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 الوقيان: الخطة الخمسية اشتملت على 230 سياسة
تنوعت بين االقتصادية والتنمية وإدارة المعلومات والتخطيط

أسامة أبوالسعود
اكد االمني العام للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية عادل الوقيان ان اخلطة اخلمسية 
التي قدمتها احلكومة اشتملت على 230 سياسة 
مختلفة تنوعت بني السياسات االقتصادية 
والتنمي���ة املجتمعي���ة وادارة املعلوم���ات 

والتخطيط.
وقال الوقيان خالل ندوة نظمتها جمعية 
االصالح االجتماعي حتت عنوان التنمية بني 
الطموحات والواق���ع ان جميع دول العالم 
تسعى لتحقيق اهداف محددة ووضعها ضمن 

خططها املستقبلية.
واضاف ان احلكومة ارتأت ان يكون لدينا 
خطة تنمية منذ عام 2006 لتوضيح ما تعتزم 
احلكوم���ة تنفيذه خالل املس���تقبل القريب 
والبعيد والتي تضمنت حتويل الكويت الى 
مركز جتاري ومالي حتى 2035 وتعتمد على 
روح املنافسة وكفاءة االنتاج، وتتحول من 
خالل���ه الدولة من مقدم للخدمات الى منظم 

لهذه اخلدمات.
واشار الى ان اكتشاف النفط ادى الى زيادة 
في االحتياط املالي الذي يجب ان نس���تغله 
لتطوير حياتنا وتنظيمها الى ما هو افضل 
وذلك من خالل اعتماد استثمار طاقات الشباب 
واستغاللها في احياء دور املواطن الصالح الذي 
يخدم مجتمعه حتت مظلة نظام دميوقراطي 

ميكن القيام بهذا الدور.
وقال ان نسبة الكويتيني 31% من العمالة 
مما قد يزيد العمال���ة الوافدة خالل االعوام 
املقبلة والتي قد تعزز هذه النسبة املتدنية 
في املجتمع والتي جعلت الكويتيني اقلية في 
مجتمعهم مما يتطلب ايجاد آلية تعمل على 
تطوير هذه النسبة وزيادة عدد الكويتيني 

في مجتمعهم.
وأوضح ان هناك مش���كلة في التركيبة 
الس���كانية التي ادت الى خلل كبير يحتاج 
الى معاجلة باالضافة الى املشاكل الصحية 
والتعليمية، لكن ما الوسيلة التي قد متكننا 
م���ن معاجلة كل هذه االخط���اء؟ االمر الذي 
جعل اخلطة تتضمن 230 سياس���ة مختلفة 
شملت 67 سياسة اقتصادية و130 في التنمية 
املجتمعية في حني ترك الباقي الدارة املعلومات 

والتخطيط.
واضاف ان النم���و يأتي من دور القطاع 
اخلاص ال���ذي اصبح يحتاج ال���ى قوانني 
لتأس���يس الش���ركات، وهذا لن يأتي اال من 
خالل قان���ون التخصيص، وهذا يعني نقل 
ملكية احلكومة في املراف���ق العمومية الى 
القطاع اخلاص وترك القطاع اخلاص العمل 
على ادارة اخلدم���ات وذلك بهدف تطويرها 

الى افضل املستويات.
وب���ني ان املرحلة احلالي���ة حتتاج الى 
متطلبات تشريعية حتى ميكننا تنفيذ هذه 
اخلطة التي اقرت بإجتماع اعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية خالل املداولة االولى 
والتي نتمن���ى ان حتظى بنفس هذا التأييد 
خالل املداولة الثانية حتى ترى النور وتدور 

عجلة التنمية في البلد.
من جانبه، قال النائب محمد املطير ان احد 
اسباب التأزمي الذي يعيشه مجلس االمة هو 
عدم وجود خط سير واضح ميكننا من العمل 
ألننا ال نعتمد على خطة عمل حكومية تضع 
النقاط على احل���روف، لهذا مت حل مجلس 
االمة ولعدة مرات السباب تافهة كاخلمسني 

دينارا والدواوين.
واض���اف ان جميع اجلهود حتتاج خطة 

واضح���ة حتى تلتقي في اطار واحد خلدمة 
اخلطة حتى يعود النفع والفائدة على الوطن 

واملواطنني.
وتابع ان غياب اخلطة وعدم وجود آلية 
واضحة جعل االعضاء يتسابقون في تقدمي 
اقتراحات مبش���اريع حتى يس���دوا النقص 
ألننا في مثل هذه االحوال نكون وقعنا في 
خطأ تشريعي ألن واجب التشريع يقع على 
احلكومة التي عليها تقدمي برنامجها ملناقشته 
في املجلس ومن ثم العمل على التشريع لهذه 
االقتراحات. وبني ان احلكومة تقدمت بهذه 
اخلطة التي طالها الكثير من االنتقادات، االمر 
ال���ذي يتطلب العمل على دفع عجلتها لنقل 
البلد من احلال الس���ابق ال���ذي كان مبنزلة 
وجود موظفني مبسمى وزراء الجناز العاجل 

من األعمال.
وقال ان اجلميع يسعون الى تعزيز الهوية 
االسالمية داخل البلد  بهدف حتصني ابنائها 
من اي افكار قد تدخل علينا مع مرحلة االنفتاح 
التي نستعد لها لكي ال نقع في اخلطأ الذي 
وقعت فيه بعض ال���دول املجاورة كما قال 
ابراهيم اخللفان رئيس شرطة دبي: بدأنا في 
بناء العمارات وهدمنا االمارات وهذه شجاعة 
كبيرة اقدم عليها ولهذا نريد ان نوحد اجلهود 
ونستفيد من جتارب اآلخرين حتى ينتصر 

الوطن الننا في مركب واحد.
وله���ذا نريد ان منن���ح احلكومة فرصة 
للنه���وض بهذه اخلطة التي اعلن الش���يخ 
احمد الفهد ان الك���وادر احلالية غير قادرة 
على اجناز هذه اخلطة وهذا مبثابة اعتراف 
صريح من احلكومة بعجز احلكومة، األمر 
الذي يدعونا إلى خدمة هذه البالد وتطبيق 

روح الدستور.

خالل ندوة نظمتها جمعية اإلصالح االجتماعي

)أنور الكندري(د.عادل الوقيان متوسطا م.عبدالعزيز الشايجي ود.عبداهلل العتيقي خالل الندوة

أشاد بتجاوب المواطنين والمقيمين للتسجيل بالقيد المدني وتعديل أوضاعهم

العسعوسي يمدد المهلة الممنوحة للتسجيل 
بالقيد المدني حتى نهاية 28 فبراير المقبل

مساعد العسعوسي

انه  الى  ولفت العسعوسي 
تسهيال على المراجعين فيمكنهم 
إيداع معامالتهم من خالل أجهزة 
المغلف السريع والموجودة في 
الجمعيات التعاونية او مراجعة 
الخارجية في  الهيئ���ة  مكاتب 
مراكز الخدمة او مراجعة المقر 

الرئيسي بجنوب السرة.
وأشاد العسعوسي بجهود 
موظف���ي الهيئة الت���ي بذلوها 
الماضية في  الفت���رة  ط���وال 
الجمهور والرد على  استقبال 
المراجعين،  كل استفس���ارات 
متمنيا ان يواصل عطاؤهم في 

الفترة المقبلة.

الحوطي يؤكد حرص 
القيادة على تعزيز 
العالقات مع مانيال

كواالملبور ـ كونا: اكد سفيرنا 
ــن بدر احلوطي حرص  لدى الفلب
القيادة السياسية بالكويت على تعزيز 
العالقات الثنائية مع مانيال السيما 
ــتثمار  في مجاالت التجارة واالس
واستقدام املوارد البشرية ودفعها 

الى مستويات ارحب.
ــاء اقامه  جاء ذلك في حفل عش
السفير احلوطي على شرف مساعد 
الفلبيني لشؤون  وزير اخلارجية 
الشرق االوسط وافريقيا شوالن 
برميافيرا مبناسبة تعيينه سفيرا 

جديدا للكويت.
وقال احلوطي: الزيارات رفيعة 
ــؤولو  ــتوى التي قام بها مس املس
البلدين وما متخض عنها من توقيع 
اتفاقيات ثنائية في مختلف املجاالت 
تعكس ما يصبو له البلدان الصديقان 

بتوثيق اواصر التعاون.

أشاد مدير عام الهيئة العامة 
المدنية مس���اعد  للمعلومات 
العسعوسي بتجاوب المواطنين 
والمقيمي���ن مع ما أعلنت عنه 
الهيئة من تفعيل مواد القانون 
82/32 الخاص بنظام المعلومات 
المدنية والذي ينص على فرض 
غرام���ة مالية قدرها 100 دينار 
على كل ما يته���اون في القيد 
بنظام المعلومات المدنية وفقا 
للمواعيد المقررة، باإلضافة الى 
ضرورة إبالغ األفراد المقيدين 
في نظام معلومات الهيئة عن 
اي تغيير في المعلومات المدنية 
المتعلق���ة بهم خ���الل الموعد 
المحدد وفق المواد 7 و12 و15 

و22 و23 و25 بالقانون.
ولفت العسعوس���ي الى ان 
المواطنين  أعدادا كبيرة م���ن 
والمقيمين راجعوا مكاتب الهيئة 
المختلفة ف���ي األيام الماضية 
لتعديل أوضاعهم والتسجيل 
بالقيد المدني، موضحا ان الهدف 
من تفعيل مواد القانون ليس 
تحصيل األموال، كما يتصور 
البعض، ولكن من منطلق حرص 
الهيئة ان تكون بنكا معلوماتيا 
الهيئة  متكام���ال يحق���ق دور 
كما ح���دده القانون في توفير 
المعلومات واإلحصاءات الالزمة 
اتخاذ  التنمي���ة ودعم  لخطط 
القرار والمشاريع الحكومية، 
باالضافة الى س���د احتياجات 
القطاع الخاص من اإلحصائيات 
والمعلومات الالزمة لدفع عجلة 
التنمية، مشددا على ان الهيئة 
لم تفرض اي غرامات جديدة كما 
البعض ولكنها فعلت  يتخيل 
مواد القانون الحالي بما يخدم 

األهداف المذكورة.
وتابع مدير عام الهيئة العامة 
المدنية مس���اعد  للمعلومات 
العسعوسي من منطلق حرص 
المواطنين  الهيئة على إعطاء 
والمقيمين فرصة إضافية لتعديل 
األوضاع أعلن العسعوسي تمديد 
الممنوحة للتس���جيل  المهلة 
بالقيد المدني حتى نهاية األحد 
الموافق 28 فبراير المقبل، مشددا 
على ح���رص الهيئة على حث 
المواطنين والمقيمين بالبالد 
والمتخلفين عن القيد او التعديل 
بنظام المعلومات المدنية للتقدم 
إليها لتسجيل أنفسهم أو تعديل 

بياناتهم التي تم تغييرها.
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وزارة التعليم العايل

الفالح: »األوقاف« تسّخر طاقاتها لحفظ ورعاية الناشئة 
وتعمل على تنمية العلم الشرعي والتربوي وتأصيلهما

افتتح المخيم الربيعي السادس لـ »السراج المنير« في »األكوابارك«

)كرم دياب(د.عادل الفالح وعبداهلل مهدي وفريد أسد عمادي خالل جولة في املخيم الربيعي

د.عادل الفالح مفتتحا املخيم الربيعي السادس مع ممثلي السفارات

أسامة أبوالسعود
اك���د وكي���ل وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية د.عادل 
الفالح ان وزارة االوقاف حريصة 
على تسخير كل طاقاتها حلفظ 
ورعاية الناشئة من خالل تكريس 
اجلهود عل���ى البرامج التربوية 
والثقافية واالجتماعية والرياضية 

والترفيهية.
وق���ال الفالح خ���الل افتتاح 
املخيم الربيعي السادس إلدارة 
السراج املنير في مدينة االكوابارك 
مس���اء امس حتت رعاية نائب 
رئيس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير االوقاف 
املستشار راشد احلماد ان ادارة 
اهدافا  املنير وضعت  الس���راج 
عدة الفتت���اح هذا املخيم والتي 
متثلت في العمل على تنمية العلم 
الشرعي والتربوي وتأصيله لدى 
الطالبات باالضافة الى تهيئة املناخ 
املناسب للطالبات للترفيه واملرح 
من خالل استثمار اوقات الفراغ 
مبا يعود على الناش���ئة بالنفع 
التعاون  والفائدة وتنمية روح 
والعمل اجلماع���ي وحثهم على 
املشاركة االيجابية مع ضرورة 
العمل على توثيق ارتباط الناشئة 
بكتاب اهلل ع���ز وجل. واضاف 
د.الف���الح ان وزارة االوق���اف 
والشؤون االس���المية وضعت 
ضمن استراتيجيتها العمل على 
حتقيق الشراكة املجتمعية التي 
تنطلق حلفظ املجتمع وتأصيل 
وحدته وتقارب صفوفه وزيادة 
اتصال���ه بكتاب اهلل الذي ما ان 
متس���كنا به لن نختلف او نفقد 

طريق الهداية والصواب ابدا.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
املساعد لش���ؤون القرآن الكرمي 
والدراس���ات االسالمية عبداهلل 
البراك ان ادارة السراج املنير دأبت 
على تنظيم هذا املخيم السنوي 
اخل���اص بالبنات اميان���ا منها 
بضرورة حفظ الناشئة والعمل 
العملية  على تطوي���ر قدراتهم 
والعلمية من خالل اتاحة الفرصة 

وترفيهي واجتماعي من خالل 
اكساب الطالبات قيما واجتاهات 
تربوية حول التعاون واحملبة 
والعم���ل اجلماع���ي واحترام 
اآلخرين وتنمية العلم الشرعي 
والترب���وي وتأصيل���ه لدى 
الفتيات من خالل املس���ابقات 
الثقافية والعلمية، باالضافة الى 
استثمار اوقات الفراغ وتنمية 
روح التنافس الشريف وحتقيق 
اكبر قدر من االس���تفادة لدى 
طالبات السراج وذلك بأسلوب 
تشويقي تربوي سليم مدعم 

باملسابقات واجلوائز القيمة.

البنات ورئيس���ة املخيم نورة 
العجمي ان املخيم الربيعي هو 
احد االنشطة املركزية والسنوية 
التي تقيمها ادارة السراج املنير 
للطالبات اثناء اجازة الربيع بهدف 
التعارف والتواصل بني جميع 
مراكز الس���راج املنير وتعميق 
املش���اعر االخوية باالضافة الى 
قضاء وقت ممتع وجذاب حافل 
الترفيهية  باالنشطة والفقرات 

والتربوية املفيدة.
واش���ارت العجم���ي الى ان 
اله���دف الرئيس���ي للمخيم هو 
اس���تخدامه كمي���دان ترب���وي 

جلميع مراكز السراج باملشاركة 
في هذا املخيم السنوي. وأضاف 
ان هذا العام شهد اضافة جديدة 
شملت مشاركات خارجية تضمنت 
اجنحة خاصة بس���فارة اململكة 
العربية السعودية ودولة قطر 
ودولة االمارات العربية املتحدة 
وهو ما جعل مخيم السراج ينتقل 
الى مفترق طرق جديد طّور من 
خالله دائرته وزاد من اتساعها 
وذلك من خالل صور التراث والفن 
واحلضارة التي اشتهرت بها هذه 

الشعوب.
ومن جانبها قالت مراقبة مراكز 


