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الفاضل :تعيين  4680موظف ًا في مؤسسة البترول
ضمن الخطة الخمسية في الفترة المقبلة

اال�ست�شارية العاملية ملراجعة ودرا�سة
كتب فار�س عبدالرحمن:
الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي وذلك
ل�ضمان متا�شي الهيكل التنظيمي للقطاع
ك�شف وزير النفط وزير الكهرباء واملاء
مع التوجهات اال�سرتاتيجية بعيدة املدى
د.خالد الفا�ضل ان اخلطة اخلم�سية
للقطاع وقدرته على �ضمان النمو امل�ستمر
للتوظيف يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
لل�صناعة النفطية الكويتية و�إدارة العملية
و�رشكاتها التابعة ت�ستهدف تعيني
النفطية ب�شكل متكامل وم�ستدام لتحقيق
 4680خالل الفرتة املقبلة موزعة على
القيمة املثلى للمواد الهيدروكربونية
النحو التايل 2019 :توظيف 1539
الكويتية ،وقد كانت نتيجة الدرا�سة ان
ويف ال�سنة  2020توظيف  1134وخالل
الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي احلايل
العام  2022توظيف  758وخالل العام
بحاجة ال��ى �إع���ادة هيكلة ل��رف��ع كفاءة
التايل  2023توظيف � 650أما يف العام
العمليات وتكاملها والو�صول الى التميز
الأخري من اخلطة ف�سيتم توظيف .599
الت�شغيلي وقد احتوت الدرا�سة على عدة
و�أكد يف مذكرة مت ار�سالها الى جمل�س
بدائل لإعادة الهيكلة كما مت عر�ض نتائج
االم��ة وج��ود خطة لإح�ل�ال العمالة
الدرا�سة على املجل�س الأعلى للبرتول وجار
• خالد الفاضل
الكويتية مكان العمالة غري الكويتية
حالي ًا ا�ستكمال مناق�شتها مع املجل�س
ويتم حتديثها ب�شكل دوري ،م�شريا الى
انه يتم ملء ال�شواغر الوظيفية يف م�ؤ�س�سة البرتول و�رشكاتها متهيد ًا للح�صول على التوجيه املنا�سب.
وفق ًا لأنظمة الرتقيات للوظائف املهنية واال�رشافية بالدرجات وبني ان نتائج درا�سة �إعادة هيكلة القطاع النفطي تت�ضمن بديال
 16فما دون وللدرجات  17ف�أعلى ونظام الرتفيع حيث ال يتم يتمثل بدمج ال�رشكات ذات الن�شاط امل�شرتك �إال ان الدرا�سة
اللجوء الى تر�شيح �أي مر�شح من خارج امل�ؤ�س�سة التي يتوافر مازالت حتت النقا�ش من قبل املجل�س الأعلى للبرتول ،ومن
فيها ال�شاغر �إال يف حالة عدم توافر املر�شح الذي تنطبق عليه اجلدير بالذكر ان الدرا�سة حر�صت على �أال يكون هناك ت�أثري
على م�ستقبل العاملني او �أ�صحاب املنا�صب اال�رشافية وكذلك
�رشوط الرتقية من داخل امل�ؤ�س�سة او ال�رشكة.
ولفت الى ان امل�ؤ�س�سة قامت باال�ستعانة ب�أحد البيوت لن يكون هناك �أي ت�أثري يف امتيازات وحقوق العاملني.
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ع���ق���د ق���ط���اع ال���رق���اب���ة
الدوائية والغذائية ممث ً
ال
بق�سم التدريب يف �إدارة
ت�سجيل ومراقبة الأدوي��ة
ال��ط��ب��ي��ة وال��ن��ب��ات��ي��ة يف
وزارة ال�صحة ور�شة عمل
«امل�ستح�رضات
بعنوان
البيولوجية وم�شابهاتها»،
حيث ا�ست�ضافت الكويت
لأول م����رة يف منطقة
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي خ�براء
م��ن ال��وك��االت الأوروب��ي��ة
العاملية وم�شاركة عدد
من �إدارات وهيئات ال�صحة
اخلليجية.
و ركز املحا�رضون ب�رشح
م���ب���ادئ و�أ���س�����س تقييم
امل�ستح�رضات البيولوجية
وم�شابهاتها �إط��ار مو�سع
و���ش��ام��ل ح�سب درا���س��ات
�إقليمية وعاملية حديثة.

www.alshahedkw.com

«الكهرباء» :انقطاع التيار بحولي والشعب
بسبب عطل محطة التحويل الرئيسية

«الصحة» نظمت ورشة عمل تقييم المستحضرات
البيولوجية بمشاركة خبراء من الوكالة األوروبية
كتب �صالح الدهام:

محليات

كتب فار�س عبدالرحمن:

�أعلنت وزارة الكهرباء واملاء حدوث عطل
يف حمطة التحويل الرئي�سية «حويل »Cما
ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي ب�شكل
جزئي يف كل من منطقتي حويل وال�شعب.
و�أو�ضحت الوزارة ان العطل جاء نتيجة
لقيام اح��د املقاولني ال��ذي��ن يقومون
ب�أعمال ان�شائية يف املنطقة ب�إتالف احد
املغذيات الرئي�سية ما ت�سبب يف انقطاع
التيار على الفور.
ولفتت الى انه بعد و�صول عدة بالغات
توجهت ف��رق ال��ط��وارئ على الفور الى
موقع احلدث وقامت بالإجراءات الالزمة
وقامت ب�إعادة التيار الكهربائي للمحطة
متهيد ًا الع��ادة التيار الكهربائي الى
ال�شبكة يف ا�رسع وقت ممكن.
و�أ�شارت الوزارة الى انها �ستقوم باتخاذ
الإج�����راءات القانونية بحق املقاول
املت�سبب يف العطل نتيجة عدم حمافظته
على املال العام ولعدم تكرار مثل هذا
االمر.

• مسؤولو وزارة الكهرباء خالل إصالح العطل

«القوى العاملة» 451 :إجمالي عدد مكاتب االستقدام

كتب �أحمد احلربي:

ك�شفت الهيئة العامة للقوى العاملة
عن الإح�صائية امل�سجلة لإدارة تنظيم
ا�ستقدام العمالة املنزلية عن �شهر
�أغ�سط�س  2019و�أ�شارت �إلى �أن �إجمايل
عدد مكاتب ا�ستقدام العمالة املنزلية
الفعلية امل�سجلة بلغ  ،451و�إجمايل
ع��دد العمالة امل�سجلة على مكاتب
ا�ستقدام العمالة املنزلية  ،1366وعدد

الطلبات امل�ستلمة  ،630وعدد تراخي�ص
املزاولة التي مت جتديدها و�إ�صدارها
بلغ  ،26وع��دد تراخي�ص املزاولة
اجلديدة بلغ اثنني.
وحول ال�شكاوى املقدمة لإدارة تنظيم
ا�ستقدام العمالة املنزلية قالت الهيئة
�إن �إج��م��ايل ع��دد ال�شكاوى ال��ت��ي مت
ت�سجيلها بلغ  2087وال�شكاوى املنجزة
خ�لال �شهر �أغ�سط�س  ،537والتي مت
حلها وديا بني الأطراف  ،478واملحالة

للق�ضاء � 59شكوى.
كما �أف��ادت الهيئة ب�أن املبالغ التي
مت حت�صيلها لأ�صحاب العمل بلغت
 224.119دينار ًا.
و�أك��دت الهيئة على متابعة �إج��راءات
العمالة املنزلية وذل���ك ع��ن طريق
�إدارة ا�ستقدام العمالة املنزلية للت�أكد
من التزام كافة املكاتب بالإجراءات
والقوانني املنظمة للعمل و�ضوابط
ا�ستقدام العمالة املنزلية .

«بلدية الجهراء» :تحرير  162مخالفة إعالن
ال
والكشف على  320مح ً

كتب �ضاحي العلي:

• جانب من ورشة العمل

ك�شفت بلدية الكويت عن الإجنازات التي حققتها ادارة التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حمافظة اجلهراء خالل
�شهر يوليو املا�ضي حيث مت الك�شف على  320حمال.
ويف هذا ال�سياق �أعلن مدير ادارة التدقيق ومتابعه خدمات
البلدية بالوكالة عبدالله ال�شمري اح�صائية االدارة ل�شهر
يوليو املا�ضي والتي ت�ضمنت الك�شف على  320حم ً
ال

وحترير  162خمالفة اعالن بر�سوم بلغت  3500دينار.
و�أ�شار ال�شمري الى انه مل يتم ال�صلح يف  127خمالفة ف�ضال
عن ال�صلح يف  35خمالفة.
وت��دع��و البلدية اجل��م��ه��ور يف ح��ال وج���ود �أي �شكوى
تتعلق بالبلدية �إل��ى عدم ال�تردد يف االت�صال على اخلط
ال�ساخن� أو التوا�صل عرب ح�ساب البلدية مبواقع التو�صل
االجتماعي و�سيتم اتخاذ االجراءات القانونية حيالها على
الفور.

توقيع بروتوكول بشأن شكاوى سيرفعها االتحاد بحق االحتالل

الكريوين« :المحامين العرب» شكل لجنة
لمحاكمة إسرائيل في «الجنائية الدولية»
�شكل امل�شاركون يف اجتماع الدورة
ال��ث��ان��ي��ة للمكتب ال��دائ��م الحت��اد
املحامني العرب الذي اختتم �أعماله
جلنة ل��زي��ارة املحكمة اجلنائية
الدولية لتوقيع بروتوكول ب�ش�أن
���ش��ك��اوى �سريفعها االحت���اد بحق
االحتالل الإ�رسائيلي يف فل�سطني.
وق��ال ام�ين ع��ام احت��اد املحامني
ال���ع���رب ن���ا��ص�ر ال��ك��ري��وي��ن �إن
امل�شاركني يف االج��ت��م��اع �أو�صوا
بت�شكيل جلنة م�شرتكة مع االحتاد
ال���دويل للقانونيني واملحامني
لتقدمي مذكرة �إلى املدعي العام يف
املحكمة اجلنائية الدولية بجرائم
ح��رب االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي بحق
ال�شعب الفل�سطيني.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س جمعية
امل��ح��ام�ين ��شري��ان ال����شري��ان ان
االجتماع الذي عقد بعنوان «متحدون
مع ًا ال�سقاط �صفقة القرن» خل�ص �إلى
برنامج عمل ملواجهة «�صفقة القرن»
والت�أكيد على �رضورة قيام الدولة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
وا�ضاف ال�رشيان ان جمعية املحامني
جت�سد مب�شاركتها يف االجتماع
حر�صها ع��ل��ى االل���ت���زام ب��دوره��ا
العروبي الذي «ربتنا وفطرتنا» عليه
القيادة يف الكويت وعلى ر�أ�سها �سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
مب�شاركة اال�شقاء العرب همومهم
وق�ضاياهم والتحديات التي تواجههم
ودع��م الن�ضال الفل�سطيني من اجل
قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س.
واكد حر�ص اجلمعية على االلتزام بهذا
املوقف واالنخراط يف جهود احتاد
املحامني العرب يف الت�صدي ملا
يعرف ب�صفقة القرن ومواجهة تطبيع
العالقات مع الكيان ال�صهيوين.
ونظم االحتاد ندوتني �ضمن فعاليات
ه��ذه ال��دورة ناق�شتا �سبل حماكمة
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي دول��ي � ًا على
جرائم احل��رب التي يرتكبها بحق
ال�شعب الفل�سطيني و�سبل مواجهة ما
يعرف ب�صفقة القرن.
و�أك��دت الندوتان �أن ما ح�صل من
ت��دم�ير ممنهج للعديد م��ن ال��دول
العربية حتى ما قبل االدارة االمريكية
احلالية و�إعادة البع�ض منها لفرتة
ما قبل ان�شاء الدولة هو جزء مهم من
اجزاء �صفقة القرن.
كما اكدتا ان ان�شغال كل قطر عربي
حاليا بهمومه �أدى ال��ى تراجع

• جانب من اجتماع املكتب الدائم الحتاد احملامني العرب

• وفد جمعية احملامني املشارك في االجتماع

الق�ضية الفل�سطينية خلف ق�ضايا
�أخرى داخلية الفتني �إلى �أن �صفقة
القرن لن تفر�ض حالة ال�سالم يف
ال�رشق الأو�سط.
وكان امل�شاركون يف الدورة الثانية
لالحتاد التي عقدت بعنوان «متحدون
معا ال�سقاط �صفقة القرن» قد ناق�شوا
على مدى ثالثة �أي��ام �سبل التحرك
دول��ي� ًا ال�ستخدام القانون الدويل
ملحاكمة االحتالل عن جرائمه �ضد
ال�شعب الفل�سطيني والتحرك مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الدولية
من اجل ا�سقاط الر�ؤية ال�سيا�سية
حلل الق�ضية الفل�سطينية املعروفة
ب�صفقة القرن وحتجيم تداعياتها

على االمة العربية.
و�شارك يف االجتماع امني عام احتاد
املحامني العرب نا�رص الكريوين
فيما �ضم وف��د جمعية املحامني
رئي�س اجلمعية �رشيان ال�رشيان
ومدير عام مركز التحكيم يف اجلمعية
حمد الن�صايف ومدير ع��ام املركز
الإعالمي يف احتاد املحامني العرب
طالل ال�شمري وع�ضو جمل�س �إدارة
جمعية املحامني الكويتية حممد
خريبط والأمني العام امل�ساعد احمد
القحطاين وامني �صندوق اجلمعية
عبدالرزاق العنزي ومن مركز حقوق
الإن�����س��ان م��اج��د اخلمي�س و�شاهر
ال�شمري.

