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«تعديل التركيبة السكانية»: تكويت ٣ آالف فرصة وظيفية
في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية

أعلن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد عن إصدار عدد من 
القرارات التي تخص أعمال جلنة تعديل التركيبة السكانية 
وتطوير سوق العمل، وذلك مباشرة بعد أن عقدت اللجنة 

أول اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها.
حيث بني الوزير اخلالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها 
االهتمام مبعاجلة االختالالت في التركيبة السكانية وسوق 
العمل في الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها 
باعتماد مشروع الالئحة التنفيذية للقانون ٧٤ لسنة ٢٠٢٠

بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء، 
باإلضافة الى اعتماد مشروع قرار بالئحة آليات معاجلة اخللل 

في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد شــهدت عرضا مرئيا مقدما من قبل 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية بشأن تكويت 
العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في اجلمعيات 
التعاونية وبحث سبل تطوير اخلدمات عبر االعتماد على 
الكــوادر الوطنية لكونها األقرب لتفهم احتياجات املجتمع 
الكويتي، وعليه فقد أصدرت اللجنة قرارها بإلزام اجلمعيات 
التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية واإلشرافية 
باإلضافة الى رفع نسبة العاملني في اجلمعيات التعاونية، 
مما يتيح خلق نحــو ٣٠٠٠ فرصة وظيفية للكويتيني في 
القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية، 
عالوة على خلق عدد من الوظائف االستشارية للمواطنني 

املتقاعدين في مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى 
العاملة بالتنسيق مع القطاع اخلاص إلعداد برنامج يتضمن 
مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل ومتكني الكوادر 
الوطنية الكويتية للعمل في القطاع اخلاص، وذلك من أجل 
تعزيز قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع 

اخلاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.

النائب األول أعلن عن إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال اللجنة وتطوير سوق العمل

الشيخ طالل اخلالد والفريق أنور البرجس وم.مي البغلي خالل اجتماع جلنة تعديل التركيبة السكانية

إلزام التعاونيات بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية واإلشرافية وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس إدارة التعاونيات

تكليف هيئة العمل بالتنسيق إلعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تركز على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع اخلاص

العوفان: القيادة السياسية حريصة على تخليد بطوالت الشهداء
دارين العلي

اختتم مكتب الشهيد أمس 
األول بطولة كرة القدم اولى 
فعالياته اخلاصة باالحتفاالت 
الوطنية بفوز مجموعة شهداء 
الدعية بالبطولة على مالعب 

نادي اليرموك.
الوكيــل املســاعد  وأكــد 
بالديوان االميــري مدير عام 
مكتب تكرمي الشهداء ورعاية 
أسرهم صالح العوفان حرص 
القيــادة السياســية إلبــراز 
الوطنية  احتفــاالت األعيــاد 
وحرص وزير شؤون الديوان 
االميري رئيس مجلس األمناء 
الشــيخ محمد العبــداهللا ان 
تكون هذي االحتفاالت مميزة 
للكويــت ولتخليــد بطوالت 
شــهداء الكويت االبــرار عبر 
تلك الفعاليــات وأبرزها هذا 

العام بطولة كرة القدم.
وقال العوفان ان البطولة 
شــارك فيهــا ١٦ فريقا لفئات 
عمرية مختلفــة تتراوح من 
١٠ الــى ١٤ ســنه تزامنــا مع 
االحتفاالت الوطنية للكويت 
حيــث ارتأى املكتب ان تدون 

بدورهــا، قالــت رئيســة 
قســم االنشــطة فــي مكتــب 
الشــهيد هديل الشريعان ان 
هذه البطولة أقيمت خصيصا 
لتخليد شهداء الكويت وشارك 
بها فــرق عديدة لكــرة القدم 
على مــدى يومني وهذه املرة 
االولى التي تقام فيها بطوالت 
رياضيــة كروية في موســم 
االعيــاد الوطنية مؤكدة على 
حرص املكتب على اقامة مثل 

وجــاء أفضــل العــب من 
نصيب حمود اليعقوب.

وأفضل حارس جاء لصالح 
الالعب سالم دشتي.

وقالت ســتتنوع األلعاب 
الســنة القادمــة مبــا يواكب 
املجتمع الكويتي ولكي نرسخ 
مفهوم الشهادة لدى الناشئة 
منوهة على إقامة بطولة بادل 
بتاريخ ٧ و٨ فبراير في نادي 
اليرموك ضمن فعاليات املكتب 
الوطنيــة لفئة االعمار من ١٦

سنة وما فوق.
مــن جهتــه، قــال طــارق 
ادريــس اخ الشــهيد الالعب 
خالد ادريس إن هذه البطولة 
جاءت لتخليد اسماء الشهداء 
والرياضيني في االندية ضمن 
احتفاالت العيــد الوطني في 
بادرة تؤكد استذكار املجتمع 
ألبنائه الذين ضحوا من اجل 
الكويــت الرياضيني وهم ٥٠

رياضيا شهيدا.
وعبر ادريس عن شــكره 
ملكتب الشهيد على اقامة مثل 
هذه الفعاليات وتعاون األهالي 

في املشاركة في املسابقة.

هــذه الفعاليات التي ســيتم 
تطبيقها املوسم القادم.

وقالت: املركز األول فريق 
مجموعة شهداء الدعية حصل 
على جائزة قدرها ١٨٠٠ د.ك أما 
فريق مجموعة شهداء الفجي 
والصانع فحصل على املركز 
الثانــي بجائــزة بقيمة ١٢٠٠

د.ك وفريق مجموعة شــهداء 
اجلحمه والعسكري فباملركز 
الثالث وحصل على ٨٠٠ د.ك.

مجموعة شهداء الدعية يفوز بلقب بطولة الشهداء لكرة القدم ضمن االحتفاالت باألعياد الوطنية

صالح العوفان مع الفريق الفائز باملركز األول      (زين عالم)

الفــرق بأســماء مجموعــات 
املقاومة التي كافحت العدوان 
الغاشــم مشــيدا بالبطولــة 
الكبيــر عليهــا ما  واالقبــال 
يــدل على تعطــش اجلمهور 
للمشاركة للفعاليات الوطنية 
بأنواعهــا مؤكدا انها رســالة 
أوصلها املكتب للجمهور ولفئة 
البراعم لبيان رمزية الشهداء 
الذين ضحــوا بأرواحهم من 

اجل الكويت.

الفائزون باملركز الثالث الفريق الفائز باملركز الثاني

رئاسة األركان: فتح باب التطوع لاللتحاق 
باخلدمة العسكرية بوظيفة «جندي مهني»

أعلنت رئاســة األركان العامة للجيش 
(هيئة اإلدارة والقوى البشرية) فتح باب 
التطوع لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية 
بوظيفة «جندي مهني» للكويتيني وأبناء 
الكويتيات وأبناء الشهداء حملة إحصاء ٦٥

وأبناء العسكريني غير الكويتيني.
وقالت رئاسة األركان في بيان صحافي 

امس إن على الراغبني بالتطوع التسجيل 
عن طريق موقع وزارة الدفاع اخلاص بفرع 
تسجيل املتطوعني خالل الفترة من ٥ إلى ١١

اجلاري. وأوضحت أنه للتسجيل ومعرفة 
الشروط العامة ميكن الدخول على املوقع 
اإللكتروني اعتبارا من يوم األحد املقبل ٥
.https://vc.kuwaitarmy.gov.kw :اجلاري

للكويتيني وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء حملة إحصاء ٦٥

وكالء وزارات البريد بدول التعاون
بحثوا تخفيض أسعار التجوال

البريــد  عقــدت جلنــة وكالء وزارات 
واالتصاالت مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية اجتماعها التاســع والعشرين، عبر 
االتصال املرئي، وذلك بحضور وكالء ونواب 
الوزارات والهيئات املعنية مبواضيع البريد 
واالتصاالت بــدول مجلس التعاون، وخالد 
بن علي بن ســالم السنيدي، األمني املساعد 
للشــؤون االقتصاديــة والتنموية مبجلس 

التعاون.
متت خالل االجتماع، مناقشة العديد من 
املواضيع املتعلقة باجلوانب املشتركة بني دول 
املجلس لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد 
واالتصاالت. حيث مت االطالع على مقترح خطة 

عمل قطاع االتصاالت بدول املجلس، ومبادرة 
اململكة العربية السعودية للجائزة البحثية 

الستشراف التقنية واالقتصاد الرقمي.
كما ناقشت اللجنة النظام (القانون) املوحد 
املنظم لنشاط الشركات واملؤسسات اخلاصة 
العاملة فــي مجال البريد العاجل والطرود، 
واإلطــار االسترشــادي حلمايــة املعلومات 

الشخصية ملواطني دول املجلس.
باإلضافــة لالطــالع على آخــر تطورات 
تخفيــض أســعار التجوال بــدول املجلس، 
وتقاريــر دول املجلس بشــأن مســتجدات 
التواصل مع كبرى الشركات املقدمة خلدمات 

وتطبيقات اإلنترنت.

جلنة وكالء وزارات البريد واالتصاالت بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها التاسع والعشرين

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

البرجس: االرتقاء بالقّصر دينيًا وتربويًا

ليلى الشافعي

حتت رعاية وحضور وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة 
الهيئــة العامة لشــؤون القصــر عبدالعزيز 
املاجد نظمت الهيئة اســتقباال للقصر عقب 
عودتهــم مــن أداء مناســك العمــرة وزيارة 
األراضي املقدسة.وذكر مدير عام الهيئة م.حمد 
البرجــس، أن الوزير حرص على اســتقبال 
أبنائه مــن القصر املعتمريــن وهنأهم على 
عودتهم بســالمة اهللا من األراضي املقدســة 

واستفسر منهم عن انطباعاتهم بشأن برنامج 
الرحلة ودقة التنظيم حيث أعرب املعتمرين 
عن تقديرهم جلهود الهيئة والفريق االداري 
املرافق في تأدية املناسك بسهولة ويسر. وشدد 
البرجس على اهتمام الهيئة ورئيس مجلس 
ادارتها وإدارتها التنفيذية باألنشطة الدينية 
واالجتماعيــة املوجهة للقصر واملشــمولني 
بالرعايــة وذلك لالرتقاء باملســتوى الديني 
والتربوي ومســاعدتهم علــى أداء الطاعات 
واتباع الثقافة الدينية السليمة وغرس مبادئ 
العقيدة الصحيحة اميانا منها بأهمية العنصر 

البشري ودوره الكبير في نهضة املجتمع.

وزير العدل استقبل القّصر املعتمرين عقب عودتهم

عبدالعزيز املاجد وم.حمد البرجس مع األبناء القصر املشاركني في الرحلة

«القوى العاملة» ُتعزز قدراتها بضبطية قضائية لـ ٧٦ مفتشًا

أدى ٧٦ مفتشــا مــن إدارة تفتيش 
العمل بالهيئــة العامة للقوى العاملة 
القسم أمام النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد لنيل صفة 

الضبطية القضائية.
وأكد اخلالد، في كلمته للمفتشني، 
علــى دور تفتيــش العمــل في ضبط 
وتهيئة ســوق العمــل، وجعلها أكثر 
شــفافية لدفع عجلة اإلنتــاج، مذكرا 

املفتشني بأداء أعمالهم على الوجه الذي 
رسمه القانون واللوائح التنظيمية ومبا 
أتيــح لهم من صالحيــات حلفظ حق 
اجلميع، وتأدية تلك املهمة اجلسيمة 
بأمانة ونزاهة وحياد كما متنى إلخوانه 

املفتشني التوفيق والسداد في أعمالهم.
حضر قسم املفتشني مدير عام الهيئة 
بالتكليف مرزوق العتيبي، ونائب املدير 
العام حلماية القوى العاملة بالتكليف 

فهد املراد، وخالد الطوالة.

اخلالد: ضبط سوق العمل وجعلها أكثر شفافية لدفع عجلة اإلنتاج

الشيخ طالل اخلالد مع عدد من املفتشني


