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الشيخ مشعل األحمد متوسطا وفد »التأمينات«

مشعل األحمد: »الحرس« يساهم في تطوير
اآللة العسكرية للوصول إلى حفظ األمن واالستقرار

البرجس يتلقى دعوة لزيارة بلغاريا
قام س���فير بلغاريا ل���دى الكويت اليكو 
شفاشيف بزيارة جلمعية الهالل االحمر وذلك 
لبحث اوجه التعاون م���ع الصليب االحمر 

البلغاري.
وقالت اجلمعية في بيان صحافي ان السفير 
شفاشيف وجه دعوة رسمية الى رئيس جمعية 
الهالل االحمر الكويتي برجس حمود البرجس 

لزيارة بلغاريا وذلك لبحث اوجه التعاون مع 
الصليب االحمر البلغاري.

واضافت ان زيارة الس���فير الى اجلمعية 
تأتي لتس���ليم الدعوة الرس���مية للبرجس 
لزي���ارة الصليب االحمر ف���ي بلغاريا وذلك 
لبحث املشاريع املش���تركة بني الطرفني في 

املجاالت االنسانية واالغاثية.

البدر: نسعى لتنفيذ الخطة الخمسية

»الزراعة« ترفع الحظر عن استيراد الطيور من إسبانيا

كشف رئيس هي���ئة الزراعة م.جاسم البدر 
عن االجراءات العاج���ل���ة املت���خذة باله����يئة 
للمتابعة الدورية املس���تمرة لتن���فيذ برنامج 
عمل احلكومة وخطة التنمية للهيئة وااللتزام 
باجلدول الزمني احملدد لكل املشروعات املدرجة 

بالبرنامج.
 واستطرد البدر مشيرا الى عمليات التنسيق 
املس���تمرة بني الهيئة وبلدية الكويت لالنتهاء 
من تخصيص االراضي املطلوبة لتنفيذ اخلطة 

وبرنامج عم��ل احلك��ومة، كاش���فا عن تنظيم 
اجتماع موس��ع عل ى مس���توى قياديي كل من 
الهيئ���ة والبلدية للب���ت في املوض��وعات التي 
مازالت قي��د البح���ث بني اجل��هتني وس������رعة 
تسليم االراضي املطل��وبة، مض�����يفا ان الهي����ئة 
قد قامت بتف��ويض ع��دد من مس���ؤوليها لتسلم 
االراضي ال�خاصة بك���ل قط���اع من قط��اعات 
العم���ل بالهيئ���ة )نباتي وحيواني وس���مكي 

وجتميلي(.

أص��در رئي���س مجلس االدارة املدير العام 
الزراع��ة وال��ثروة  العامة لش�������ؤون  للهيئة 
السمكية م.جاس���م البدر ق��رارا يق��ضي برفع 
احلظر مؤقت���ا عن اس���تيراد الصقور وطيور 
الزينة واحلمام وبي���ض التفريخ والصيصان 
عم���ر يوم واحد للدج���اج البياض والالحم من 

مملكة اسبانيا.
وأكد الق���رار ض���رورة ان تخض���ع جميع 

االرساليات الصحية التي تصدرها ادارة الصحة 
احليوانية باله���يئة طب��قا إلج���راءات املنظمة 
العاملية للصح���ة احليوانية )OIE(. ويأتي هذا 
القرار على ضوء تقارير من املنظمة تفيد بخلو 
اس���بانيا من مرض انفلونزا الطيور، يذكر ان 
الهيئة كانت اصدرت قرارا بفرض حظر مؤقت 
على االستيراد من مملكة اسبانيا في شهر يوليو 

من عام 2009.

فرص عمل كويتية
لـ 13272 مصريًا

من يناير حتى
مارس 2010

كشف تقرير حديث صادر عن 
العاملة والهجرة  القوى  وزارة 
املصرية عن أن فرص العمل التي 
مت توفيرها وشغلها بالفعل في 
اخل����ارج خالل الثالثة ش����هور 
األولى م����ن العام احلالي بلغت 
نحو 127 أل����ف فرصة عمل في 

16 دولة. 
وأشار التقرير إلى أن سوق 
العمل السعودي جاء في املرتبة 
األولى من حيث استيعابه للعمالة 
املصري����ة حي����ث بلغت فرص 
العمل للمصريني فيه نحو 57 
ألفا و142 فرصة عمل وبلغت في 
األردن نحو 30 ألفا و609 فرص 
عم����ل وفي الكويت نحو 13 ألفا 
و272 فرصة عمل تلتها اإلمارات 
بنحو 9 آالف و864 فرصة عمل 
ثم اجلماهيرية الليبية بنحو 7 
آالف فرصة عمل ثم قطر بنحو 
2535 فرصة عمل ثم كل من لبنان 
والبحرين والسودان وسورية 

واليونان وإيطاليا.
القوى  وصرح����ت وزي����رة 
العامل����ة والهج����رة املصري����ة 
عائش����ة عبدالهادي بأن فرص 
العم����ل تباينت ما ب����ني أطباء 
ومدرسني ومحاسبني ومهندسني 
ومندوبي مبيع��ات وعمالة فنية 
في قطاعات التش����ييد والبناء 
والزراعة والسياحة واخلدمات 
املعلوم����ات  وتكنولوجي����ا 
واالتصاالت وأن معدالت الطلب 
على العمالة املصرية س����جلت 
ارتفاعا بنحو 8% عن نفس الفترة 
الطلب  املاض����ي وأن  العام  من 
على العمالة من حملة املؤهالت 
املتوسطة جاء في املرتبة األولى 
تلتها العمالة من حملة املؤهالت 
العلي����ا ثم حملة املؤهالت فوق 

املتوسطة.

الشيخ سالم العلي أصدر توجيهاته بمد جسور التعاون مع جميع المؤسسات

انطالقا م���ن التوجيهات 
السامية لسمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
مبد جسور التعاون في إطار 
من التنسيق املشترك وتبادل 
اخلبرات واملعلومات لكل ما 
من شأنه أن يرفع من مستوى 
األداء ويرتق���ي به ملا يصب 
العزيز،  الوطن  في مصلحة 
ق���ام نائب رئي���س احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
باس���تقبال فريق املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الذي ضم كال من أحمد التركي 
نائب املدي���ر العام للتجهيز 
اآللي واملعلومات وس���ونيا 
الغربللي مدير إدارة التسجيل 
وأحمد احلش���ان مدير إدارة 
املعلومات وعبدالكرمي القصار 
مراقب إدارة حس���ابات مدد 
التأمني وخالد الفضالة مراقب 
إدارة املعاشات وأحمد احلداد 
من مراقبة األنظمة التأمينية، 
حيث قام بتكرميهم بناء على 
التوصيات الس���امية لسمو 
رئيس احلرس الوطني تقديرا 
جلهودهم البناءة وتعاونهم 
اإلدارات  املطلق في جمي���ع 
املتع���ددة في املؤسس���ة مع 

الشيخ مشعل األحمد يكرم أحد أفراد الوفد

الوطن���ي، حيث بدأ  احلرس 
الفريق في العمل بعد ان قطع 
أشواطا مميزة أشاد بها اجلميع، 
التعاون  الى مزيد من  وأشار 
واجلهد والعط���اء لكل ما من 
شأنه رفعة شأن الكويت الغالية 

في ظل قيادتها احلكيمة.
حضر التكرمي من احلرس 
الوطني مدير مديرية املوارد 
املقدم ركن فيصل  البشرية 
مطلق ورئيس فرع السجالت 
الرائد أحمد عبداللطيف وركن 
تأمينات اجتماعية مالزم أول 
عادل عب���داهلل وركن تأمني 

تكميلي منصور دمشق.

ما كانت احلاجة لها، فضال 
عما يقدمه احلرس الوطني 
م���ن مس���اعدة ف���ي أوقات 
األزمات والكوارث الطبيعية 
كالفيضانات والسيول وتقدمي 
العون واملساعدة في عمليات 

اإلنقاذ.
ونوه نائب رئيس احلرس 
الوطني بتوجيهات سمو الشيخ 
سالم العلي في تشكيل فريق 
اخلطة االستراتيجية للحرس 
الوطني والتي تعد األولى على 
مستوى املؤسسات العسكرية 
الدولة  واملتواكبة م���ع خطة 
االستراتيجية ولنهضة تطور 

باقي املؤسسات العسكرية 
للمساهمة في نهضة تطور 
اآللة العسكرية وصوال الى 
الغاية في استتباب وحفظ 
األمن واالستقرار واملجاالت 
املدنية كالدورات التدريبية 
التي يستفيد منها احلرس 
الوطني في إط���ار التعاون 
الدائم بينه وبني املؤسس���ة 
العام���ة للموان���ئ واإلدارة 
العام���ة للطيران وش���ركة 
الكويتية  الدقي���ق  مطاحن 
الكتساب اخلبرات املختلفة 
ف���ي القطاع���ات احليوي���ة 
ليقدم املساعدة الالزمة متى 

إخوانهم في احلرس الوطني 
في جميع املجاالت وامليادين 
املثال  ومنه���ا على س���بيل 
التعيينات وإنه���اء اخلدمة 
ونظم املعلومات وكل ما يخص 
الوطني  منتس���بي احلرس 
بالتأمينات  ل���ه صل���ة  وما 

االجتماعية.
وقد قدم الش���يخ مشعل 
األحمد ش���رحا مفصال عن 
الوطني كمؤسسة  احلرس 
عسكرية وجهودها املميزة 
في البالد في شتى املجاالت 
كتعاونه���ا  العس���كرية 
وعالقته���ا املش���تركة م���ع 

شهادة تقدير

سمو الشيخ سالم العلي


