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»المواصالت«: اعتماد 107 من المتقدمين بطلبات النقل والتعيين

 فرج ناصر
اعتمد وزير املواصالت د.محمد البصيري دفعة 
جديدة من املتقدمني للجنة الدائمة للتظلمات والنقل 
والندب والتعيني والبالغ عددهم 107 متقدمني من 

املرشحني لديوان اخلدمة واملتقدمني للوزارة.
ودعت ال���وزارة املتقدمني الى مراجعة مكتب 

خدمة املواطن لالطالع على اسمائهم.

يذك���ر ان طلبات املتقدمني تتم اما عن طريق 
الوزارة او عن طريق وزير املواصالت او وكيل 
وزارة املواص���الت او اللجن���ة الدائمة او خدمة 

املواطن.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أن هناك 
العديد من الدفعات س���تصدر الحقا خالل األيام 

املقبلة.

خالل لقائه القائمين على المشروع

العفاسي: مواصلة الجهد لميكنة خدمات »الشؤون«
وإلغاء الدورة المستندية الورقية تسهياًل على المواطنين

المجدلي: صرف العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
ومكافآت التدريب الميداني للطلبة قبل العيد

أعلن أن 155 مسرحًا استوفوا الشروط وتسّلموا 105 آالف دينار

العتيبي: 2.355 مليون دينار قيمة مساعدات قدمها 
بيت الزكاة  لـ 7491 أسرة خالل شهر يوليو

محمد هالل الخالدي
أش����اد أمني عام برنامج إعادة 
العاملة واجلهاز  الق����وى  هيكلة 
التنفي����ذي للدولة باإلنابة فوزي 
املجدلي بقرار البنك الوطني وبنك 
اخللي����ج الداع����م لبرنامج إعادة 
الهيكل����ة وتوفير فرص وظيفية 

للمسرحني في القطاع اخلاص.
وق����ال املجدلي ف����ي تصريح 
صحافي ان مثل هذا القرار يأتي 
في اطار التعاون الالمحدود من قبل 

املؤسسات مع ادارة البرنامج.
واشار الى ان البنكني املذكورين 
يرغبان في تبني مبادرة من شأنها 
املساهمة في وضع احللول اإليجابية 
لظاهرة املسرحني الكويتيني والتي 
كان����ت احدى انعكاس����ات األزمة 
االقتصادية العاملية.واشار املجدلي 
الى ان املبادرة تتلخص في رغبة 
البنكني في احلصول على قائمة 
بأسماء املتقدمني لدى البرنامج من 
هذه الفئة على ان تكون مقتصرة 
على حملة الدبلوم كحد أدنى وان 
تتضمن بعض املعلومات األولية 
املهمة كاألس����م واملؤهل الدراسي 
وآخر مسمى ووظيفي وآخر جهة 

أعلن بيت الزكاة اس����تمراره في تقدمي 
املساعدات االجتماعية للمحتاجني من األسر 
التي يعمل بيت الزكاة على مساعدتها عبر 

إدارة اخلدمة االجتماعية.
وصرح مدير إدارة اخلدمة االجتماعية 
في بيت ال����زكاة محمد العتيبي بأن البيت 
حرص على املس����اهمة ف����ي حتقيق النمو 
والتق����دم في املجتمع واألم����ن االجتماعي 
وتوفير س����بل العيش الكرمي ألفراده من 

خالل تقدمي املساعدات املختلفة لهم.
وأشار إلى أن مشروع املساعدات العينية 
مت تدشينه مع وضع حجر أساس بيت الزكاة 
والذي يعتبر ملشروع احليوي الرئيسي الذي 
من أجله أنشئ بيت الزكاة حيث يهدف إلى 
رعاية األسر التي تعاني من عدم القدرة على 
الكرمية ألفرادها  تلبية احتياجات احلياة 

بسبب عدم توافر الدخل املالي املناسب.
وقال العتيبي ان إجمالي املساعدات املالية 
التي قدمها البيت خالل شهر يوليو املاضي 
بلغ 2355543 دينارا اس����تفادت منها 7491 
أسرة محتاجة وقد تضمنت هذه املساعدات 
مبالغ شهرية بلغت قيمتها 346450 دينارا 
اس����تفادت منها 150 أس����رة كما تضمنت 
املساعدات قروضا حس����نة بلغت قيمتها 

402900 دينار استفادت 
منها 154 أسرة أما عدد 
األسر التي استفادت من 
نظام املساعدات املقطوعة 
فقد بلغ عددها 7187 أسرة 
صرف لها مبلغ 1606193 

دينارا.
وب����ني العتيب����ي أن 
األس����ر احملتاج����ة هي 
موض����ع عناي����ة البيت 
الدائمة حيث يس����عى 
لسد حاجتها ويستقبل 
طلباتها من خالل نظام 
ال����ذي يتضمن  املغلف 
طلب املساعدة وجميع 

األوراق الثبوتية واملستندات الالزمة لدراسة 
احلالة والتأكد من صحة البيانات املقدمة 

من أجل تقدير مبلغ املساعدة.
ولفت العتيبي إلى إن مشروع املساعدات 
العيني����ة موجه إلى داخل املجتمع لصالح 
األس����ر احملتاجة من املواطن����ني واملقيمني 
وان إدارة اخلدمة االجتماعية هيأت له مبا 
متتلكه من كوادر بش����رية متخصصة في 
البحث االجتماعي والعمل من خالل أنظمة 

ولوائح تناسب طبيعة 
العمل فيه، موضحا أن 
املشروع مرتبط بقاعدة 
بيانات الكترونية تضمن 
حفظ بيانات وسجالت 
املراجعني بشكل ييسر 
دراسة طلبات املساعدة 
املقدمة م����ن املراجعني 
وص����رف املس����اعدات 
بطريقة آلية تتميز بالدقة 

والسرعة. 
وأك����د العتيب����ي أن 
إدارة اخلدمة االجتماعية 
في بيت الزكاة تس����عى 
للحفاظ على املستوى 
الراقي الذي حقق����ه البيت من خالل فوزه 
بكل من جائزة جمعية الشفافية الكويتية 
وجائزة البحرين للعمل اإلنساني وجائزة 
جاب����ر للجودة لعام 2008 وذلك بتصريف 
أعماله����ا مبختلف الط����رق احلديثة وفقا 
إلس����تراتيجية البيت وأهدافه.على صعيد 
آخر ذكر العتيبي ان إدارة اخلدمة االجتماعية 
قامت بإعداد وجتهيز صالة خاصة الستقبال 
املراجعني م����ن ذوى االحتياجات اخلاصة 

وكبار الس����ن واملرضي في شهر رمضان 
املاض����ي وذلك حرصا من بيت الزكاة على 
تقدمي خدمة متميزة لتلك الفئة، وفي إطار 
خطة عمل اإلدارة الرمضانية قامت بتشكيل 
فريق عمل يتولى تنفيذ خطة إعداد صاالت 
االس����تقبال اإلعداد املناسب لتكون مهيأة 
الستقبال املراجعني على فترتني صباحية 
ومسائية وتقدمي جميع التسهيالت املمكنة 
الجناز طلباتهم بالصورة املمكنة ومراعاة 

أحوال كبار السن.
كما مت حتديد امليزانية اخلاصة مبتطلبات 
األسر احملتاجة خالل شهر رمضان املبارك 
ومتابعة صرف املساعدات النقدية لألسر 
املس����تفيدة واملدرجة ضمن نظام احلاالت 
الدائمة وتفعيل نظام الرس����ائل القصيرة 
للمراجعني بعد صدور قرار املساعدة وحتديد 
موعد املراجعة وذلك بالتنسيق مع إدارتي 
نظم املعلومات والش����ؤون املالية في بيت 

الزكاة.
وأعرب العتيبي في ختام تصريحه عن 
خالص شكره وتقديره جلميع متبرعي بيت 
الزكاة على ثقتهم الكبيرة التي أولوها للبيت 
وكان لها األثر الطيب في دعم مسيرته اخليرة 

وتقدمي خدمات أفضل لألسر احملتاجة.

عمل بها وسبب إنهاء اخلدمة حتى 
يتسنى للبنكني االتصال باملذكورين 
متهيدا لوض����ع برنامج ملقابلتهم 
واالستفادة من هذه اخلبرات على ان 
يشمل التخصصات أيضا القطاعات 

املصرفية واملالية والعقارية.
واعرب األم����ني العام باإلنابة 
فوزي املجدلي عن سعادته البالغة 
بهذا التفاعل السريع الذي يحقق 
األهداف الوطنية للبرنامج ويساهم 
في دعم العمالة الوطنية ومساندة 
العمالة  ف����ي توجي����ه  احلكومة 
الوطنية للعمل بالقطاع اخلاص.
وناشد املجدلي باقي املؤسسات 
الوطنية لتبني مثل هذه املبادرات 
الستقطاب املسرحني والباحثني 
عن عمل وإيجاد الفرص الوظيفية 
التي تتوافق واحتياجات س����وق 
العمل م����ن اخلريجني والباحثني 

عن عمل.
ومن جانب آخر أعلن املجدلي 
ان عدد املسرحني الذين استوفوا 
الش����روط حتى نهاية األسبوع 
املاضي بلغ عدده����م 155 وقد مت 
صرف مبلغ 105 آالف دينار حتى 
اليوم )األح����د( واضاف ان هناك 

دفع����ات جديدة س����يتم صرفها 
للمستحقني من املسرحني خالل 
األس����بوع اجلاري بعد استكمال 
بياناتهم لتحقيق جميع شروط 
االستحقاق بهدف تخفيف األعباء 
االجتماعية واألسرية عن املسرحني 

قبل حلول عيد الفطر السعيد.
واشار املجدلي الى انه سيتم 
صرف العالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد للعاملني بالقطاع اخلاص 
قبل العيد، وكذلك مكافآت الطلبة 
الذي����ن قام البرنام����ج بتدريبهم 

خالل فصل الصي����ف في العديد 
من شركات القطاع اخلاص حيث 
بلغ عددهم أكث����ر من 700 طالب 
وطالبة وقد حققت فترة التدريب 
للطلبة الكثير من النجاحات على 
مستوى التدريب امليداني وتهيئتهم 
للعمل بالقطاع اخلاص وتعريفهم 
بأهمي����ة القطاع اخلاص في بناء 
اقتصاد وطني بس����واعد كويتية 
وكذلك التعريف مبختلف الوظائف 
التي يحتاجها القطاع اخلاص من 
خريجي الثانوية العامة والتعليم 
التطبيقي واجلامعة مبا يتوافق 
وتخصصاتهم الدراسية والعلمية 

واحتياجات القطاع اخلاص.
واشار املجدلي الى ان البرنامج 
تلقى شكر وتقدير العديد من أولياء 
أمور الطلبة على هذا اإلجناز املميز 
ف����ي تدريب أبنائه����م وتعريفهم 
ملختلف قطاعات القطاع اخلاص 
واستثمار إجازة الصيف مبا يعود 

عليهم بالنفع واخلبرة.
البرنام����ج هذا الصيف  وقام 
وللسنة السادس����ة على التوالي 
بتنظيم برنامج تدريبي للطلبة مع 
عشرات الشركات احمللية لتوظيف 

الطلبة في الصيف واستفاد منه 
الطلب����ة والطالبات  املئات م����ن 
الذين يخوضون جتربة التدريب 
في املصارف وشركات السيارات 
الهواتف واجلمعيات  وش����ركات 
التعاوني����ة وش����ركات األغذية 
واألسماك وغيرها بصورة تدعم 
ثقة الطلبة بأنفسهم وترغبهم في 
العمل بالقطاع اخلاص مستقبال 
بهدف تهيئتهم لدخول هذا العالم 
امله����ارات وقدرات  الرحب وبناء 

العمل األساسية لديهم.
يذكر ان اجمالي عدد املتقدمني 
منذ بدء استقبال املسرحني بتاريخ 
2009/8/9 وحتى 2009/9/2 بلغ 
425 مراجعا منهم 264 من الذكور 

و161 من اإلناث.
وفي ختام تصريحه الصحافي 
دعا فوزي املجدلي جميع االخوة 
واألخوات املسرحني من مؤسسات 
القطاع اخلاص ممن  وش����ركات 
تنطبق عليهم الشروط التي حددها 
مجلس ال����وزراء املوقر مراجعة 
برنام����ج اعادة الهيكل����ة لتقدمي 
طلباتهم مصطحبني معهم األوراق 

واملستندات الالزمة لذلك. 

أشاد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق د.محمد 
العفاس���ي بتضافر جهود القائمني على تنفيذ مشروع 
امليكنة ودورها في اخلطة اخلمسية للوزارة، كما حث 
القائمني على تنفيذ املشروع على بذل اجلهد ومواصلة 
العمل لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة مليكنة خدمات 
الوزارة واللغاء الدورة املستندية الورقية وحتقيق آلية 
تنفيذ تلك اخلدمات بهدف رفع املعاناة عن املواطن واملقيم، 
جاء ذلك خالل اجتماع الوزير العفاسي بالقائمني على 
تنفيذ مشروع امليكنة وبحضور وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري، والوكيل املس���اعد 
لشؤون التعاون حمد املعضادي، والوكيل املساعد لشؤون 

العمل منصور املنصور، ووكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمد الرومي، والوكيل املساعد للبعثات ونظم املعلومات 
طارق اخلالد حيث تعرف الوزير على مدى التقدم الذي 
وصلت اليه اخلطة التنفيذية لتشغيل منظومة قطاع 
العمل والرعايا االسرية، كما بني القائمون على املشروع 
اجلهد املبذول والدور الكبير املناط بهم ومدى التنسيق 
بني كل من ديوان اخلدمة املدنية وهي اجلهة القائمة على 
تنفيذ االنظمة املس���تخدمة باملشروع ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، ومن جانبه اكد وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي على استعداد الديوان التام لتنفيذ 
جميع املتطلبات اخلاصة الجناح املشروع الوطني والذي 

يحظى باهتمام القيادة السياسية. 
وفي نهاية االجتماع تقدم الوزير بالشكر والتقدير الى 
جميع القائمني على تنفيذ املشروع واجلهات احلكومية 
املشاركة وطالبهم بسرعة بدء التشغيل في اقرب وقت 
ممكن من اجل رفع املعاناة عن اصحاب العمل والعمال 
ومستحقي املساعدات االسرية وحضر االجتماع مدير 
ادارة احلاسب اآللي جميل ميرزا واملنسق العام لقطاع 
العمل عبداحلكيم شعبان ومستشار، نظم املعلومات محمد 
البدراوي ومن ديوان اخلدمة املدنية كل من مدير مركز 
نظم املعلومات احمد عبداجلليل، ومدير عام املش���روع 

طارق املدني، ومنسق عام املشروع ناصر الدوسري.

جنيڤ: صاحب السمو يبذل جهودًا كبيرة
لحماية البيئة ودعم الجهود الدولية في هذا المجال

خالل ملتقى أقيم على هامش المؤتمر العالمي الثالث للمناخ

جنيڤ � كونا: اشادت حكومة 
كانتون جنيڤ باجلهود التي يبذلها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حلماية البيئة ودعم اجلهود 

الدولية في هذا املجال.
وأعرب رئيس كانتون جنيڤ 
ديڤيد هيلر في كلمة ألقاها خالل 
ملتقى أقيم عل����ى هامش املؤمتر 
العاملي الثالث للمناخ الذي اختتم 
ام����س األول عن ش����كره  أعماله 
لصاحب السمو األمير وحلكومة 
الكويت على الدع����م الذي قدماه 
واتاح����ة تنظيم هذا املؤمتر الذي 

يخدم البرامج الدولية البيئية.
وأكيد هيلر ان هذا الدعم الكويتي 
الكويت بحماية  يعكس اهتم����ام 
البيئة ودعمها لالس����تراتيجيات 

املتفق عليها حلماية البيئة.
وحتدث هيلر عن الصعوبات 
التي تواجهها قضية البيئة، الفتا 
ال����ى ان العالم يق����ف اليوم أمام 
حتديات خطيرة بس����بب قضية 
التغير املناخي ستطول اقتصادات 

وشعوب الدول النامية قبل غيرها 
ما يتطلب جهودا مشتركة تتجه 

لصالح خير االنسانية جمعاء.
من جانبه، وجه مندوبنا لدى 
األمم املتحدة في جنيڤ الس����فير 
ض����رار رزوقي رس����الة للمؤمتر 
اوضح فيها مساندة الكويت للعديد 
من املشاريع البيئية حول العالم 
السيما انها كانت ضحية إلحدى 

اسوأ الكوارث البيئية حني مت اشعال 
آبارها النفطية بشكل متعمد خالل 

االحتالل العراقي.
وأضاف رزوق����ي ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
واحلكومة الكويتية حريصان على 
دعم املؤمتر العاملي الثالث للمناخ ملا 
سيوفره من اجراءات فعالة حلماية 

البيئة.

د.محمد العفاسي خالل لقائه القائمني على مشروع امليكنة

التقى األهالي واستمع إلى شكواهم

الشريعان تابع إصالح عطل في كيبل كهربائي 
بالقادسية ووعد بحل جميع مشاكل المنطقة

تابع وزي���ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان تبديل كيبل 
القادسية  كهربائي في منطقة 
بعدما انتقل لالشراف على اداء 
وعمل فريق طوارئ العاصمة 

حيال العطل.
وقال مراقب طوارئ العاصمة 
م.محمد الشرهان في تصريح 
صحافي انه في متام الس���اعة 
الثامنة مس���اء تلقت طوارئ 
العاصم���ة بالغا م���ن األهالي 
بوجود عطب في احد الكيبالت 
مبنطقة القادسية وحتديدا في 
قطعة 8 شارع 83 حيث انتقل 

الفريق املختص على الفور ومت حتديد اخللل الذي 
تبني انه وصلة كيبل تغذي ثالثة منازل.

واشار الش���رهان الى انه مت فصل الكهرباء 
مؤقت���ا عنها واصالح العط���ل من خالل اضافة 
وصلة جديدة واعادة التيار الكهربائي اليها بعد 
ساعة ونصف الساعة، مش���يرا الى ان الكيبل 

سيتم تبديله بالكامل في األيام املقبلة.

واض���اف »فوجئنا بوجود 
وزي���ر الكهرباء وامل���اء د.بدر 
الشريعان في املوقع وهذا ان 
دل على ش���يء فامنا يدل على 
حرص الوزير على متابعة اعمال 
وصيانة فرق الوزارة عن قرب 
وكيفية تعاملها مع األحداث«.

التقى  وفي السياق نفسه، 
الوزير الشريعان ببعض األهالي 
السيما القريبني من مكان عطل 
الكيبل وتبادل معهم األحاديث 
الودية وتعرف على املش���اكل 
الت���ي يواجهونها الس���يما ما 
يخ���ص الكهرب���اء حيث وعد 
الوزير الش���ريعان بحل كل مش���اكل الكهرباء 
التي تواجه املواطنني في القادسية بشكل خاص 
والكويت بشكل عام، مؤكدا انه جاء خلدمة الكويت 

وأهلها.
وتواجد في مكان العطل مدير ادارة شبكات 
التوزيع الكهربائية م.عبد الوهاب التركي وبعض 

مسؤولي الوزارة وجموع من املواطنني.

د.بدر الشريعان

السفير ضرار رزوقي ديڤيد هيلر

فوزي املجدلي

محمد العتيبي

ينعــــى

�أ�سامه �سعيد �سالمه

حممد نبيه حممد حلبي
والد زوجته املرحوم باإذن اهلل تعاىل

تقبــل التعــازي
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