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الجبري :مشاركة الكويت في تظاهرة «تونس
عاصمة الثقافة اإلسالمية» تعزز العالقات

• حممد اجلربي خالل زيارته لتون�س

قال وزير االعالم حممد اجلربي� ،إن م�شاركة الكويت
يف تظاهرة «تون�س عا�صمة الثقافة الإ�سالمية» ت�أتي
لتعزيز وتوطيد العالقات بني البلدين.
و�أ�ضاف ان تون�س جديرة باختيارها لأن تكون عا�صمة
للثقافة الإ�سالمية للعام  2019نظرا ملا تتمتع به من
�إرث ح�ضاري و�إ�سالمي وتاريخي.
وهن�أ اجلربي تون�س قيادة و�شعبا بالذكرى الـ  63لعيد
اال�ستقالل الذي ي�صادف ال  20من مار�س احلايل وبارك
للقيادة التون�سية احت�ضانها الدورة  30للقمة العربية
يف الـ  31من ال�شهر احلايل بح�ضور القادة العرب.
من جانبه قال االمني امل�ساعد لقطاع الثقافة يف املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب عي�سى االن�صاري ،ان
املجل�س �سي�شارك بوفد ي�ضم العديد من الفرق الفنية
والثقافية �سي�ساهمون بعدة �أن�شطة وحفالت وعرو�ض

خ�لال فعاليات تظاهرة «تون�س عا�صمة للثقافة
الإ�سالمية».
واك��د حر�ص املجل�س على امل�شاركة يف الفعاليات
الثقافية حيث �سي�شارك اي�ضا يف «الأ�سبوع الثقايف
العربي» الذي �سيقام بالتوازي مع انعقاد الدورة 30
للقمة العربية بتون�س.
بدوره قال ال�سفري يف تون�س علي الظفريي� ،إن وجود
وزير الإعالم والوفد املرافق له من املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب يف هذه الفعالية ي�ؤكد رغبة
الكويت يف دعم ا�ست�ضافة تون�س لهذه التظاهرة.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن م�شاركة الكويت العام املا�ضي يف
تظاهرة «�صفاق�س عا�صمة الثقافة العربية» وغريها من
التظاهرات الثقافية ،متمنيا النجاح الحتفالية تون�س
عا�صمة للثقافة اال�سالمية.
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شارك في المنتدى الدولي لالتصال الحكومي بالشارقة

بن ناجي« :اإلعالم» حريصة على تطوير
سبل التواصل مع الجمهور
�أكد م�س�ؤول بوزارة الإعالم ،حر�ص
الوزارة على تطوير �سبل التوا�صل
مع اجلمهور بكل الو�سائل االعالمية
احلديثة ال�سيما و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به ممثل
وزير االعالم لدى املنتدى الدويل
لالت�صال احلكومي بال�شارقة الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون االخبار والربامج
ال�سيا�سية حممد بن ناجي ،على
هام�ش م�شاركته يف احل��دث الذي
يعقد مب�شاركة ع��دد م��ن خ�براء
الإع�لام العرب واالجانب ملناق�شة
امل�ستجدات يف جم��ال التوا�صل
احلكومي.
وقال بن ناجي �إن م�شاركة وزارة
االع�لام يف املنتدى تنمي خربات
الكوادر الوطنية من خالل معرفة
�آخ��ر اجتاهات االت�صال احلكومي
يف العامل واال�ستماع للمتخ�ص�صني
يف هذا املجال والذين ي�ست�ضيفهم
املنتدى على مدى يومني.
وبني ان هذه امل�شاركة هي الثالثة
ل��وزارة الإع�لام يف املنتدى الذي
يعقد برعاية ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ال�شيخ د� .سلطان
القا�سمي ،معربا عن تطلع الوزارة
لتبني بع�ض االف��ك��ار واال�ساليب
احلديثة يف كيفية حماورة اجلمهور

• حممد بن ناجي مع ال�شيخ �سلطان القا�سمي ووزير ال�صحة ال�سعودي

والتي طرحها املنتدى للنقا�ش يف
ور�شات العمل املختلفة التي تقام
على هام�شه.
وو�صف بن ناجي فكرة االت�صال
احلكومي ب�أنها مهمة جدا يف ترويج
برامج وم�شاريع الدولة لت�صل الى
اجلمهور ب�شكل ناجح «وبالتايل
ف ��إن وزارة االع�لام مدركة لأهمية
هذا التوا�صل يف �إجناح خطة كويت
جديدة  2035والتي تعترب ركيزة

بعد وقفة اعتراضية أمام الهيئة العامة للقوى العاملة

أصحاب األعمال يطالبون بإلغاء التحويل
على جميع األنشطة والقطاعات
كتب �أحمد احلربي:

اكدت مديرة ادارة العالقات العامة
واملتحدث الر�سمي للهيئة العامة
للقوى العاملة ا�سيل املزيد ان ابواب
الهيئة مفتوحة امام ا�صحاب االعمال
وجميع املعنني ب�سوق العمل.
وقالت يف ت�رصيح لها بعد لقائها
جمموعة م��ن ا���ص��ح��اب االع��م��ال
الذي نظموا وقفة اعرتا�ضية �صباح
ام�س ام��ام الهيئة باجلابرية ان
ا�صحاب االعمال طلبوا حتديد موعد
م��ع م�س�ؤويل الهيئة و�سيتم ذلك
بداية اال�سبوع املقبل ليعر�ضوا
مقرتحاتهم.
وا�شارت الى ان الهيئة على ا�ستعداد
لال�ستماع الي م��ق�ترح ي�ساهم يف
حت�سني بيئة االع��م��ال ال��ى جانب
تنظيم حركة �سوق العمل م��ن اي
جهة.
ب���دوره اك��د �سعيد امل��ان��ع با�سم
ا�صحاب االعمال ان ه��دف الوقفة
اي�صال �صوت ا�صحاب االعمال الى
م�س�ؤويل الهيئة وتقدمي جمموعة من
املقرتحات لتح�سني بيئة الأعمال
وامل�ساهمة يف تنظيم �سوق العمل
وقال :طلبنا اكرث من مرة موعدا مع
مدير عام الهيئة ملناق�شة مقرتحاتنا
ولكن لال�سف مل يحدد املوعد وكان
اجلواب الدائم انه يف اجتماع.
واو�ضح املانع ان اهم االجراءات

األنصاري :الدمج يساعد المعاقين
على تنمية إبداعاتهم
كتب �أحمد احلربي:

,,
تطبيق نظام
الخروجية
أسوة بالجهات
الحكومية
األخرى

• �أ�سيل املزيد ت�ستمع �إلى �صاحب العمل عبدالله العجمي

املقرتحة لتح�سني بيئة الأعمال
و���س��وق العمل �إل��غ��اء اذن العمل
ل�صاحب العمل املندرج حتت الباب
اخلام�س ،و�إلغاء �إجراء التحويل
على جميع العمالة �سواء امل�ستقدمة
ب��ت����صري��ح او ق��ام��ت بالتحويل
واالن��ت��ق��ال ال��ى �صاحب عمل اخر
م��ن ال��داخ��ل يف جميع القطاعات
واالن�شطة وجميع املهن وامل�ؤهالت
الدرا�سية وذلك ملحاربة �سما�رسة
وجتار الإقامات والعمالة ال�سائبة
وغري امللتزمة بجهات عملها ،الى

جانب اقرار نظام اخلروجية للعامل
امل�ستقدم بت�رصيح كما هو معمول
ب��ه يف اجل��ه��ات احلكومية ودول
اخلليج مع و�ضع اذن اخل��روج يف
برنامج ا�سهل �أو �أي برنامج �آخر
حم��دد فيه ت��اري��خ ب��داي��ة االج��ازة
وت��اري��خ االن��ت��ه��اء وال��ت��م��دي��د مع
متكني وزارة الداخلية من التحقق
وال�سماح للعامل بال�سفر على �أن
تلغى اقامة العامل ب�شكل تلقائي
يف حالة مل يتم التمديد له �أو مل
يتم دخوله للبلد قبل انتهاء فرتة

أشاد بجهود الكويت في هذا الشأن

الزياني زار مركز إدارة حاالت الطوارئ
لمجلس التعاون في الكويت

• عبداللطيف الزياين خالل لقائه مع م�س�ؤويل املركز

كتب �ضاحي العلي:
قام الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
د.عبداللطيف ال��زي��اين ب��زي��ارة ملركز �إدارة حاالت
الطوارئ ملجل�س التعاون يف الكويت ،حيث كان يف
ا�ستقباله رئي�س املركز املكلف وجدان العقاب وعدد من
كبار امل�س�ؤولني.
وقام الأمني العام بجولة يف �أرجاء املركز اطلع خاللها
على اق�سام و�إدارات املركز ،وا�ستمع �إلى �رشح مف�صل
عن �آخر م�ستجدات عمل املركز واخلطط اال�سرتاتيجية
وال�برام��ج وامل��ب��ادرات التي يعدها لتعزيز التن�سيق
والتعاون امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون يف �إدارة
حاالت الطوارئ والأزم��ات ،بالإ�ضافة �إلى اجلهود التي
يبذلها املركز لتطوير التعاون مع املراكز والهيئات
الدولية املخت�صة يف هذا املجال احليوي لرفع م�ستوى
الكفاءة يف جمال �إدارة حاالت الطوارئ ووفق �أف�ضل النظم
الدولية املعمول بها.

كما اطلع على عر�ض قدمته �إدارة املركز ،تناول اجلهود
التي يبذلها املركز لرفع القدرات اخلليجية يف مواجهة
جميع �أنواع املخاطر واخلطط واالجراءات املعدة للتعايف
منها واحلد من ت�أثريها.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد الزياين بالدعم والرعاية التي
تقدمها حكومة الكويت ،ممثلة بوزير الداخلية الفريق
ال�شيخ خالد اجل��راح با�ست�ضافة مقر املركز وم�ساندة
ج��ه��وده ،منوه ًا بجهود �إدارة املركز ومن�سوبيه من
خ�براء و�إداري�ين وفنيني وما يبذلونه من عمل خمل�ص
لرفع م�ستوى الكفاءة والقدرة الت�شغيلية للمركز حتقيق ًا
للأهداف املن�شودة.
و�أكد الزياين حر�ص دول جمل�س التعاون على التح�ضري
واال�ستعداد ملواجهة جميع املخاطر التي تهدد �سالمة
مواطنيها واملقيمني على �أرا�ضيها ،وعلى �أهمية تكثيف
اجلهود يف جميع املجاالت لرفع م�ستوى القدرة واجلاهزية
للعمل اخلليجي امل�شرتك لإدارات حاالت الطوارئ ،متمني ًا
لإدارة ومن�سوبي املركز دوام التوفيق والنجاح.

�أ�سا�سية لتطوير وتنمية املجتمع
بكل املجاالت».
و�أ�شاد بامل�ستوى العايل الذي ظهر
عليه املنتدى ال���دويل لالت�صال
احلكومي يف عامه الثامن موجها
ال�شكر حلكومة ال�شارقة لدعوتها
اجلهات الإعالمية اخلليجية ال�سيما
امل�ؤ�س�سات الر�سمية لال�ستفادة
من املوا�ضيع املطروحة وحماولة
تطبيق بع�ض م��ا ج��اء م��ن �أفكار

وتو�صيات لتطوير االعالم العربي
ب�شكل عام.
يذكر ان املنتدى يقام هذا العام
حتت �شعار «تغيري �سلوك وتطوير
�إن�سان» مب�شاركة عدد كبري من خرباء
االعالم والتنمية واالقت�صاد ملناق�شة
�آخر م�ستجدات التوا�صل احلكومي
وكيفية التغلب على العقبات التي
تواجه احلكومات يف اي�صال ر�سائلها
املختلفة للجمهور.

(ت�صوير حمدي �شوقي)

الإج��ازة وعلى �أن يتم الغاء اقامة
العامل من ملف �صاحب العمل ب�شكل
تلقائي ،كما �أنه بالإمكان اال�ستعانة
بغرفة التجارة وال�صناعة للت�صديق
على �صحة التوقيع من عدمه من
خ�لال تخ�صي�ص مكاتب لها يف
املطار �أو من خالل �أفرعها املوزعة
يف البالد حتى يتم ا�ستكمال الربط
االلكرتوين مع اجلهات ،الى جانب
تنظيم الرواتب ،ا�ضافة الى االجر
بالقطعة وباليومية ح�سب ما ن�ص
عليه قانون العمل و�إلغاء ال�ضمانات

املالية ال�ستقدام العمالة من خارج
البالد و�أي�ضا �إلغاء ر�سوم الت�سجيل
واال����ش�ت�راك يف ب��رن��ام��ج �أ�سهل،
وامتام جميع الإجراءات مع اجلهات
ذات ال�صلة ب�سوق العمل من خالل
برنامج �أ�سهل �أو �أي برنامج �شامل.
وا�رشاك ا�صحاب االعمال يف اتخاذ
القرار اخلا�ص ب�سوق العمل ،وامل
املانع ان يتم حتديد موعد قريب
وان املجموعة �سوف تقوم كل يوم
خمي�س بوقفة احتجاجية حلني
النظر باملقرتحات.

�أكد نائب املدير العام للقطاع
التعليمي والت�أهيلي بالهيئة
العامة ل�ش�ؤون ذوي االعاقة
م.ان����ور الأن�����ص��اري اهمية
الـدمج وفوائده يف م�ساعدة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على
تلقي التعليم مع �أقرانهم من
غري ذوي الإعاقة وفق برامج
تعليمية جيدة ت�ضمن حتقيق
امل�ساواة يف �شتى املجاالت
وتوفري الفر�ص لهذه الفئة
لأداء دورها وتنمية طاقاتها
• �أنور الأن�صاري
وابداعاتها �ضمن مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص.
وا�ستعر�ض االن�صاري يف ت�رصيح �صحايف اخلطوات التي مت اتخاذها
لتفعيل عملية الدمج ،م�شري ًا الى �أن الهيئة اتخذت العديد من اخلطوات
لتفعيل الدمج ،منها توجيه الطلبة الى اجلهات التعليمية وفق م�ستوى
الطالب يف اختبارات الذكاء ،باال�ضافة الى قدراته وتوجيههم الى
ف�صول دمج كما يتم دعم املحولني الى ف�صول الدمج والتي تقدم فيها
املدر�سة دعم ًا تعليمي ًا للطالب من ذوي الإعاقة بح�ص�ص م�ساندة خالل
اليوم الدرا�سي لكي ال يكون هناك اي فجوة بني م�ستويات الطلبة من
ذوي الإعاقة واقرانهم من الناحية التعليمية.
و�أكد االن�صاري �أن ذلك ي�أتي تنفيذ ًا خلطةالكويت  2035وتفعي ً
ال لن�ص
املادة  24من االتفاقية الدولية للأ�شخا�ص ذوي االعاقة التي تن�ص على
�أن تكفل الدولة توفري تعليم دامج وجامع على �أ�س�س تكاف�ؤ الفر�ص.
و�أ�شار الى قيام الهيئة ب�إ�صدار القرارات والتعاميم التي تدعم تنظيم
عملية دعم ابنائنا الطلبة يف ف�صول التقوية وتكون م�ساندة بهدف
متكينهم من اال�ستمرار يف التعليم ،م�شري ًا الى التعاون القائم بني
وزارةالرتبية والهيئة من خالل �إ�ضافة �أع�ضاء من وزارة الرتبية الى
اللجان التعليمية والت�أهيلية بالهيئة ممثلة يف جلنة درا�سة احلاالت
اخلا�صة وجلنة الزيارات واملقابالت وجلنة املتابعة والرقابة كون
وزارة الرتبية هي اجلهة املعنية يف التعليم والت�أهيل يف الكويت.

الفيلكاوي :نسعى لتفعيل التعاون بين مؤسسات
المجتمع المدني والقطاع النفطي
�أكدت جمعية املهند�سني حر�صها
على تعزيز التعاون مع م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول وال����شرك��ات النفطية،
الفتة الى �أن هذا التعاون �ساهم يف
اتاحة مزيد من املجاالت للزمالء
املهند�سني حديثي التخرج للعمل
يف القطاع النفطي .
وقال �أمني �صندوق اجلمعية م.علي
الفيلكاوي يف ختام لقاء عقده
ورئي�س اجلمعية م.في�صل العتل
مع الرئي�س التنفيذي بالوكالة
الكويتية لل�صناعات
لل�رشكة
ال��ب�ترول��ي��ة املتكاملة «كيبيك»
م.حامت العو�ضي ونائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون االدارية واملالية
حممود �أب��ل �إن ه��ذا اللقاء يهدف
الى تفعيل التعاون بني م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع النفطي
 ،م�����ش�يرة ال���ى �إع����داد اجلمعية
وبالتعاون م��ع االدارات العليا
للقطاع النفطي لتحويل العالقة
بني اجلمعية امل�ؤ�س�سة وال�رشكات
التابعة �إل��ى �رشاكة ا�سرتاتيجية
م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��اون بفعاليات
وم�ؤمترات هند�سية واال�ستفادة من
اجلمعية مبجايل التدريب املهني
واال�ست�شارات.
و�أ�شاد الفيلكاوي بتجاوب العو�ضي
و�أب��ل ,معرب ًا عن الأمل مبزيد من

• حامت العو�ضي يتلقى تكرمي ًا من العتل والفيلكاوي بح�ضور �أبل

ال��ت��ع��اون خ�لال ال��ف�ترة املقبلة
وتعزيز ال�رشاكة بني اجلانبني
وامل�ساهمة يف توظيف املهند�سني
وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة منهم،
م�ضيفا �أن��ن��ا نتطلع ال��ى تنفيذ
م�رشوعني للجمعية الأول الإحالل
والثاين الو�صف الوظيفي للمهن
الهند�سية ال��ذي تقوم اجلمعية
ب�إعداده مع كلية الهند�سة بجامعة
الكويت.
و�أ���ش��ار الفيلكاوي �إل��ى االهتمام

والت�شجيع الذي لقيته اجلمعية من
الإدارة العليا يف «كيبيك» لإن�شاء
�أول حمطة بالبالد لتزويد �سيارات
الكهرباء بالكهرباء والتي تقوم
اجلمعية حاليا على ت�صميمها
واال�ستعداد الن�شائها قريباً ،م�شريا
الى �أن اللقاء تناول جتاوب وزير
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وزي���ر النفط
د.خالد الفا�ضل والرئي�س التنفيذي
مل��ؤ���س�����س��ة ال���ب�ت�رول الكويتية
املهند�س ها�شم ها�شم مع اجلمعية

النهاء م�شكلة مهند�سي البرتول
امل��ت��ق��دم�ين للعمل يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق���ام العتل
والفيلكاوي بتقدمي تكرمي خا�ص
للمهند�س حامت العو�ضي مبنا�سبة
اختياره ك�أحد املهند�سني الرواد
الذين مت تكرميهم مبنا�سبة يوم
املهند�س الكويتي وال���ذي �أقيم
م�ؤخر ًا برعاية �سامية من �صاحب
ال�سمو �أمري البالد.

نائب رئيس البرلمان األلماني يزور الكويت ...اليوم
�أعرب نائب رئي�س الربملان الأملاين «بوند�ستاغ» توما�س �أوبرمان� ،أم�س،عن
تطلعه الى تعزيز العالقات الثنائية مع الكويت يف زيارته للبالد اليوم.
وقال انه يتطلع لبحث �سبل توطيد العالقات الربملانية بني البلدين وتبادل
وجهات النظر حول عدد من امل�سائل حمل االهتمام امل�شرتك م�شريا الى
القوا�سم امل�شرتكة بني الكويت واملانيا جتاه العديد من الق�ضايا.
و�أكد �رضورة توافر احللول ال�سلمية لل�رصاعات م�ؤكدا تقديره الوا�سع للتجربة
الربملانية الكويتية وكذلك ملا تنتهجه الكويت من �سيا�سة خارجية متزنة
جتاه تعاملها مع عدد من الق�ضايا االقليمية والدولية.

من جانبه قال �سفري الكويت لدى املانيا جنيب البدر ،بعد اجتماعه مع
�أوبرمان ان جمل�س الأمة الكويتي يرحب بزيارته التي �ست�ساهم يف تقوية
روابط ال�صداقة الربملانية الكويتية -االملانية ويف تطوير جماالت التعاون
الثنائي يف املجاالت كافة والدفع بها الى م�ستويات اعلى.
وا�ضاف ان نائب رئي�س الربملان االمل��اين �سيلتقي يف اثناء زيارته الى
الكويت رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن ونائب رئي�س جمل�س االمة عي�سى
الكندري وعددا من كبار امل�س�ؤولني الكويتيني كما �سيبحث عددا من امل�سائل
التي ت�ساهم يف تعزيز التعاون املتبادل وتطوير امل�صالح بني البلدين.

