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وفد »الخدمة المدنية« البحريني يزور المجلس الوطني للثقافة

استقبل األمني العام املساعد للمجلس الوطني 
العجمي  للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي 
وفد ديوان اخلدمة املدنية في مملكة البحرين 
الذي يزور الكويت لالطالع على التجربة الرائدة 
لديوان اخلدمة املدني����ة في الكويت في مجال 
الرقابة االدارية على مؤسسات الدولة املختلفة. 
وقد قام الوفد بزيارة ملكتب مراقب اخلدمة املدنية 

في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
واطلع على نظام الرقابة االدارية احلديث والنظم 
املتكاملة مبا يساهم في تطوير األداء املؤسسي 
واستمع الى ش����رح موجز عن أداء املكتب من 
مراقبة شؤون التوظيف بديوان اخلدمة املدنية 
جيهان عبداحلليم. وأبدى الوفد س����عادته مبا 
ملسه من التعاون بني املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وديوان اخلدمة املدنية، وقد 
تكون الوفد البحريني من فهد الذوادي والشيخ 
معاذ آل خليفة وفريد عبداهلل وحضر اللقاء من 
ديوان اخلدمة املدنية مدير ادارة مراقبي شؤون 
التوظيف احم����د الرميحي ومراقبة التخطيط 
واملتابعة حنان العم����ر ومن املجلس الوطني 

رئيسة الشؤون القانونية ماجدة محمود.

خالل أمسية »حتى ال ننسى« في بيت الكويت لألعمال الوطنية برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير اإلداري

الرشيد: العمالة الهامشية أصعب التحديات المستقبلية العفاسي: فريق عمل إلعداد خطة 
التنمية الخمسية لـ »الشؤون« وبرنامج عملها

6 � متابع���ة االج���راءات 
التنفيذي���ة ل���كل برنامج مع 
اجله���ات املعني���ة واملمثل���ة 
باملجلس األعل���ى للتخطيط 

والتنمية.
7 � اع���داد تقري���ر دوري 
مبا يتم تنفيذه من مش���اريع 
التي قد  وبرامج والصعوبات 
حتول دون التنفيذ وعرض�����ها 
على اجلهات املعنية املسؤولة 

بالوزارة.
املادة الثالثة: على املسؤولني 
ال���وزارة املختلفة  بقطاعات 
التعاون مع اعضاء فريق العمل 
البيانات  بتزويدهم بجمي���ع 
واالحصاءات واملشاريع املتعلقة 
بقطاعاتهم وادارات����هم وتذليل 
جميع الصع��وب���ات الجناز 
مهامهم املكلفني بها وفقا لهذا 

القرار.
املادة الرابعة: يجوز لفريق 
العمل االس���تعانة مبن يراه 
الجناز او توضيح بعض املهام 

التي يتطلبها العمل.
املادة اخلامس���ة: يصرف 
لرئيس وأعضاء الفريق مكافآت 
ش���هرية بالتنسيق مع ديوان 

اخلدمة املدنية.
املادة السادسة: يعمل بهذا 
القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 

ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.

..وإعادة تشكيل لجنة 
المراقبة والتفتيش

 على مدارس المعاقين

بحث مشاكل أبناء 
الحضانة العائلية

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في 
وزارة الش���ؤون ان العمل 
ج���ار على اعادة تش���كيل 
اللجنة والف���رق اخلاصة 
بالتفتي���ش واملراقبة على 
املدارس اخلاصة باملعاقني 
في املجل���س األعلى وذلك 
لتالف���ي املالحظ���ات التي 
اثيرت بش���أن دور اللجنة 
والفرق التابعة لها في املجال 

الرقابي والتفتيشي.
واوضح���ت املصادر ان 
اللجن����ة يرأس���ها  ه���ذه 
الش�������ؤون  وكيل وزارة 
محمد الكن����دري او الوكيل 
املساعد للتعلي��م اخل����اص 
التربي���ة فهد  ف���ي وزارة 

الغيص.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون ان اجتماعا 
مطوال عقده الوزير د.محمد 
العفاس���ي بحضور وكيل 
الوزارة محمد الكندري مع 
العائلية  ابناء احلضان���ة 
بح���ث خالل���ه املش���اكل 
والعوائ���ق التي تواجههم 
خاصة مع عدم اس���تجابة 
املباش���رين  املس���ؤولني 

ملطالبهم احملقة.
واوضح���ت املص���ادر 
ان���ه مت خ���الل االجتماع 
وضع سياسة عامة ألبناء 
احلضانة العائلية، وحقهم 
في االس���تفادة من جميع 
اخلدم���ات املقدمة لهم من 
الدول���ة دون عوائق  قبل 
ومساندتهم حلل املشاكل 
التي تواجه��ه���م على ان 
تص���در ق���رارات تراع���ي 
مصالح االبناء في القريب 

العاجل.

للدولة بالتنسيق مع قطاعات 
الوزارة املختلفة وعرضها على 
اللجنة العليا للتخطيط متهيدا 

العتمادها.
� مت�����ابع���ة قط��اعات   4
الوزارة املختلفة في تنفيذها 
للخط���ة اخلمس���ية وحتديد 
الصعوب���ات واملعوق���ات ان 
وج�����دت والتي قد حت����ول 
البرامج وعرضها  دون تنفيذ 
عل���ى اجل����ه���ات املعني���ة 

واملس����ؤولة بالوزارة.
5 � حتديد البرامج التنموية 
واملش���اريع االنش���ائية ذات 
األولوي���ة امللح���ة لل���وزارة 
لتضمينه���ا برنام���ج عم���ل 

احلكومة.

التنمي���ة االجتماعية،  بقطاع 
 � محمود عبداحلمي���د محمد 
كبير اختصاصي احملاس���بة، 
مسعد الس���يد احمد الزيات � 
� مكتب  اختصاصي محاسبة 
وكيل الوزارة، محمد ش���وقي 
توفي���ق ص���ادق � باحث أول 
احصاء، ياسمني ابراهيم اجلعفر 
� باحثة قانونية، فاطمة متعب 
� س���كرتيرة  العتيبي  عماش 
التخطي���ط واملتابعة،  بإدارة 
كاظم حس���ن حمداني � باحث 

اول تخطيط.
املادة الثانية: يتولى فريق 

العمل االختصاصات التالية:
1 � دراسة ومراجعة االطار 
العام للخطة اخلمسية للدولة 
واملعتمدة م���ن األمانة العامة 
للمجلس األعل���ى للتخطيط 

والتنمية.
2 � حتديد مشاريع الوزارة 
التنموية واالنشائية اجلديدة 
وتل���ك املرحلة م���ن اخلطط 
اخلمسية السابقة واملطلوب 
تنفيذها موزعة على سنوات 
اخلطة اخلمسية وفقا ألولوياتها 

وأهميتها للوزارة.
3 � إعداد مش���روع اخلطة 
اخلمس���ية للتنمية للوزارة 
للسنوات 2009 � 2014 في ضوء 
االطار العام للخطة اخلمسية 

اصدر وزير الشؤون د.محمد 
الوزاري رقم  القرار  العفاسي 
134 لسنة 2009 وال��خ����اص 
بتش���كيل فريق عم���ل العداد 
خطة التنمية اخلمسية للوزارة 
وبرنام���ج عمله���ا ض����م���ن 
برن���ام���ج عم���ل احل����كومة 

جاء فيه:
املادة األولى: يشكل فريق 
التنمية  عمل إلع���داد خط���ة 
اخلمس���ية للوزارة وبرنامج 
عمله���ا ضمن برنام���ج عمل 
احلكومة برئاسة الوكيل املساعد 
للتخطيط والتطوير اإلداري 
وعضوية كل من: صادق مجيد 
الكوت � مدير ادارة التخطيط 
واملتابع���ة )عض���وا ونائب���ا 
للرئي���س(، منى محمد فكري 
� مدير ادارة التطوير االداري، 
بدرية علي املكيمي � مدير ادارة 
التحقيقات والعقود، علي حسن 
عبداحلسني � مدير ادارة رعاية 
املسنني، سميرة مندني علي � 
مراقب ادارة تنس���يق العمل، 
هدى عل���ي العوضي � رئيس 
قسم التخطيط، نادية عبدالكرمي 
� رئيس قس���م  أبواحلس���ني 
التدريب والتوجيه التعاوني، 
ناهدة عيسى العوضي � رئيس 
قسم تطوير اخلدمة، عواطف 
صالح اللقم���ان � موجه فني 

يا شباب الكويت، الذين ميثلون 
60% من املجتمع، بيدكم اعادة 
الكويت درة اخلليج، فهذا واجب 
وطني يقع على عاتق كل شباب 

الكويت.

يخاطبوننا مطالبني باستكمال 
مس���يرة هم بدأوها بالتضحية 
الطاهرة،  بأرواحهم ودمائه���م 
فاحملافظ���ة على ه���ذه األرض 
الطيب���ة أمانة في أعناقكم أنتم 

الرزيح���ان على »ان الش���هداء 
البدون هم كويتيون«، وقالت: 
عندما توجهن���ا لوضع األعالم 
يوم ذكرى االحتالل على قبور 
شهدائنا األبطال، شعرنا وكأنهم 

لميس بالل
»لم نتحرر بعد، باقي في أنيابه 
ولد ودمعة ولد، حترق تضاريس 
البالد، وأم ما فسخت ثوب احلداد، 
ال لم نتحرر بعد« بهذه الكلمات 
التي ألقتها الش���اعرة الكويتية 
فاتن عبدالعزيز أحيت مساء أول 
من أمس امسية شعرية مبناسبة 
ذكرى الغزو الصدامي على الكويت 
في بيت الكويت لألعمال الوطنية 
حتت عنوان »حتى ال ننس���ى«، 
وذلك حتت رعاية س���فيرنا في 
اململكة األردنية الهاشمية الشيخ 
فيصل احلمود وبحضور جنله 

الشيخ مالك فيصل احلمود.
بدأت األمسية بكلمة لرئيسة 
مؤسسة أداء برملاني متميز عائشة 
الرشيد رحبت فيها براعي احلفل 
واحلضور الكرمي وذكرتهم مبرور 
19 عاما عل���ى ذكر الغزو، قائلة 
»ولكن لألسف دون استفادة من 
القاسية فالوحدة  التجربة  هذه 
التي جتلت أس���مى  الوطني���ة 
معانيها في 2 اغس���طس حيث 
تضافرت ش���رائح املجتمع ككل 
الذين  الكويت، والشهداء  ألجل 
س���قطوا من أج���ل الكويت، مع 
األسف أصبحت ذكرى منسية، 
ويحاولون أن ينسوا لكن نقول 
بصوت مرتفع اننا لن ننس���ى 

شهداء الكويت«.
وحذرت من »أننا مقبلون على 
مرحلة أخرى أصعب ممثلة في 
وجود عمالة هامشية تقدر ب� 4 

ماليني و200 ألف.
الذي  الوحيد  الدرس  وقالت 
تعلمناه م���ن الغزو هو الوحدة 
الوطنية وااللتفاف حول القيادة 
الشرعية، مناشدة ابناء الكويت 
واملسؤولني قائلة »حافظوا على 
األمانة، فالبد من التصدي للغزو 
السياسي املشهود في الوقت الراهن 

على الساحة السياسية«.
ومن جانبها اكدت رئيس���ة 
جتم���ع الكويت أول���ى لطيفة 

الشاعرة فاتن عبدالعزيز

جانب من احلضور

عائشة الرشيد تلقي كلمتها
د.محمد العفاسي

إعادة تشكيل لجان 
المناقصات بالشؤون

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مسؤول 
ف���ي وزارة الش���ؤون عن 
توجه لدى الوزارة بإعادة 
تشكيل كل اللجان اخلاصة 
باملناقص���ات، موضحة ان 
الوزير طلب كشفا بأسماء 
اللجان واالعضاء  رؤساء 
واالعضاء املس���تعان بهم 
في كل جلن���ة وفترة عمل 
كل عضو متت االستع���انة 

به.


