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نسعى لتحقيق المزيد من اإلنجازات وتذليل العقبات

العقيل :العمالة المصرية في القطاع الحكومي أغلبهم معلمون
كتب �أحمد احلربي:

�أك���دت وزي���رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االقت�صادية مرمي العقيل ا�ستعداد
اجل��ه��ات التابعة لها لتحقيق
املزيد من االجنازات خالل الفرتة
املقبلة �سواء ما يتعلق بالأمانة
العامة للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية �أو الهيئة العامة للقوى
ال��ع��ام��ل��ة واجل���ه���ات االخ����رى،
م�ؤكدة يف هذا ال�صدد مد يد العون
والتعاون ب�شكل �أعمق مع جمل�س
الأمة خالل املرحلة املقبلة.
وك�����ش��ف��ت ال��ع��ق��ي��ل ع��ل��ى هام�ش
ا�ستقبالها املهنئني بعيد اال�ضحى
امل��ب��ارك ان ك��ث�ير م��ن النتائج
االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حتققت خالل
ال��ف�ترة املا�ضية �سيتم رفعها
ال��ى جمل�س ال���وزراء للنظر فيها
واتخاذ القرارات الالزمة ،م�شرية
الى ان فرتة ال�صيف كانت مليئة
باالعمال بناء على توجيهات �سمو
رئي�س الوزراء لتحقيق املزيد من
االجنازات وتذليل العقبات وغري
ذلك من االمور االخرى.
وبينت العقيل ان املدن العمالية
���ض��رورة وم��و���ض��وع��ة يف خطة
التنمية وج��ار تنفيذها والعمل
فيها ،الفتة الى حديثها ال�سابق
عن املدن العمالية امل�ؤقتة ب�ش�أن
ا�ستغالل املقاولني للم�ساحات
الت�شوينية يف بناء مدن عمالية

• مرمي العقيل تتوسط عددا ً من احلضور

م�ؤقتة بهدف توفري ا�ستهالك البنية
التحتية واالزدحام املروري داخل
املدن ،م�شرية الى ان هذه احللول
الآنية موجودة يف كثري من املواقع
منها مطار الكويت وم�صفاة الزور،
م�شددة على اهمية تعميم هذه
االفكار ملا لها من فوائد وايجابيات
يف هذه املرحلة التنموية التي متر
بها البالد والتي ت�شهد الكثري من

تنفيذ امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
تتطلب �أعداد ًا كبرية من العمالة .
ومن جهة اخرى قالت العقيل ان
�سوق العمل يف ب ��ؤرة اهتمامنا،
م�شرية الى االرقام التي مت تداولها
م�ؤخرا يف و�سائل االع�لام ب�ش�أن
دخول � 8آالف م�رصي �شهريا الى
ال��ك��وي��ت ب��ن��اء على اح�صائيات
جهاز اح�صائي يف م�رص ،ارقام

«الشؤون» 5342 :حالة استفادت
من خدمات قطاع الرعاية االجتماعية
كتب �أحمد احلربي:

�أعلنت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن عدد احلاالت
امل�ستفيدة من خدمات وبرامج و�أن�شطة قطاع الرعاية
االجتماعية يف كل الإدارات خالل �شهر يوليو املا�ضي
بلغ  5342حالة.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن الـ  5342توزعت على �إدارة
احل�ضانة العائلية  ،1051و�إدارة رعاية الأحداث ،519
ورعاية امل�سنني. 3772
�أما فيما يتعلق بن�سبة امل�ستفيدين من خدمات �إدارة
احل�ضانة العائلية عن �شهر يوليو ،فقد بينت الإح�صائية
�أن �إجمايل احلاالت امل�ستفيدة بلغ  ،1051وتوزعت على
دار الأطفال  ،33ودار الفتيات  ،8وبيوت ال�ضيافة 84
 ،وق�سم احل�ضانة  ،626وق�سم متابعة �ش�ؤون الأبناء
 ،230وق�سم رعاية الكويتيني باخلارج .70

وذكرت الإح�صائية �أن عدد امل�ستفيدين من خدمات �إدارة
رعاية الأحداث عن �شهر يوليو بلغ  ،519توزعت على
اال�ستقبال  ،5وال�ضيافة االجتماعية  ،7ودار املالحظة 6
حاالت ،والرعاية االجتماعية  ،23والتقومي االجتماعي
 ،28واملراقبة االجتماعية اختبار ق�ضائي ،335
واملراقبة االجتماعية نيابة الأح��داث  ،85واملراقبة
االجتماعية ,البحث االجتماعي.30
وبينت �أن عدد امل�ستفيدين من خدمات �إدارة رعاية
امل�سنني بلغ  ،3772منها  27يف الرعاية الإيوائية،
 3745يف اخلدمة املتنقلة للم�سنني يف منازلهم.
وبينت الإح�صائية ان ع��دد احل��االت امل�ستفيدة من
بطاقات االولوية ذكور ًا واناثا بلغ  ،566فيما بلغ عدد
التقارير الطبية املنزلية ال�صادرة لهيئة الإعاقة 21
تقرير ًا ،و 6حاالت �رسيرية حمولة من الهيئة العامة
لذوي الإعاقة.

للحاصلين على نقطتين وما فوق وللذين لديهم إنذار أكاديمي واحد

ناهد الشيخ :بدء التسجيل المبكر

في «العربية المفتوحة» األحد المقبل
كتب �سالمة ال�سليماين :
ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ق��ب��ول
والت�سجيل يف اجلامعة العربية
امل��ف��ت��وح��ة ن��اه��د ال�����ش��ي��خ � إن
عملية الت�سجيل املبكر للطلبة
امل�ستمرين احلا�صلني على معدل
نقطتني وما فوق � أو الذين لديهم
�إن��ذار �أك��ادمي��ي واح��د فقط �سوف
تبد�أ الأحد املقبل لتخ�ص�ص تقنية
املعلومات واحلو�سبة وتخ�ص�ص
اللغة الإنكليزية و�آداب��ه��ا بينما
�سيكون ي��وم االثنني لتخ�ص�صات
�إدارة الأعمال للطلبة امل�ستمرين
احلا�صلني على معدل نقطتني وما
فوق �أو الذين لديهم �إنذار �أكادميي
واحد فقط بينما �سيكون يوم الثالثاء
الت�سجيل لكافة الطلبة يف بجميع
التخ�ص�صات من جميع الفئات .
و�أ�ضافت �أم��ا فيما يخ�ص الطلبة
امل��ت ��أخ��ري��ن درا���س��ي��ا يف ك��ل من
ت��خ�����ص�����ص ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
واحل��و���س��ب��ة وت��خ�����ص�����ص اللغة
الإنكليزية و�آدابها واحلا�صلني على

• ناهد الشيخ

معدل نقطتني وما فوق �أو لديهم
�إن��ذار اكادميي واحد فقط �سيكون
يوم  28ال�شهر احلايل بينما �سوف
يخ�ص�ص الت�سجيل للمت�أخرين
درا�سيا يف تخ�ص�صات ادارة االعمال
يف اليوم الذي يليه على �أن يكون
كل من يومي االحد واالثنني 1و2
ال�شهر املقبل للطلبة امل�ستمرين
من جميع الفئات املذكورة �أعاله .

وذكرت � أن الطلبة احلا�صلني على
االن���ذار الثاين والثالث والرابع
يف تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية
و�آدابها وتخ�ص�ص تقنية املعلومات
واحلو�سبة �سوف يكون ت�سجيلهم
وف���ق الإر����ش���اد االك���ادمي���ي يوم
اخلمي�س من نف�س ال�شهر بينما
�سوف يكون ت�سجيل تخ�ص�صات
�إدارة االعمال يوم ثمانية من هذا
ال�شهر م�ؤكدة � أنه لن يتم ت�سجيل
�أي طالب من الطلبة امل�ستمرين
بعد تاريخ يو  9/11علما �أن
يوم ال�سبت � 9/14سوف يكون �أول
يوم درا�سي للف�صل الدرا�سي االول
2020/2019
وختمت ال�شيخ بالتوفيق والنجاح
جلميع ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات من
منت�سبي اجلامعة م��ؤك��دة حر�ص
اجلامعة على تذليل كافة العقبات
التوي تواجه الطلبة وعلى تواجد
الإر�شاد االكادميي من اع�ضاء هيئة
التدربي�س اثناء عملية الت�سجيل
�آم��ل��ه م��ن كافة طلبتنا االلتزام
ب�أوقات الت�سجيل.

•  ...ومع أحد القياديني خالل حفل االستقبال

غري �صحيحة كا�شفة انه بالرجوع
الى االح�صائيات الكويتية تبني ان
املعدل ال�شهري احلقيقي لدخول
العمالة امل�رصية يف الكويت يف
القطاع االهلي ترتاوح ما بني 1400
و� 2200شهري ًا يف القطاع االهلي .
وك�شفت ان اجمايل اذونات العمل
للعمالة امل�رصية ال�����ص��ادرة يف
 2018تبلغ  62الف اذن عمل ومت

�إل��غ��اء � 23أل��ف � ًا منها على مدار
 ،2018م�شرية ال��ى ان العمالة
امل����صري��ة ال��ت��ي دخ��ل��ت القطاع
احلكومي يف عام  2018تبلغ 577
عامال اغلبهم مدر�سني ،كا�شفة ان
ماال يقل عن � 10آالف م�رصي من
بني العمالة التي دخلت يف نف�س
الفرتة يف �سن االط��ف��ال وت�تراوح
اعمارهم ما بني � 5سنوات و16

�سنة.
وا�شارت الى ان العمالة امل�رصية
ح��ال��ه��ا ح���ال ب��اق��ي العمالة،
يدخلون ال��ب�لاد بناء على عقود
وحل��اج��ة ���س��وق العمل ال��ى هذه
العمالة ،الفتة �إلى ان هيئة القوى
العاملة دوره���ا منح ت�صاريح
العمل وفقا الحتياجات ال�سوق
و�ضوابط اال�ستقدام ،م�ضيفة ان

االدارة املركزية لالح�صاء �ستجهز
البيانات الوافية للرد على جهاز
االح�صاء امل�رصي .
ورد ًا ع��ل��ى ���س���ؤال ح��ول تطبيق
ن�سب العمالة الوطنية اجلديدة
يف القطاع االهلي ورفع الر�سوم،
ك�شفت ان ت�أجيل تطبيق القرار
اجلديد ال�سباب فنية والعمل على
اع��ادة ت�صنيف االع��م��ال وتعديل
االن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة
التجارة ولي�س الع��ادة النظر،
م�شرية الى ان الر�سوم يف القرار
اجلديد مهمة بهدف احلر�ص على
توفري وظائف للكويتيني بالدرجة
االولى .
وع��ن امكانية و�صول ع��دد �سكان
ال��ك��وي��ت ال���ى  5م�لاي�ين ن�سمة
بحلول  2020ا�ستبعدت العقيل
ه��ذه االرق����ام ،م�شرية ال��ى انه
وم��ع ال�ضوابط التي مت و�ضعها
يف الفرتة االخ�يرة ومع القرارات
املتوقع �صدورها من اللجنة العليا
للرتكيبة ال�سكانية �سيكون هناك
تقنني كبري لأعداد الوافدين .
وح��ول التوجه ،لتكويت بع�ض
الوظائف يف القطاع اخلا�ص اكدت
العقيل ا�ستمرار هذا التوجه م�ؤكدة
ان هناك كفاءات كويتية قادرة على
التواجد بقوة يف القطاع اخلا�ص
وهي بالفعل موجودة يف كثري من
القطاعات امل�رصفية وال�رشكات
وغريها.

نعمل على تحسين وتطوير بيئة العمل

الشهاب :تكريم  70موظف ًا لقضائهم
على التكدس البريدي
كتب �أحمد يون�س:
ا�ستقبلت وكيلة وزارة املوا�صالت
م .خ��ل��ود ال�شهاب املهنئني
بعيد الأ�ضحى املبارك ،وذلك
يف مكتبها وبح�ضور ع��دد من
ال��وك�لاء امل�ساعدين وم��دراء
الإدارات واملوظفني والإعالميني
وال�صحافيني.
وانطالقا من خطة العمل التي
�أعلنتها م�ؤخر ًا ال�شهاب ،والتي
�إحدى ركائزها الأ�سا�سية بيئة
العمل وحتديد ًا املوظفني ،قامت
وكيلة ال��وزارة فور مبا�رشتها
للعمل من بعد �إجازتها اخلا�صة
بتكرمي  70موظف ًا م��ن قطاع
الربيد وذلك بح�ضور مدير �إدارة
احلركة الربيدية �صديقة خاجة
ومدير �إدارة الطرود الربيدية
بالإنابة خالد الق�صبا ،نظري
جهودهم التي بذلوها يف تي�سري
احلركة الربيدية والق�ضاء على
التكد�س الذي ح�صل منذ فرتة
لأ�سباب خارجة عن الإرادة،
حيث كان دور ه�ؤالء املوظفني
فعاال خ�لال ف�ترة �إج���ازة عيد
الأ�ضحى م�ؤخر ًا.
ولعلها تعترب �سابقة قيام
ال��وزارة بتكرمي هذا العدد من
املوظفني ،حيث �أك��دت وكيلة
ال���وزارة م.خ��ل��ود ال�شهاب ان
ال��ف�تره املقبلة ���س��وف ت�شهد
ت��ك��رمي امل��زي��د م��ن املوظفني
بالقطاعات املختلفة وذلك
�سعي ًا �إلى حت�سني وتطوير بيئة
العمل.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان م.خلود
ال�شهاب قد اتخذت م�ؤخر ًا عددا
م��ن ال��ق��رارات ال��ت��ي ت�صب يف
م�صلحة املوظفني ومنها اعتماد
درجات االختيار لـ  765موظف ًا
من جميع قطاعات الوزارة ومنح
بع�ض املوظفني ميزة الب�صمة
الواحدة وفق ًا لطبيعة العمل
وفتح باب النقل بني القطاعات
منذ �شهر يونيو خالف ًا لل�سابق
وال���ذي ك��ان يف �شهري ابريل
واكتوبر .

• خلود الشهاب خالل حفل االستقبال

•  ...وتتوسط بعض احلضور في صورة جماعية

«الطرق» :تركيب أحد طرفي
جسر المشاة بالدائري األول
كتب �أحمد يون�س:
انتهت الهيئة العامة للطرق والنقل
الربي ،من رفع وتركيب �أحد طريف
ج�رس امل�شاة رقم  ،1بجوار مركز
ط��ب الأ���س��ن��ان ،مب����شروع الدائري
الأول ،املرحلة الثانية.

• أثناء عملية التركيب

ه��ذا وق��د ب��ذل امل�س�ؤولون جهود ًا
كبرية من �أجل تركيب طرف اجل�رس
يف الوقت املحددة وذلك من منطلق
احلر�ص على عدم وجود �أي �سلبيات
تعوق �أداء املهام على �أكمل وجه
ويف الوقت املحدد ح�سب ما هومتبع
يف مثل هذه امل�شاريع.

