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خلود الشهاب تستقبل املهنئني بالعيد

أعلنت وكيل وزارة املواصالت املهندسة خلود الشهاب عن االنتهاء 
من جميع املشاكل املتعلقة بالبريد املتكدس في القطاع مؤكدة ان 
الــوضــع احلــالــي ال يشهد اي  تكدس بفضل جهود قــيــادات البريد 
واملوظفني في ضبط آلية العمل وتشكيل فريق متخصص عمل خالل 

فترة عيد االضحى الجناز الطرود وتوزيعها اوال باول .
 وقالت الشهاب خــالل استقبالها املهنئني من قــيــادات وموظفي 
ــوزارة ستقوم بصرف  ــوزارة مبناسبة عيد األضحى املبارك أن ال ال
مليون و ٦50 الف دينار  مع رواتب شهر أغسطس احلالي  وهو اجلزء 
املتبقي من مستحقي األعمال املمتازة والتي مت رفعها لوزارة املالية ، 

فيما تواصل استقبال طلبات التظلم لدراستها .
 وأوضحت شهاب أن الــوزارة تنتظر الرد بشأن  املوافقة النهائية 
من ديوان اخلدمة املدنية بعد عمل التعديالت الالزمة من أجل اعتماد 
الهيكل التنظيمي اجلديد ، نافيه أن يكون هناك إلغاء لبعض اإلدارات 
احلالية مشيرة الى ان بعض اإلدارات مت الغائها قبل تسلمها زمام 

االمور في املواصالت  
 وحول هيكل الوزارة اجلديد اكدت الشهاب بانه لن يتم إلغاء بعض 
القطاعات في الـــوزارة وان الهيكل اجلديد سينظم العمل وترتيب 
االختصاصات بشكل يتوازن مع عمل الوزارة السيما ان مركزية العمل 
السابقة ستنتهي مع االضافات اجلديدة التي طلبها الوكالء املساعدون 
، وقالت بان تعديالت الهيكل اجلديد لن تؤثر في مسميات املناصب 
اإلشرافية وسيبقى الوضع على ماهو عليه مؤكدة ان الفترة احلاليه لن 

تشهد تدوير بني الوكالء او املدراء
 وحول خصخصة قطاع البريد افادت الشهاب ان الــوزارة ستقوم 
بخصخصة قطاع البريد وهي حالياً بانتظار املوافقات الالزمة من 

الفتوى والتشريع .
وإنــطــالقــاً مــن خطة العمل التي أعلنتها مــؤخــراً وكيلة وزارة 
املواصالت م.خلود الشهاب ، والتي أحدى ركائزها األساسية بيئة 
العمل وحتديداً املوظفني ، قامت وكيلة الوزارة فور مباشرتها للعمل 
من بعد إجازتها اخلاصة بتكرمي عدد 70 موظف من قطاع البريد 
وذلك بحضور مدير إدارة احلركة البريدية صديقه خاجه ومدير إدارة 
الطرود البريدية باإلنابه خالد القصبا ، نظير جهودهم التي بذلوها في 
تيسير احلركة البريدية والقضاء على التكدس الذي حصل منذ فتره 
ألسباب خارجه عن اإلرادة ، حيث كان دور هؤالء املوظفني فعال خالل 

فترة إجازة عيد األضحى مؤخراً .
ــدت الشهاب ان الفتره املقبله ســوف تشهد تكرمي املزيد من  وأك
املوظفني بالقطاعات املختلفة وذلك سعياً نحو حتسني وتطوير بيئة 

العمل .
 اجلدير بالذكر ان الشهاب إتخذت مؤخراً عددا من القرارات التي 
تصب في مصلحة املوظفني ومنها إعتماد درجات اإلختيار لعدد 765 
موظفاً من جميع قطاعات الوزارة ومنح بعض املوظفني ميزة البصمة 
الواحده وفقاً لطبيعة العمل وفتح باب النقل بني القطاعات منذ شهر 

يونيو خالفاً للسابق والذي كان في شهري ابريل واكتوبر .

خالل استقبالها املهنئني من قيادات وموظفي» املواصالت« 

الشهاب: ننتظر موافقات »الفتوى والتشريع« 
بشأن خصخصة البريد

2018 أغلبهم مدرسني  577 عاماًل فقط دخلوا القطاع احلكومي في    

8 آالف مصري  العقيل: غير صحيح دخول 
شهريًا لسوق العمل الكويتي

فــي تصريح للصحافيني على هامش 
استقبالها املهنئني بعيد األضحى املبارك 
ـــة لــلــشــؤون  ـــدول ــت وزيـــــرة ال ــال ــــس، ق أم
االقتصادية مرمي العقيل إن سوق العمل في 
بؤرة اهتمامنا وإن األرقــام التي نشرت عن 
دخــول 8 آالف مصري شهرياً إلــى الكويت 
بناء على تقرير جهاز إحصائي في مصر هي 
أرقــام غير صحيحة، كاشفة أنه بالرجوع 
الى االحصائيات الكويتية تبنينّ أن املعدل 
الشهري احلقيقي لدخول العمالة املصرية 
فــي القطاع األهــلــي بالكويت تــتــراوح بني 

1400 و2200 شهرياً.
وأضافت العقيل إن إجمالي أذونات العمل 
للعمالة املصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 
ألف إذن عمل، مت إلغاء 23 ألفاً منها على مدار 
العام نفسه، مشيرة إلى أن العمالة املصرية 
التي دخلت القطاع احلكومي في 2018 تبلغ 
577 عامالً، أغلبهم مدرسني، وأن ما ال يقل 
عن 10 آالف مصري من امللحقني بالعمالة 
التي دخلت بالفترة نفسها، في سن األطفال 

وتتراوح أعمارهم بني 5 سنوات و16 سنة.
وأشــارت الى أن العمالة املصرية حالها 
حال باقي العمالة، تدخل البالد بناء على 
عقود وحلاجة سوق العمل إليها، الفتة إلى 

أن هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح 
العمل وفقاً الحتياجات السوق وضوابط 

االستقدام.
ورداً على ســـؤال بــشــأن تطبيق نسب 
العمالة الوطنية اجلديدة في القطاع االهلي 
ورفــع الــرســوم، كشفت العقيل عن تأجيل 
تطبيق القرار اجلديد ألسباب فنية والعمل 
على إعادة تصنيف االعمال وتعديل األنظمة، 

بالتعاون مع وزارة التجارة، وليس إلعادة 
النظر، مشيرة الــى ان الــرســوم في القرار 
اجلــديــد مهمة بهدف احلــرص على توفير 

وظائف للكويتيني بالدرجة األولى.
وحول إمكانية وصول عدد سكان الكويت 
الى 5 ماليني نسمة بحلول 2020، استبعدت 
الــوزيــرة العقيل هــذه االرقـــام، مشيرة الى 
انه مع الضوابط التي مت وضعها في الفترة 
االخيرة ومع القرارات املتوقع صدورها من 
اللجنة العليا للتركيبة السكانية، فسيكون 

هناك تقنني كبير ألعداد الوافدين.
وأكــدت استمرار التوجه لتكويت بعض 
الوظائف في القطاع اخلــاص، مشيرة إلى 
أن هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد 
ــي بالفعل  ـــاص، وه بــقــوة فــي الــقــطــاع اخل
موجودة في كثير من القطاعات املصرفية 

والشركات وغيرها.
وشــددت على استعداد اجلهات التابعة 
لها لتحقيق املزيد من االجنازات خالل الفترة 
ــواء مــا يتعلق باألمانة العامة  املقبلة، س
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية أو الهيئة 
العامة للقوى العاملة واجلهات االخــرى، 
مؤكدة مد يد العون والتعاون بشكل أعمق 

مع مجلس األمة خالل املرحلة املقبلة.

مرمي العقيل

أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية أن عدد 
احلاالت املستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة 
قطاع الرعاية االجتماعية فــي كــل اإلدارات 
خــالل شهر يوليو املاضي بلغ 5342 حالة. 
وأوضحت الــوزارة أن الـ 5342 حالة توزعت 
على إدارة احلضانة العائلية )1051 حالة(، 
وإدارة رعاية األحــداث )519 حالة(، وإدارة 

رعاية املسنني )3772 (حالة.
أما فيما يتعلق بنسبة املستفيدين من خدمات 
إدارة احلضانة العائلية عن شهر يوليو، فقد 
بينت اإلحصائية أن إجمالي احلاالت املستفيدة 
بلغ 1051 حالة، وتوزعت على دار األطفال 

)33 حالة(، ودار الفتيات )8 حالة(، وبيوت 
الضيافة )84 حالة(، وقسم احلضانة )626 
حالة(، وقسم متابعة شــؤون األبناء )230 
حالة(، وقسم رعاية الكويتيني باخلارج )70 
حالة. وذكرت اإلحصائية أن عدد املستفيدين 
من خدمات إدارة رعاية األحداث عن شهر يوليو 
بلغ 519 حالة، توزعت على االستقبال )5 
حالة(، والضيافة االجتماعية )7 حالة(، ودار 
ــاالت(، والرعاية االجتماعية  املالحظة )6 ح
)23 حالة(، والتقومي االجتماعي )28 حالة(، 
واملراقبة االجتماعية اختبار قضائي )335 
حالة(، واملراقبة االجتماعية نيابة األحــداث 

)85 حــالــة(، واملــراقــبــة االجتماعية البحث 
االجتماعي )30 حالة.

وبينت أن عدد املستفيدين من خدمات إدارة 
رعاية املسنني بلغ 3772 حالة، منها 27 حالة 
في الرعاية اإليوائية، 3745 حالة في اخلدمة 

املتنقلة للمسنني في منازلهم.
ـــاالت  ـــدد احل ــة ان ع ــي ــائ ــص وبــيــنــت األح
املستفيدة من بطاقات االولوية ذكــوراً واناثا 
بلغ 566 حالة ، فيما بلغ عدد التقارير الطبية 
املنزلية الصادرة لهيئة اإلعاقة 21 تقارير، و6 
حاالت سريرية محولة من الهيئة العامة لذوي 

اإلعاقة.

5342 مستفيدًا   »الشؤون«: 
من خدمات الرعاية االجتماعية
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