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فيصل الغريب وأحمد الرميحي وعبدالعزيز الشعيب

د.رشيد احلمد

الغريب: التفاعل بين الجهاز اإلداري في الدولة والديوان 
يساهم في إيجاد حلول سريعة لمشاكل الوظائف اإلشرافية

رندى مرعي
املدنية  عقد ديوان اخلدمة 
حلقة نقاشية حتت عنوان »اللقاء 
األول مع اجله���ات احلكومية 
بشأن شغل الوظائف اإلشرافية 
بني املشكالت واملعاجلات« لطرح 
واقع الوظائف اإلش���رافية في 
ظل قانون 2006/25 واملخالفات 
التي دخلت عليها وسبل حلها 

والتصدي لها.
واعتب���ر الوكيل املس���اعد 
للشؤون القانونية في الديوان 
فيصل الغريب ان الهدف من هذا 
اللقاء هو نشر الوعي القانوني 
لدى املوظفني خاصة في اجلهات 
احلكومية ولبحث جميع املشاكل 
التي قد تواجه اجلهاز اإلداري 
في الدول���ة ومحاولة معاجلة 
الس���لبيات واالس���تفادة من 

اإليجابيات وتعزيزها.
وشدد الغريب على ضرورة 
التفاعل بني اجلهاز اإلداري في 
املدنية  الدولة وديوان اخلدمة 
فيما يتعلق بالقرارات وستقام 
حلقات نقاشية متتالية ملناقشة 
التنظيمية  الهي����اكل  مش����اكل 
وغيرها من الش����ؤون املتعلقة 

باجلهاز اإلداري السيما ان املشرع 
أعطى ديوان اخلدمة املدنية دورا 

كبيرا في مجال الرقابة.
من جانبه ق����ال مدير إدارة 
مراقبي ش����ؤون التوظيف في 
الديوان أحمد الرميحي ان هذه 

اللق����اءات تعقد تنفي����ذا لقرار 
مجلس الوزراء بعدما مت عرض 
تقرير مراقبي شؤون التوظيف 
على املجلس وكان من توصياته 
إجراء لقاءات ملناقشة املخالفات 
التي ذكرها التقرير وصوال إلى 

حلول للحد من هذه املشاكل.
الرميح����ي ان عدد  وتاب����ع 
املخالف����ات الت����ي رصدت على 
القرار 2006/25 وصل  تطبيق 
إلى 620 مخالفة وهذا الرقم يدل 
على أن املشكلة ليست مشكلة 

وزارة محددة بل هي مش����كلة 
تتعلق بالقطاع احلكومي بشكل 

عام.
وقال انه متت معاجلة حوالي 
20% من هذه املخالفات ما يعني 
ان حل ال� 80% املتبقية تتطلب 

لقاءات توعوية.
ألق���ى مراقب ش���ؤون  ثم 
التوظيف للوزارات عبدالعزيز 
الشعيب محاضرة من 5 محاور 
ألقى خاللها الضوء على األحكام 
واملب���ادئ التي تنظم ش���غل 

الوظائف اإلشرافية.
ف���ي احمل���ور األول حتدث 
الش���عيب عن أحكام ش���غل 
الوظائف اإلش���رافية شارحا 
الوظائف اإلشرافية التي حددها 
القرار 2006/25 وشروط شغل 

هذه الوظائف.
وفي احمل���ور الثاني تناول 
ال���واردة على  االس���تثناءات 
شروط شغل الوظائف اإلشرافية 
كاس���تثناء الدي���وان األميري 
وديوان سمو ولي العهد وديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
وجهاز األمن الوطني من أحكام 

القرار 2006/25.

الرميح�ي: مخالفات القانون 2006/25 بلغت 620 وتمت معالجة 20% منها فقط

»السكنية« خالل لقاء »شغل الوظائف اإلشرافية بين المشكالت والمعالجات«
وزعت 205 قسائم 

في مدينة صباح األحمد
العامة  قامت املؤسسة 
للرعاية الس���كنية صباح 
امس باج���راء القرعة على 
الدفعة الثالثة من القسائم 
احلكومية ملشروع مدينة 
صباح األحمد والتي تشتمل 
على 205 قسائم مبساحة 

600م2.
هذا واعلنت املؤسس���ة 
اسماء املواطنني املستحقني 
لدخول ه���ذه القرعة بناء 
على أولوية طلبه االسكاني 
والت���ي وصل التخصيص 
لها حتى تاريخ 1996/9/15 
وما قبل حيث تعتبر مدينة 
صباح األحمد من اوائل املدن 
املتكامل���ة التي تقوم على 
تنفيذها املؤسسة وهي اول 
مدينة سيتم توزيع قسائمها 

على املخطط.
تبلغ مس���احة املدينة 
3500 هكت���ار وتقع على 
طري���ق مين���اء عبداهلل – 
الوفرة وتبع���د 65كم من 

مدينة الكويت.
ويحيط باملدينة طريق 
دائري بع���رض 70 مترا، 
كما يحيط باملشروع حزام 
شجري كثيف بعرض 100 
متر عازل حلماية املدينة من 

اآلثار البيئية السلبية.
وتتوافر في املدينة جميع 
العامة من مدارس  املرافق 
مبختلف أنواعها ومساجد 

ومراكز ضاحية.

سفيرنا بالقاهرة ومحافظ حلوان يفتتحان 
دارًا لأليتام ومسجدًا ومجمعًا إسالميًا

القاهرة � هناء السيد
افتت���ح س���فيرنا بالقاهرة 
د.رش���يد احلمد ورئيس املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية 
الكن���دري وقيادات  اس���ماعيل 
محافظة حل���وان وحتت رعاية 
محافظ حلوان قدري أبوحسني 
عددا من املش���روعات اخليرية. 
التي مت تنفيذها مبحافظة حلوان 
تضمنت دارا لاليتام باسم فيصل 
س���عود الفليج بزهراء املعادي 
ومسجد املرحومة منيرة مبارك 
التعاونيات  مرزوق مبس���اكن 
ومجمع يعقوب جاس���م شاهني 
الغامن مبدينة 15 مايو، بحضور 
س���كرتير عام محافظة حلوان 
اللواء توفي���ق عبداملجيد نائبا 
عن احملاف���ظ والش���يخ محمد 
عثمان فراج وكيل وزارة األوقاف 
باحملافظة نائبا عن وزير االوقاف 
وعائش���ة عبدالرحم���ن عزبان 
رئيس االدارة املركزية للتنمية 
االجتماعية ومحمد نبيل حسني 
مدير مديرية التضامن االجتماعي 
بحلوان نيابة عن وزير التضامن 

االجتماعي.
واكد سفيرنا د.رشيد احلمد، 
في افتتاح مجمع يعقوب الغامن، 
أن ه���ذه املش���اريع تأتي ضمن 
مسيرة اخلير التي يتم تنفيذها 
مبختلف قرى ومراكز محافظات 
مصر احلبيبة، عرفانا من اشقائها 
الرائد على  الكويت بدورها  في 
الساحتني العربية والدولية في 
جميع املجاالت، وتأكيدا على عمق 
العالقات املصرية � الكويتية في 

ظل القي���ادة احلكيمة لصاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
الرئيس محمد  االحمد وأخي���ه 
حسني مبارك رئيس جمهورية 

مصر العربية.
من جانبه، صرح مدير املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية 
في القاهرة إس���ماعيل الكندري 
بأن هذه املشاريع تأتي في اطار 
العالقات الطيبة والتعاون الوثيق 
بني البلدين الش���قيقني، مشيرا 
الى ان دار ايتام فيصل س���عود 
الفليج مت اقامتها بتكلفة مليون 
واربعمائة الف جنيه، ومسجد 
املرحومة منيرة مبارك مرزوق 
بقيمة مليون جنيه، وبلغت تكلفة 
مجمع يعقوب جاسم شاهني الغامن 
مليونا ومائتي الف جنيه، مثمنا 
أهمية اس���تمرار هذه املشاريع 
مل���ا لها من دور كبير في تعزيز 
التي تربط  املتمي���زة  العالقات 

الكويت بشقيقتها مصر.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
�أبــوعامـــر

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحةخدمة 24 �ساعة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

معـر�ش الق�ســور
ألول مــرة في الكويـت
اأحدث الأقم�سة الن�سائية

اأقمــ�ســة ن�سائيــة 

من اأ�ســهــر الفبــارك العالـميــة باأ�سعــار تبـداأ من 

اإذا كان العــر�س ينا�سبك �سيدتي ...
علـيـك الإت�سـال بنـا لإر�سـال العينـات مـــع املندوبـة

حيثما كنت باأي مكان بالكويت لتختاري ما ينا�سبك

�آملني ب�أن

حتظى �أقم�شتن� 

على ر�ش�كم

د. ك للمـتــرفل�س اإلـــى 5004

22419293 �لتو�شيل
جم�ين

ليـ�س لدينا 
فروع اأخــرى

تقدمت : 1- �سمرية غامن حممد عبا�س                
                  2- جنان ر�سا حممد عبداهلل 

/تو�سية  واملقاولت  العامة  للتجارة  عبا�س  /�سمرية  �سركة  اأ�سحاب 
ب�سيطة. بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:  خروج جميع ال�سركاء 
من  لل�سركة  القانوين  الكيان  تعديل  جدد.  �سركاء  ودخول  ال�سركة  من 
تو�سية ب�سيطة اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة . تعديل بند الإدارة لتتولها/ 
خولة خليفه هالل هادي ) منفردة(.  يرجى ممن له اعرتا�س اأن يتقدم 
لالإدارة املذكورة خالل �ستني يوما من تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�س خطي 

مرفقًا به �سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

اإعــــــــــالن


