
الثالثاء 11 يناير 2011   5محليات
سموه تسلم رسالة من رئيس أذربيجان

الشريعان جال على مكاتب الوزارة الخاوية وطلب إشغالها

المجدلي حدد الشروط الواجب توافرها في المتقدم

األمير بعث ببرقية إلى رئيس اإلمارات 
عقب تعرضه لكسر في الذراع ولي العهد بحث مع أردوغان التعاون الثنائي

والقضايا المشتركة وآخر المستجدات اإلقليمية والدولية

شكاوى »الكهرباء« انخفضت بنسبة 70% عن المرحلة السابقة
 دارين العلي

قالت مصادر مطلعة ان وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الش����ريعان اصدر توجيهاته 
امس الى رئيس فريق اخالء االدارات التي 
ميكن االستغناء عنها داخل املبنى الرئيسي 
للوزارة بأن حتول املكاتب التي باتت خالية 
الى قطاعات شؤون املستهلكني والشؤون 
املالية والتنس����يق واملتابعة وش����بكات 

التوزيع.

ولفتت املصادر ال����ى ان الوزير اصدر 
توجيهاته عقب جولة قام بها على املكاتب 
اخلاوي����ة الفتا الى ان حتدي����د القطاعات 
املذكورة لش����غل املكاتب يأتي من أهمية 
منحها فسحة اكبر الداء عملها بشكل كامل 

داخل الوزارة.
وفي سياق منفصل اكدت رئيسة مركز 
االتصال في ال����وزارة غدير القويضي ان 
نسبة الش����كاوى الواردة الى املركز حول 

الكهرباء واملاء انخفضت بنسبة 70% عن 
املرحلة السابقة.

ولفتت في تصريح للصحافيني ان ذلك 
يعود لسببني اولهما انخفاض االستهالك 
والضغط على الشبكات واحملوالت في فصل 
الشتاء وثانيهما س����رعة االستجابة التي 
استطاعت ان تؤمنها الوزاة بعد عمل مركز 
االتصال الذي سهل الكثير على املستهلكني 

في ايصال الشكوى او البالغ للوزارة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 
ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
وزراء جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان 
والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
وقد تم خالل اللق���اء تبادل االحاديث 
الودية التي عكست عمق العالقات االخوية 

المميزة بي���ن البلدين وس���بل تعزيزها 
وتنميته���ا في المجاالت كافة وتوس���يع 
اطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح 
المشتركة للبلدين الصديقين وبحث أهم 
القضايا ذات االهتمام المش���ترك في إطار 
م���ا يجمعهما من رواب���ط حميمية وآخر 
المس���تجدات على الس���احتين االقليمية 

والدولية.

المس���ؤولين  اللق���اء كب���ار  حض���ر 
بالدولة.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزير خارجية جمهورية 
اذربيجان المار محمد ياروف والذي يحمل 
رسالة خطية من رئيس جمهورية اذربيجان 

الهام حيدر اوغلو علييف الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد تتعلق بالعالقات 
الثنائية المتبادلة بين البلدين الصديقين 
وسبل تعزيزها وتنميتها في المجاالت كافة 
وكذلك مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية 

المشتركة الذي يعقد في الكويت.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي الجراح.

»إعادة الهيكلة« يبدأ استقبال المسّرحين 
من »الخاص« اعتبارًا من غد

أسامة دياب
العام املس����اعد  أعلن االمني 
القوى  اع����ادة هيكلة  لبرنامج 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي ان مجلس الوزراء 
انهيت  اصدر قرارا بش����أن من 
خدماته����م في العم����ل بالقطاع 
اخلاص )املسرحون من القطاع 
اخلاص( بقرار رقم 1713 والذي 
يسري على كل كويتي قادر على 
العمل انهت اجلهة غير احلكومية 
التي يعمل بها خدمته دون ارادته 
خالل الفترة من 2008/8/1 وحتى 
2011/6/30 عل����ى ان يكون قبل 
انتهاء خدمته من املس����تحقني 
لص����رف الع����الوة االجتماعية 
املقررة بالقانون رقم 19 لس����نة 
2000 املش����ار الي����ه والقرارات 

املنفذة به.
البرنامج من خالل  واعل����ن 
اليومية عن الشروط  الصحف 
التي يجب اس����تيفاؤها من قبل 

املسرحني.
وأشار املجدلي الى ان مجلس 
الوزراء لم يدخر جهدا في متابعة 
اث����ار االزمة املالية على العمالة 
الوطني����ة حيث ق����ام بتكليف 
اجلهات املعنية بتقدمي دراس����ة 
عاجلة لبيان حجم املشكلة كما 
اطلع املجلس على التقرير املقدم 
من برنامج اعادة الهيكلة حول 
مشكلة املسرحني من املواطنني 
الش����ركات  العاملني في بعض 

واملؤسسات بالقطاع اخلاص.
وق����دم البرنامج في تقريره 

جميع ابعاد هذه املشكلة وسبل 
مواجهته����ا ومعاجلتها لتجنب 
اآلث����ار االجتماعية واالس����رية 
السلبية املترتبة على هذه املشكلة 
الظ����روف االقتصادية  في ظل 

الطارئة.
واوضح املجدلي ان البرنامج 
يستقبل املواطنني املسرحني من 
القطاع اخلاص ممن  العمل في 
تتوافر فيهم الشروط املطلوبة 
وتقدمي املستندات التالية اعتبارا 

من االربعاء 12 اجلاري:
اصل البطاقة املدنية وصورة 

عنها.
اصل قرار انهاء اخلدمة مبينا 
به سبب االنهاء، وصورة عنه.

اصل شهادة اخلبرة وصورة 
عنها.

اصل اخر مؤهل علمي حاصل 
عليه وصورة عنه.

شهادة ملن يهمه االمر من البنك 

موضحا بها رقم احلساب.
اما الشروط املطلوب توافرها 

في املتقدم منها:
احلضور شخصيا.

ان يكون كويتي اجلنسية.
اال يقل السن عن 18 عاما.

ان يكون مؤمنا عليه س����تة 
اشهر متصلة على االقل قبل انهاء 

خدمته.
ان تتوافر في شأنه شروط 
صرف العالوة االجتماعية املقررة 

بالقانون رقم 19 لسنة 2000.
اال تكون خدمته انتهت بسبب 
االنقطاع عن العمل او بصدور 
حكم بعقوبة مقيدة للحرية في 
جناية او جرمية مخلة بالشرف او 
االمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره 

في اي من احلالتني.
اال يكون مس����تحقا ملعاض 

تقاعدي.
البدل  عدم اجلمع بني ه����ذا 
واي مبالغ اخ����رى تصرف من 

الدولة.
وبالطبع ال يستفيد من هذا 
الق����رار من اكمل م����دة الصرف 

)سنة( وفقا للقرار السابق.
وميكن حتديد موعد احلضور 
من خالل االتصال على الرقم 103 
خالل اوقات الدوام الرسمي في 

البرنامج مبنطقة الضجيج.
واختت����م املجدلي تصريحه 
الصحافي بأن البرنامج اعد جميع 
االستعدادات الستقبال املسرحني 
خالل الفترة املقبلة وانهاء جميع 

االجراءات املطلوبة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية الى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 
الش���قيقة ضمنها س���موه خالص دعائه وصادق 
متنياته لسموه بالشفاء العاجل اثر تعرض سموه 

لكس���ر في الذراع راجيا لس���موه موفور الصحة 
ومتام العافية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتني مماثلتني.

فوزي املجدلي

بدر الشريعان

سمو ولي العهد خالل لقائه وزير خارجية أذربيجان سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان


