب اخلامس

الفترة ومت اتخاذ اإلجراءات 
لتحصيلها.

ضوابط العاملني على الباب الثالث

وحدد قرار القوى العاملة 
صرف الدعم للمسجلني على 
الباب الثالث يدفع ألصحاب 
األعمال شــهريا وملدة ستة 
أشهر متتالية ووفق للمبالغ 
احملددة بالقرار ولم يصرف 
الدعم عن املدة التي لم يتقدم 
بهــا صاحب العمــل بطلب 
الصرف خالل الفترة احملددة 
لتقدمي الطلبات بالنسبة ملن 
تقدم بعــد فترة اإلعالن من 
قبل الهيئة للمــدة املتبقية 

من الـ ٦ أشهر.
وعلــى ان يقــدم إثبــات 
اســتمرار جهــة العمــل في 
مزاولــة أعمالــه وأال تكون 
قــد تلقــت قيمــة الرواتــب 
للعاملــني لديها من اي جهة 
حكومية خالل مدة الظروف 
االستثنائية، وتقدمي صاحب 
العمــل مــا يثبــت حتويــل 
رواتــب العمالــة الوطنيــة 
في حســاباتهم البنكية عن 
الســابقة كشــرط  الدفعــة 
التاليــة  الدفعــة  لتحويــل 
ويســتثنى من هذا الشرط 
الدفعة األولى على ان يقدم 
صاحب العمل ما يفيد حتويل 
الرواتب العاملني لديه خالل 
أسبوع كحد أقصى من تاريخ 
حتويل الدفعــة األولى وان 
يتعهــد صاحــب العمــل او 
من يفوضه بالتوقيع بعدم 
املســاس في رواتب العمالة 

دينــارا حلملة املاجســتير، 
الدكتــوراه  حلملــة  و٩٠٠ 
عــن كامل فترة الصرف، أما 
شــهادة الدبلوم أو الثانوية 
تقــل  ال  تدريبيــة  ودورة 
مدتها عن سنتني دراسيتني 
فتكون ٣٧٧٤ دينارا، وشهادة 
الثانوية ودورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن سنة دراسية 
أو مدة خبرة بالقطاع األهلي 
تعادل مدة الدورة أو شهادة 
املتوسط ودورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن ثالث سنوات 
دراســية ٣٤٢٦، وشــهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها 
٣٣٤٢، وشــهادة متوســطة 
ودورة تدريبية ال تقل مدتها 
عن سنة دراسية أو مدة خبرة 
بالقطــاع األهلي تعادل مدة 

الدورة ٣١٨٦ دينارا.
وعن الباب الثالث أشــار 
املوسى إلى أنه اعتبارا من يوم 
األحد املقبل تستطيع املنشآت 
الراغبــة فــي االســتفادة من 
احلزمة االقتصادية من خالل 
مضاعفة الدعــم املالي املقرر 
للعمالة الوطنية املسجلة على 
الباب الثالث لديها، املستوفية 
لضوابط صرف الدعم، الدخول 
علــى موقع الهيئة الرســمي 
وتقدمي طلب صرف الدعم عن 
العامــني لديها، ويجب تقدمي 
طلب املوافقة على صرف الدعم 
من خالل النظام اآللي للهيئة 
والتوقيع علــى إقرار وتعهد 
بعدم املساس برواتب العمالة 
الوطنية لدى املنشــأة حتى 

نهاية فترة صرف الدعم.

الوطنية لدى املنشأة حتى 
نهاية فترة صرف الدعم او 
تسريح اي منهم حتى نهاية 

شهر يونيو ٢٠٢١.
وقــال مدير عــام الهيئة 
العامة للقوى العاملة أحمد 
املوســى إنه ســيتم صرف 
الدعم اإلضافي املشــار إليه 
العمل املســجلني  ألصحاب 
علــى الباب اخلامس ســتة 
أشــهر دفعة واحدة يوم ٢٥ 
يوليو اجلاري دون احلاجة 
لتقدمي طلب للصرف، مبينا 
أن صــرف الدعــم اإلضافي 
اخلامــس يشــمل  للبــاب 
أصحاب العمل املسجلني لدى 
«التأمينات االجتماعية» ومن 
بينهم أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بهدف 
احملافظــة علــى أوضاعهــم 
وملســاعدتهم علــى جتاوز 

آثار األزمة.
وأكد املوسى أن قيمة الدعم 
املشــار إليه ســيتم صرفها 
ملدة ستة أشــهر وفقا لقيمة 

اإلجمالية احملددة، وهي: 
اجلامعيــة  الشــهادة 
تخصــص طب - صيدلة - 
هندســة: ٤٧٤٠، تخصــص 
قانــون - محاســبة - نظم 
معلومات - إحصاء- اقتصاد 
- متريض - متويل - متويل 
منشآت مالية - إدارة مالية 
- تأمــني - جتارة خارجية 
- علوم مصرفية - تعاون- 
وباقــي   ٤٤٤٠ تدريــس: 
التخصصات ٤١٤٠، ويضاف 
حلملة املؤهل اجلامعي ٤٥٠ 

احمد املوسى

الهيئــة  وحصــرت 
الصرف للمســجلني على 
البــاب اخلامــس فــي ٣ 
ضوابط أوال تعمل الهيئة 
على الصرف للمســجلني 
على الباب اخلامس دفعة 
واحدة عن ٦ شــهور وفقا 
املالي احملدد  الدعم  لقيمة 
بالقــرار ملن تتوافر لديهم 
اشــتراطات الصرف لدعم 
العمالــة الوطنيــة للباب 
اخلامس واستمرار النشاط 
عن كامل مدة الدعم ٦ شهور 
من تاريخ صدور القرار من 
مجلس الــوزراء رقم ٦٥٤ 
لسنة ٢٠٢٠، ويحدد القرار 
عدم استحقاق الدعم احملدد 
في حال فقد صاحب العمل 
ألحد شروط صرف الدعم 
املقرر من مجلس الوزراء 
رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ اخلاص 
في صــرف دعــم العمالة 
الوطنية وفي حال صرف 
يتــم إثبات مــا مت صرفه 
على انه مديونية عن تلك 

استمرار العمل للمسجلني على الباب الثالث وعدم تسريح العاملني قبل شهر يونيو ٢٠٢١ شرط لالستفادة
ال يستفيد من لم يتقدم بطلب خالل اإلعالن عن تسجيل الطلب ويستفيد عن املدة املتبقية بعد اإلعالن

املوسى: الصرف خالل يوليو اجلاري..وتقدمي طلبات املنشآت ملضاعفة دعم عمالة الباب الثالث األحد املقبل

املسجلون على الباب اخلامس تصرف مستحقاتهم دفعة واحدة.. وعلى دفعات شهرية ألصحاب «الثالث»

«عمل األحمدي» استقبلت مراجعيها

متديد صالحية شهادات اإلعاقة 
املنتهية في ٢٠٢٠ ملدة عام

الهيئــة  اســتقبلت 
العاملة  للقــوى  العامة 
أعدادا من املواطنني فور 
العودة الى العمل وكان 
مدير إدارة عمل األحمدي 
في الهيئة محمد الظفيري 
علــى رأس العمل وقام 
بجهود كبيــرة لتفادي 
أي صعوبــات تواجــه 
املوظفني.  وأكد الظفيري 
أن الهيئــة وفرت نظام 
حجز املواعيد الكترونيا 
عبــر موقعها الرســمي 

للتسهيل على املواطنني واملقيمني، الفتا إلى اجناز معامالت 
العديد من املواطنني دون أي مشكالت

بشرى شعبان

فــي خطوة جديدة لدعم االشــخاص ذوي االعاقة في 
ظل جائحة «كورونا»، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة عن متديد جميع شهادات االعاقة املنتهية في ٢٠٢٠ 
ملدة ســنة كاملة تبدأ من تاريخ االنتهاء الفعلي لها، كما 
ال يشــمل هذا القرار بعض االعاقات التطورية باألخص 
مــن يتوجــب حتديد إعاقتــه. كما قامــت الهيئة باطالق 
رابــط الكتروني لتمكني املكلفني بالرعاية بطلب ارســال 
شــهادات املكلف بالرعاية وشهادات التخفيف عن العمل 
«إن وجــدت» املمددة إلى جهات عملهم مباشــرة من قبل 
الهيئــة دون احلاجة ملراجعة صاحب العالقة للهيئة من 
http://www.pada.gov.kw/eServices.aspx :خالل الرابط

محمد الظفيري

ضوابط صرف الدعم املالي املقرر مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨

قيمة الدعماملؤهلم

٧٩٠الشهادة اجلامعية تخصص (طب ـ صيدلة ـ هندسة)١

الشهادة  اجلامعية تخصص (قانون ـ محاسبة ـ نظم معلومات ـ إحصاء ـ اقتصاد ـ متريض ـ متويل ـ ٢
متويل منشآت مالية ـ إدارة مالية ـ تأمني ـ جتارة  خارجية ـ علوم مصرفية ـ تعاون ـ تدريس)

٧٤٠

٦٩٠الشهادة اجلامعية باقي التخصصات٣

٦٢٩شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني دراسيتني – (أو ما يعادلها)٢

شهادة الثانوية + دورية تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية او مدرة خبرة بالقطاع األهلي تعادل ٣
مدة الدورة او شهادة املتوسط + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ٣ سنوات دراسية (أو ما يعادلها)

٥٧١

٥٥٧شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها)٤

شهادة متوسطة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع األهلي تعادل مدة ٥
الدورة 

٥٣١

٥١١شهادة متوسطة٦

٤٨١ما دون املتوسطة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني دراسيتني٧

٤٥٦ما دون املتوسط٨


