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»األوقاف« دشنت مجالس سماع وقراءة صحيح البخاري
أسامة أبوالسعود

دشنت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية امس مجالس سماع 
وقراءة كتاب صحيح االمام البخاري برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 

االسالمية املستشار راشد احلماد.
وقال وكيل الوزارة املساعد للشؤون الثقافية ابراهيم الصالح 
في مؤمتر صحاف����ي عقده الليلة قبل املاضية ان الكويت متيزت 
بالصدارة والتفرد في تنظيم مثل هذه املنتديات واللقاءات واملجالس 
العلمية اخلاصة بقراءة كتب احلديث النبوي من كتب الصحاح 
بأس����انيدها املتصلة. واشار الى مساهمة الوزارة ومشاركتها في 
دعم مجاالت الثقافة والفكر اجلماهيري واالطروحات الفكرية التي 
من ش����أنها ان تعزز مكانتها وتقوية اواصر الصلة بني املسلمني 

بغية زيادة محبة صاحب السنة عليه الصالة والسالم.

واوضح ان الوزارة وللمرة االولى اهدت 5 مقاعد لكل دولة من 
دول مجلس التعاون اخلليجي حلضور هذه املجالس بهدف توسعة 

الشراكة املجتمعية بني الوزارة ونظيراتها في دول اخلليج.
من جانبه قال مدير ادارة الثقافة االسالمية بدر السنني ان املجالس 
التي تستمر الى 22 اجلاري تهدف الى نشر الثقافة االسالمية من 
خالل ابتكار وسائل تستجيب حلاجات اجلمهور وترسيخ االهتمام 

بقراءة كتب احلديث والسنة النبوية الشريفة.
وذكر انها تبرز الدور الريادي للوزارة في هذا امليدان وتكرس 
رؤية االدارة كمنهج حض����ارة وطريق ريادة واعطاء قراءة كتب 
احلديث بالسند قيمتها العلمية من خالل احلرص على ان يتصدى 

لقراءتها املتخصصون الذين اتقنوا هذا الفن رواية ودراية.
واضاف ان عددا من رجال الدين من العالم االسالمي سيقرأون 

االحاديث في املجالس مبختلف االسانيد.

برعاية وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

الغريب: 535 مليونًا ميزانية 2011/2010 
للمشاريع موزعة على قطاعات الوزارة المختلفة

لدى »األش�غال« م�ا يقارب 141 مش�روعًا خ�الل الفترة الحالي�ة بتكلف�ة مليارين و984 ملي�ون دينار

أعلن في ديوانية »األشغال« األسبوعية حصر أسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط مكافأة األعمال الممتازة

بن نخي: تطبيق نظام الدفع اإللكتروني لإلس�راع بصرف الدفعات الش�هرية وتجاوز تأخي�ر الدفعات على المقاولين
فرج ناصر

اعتبر وكيل وزارة األشغال 
املساعد لقطاع الشؤون املالية 
حمد الغريب ان السنة املالية 
احلالي���ة 2010/ 2011 هي اكبر 
ميزانية تقر للمشاريع بقيمة 
535 مليون دينار موزعه على 
قطاعات الوزارة املختلفة كاشفا 
عن تخصيص 150 مليون دينار 
الط���رق و71 مليونا  لقط���اع 
للهندسة الصحية و56 مليونا 
لقطاع املشاريع االنشائية و51 
مليونا لقطاع املشاريع الكبرى 
و148 مليونا لقطاع املشاريع 
اخلاصة باإلضافة إلى 56 مليونا 

لقطاع الصيانة.
وأشار خالل ديوانية األشغال 
األسبوعية إلى أن الوزارة لديها 
ما يقارب 141 مشروعا قائما خالل 
الفترة احلالية بتكلفة تصل إلى 
ما يقارب 2 مليار وتس���عمائة 
وأربعة وثمانني مليون دينار، 
معلنا ع���ن انتهاء الوزارة من 
حصر اس���ماء املوظفني الذين 
ينطبق عليهم شروط احلصول 
على مكافأة األعم���ال املمتازة 
والبال���غ عددهم 4600 موظف 
تقريبا بقيمة تصل إلى ما يقارب 
مليونا و900 الف دينار متهيدا 
لصرفها مع راتب شهر يونيو 

املقبل.
وكشف عن اصدار الوزارة 
لقرار يلزم القطاعات الفنية في 
الوزارة بان تكون شهادات الدفع 
وفق النظام االلكتروني، مشيرا 
إلى أن جمي���ع الدفعات املالية 
ستكون خالل السنة احلالية 
وفق النظام اآللي الذي يعطي 
مرونة وسهولة اكبر في التدقيق 

على املعامالت.
وب���ني الغري���ب أن االدارة 
املالية يبدأ عملها فيما يتعلق 
بالعقود املبرمة مع الشركات بعد 
تسلمها للعقود من ادارة الرقابة 

والتدقيق ومن ثم نعمل على 
متابعة اجراءات صرف املبالغ 
والدفعات للشركات واملقاولني 
العاملني على تنفيذ مش���اريع 
ال���وزارة، مؤك���دا انه ال ميكن 
توقي���ع أي عقود مع املقاولني 
في حال عدم تقدميهم للكفاالت 

البنكية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل 
الس���نة احلالي���ة وفق  خالل 
توج���ه حتديد بعض الدورات 
التي سيتوجب اختيارها من 
قبل بعض املوظفني لتأهيلهم 
سواء لتقلد بعض الوظائف أو 
االشراف على بعض املشاريع، 
مشيرا إلى أن املهمات الرسمية 
الت���ي تقرها ال���وزارة لبعض 
املوظفني تأتي بناء على شروط 
محددة وفق الالئحة التي تنظم 

الدورات اخلارجية.
الغريب على تنسيق  وأكد 
القطاع مع ديوان احملاس���بة 
كجهة رقابية تعمل على االشراف 
والرقاب���ة على عم���ل الوزارة 
بشكل عام، معتبرا الديوان جهة 
مس���اندة لعمل القطاع إلجناز 

عمله بالشكل املطلوب. 
من جهته قال الوكيل املساعد 
لقطاع التخطيط محمد بن نخي 

وأشار إلى أن األشغال لديها 
اتفاقي���ة ش���راكة وتوأمة مع 
والية تكس���اس األميركية في 
شأن التدريب وتبادل اخلبرات 
كاشفا عن ايفاد بعض املهندسني 

للتدريب واكتساب اخلبرات.
التخطيط  أكد مدير  بدوره 
والتنمية أنور املال أن برنامج 
عمل احلكومة برنامج تكاملي 
تتواف���ر في���ه جمي���ع جهود 
الفنية بالتنس���يق  القطاعات 
مع قط���اع التخطي���ط جلمع 
املعلوم���ات اخلاصة باخلطة 
التنموية اخلاص���ة ببرنامج 
عم���ل احلكوم���ة بتوجيه من 
وزير األشغال ووكيل الوزارة، 
واعتبر البرنامج خطة متكاملة 
الوزارة  ترسم اس���تراتيجية 
بشكل عام بصفتها جهة منفذة 

ومستفيدة.
من جانبها قالت مديرة ادارة 
التطوير االداري ابتسام الطاهر 
ان ادارة التطوير االداري تعتبر 
احملرك األساس���ي في تشغيل 
عجلة التدريب والتطوير املهني 
في الوزارة من خالل نقل املعارف 
الالزمة  واملهارات واخلب���رات 
لتطوير كفاءة املوظف وتنمية 
خبرات���ه الوظيفية عن طريق 

ان مكتب نظم املعلومات يعمل 
حاليا على تطبيق نظام الدفع 
االلكترون���ي، مبينا ان الفترة 
الدفعات  املقبلة سيتم اصدار 
الكترونيا مما يساهم  للبنوك 
في تقليص املدة الزمنية إلصدار 

الشهادات.
وأض���اف أن الهدف من هذا 
االجراء هو اإلسراع في صرف 
الدفعات الشهرية بحيث جتاوز 
أي تأخير في ص���رف املبالغ 
للمقاول���ني الس���يما ف���ي ظل 
الوضع املالي لبعض الشركات 
التي تواجه نقصا في السيولة 

املالية. 

التعاقد مع أرقى بيوت اخلبرة 
احمللي���ة والعربية في مختلف 
مجاالت التدريب واحلصول على 
أهم ما يتم طرحه من قبلهم من 
دورات تدريبية لتنمية املهارات 
الوظيفية ودورات عملية تخدم 
اجلان���ب العملي ف���ي البرامج 
الهندسية لكي يحقق املوظف 
النمو والتط���ور املطلوب في 

مشاريع الوزارة. 
وأشارت إلى ان ادارة التطوير 
االداري تعمل على تقدمي اخلدمات 
جلميع موظفي الوزارة، مشيرة 
الى أن االدارة تتكون من ثالثة 
أقسام منها قسم التدريب الذي 
يختص بعمل الدورات التدريبية 
منذ عام 1998 وفق خطة تدريبية 
واضحة املعالم يتم من خاللها 
طرح دورات تدريبية متنوعة 
جلميع قطاعات الوزارة تشتمل 

على ثالثة مستويات. 
ولفت���ت إلى اقام���ة االدارة 
كذلك لبع���ض الدورات الفنية 
التخصصية التي تقدمها بعض 
اجلهات ف���ي الدول���ة كديوان 
احملاسبة ووزارة املالية، مبينة 
أن هذه الدورات تختص بفئات 

معينة في الوزارة.
وكشفت عن توقيع الوزارة 
ملذكرة تفاهم وتعاون مع شركة 
املدير الكويتي لتدريب عدد من 
الوزارة في مشاريع  مهندسي 
الشركة في مملكة البحرين، الفتة 
إلى أن االدارة تعمل على اقامة 
عدد من الدورات امليدانية لبعض 
اجلهات املختلفة في الدولة مثل 
جامعة الكويت وكلية الهندسة 

وكثير من اجلهات االخرى.
وقالت ان االدارة تعمل على 
تنظيم بعض البرامج التأهيلية 
للعديد من التخصصات حيث 
بلغ اجمالي البرامج 33 برنامجا 
تأهيلي���ا اس���تفاد منه���ا 125 

متدربا.

العفاسي استعرض رّد الكويت على تقرير 
األمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان

قانون العمل الجديد ساوى بين جميع العاملين

بشرى شعبان
أشاد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري بالعالقات 
املميزة والوطيدة بني البلدين الشقيقني مصر والكويت 

ودور اجلالية املصرية في التنمية والتعمير.
جاء ذلك خالل استقباله للسفير محمد عبداحلكيم 
مساعد وزير اخلارجية املصري والوفد املرافق والذي 
يزور البالد حاليا، وأكد ان قانون العمل اجلديد قد 
ساوى بني جميع العاملني في الدولة وأعطى مميزات 

كبيرة للعمالة الوافدة.
وأوض����ح الكن����دري ان أبواب ال����وزارة بجميع 

مسؤوليها مفتوحة لالستماع الى الشكاوى والتظلمات 
من جانب العمالة املصرية ويتم التعامل معها بكل 
حيادية وبالتعاون مع السفارة املصرية والتي لها 
دور كبي����ر في التعاطي مع تلك الش����كاوى وحلها 

بالشكل الذي يرضي الطرفني.
من جانبه، أشاد السفير محمد عبداحلكم بالعالقات 
الطيبة والوثيقة بني الكويت ومصر في جميع املجاالت، 
ومشيدا بدور وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في 
حتقيق العدالة واعطاء احلقوق ألصحابها من خالل 

القنوات القانونية والشرعية املتبعة.

العنف الواقع على االطفال وما 
الدولة حل���ل هذا امللف  قدمته 
التبليغ عن  من خالل ضرورة 
اي حاالت للعنف على االطفال 
واالهتم���ام به���ا وإحالتها الى 

اجلهات املختصة.
واصدر وزير الصحة قرارا 
بإنشاء جلنة في كل منطقة من 
مناطق الكويت تعمل على متابعة 
وحل هذه احلاالت، كما استعرض 
خالل االجتماع مواجهة اللجنة 
املعنية حلقوق االنسان بعرض 
احللول واصدار الوثائق وعدم 
ممانعة احلكومة بإصدارها لفئات 
غير محددي اجلنسية لتحقيق 
متطلبات احلي���اة الكرمية لهم 
وألسرهم وفي نهاية االجتماع 
ق���دم الوزير الش���كر والتقدير 
جلميع اجلهات املش���اركة على 
اجلهود الكبيرة والتعاون الهادف 
باالضافة الى الرد اإليجابي على 
التقرير الدوري الشامل وبالشكل 
الذي يضع االمور كلها في نصابها 

الصحيح.

وتطبيق املعايير العاملية لفحص 
هذه العمالة، كما استعرض ما 
سيتم طرحه من حلول اجتماعية 
وصحية تقدمها الدولة لتجفيف 
منابع االعاقة ومن ابرزها قانون 
الفح���ص قب���ل ال���زواج الذي 
سيساهم في تقليل نسب االعاقة 
العفاسي  بشكل كبير. وناقش 
مع اجله���ات ذات الصلة كيفية 
عرض موقف الدولة من معاجلة 

بشرى شعبان
اس���تعرض وزير الشؤون 
االجتماعية والعم���ل د.محمد 
املكلف  العمل  العفاسي وفريق 
بالرد على التقرير الدوري الشامل 
ملل���ف الكويت في جلنة حقوق 
االنسان مبنظمة االمم املتحدة 
والرد عليه خالل االجتماع املزمع 
عقده في جنيڤ في 12 اجلاري اهم 
االجراءات التي اتخذتها الكويت 
واخلاصة بشأن املقيمني بصورة 
غير قانونية وخاصة األوضاع 
الصحية لهم كحق اساسي في 
احلياة ومشاركة وزارة الصحة 
مع كل اجلهات في الدولة مبا فيها 
منظمات املجتمع املدني لوضع 
احللول املناسبة والعملية ملنح 
هذه الفئات حق العالج واخلدمات 
الصحية املميزة لهم عمال مببدأ 
الوقاية والعالج والتأهيل للجميع 

من دون استثناء.
كما متت مناقش���ة ما قامت 
به اللجنة الصحية من خدمات 
راقي���ة تقدم للعمال���ة الوافدة 

الكندري التقى وفد الخارجية المصرية:

د.محمد العفاسي

حمد الغريب

محمد الكندري يقدم درعا تذكارية للسفير محمد عبداحلكم
بوشهري: تلّقي الشكاوى على صفحة الوزارة اإللكترونية

اكد رئيس مكتب خدمة املواطن في وزارة 
االشغال علي بوش����هري ان الوزارة من واقع 
مسؤولياتها من جهة ومن حرصها على التواصل 
مع املواطنني واملقيم����ني فيما يتعلق باخلدمة 
املقدمة منها، فإنها حرصت على توفير عدة مراكز 
خلدمة املواطن موزعة على جميع احملافظات 
ال����ى جانب تخصيص رقم للطوارئ وهو 150 
يتلقى الشكاوى واملالحظات على مدار الساعة 

الى جانب تلقي الشكاوى على صفحة الوزارة 
االلكتروني����ة www.mpw.gov.kw وفق برامج 

معدة لهذا الغرض.
واضاف ان مكتب خدمة املواطنني التابع الدارة 
العالقات العامة على استعداد لتلقي شكاوى 
املواطنني ومعاجلته����ا مع جهات االختصاص 
وذلك خالل فترات العمل الرسمية على االرقام 

التالية: 25395506 � 25386482.


