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أحيط علماً بالرسالة الموجهة لصاحب السمو لحضور المؤتمر المقرر عقده في باريس 8 و9 مارس بشأن احتياجات الدول للطاقة النووية

مجلس الوزراء كلّف »الهالل األحمر« بتقديم المساعدات لمتضرري هاييتي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه االسبوعي مساء 
اول م����ن امس ف����ي قصر بيان برئاس����ة رئيس 
مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الش����يخ 

جابر املبارك.
وقال وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
روضان عبدالعزيز الروضان في عقب االجتماع ان 
املجلس اطلع في مستهل اعماله على الرسالة التي 
تلقاها صاحب السمو األمير من رئيس اجلمهورية 
الفرنس����ية واملتضمنة الدعوة حلضور املؤمتر 
املقرر عقده في باريس خالل 8 و9 مارس املقبل 

في شأن احتياجات الدول للطاقة النووية.
ثم رحب املجلس بالزيارة التي يقوم بها للبالد 
فخامة الرئيس بهارات جاغديو � رئيس جمهورية 
غوايانا والوفد املراف����ق له والتي تأتي في اطار 

توطيد العالق����ات القائمة بني البلدين الصديقني 
وس����بل تنميتها في جميع املج����االت وامليادين 
متمني����ا لفخامته والوفد املرافق له طيب االقامة 

في البالد.
كما شرح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر مبارك للمجلس نتائج الزيارة 
الت����ي قام بها للبالد الرئي����س د. دانيلو تورك � 
رئيس جمهورية سلوڤينيا وفحوى احملادثات التي 
أجراها مع حضرة صاحب الس����مو األمير والتي 
تناولت أوجه تعزيز الروابط الثنائية القائمة بني 
البلدين الصديقني واملوضوعات األخرى موضع 

االهتمام املشترك.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس األمة واطلع 
بهذا الصدد على املوضوعات املدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث املجلس الش����ؤون السياس����ية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الساحة السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي.
وبهذا الصدد تابع املجلس بقلق وأسف عميقني 
أنباء الزلزال الذي ضرب جمهورية هاييتي مؤخرا 
وأس����فر عن أعداد كبيرة م����ن القتلى واجلرحى 
واملفقودين وخلف أضرارا مادية جسيمة وقد عبر 
املجلس عن صادق تعازيه ومواساته جلمهورية 
هاييتي الصديقة وأسر الضحايا كما كلف جمعية 
الهالل األحمر الكويتية مبتابعة جهودها لتقدمي 
املس����اعدات املمكنة ازاء هذه املأس����اة االنسانية 

تنفيذا ألمر صاحب السمو األمير.

المجدلي: 548 مسّرحًا استحقوا البدل
و129 حالة مازالت قيد الدراسة

»األشغال«: إنجاز وتنفيذ صيانة عامة لطرق وساحات في العاصمة
أعلنت وزارة االشغال ان ادارة صيانة محافظة العاصمة 
للطرق والشبكات قامت باجناز وتنفيذ صيانة عامة لطرق 

وساحات ومبان حكومية في عدة مواقع في العاصمة.
وقالت ادارة العالقات العامة بالوزارة في بيان صحافي 
امس ان من اهم االجن����ازات العمال الطرق صيانة طريق 
الدائري الرابع من ش����ارع محمد بن القاسم الى دوار االمم 

املتحدة ومواقف سيارات مستوصف اليرموك.
واضافت ان القطاع قام بصيانة مسجد الصقر مبنطقة 
العديلية واستحداث مواقف سيارات ملسجد الوزان مبنطقة 
مبارك العبداهلل وصيانة ش����ارع اخلليج العربي من دوار 
قصر السيف الى قصر دسمان وصيانة الطرق امام مركز 

الراشد للحساسية.
واوض����ح ان من اجنازات اعمال الطرق تبليط ش����ارع 
مبارك الكبير ومواقف االدارة العامة للمرور واس����تحداث 
طرق حول املقر الرئيسي للتأمينات االجتماعية باملرقاب 
واعادة انش����اء مواقف سيارات جمعية الدسمة التعاونية 
وصيانة طريق ش����اليهات الدوحة من جسر امغرة حتى 

الشاليهات. واس����تحدث القطاع مواقف سيارات احلرس 
الوطني وصيانة شارع االدريسي مبنطقة الفيحاء قطعة )1( 
وصيانة الطرق الداخلية ملنطقة بنيد القار وصيانة الطرق 
الداخلية للقطعتني )1 و3( بالش����ويخ الصناعية وصيانة 
مواقف جمعية غرناطة. واضافت االدارة ان االعمال شملت 
صيانة املواقف اجلنوبية لوزارة الدفاع على شارع محمد بن 
القاسم وصيانة وتبليط مواقف سيارات نادي الصليبخات 
الرياضي ومواقف جمعية الصليبخات والدوحة وتبليط 
اكتاف الشوارع الرئيسية مبنطقة الفيحاء واالرصفة حول 

مبنى التأمينات االجتماعية.
وشملت الصيانة تبليط مواقف جمعية الدسمة وجزء 
من ش����ارع العروبة مبنطقة اخلالدية وحول قصر نايف 
مبنطقة القبلة وبعض احلدائق العامة والشوارع الداخلية 
مبنطقة الشامية حول مخفر الشامية ومواقف جمعية الدعية 

ومواقف مدرسة مرمي بنت عبدامللك مبنطقة اخلالدية.
واش����ارت الى ان االعمال ش����ملت تبليط مواقف نادي 
الشهيد خالد اجليران مبنطقة كيفان ومواقف حديقة القدس 

بقطعة )2( بكيفان وحول مبنى اجلمارك ووزارة املواصالت 
مبنطقة الشويخ الصناعية وحول احلدائق العامة واملدارس 

مبنطقة كيفان.
وعملت الصيانة على استحداث دوار على شارع ابوظبي 
مقابل منطقة الدوحة وصيانة الطرق الداخلية للقطعتني 
)1و2( مبنطقة اليرموك وصيانة س����وق الصفارين خلف 
مجمع االوقاف وصيانة شوارع الشرق الصناعية وتنظيف 

شبكات االمطار والصرف الصحي حملافظة العاصمة.
وقالت االدراة في بيانه����ا ان ادارة الصيانة مبحافظة 
العاصمة قامت بصيانة املباني واملنشآت احلكومية في عدة 
مواقع باحملافظة ومنها صيانة مبان وغرف داخل قصر العدل 

واملباني الداخلية واجلهات اخلارجية لقصر نايف.
واضافت ان االعمال ش����ملت صيان����ة املباني الداخلية 
وارضيات الساحة الشمالية واعمال صيانة للقاعة االميرية 
ملس����جد الدولة الكبير واملبان����ي الداخلية ملتحف الكويت 
الوطني وصيانة جميع املسارح التابعة للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.

الرجعان: »التأمينات« استقبلت أكثر 
من ربع مليون مراجع عام 2009

اكد مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
حرص املؤسس���ة الدائم على تطوير اخلدمة التأمينية بهدف تقدمي 
خدمة مميزة جلمهور املراجعني مع احلرص على توفير البيئة املناسبة 
للموظفني ألداء اخلدمة بجودة عالي���ة، وذلك من خالل التجهيزات 

والتسهيالت املوجودة حاليا في املبنى الرئيسي والفروع.
وبني الرجعان ان ادارة اخلدمة التأمينية باملؤسسة استقبلت خالل 
عام 2009 اكثر من ربع مليون مراجع، حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى 
الرئيسي للمؤسسة 138.386 الف مراجع، كما بلغ عدد املراجعني لدى 
فروع املؤسسة في غرناطة وضاحية مبارك العبداهلل وبرج التحرير 

138.509 ألف مراجع.
وأوضح الرجعان ان حاالت االستفسار الهاتفي لدى مركز اخلدمة 
الهاتفية بلغت 178.800 الف استفسار. وبلغ اجمالي الشهادات التي 
مت اصدارها 271.264 الف شهادة منها 401 عن طريق خدمة التأمينات 

االلكترونية.

أسامة دياب
أشاد األمني العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي 
بتعاون اجلهات احلكومية واألهلية وجهودها في 
حل قضية املسرحني من القطاع اخلاص والعمل 
على احتوائها. وقال املجدلي في تصريح صحافي 
امس ان إجمالي عدد املسرحني من مؤسسات القطاع 
اخلاص بلغ 861 مس���رحا حتى نهاية املدة التي 

حددها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر املاضي.
واضاف انه مبناسبة انتهاء مدة تقدمي طلبات 
املسرحني في القطاع اخلاص اصدر مجلس الوزراء 
القرار رقم 568 بتشكيل جلنة تتولى دراسة كل 
أبعاد املشكلة واقتراح احللول العملية املناسبة 
على ان يتم تقدمي هذه الدراسة خالل فترة محددة. 
وقال ان  اللجنة باشرت أعمالها في دراسة آثار 
األزمة االقتصادية على س���وق العمل والعمالة 

الوطنية ومت اقتراح اآلليات واإلجراءات ملعاجلتها 
بهدف حماية العمالة الوطنية واألسر الكويتية 
من آثار األزمة. وذكر ان عدد مستحقي الصرف 
بلغ 548 مس���رحا وعدد غير مستحقي الصرف 
185 مسرحا فيما بلغ عدد احلاالت التي مازالت 

قيد الدراسة واستكمال الطلبات 129 حالة.
وقال ان عدد املعينني في القطاع اخلاص بلغ 
36 مواطن���ا وعدد املعينني في القطاع احلكومي 

من املسرحني 34 مواطنا.
وأضاف ان بعض الشركات رفضت توظيف 
الطلبات التي قدمت لها لعدم مطابقة ش���روط 

التعيينات لديها.
وقال املجدلي ان قانون النسب اجلديد الذي 
سيطبق في شهر مارس املقبل سيساهم في دعم 
مسيرة العمل الوطني بالقطاع اخلاص وسيوفر 

فرصا جديدة إضافية للمواطنني.

»كامز« للتدريب األهلي 
يحصل على شهادة 

ICDL تدريب
ليلى الشافعي

اعلن مدي���ر معهد كامز 
التابع  للتدري���ب االهل���ي 
النج���اة اخليرية  جلمعية 
ماج���د احلميدي عن اعتماد 
املعهد كمركز تدريب واختبار 
الدولية للحاسب  للرخصة 
اآللي ICDL مشيرا الى ان هذه 
اخلطوة االيجابية سيكون لها 
دور فعال في اكساب العمل 
اخليري والدعوي بالكفاءات، 
واعتبرها اضافة جديدة في 
سجل املعهد املشرف وعامال 
املركز من  اساس���يا يصبو 
خاللها ال���ى تنمية مهارات 

العاملني وصقل خبراتهم.
واضاف احلمي���دي في 
تصريح صحافي له ان معهد 
كامز منذ النش���أة وضع له 
سيكولوجية معينة يهدف 
من ورائها الى مواكبة ابرز 
التطورات العلمية احلديثة، 
وتزويد العاملني بها والذي 
بدوره ينعكس بااليجاب على 

امكانياتهم وقدراتهم.
وأع���رب عن س���عادته 
بالعمل اخليري، مشيرا الى ان 
الكويت اصبحت في مصاف 
القائم���ة على رعاية  الدول 
العمل اخلي���ري والدعوي 
وقطع���ت في ذل���ك املجال 
اشواطا عديدة، موضحا ان 
ابرز اولويات املعهد هي تنمية 
العمل اخلي���ري والدعوي 
وابراز دوره املشرف كونه 
غدا املسطرة التي يقاس بها 

تقدم املجتمعات.
واختتم احلميدي حديثه 
بدع���وة اجلميع الى تضافر 
اجلهود لتنمية وحتفيز العمل 
اخليري وأبدى ترحيبه مبن 
يريد ان يش���ارك املعهد في 

انشطته وبرامجه املميزة.

الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أول من امس

فهد الرجعان

فوزي املجدلي


