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توفيق العيدجاسم يعقوب

العيد: »الشباب والرياضة« أكملت استعداداتها 
الفتتاح المعسكر الخليجي للشباب اليوم

يوسف غانم
العام����ة  الهيئ����ة  اس����تكملت 
للشباب والرياضة جميع أعمالها 
العمل  واس����تعداداتها ملعس����كر 
اخلليجي الشبابي املشترك والذي 
الفترة  الكويت خالل  تستضيفه 

من الي����وم حتى 31 اجلاري حتت 
أقوياء  ش����عار »أوفياء لتراثنا.. 

بحاضرنا«.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية 
توفي����ق العي����د ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ستقيم أنشطة 
املعسكر وبرامجه مبقر املعسكرات 
الدائم لألنشطة الشبابية مبنطقة 
الصليبية مبشاركة أكثر من 100 
شاب ميثلون معسكرات الشباب 
التعاون  التطوعية بدول مجلس 
لدول اخلليج العربية، وان األعمال 
واجلهود التي تبذلها اللجان الفرعية 
املنبثقة عن اللجنة العليا مستمرة 
ومتواصل عملها يوميا، حيث تقرر 
تكثيف اجتماعاته����ا في املرحلة 
املقبلة نظرا لقرب موعد انطالق 

هذه األنشطة اخلليجية.
وأوضح العيد ان فرق اللجان 
الفرعية أعدت جميع التجهيزات 
وأمنت جميع الوسائل واإلمكانيات 
مع اجله����ات ذات العالقة بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وكذلك 
مع اجله����ات احلكومية واألهلية 
واخلاصة التي سخرت إمكانياتها 
إلجناح املعسكر. وكان نائب املدير 
العام لشؤون الش����باب � رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمعس����كر 
جاس����م يعق����وب قد أج����اب عن 
االستفسارات املطروحة بشأن اآللية 
واملتطلبات اخلاصة بتنظيم املعسكر 
وشكل وطبيعة البرنامج العام مع 
حتديد األولويات املطلوبة ألنشطة 
املعسكر. كما أشاد يعقوب بجهود 
اللجان العاملة، السيما عمل اللجنة 
اإلعالمية، حيث ان جهود العاملني 
بها واضحة، خاصة املتطوعني الذين 
يس����عون الى توفير كل شيء من 
اجل تسهيل مهمة الزمالء اإلعالميني 
والقنوات الفضائي����ة والصحف 
واملج����الت واملنتدي����ات واملواقع 
اإللكتروني����ة، كما ق����دم يعقوب 
خالص الشكر والتقدير للمسؤولني 
بوزارة اإلعالم جلهودهم احلثيثة 
وخطواتهم الطيبة في جتنيد جميع 
اإلمكانيات لتغطية أنشطة املعسكر، 
التلفزيونية  من حيث الرس����الة 
واإلذاعي����ة اليومية وإقامة املركز 
اإلعالمي الذي س����عى الى توفير 
كل ش����يء من أجل تسهيل مهمة 
اإلعالميني. وشكر يعقوب رئيس 
اللجنة العليا املسؤولني باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
على تنظيم ورش املسح والتنقيب 
عن اآلثار لشباب املعسكر، خاصة 
ان إقامة املعسكر يتزامن مع اخلطة 

التي وضعها املجلس.

تحت شعار »أوفياء لتراثنا.. أقوياء بحاضرنا«

محمد العبداهلل: الحكومة قادرة على تنفيذ الخطة وإاّل لما تقّدمت بها

عادل الشنان
التي  عقدت ديواني����ة احلوار 
تنظمها وزارة الدفاع وديوان اخلدمة 
الرابعة صباح  املدنية جلس����تها 
امس في منتجع صحارى بحضور 
عدد من ممثل����ي مختلف وزارات 
ومؤسسات الدولة احلكومية في 
لقاء للحوار املفتوح حول اهمية 
الوظيف����ي وعالقته  التوصي����ف 
بوظائف االدارات األخرى وتفعيله 
في الواق����ع العملي باالضافة الى 
اجلهود املبذولة من ديوان اخلدمة 
املدنية في هذا املجال والدور املهم 
في تأهي����ل اختصاصي توصيف 
وظيفي وتبيان املشاكل والعقبات 
التي تواجهها اجلهات احلكومية 
في التوصي����ف الوظيفي، والذي 
أداره عمي����د كلية العلوم االدارية 

د.راشد العجمي.
وفي هذا الس����ياق، قال رئيس 
جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ 
محمد العبداهلل ان ديوانية احلوار 
التي تبناها النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك خرجت بدروس مستفادة 
متكن الهيئة االدارية بالدولة من 
ان حتتفظ بريادتها في منظومة 

دول مجلس التعاون.
الى اهمية  العبداهلل  وأش����ار 
ان تق����وم الهيئة االدارية مبهامها 
ضمن معايير معروفة، الفتا الى ان 
توصيات ديوانية احلوار توضع في 
االعتبار لالرتقاء باجلهاز الوظيفي 

احلكومي.
وأض����اف ان جميع املقترحات 
التي تطرح ف����ي ديوانية احلوار 
س����تدرس من قبل ديوان اخلدمة 

املدني����ة لوض����ع آلي����ات لقضية 
التوصيف الوظيفي، مؤكدا ان جهود 
اجلميع تتضافر لالرتقاء بالوظيفة 
العامة التي تشكل حجر األساس 
في بن����اء الهيئة االدارية املتميزة 

التي نطمح جميعا اليها.
وأشار الى اهمية وضع سياسات 
لالرتقاء بالوضع الوظيفي لالرتقاء 
باملوظف العام وفقا للخطة قصيرة 
االجل املقرة، والتي تعتبر خارطة 
طريق للكويت وتشمل العديد من 
املشروعات التنفيذية التي تتطلب 
االرتقاء بالوظيفة العامة، وهناك 
جلان تتاب����ع هذا املوضوع، وقال 
ان الوص����ف الوظيفي هو ركيزة 
اساس����ية في اي عملي����ة ادارية، 
موضح����ا ان الوص����ف الوظيفي 
يختلف ع����ن الوصف االكادميي، 
واشار الى ان علم الوصف الوظيفي 

يتطور بسرعة كبيرة.
االداء احلكومي  وحول تقييم 
قال ان����ه ال يوجد عمل كامل، وما 
يثار من انتقادات للحكومة هو أمر 
صحي، وأمر جيد، الن هذا يبني ان 
هناك عمال ينجز، قد تكون هناك 
اخطاء، وعلين����ا ان ننظر ملا يتم 
اجنازه بش����كل ايجابي وبتفاؤل 
وليس بش����كل س����لبي، وعلينا 
التعامل مع النتائج بايجابية من 
اجل تقومي املسار، مشيرا الى اهمية 
عدم التعاطي مع االنتقادات بشكل 

استفزازي.
وردا على سؤال للصحافة حول 
قدرة احلكومة على تنفيذ اخلطة 
قال اذا ل����م يكن اجلهاز احلكومي 
قادرا على تنفيذ اخلطة ما تقدمت 
احلكومة بها، في النهاية مستحيل 

ان يقوم جهاز عاقل بتقدمي حبل 
املشنقة الذي يشنق نفسه به، فال 
شك ان احلكومة قادرة على التنفيذ، 
واال ما قامت باملبادرة بتقدمي اخلطة 
من االس����اس، فهل ستكون هناك 
اخفاقات، بالتأكيد وهل س����تكون 
هناك جناحات؟ بالتأكيد لكن احلياة 
عبارة عن امور سلبية وايجابية. 
ومتنى عدم تسليط الضوء على 
السلبيات دون االيجابيات، وحول 
جهاز متابعة االداء احلكومي واذا 
م����ا كان يضع في اعتباره تقارير 
ديوان احملاسبة قال بالتأكيد نتابع 
تقارير احملاسبة منذ ما يزيد على 
4 س����نوات، واشار بأن توصيات 
اجلهاز اخلاصة مبعاجلة مالحظات 
ديوان احملاسبة يأخذ بها مجلس 

الوزراء.
وم����ن جانبها قال����ت الوكيلة 
املس����اعدة للتخطيط والتطوير 
الش����ؤون  وزارة  ف����ي  االداري 
االجتماعية والعمل عواطف القطان 
ان وزارة الش����ؤون من الوزارات 
التي لديها وصف وظيفي منذ العام 
1993 وتعمل عل����ى تطبيقه بقدر 

االمكان.
وذكرت ان ديوانية احلوار التي 
تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع 
ديوان اخلدم����ة املدنية ووزارات 
الدولة تعد فرصة ملناقشة الثغرات 
التي متنع تطبيق الوصف الوظيفي 
الى  الوزارات، واشارت  في اغلب 
ان عدة عوامل تتحكم في تطبيق 
الوص����ف الوظيف����ي م����ن بينها 
مخرج����ات التعليم واالحتياجات 
املطلوبة، والتعيين����ات من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية، مشيرة الى 

ان بطاقات الوصف الوظيفي يجب 
ان تنطبق على املوظفني الراغبني 

في التوظيف.

تفاعل إيجابي

من جهته قال ممثل وزارة الدفاع 
د.محمد بوزبر كما عودنا النائب 
األول لسمو رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك على 
تقدمي كل ما هو جديد يستفاد منه 
بجميع اخلطط احلكومية مت عقد 
هذا احلوار مع ع����دد من اجلهات 
احلكومي����ة لتناول عدة مواضيع 
ووضع عدد كبير من التوصيات 
املهمة ويجب ان يكون هناك تفاعل 
ايجابي مع هذه التوصيات من قبل 
كل املسؤولني خصوصا في وضعها 
حيز التنفيذ، متمنيا ان تكون هذه 
اللقاءات والندوات ذات اثار كبيرة 
تدفع في االداء احلكومي بشكل عام 

في االجتاه السليم.
واكد بوزب����ر ان طبيعة عمل 
وزارة الدفاع غير اخلدمية وطابعها 
السيادي ينتج عنه وصف وظيفي 
محدد ال ميكن بأي حال من االحوال 
جتاوزه، ولكن هناك قطاع ال بأس 
به تابع لوزارة الدفاع يضم عددا 
من املوظفني املدنيني وهي شريحة 
غير مشغولة باخلدمات اخلارجية 
التركيز  ان  للمواطنني لذلك جند 
عليها اكث����ر في الطلب الوظيفي، 
مؤكدا ان وزارة الدفاع قطعت شوطا 
كبيرا بالتعاون مع ديوان اخلدمة 
املدنية في عملي����ة التوظيف في 
مثل هذا القطاع، طبقا للتوصيفات 
الوظيفية بهدف االرتفاع مبستوى 

االداء ايجابا.

واض����اف بوزبر: وضع وزارة 
الدفاع كوزارة سياسية يتيح لها 
مجاال كبي����را في حتديد واختيار 
موظفيه����ا بطبيعة احل����ال ولها 
التزامات ادبية ايضا بتوظيف كل 
ابناء الوطن في االطار املسموح به 

تبعا للنظم والقوانني.

دليل التوصيف

بدوره اكد زيد النويف من ديوان 
اخلدمة املدنية ان دليل توصيف 
الوظائ����ف في مراحل����ه النهائية 
ومراح����ل الطباعة ليتم توزيعه، 
مشيرا الى ان هذا الدليل يضم 17 
مجموعة وظيفية واكثر من 2500 

مسمى وظيفي.
واضاف النويف: ان التوصيف 
الوظيفي مهم في اي جهة عمل وهو 
مرتبط بشكل مباشر بادارات املوارد 
البشرية وهذه الوسيلة تساهم في 
اختيار املوظف في املكان املناسب 
لتكون احملصل����ة النهائية اجناز 
املوظف وقيامه بدوره املناط به، 
مبينا ان االستفادة من التوصيف 
اعم����ال ووظائف  لتفعيل جميع 
االدارات املختلف����ة مما يش����جع 
املوظفني على االلتحاق بوظائف 
واضحة املهام واملالمح تساعدهم 

في تطوير ادائهم الوظيفي.
وقال ان هناك جهودا مبذولة 
مع جهات التعليم لتقليص الفجوة 
التعليمية  بني مخرجات اجلهات 
العمل ليكون  واحتياجات سوق 
مستوى اخلريجني مالئما ملتطلبات 
الوزارات والهيئات وحتى في القطاع 
اخلاص، موضحا ان البالد حتتوي 
على اكثر من 53 جهة حكومية و10 

جهات قانونية حتتاج لتخصصات 
متنوعة ومختلفة.

ان الطالب  النوي����ف  واضاف 
يحتاج����ون لتوجيه مس����اراتهم 
الدراس����ية خاصة أنهم يبحثون 
عن وظائف لتك����ون مصدر رزق 
العمل  لهم والشباع رغباتهم في 
التعاون  ان  الى  والعطاء، مشيرا 
يسود العالقة بني اجلهات احلكومية 
املختلفة والديوان يلبي احتياجاتهم 
دون تدخل او توسط من اي جهة او 
ضغوط وال يتم ارسال اي شخص 
الي جهة دون ان يكون هناك احتياج 

او ترشيح من قبلها.

تشاور وتنسيق

من جهته قال مدير معهد االبحاث 
د.ناجي املطيري ان معهد االبحاث 
يش����ارك في ديوانية احلوار، الن 
التواصل بني القياديني من جميع 

اجلهات احلكومية مهم جدا.
واكد ان جميع اجلهات احلكومية 
تتبنى الفك����ر احلديث في االدارة 
التي تنتهجه الدول املتقدمة وذلك 
للتش����اور ووضع آلية للتنسيق 
فيما بني االدارات املعنية لتخفيف 
الدورة املس����تندية، والربط بني 
اجلهات احلكومية وتوحيد الوصف 

الوظيفي، 
وتوحيد املزايا املالية والكوادر، 
وقال ان ديوانية احلوار هي خطوة 
الطريق الصحيح، فجلوس  على 
القياديني في جلس����ة حوارية هو 
من اس����اليب االدارة احلديثة، ما 
يس����اهم في تطوير العمل في كل 
قطاعات الدولة ويحل الكثير من 

املشاكل.

خالل ديوانية الحوار الرابعة لوزارة الدفاع وديوان الخدمة المدنية بعنوان »التوصيف الوظيفي«

المطيري: تشكيل لجنة تأسيسية إلنشاء
شركة أبحاث قابضة برأسمال 10 ماليين دينار

رحب مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري مبوافقة 
مجلس الوزراء من حيث املبدأ على تشكيل جلنة تأسيسية إلنشاء شركة 
أبحاث قابضة برأسمال قدره 10 ماليني دينار، وقال املطيري ان هذا القرار 
يشكل عالمة جديدة على اهتمام القيادة السياسية بنشاط البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي، ويترجم توجيهات صاحب السمو األمير بضرورة 
تطوير دور ومكانة معهد الكويت لألبحاث العلمية وتعزيز االهتمام بنتائج 
مخرجاته البحثية واالس��تفادة منها في نشاط التنمية في البالد، معبرا 
عن اعتزاز جميع العاملني باملعهد مبا يحمله سموه من إميان بأن للبحث 
العلمي الدور األساسي في النهوض باملسيرة احلضارية وتطوير مختلف 
القطاعات الوطنية، وعبر املطيري عن عظيم الش��كر واالمتنان لصاحب 
السمو األمير ولس��مو ولي عهده األمني، كما وجه الشكر لسمو رئيس 
مجل��س الوزراء وأعضاء املجلس، مضيفا أن هذا القرار يش��كل خطوة 
مهمة وينس��جم مع املفاهيم املعاصرة لترويج نشاط البحث والتطوير 
واالس��تفادة من نتائجه، إذ أصبح التس��ويق في العصر احلالي مكونا 
أساس��يا في برامج املؤسس��ات البحثية من أجل بناء القدرة التنافسية 

وترسيخ ثقافة اجلودة والنهوض بالنشاط االبتكاري واإلبداعي.
وقال د.املطيري ان تشكيل شركات جتارية يشكل مطلبا حيويا ملعهد 
األبحاث وقد تلمس املشرع أهمية هذا األمر فأجاز للمعهد أن يطلب من 
احلكومة تأسيس شركات متخصصة إلنتاج وتسويق ابتكاراته العلمية 
وفقا ملا ورد في املرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن إعالن معهد 
الكويت لألبحاث العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، مضيفا 
انه في إطار اجلهود التي بذلت في الفترة األخيرة لتطوير املعهد فقد مت 
وضع خطة للتحول االس��تراتيجي، تستمر من العام 2010 وحتى العام 
2030، وقد تضمنت اخلطة إنش��اء ش��ركات جتارية لتسويق مخرجات 
أبحاث املعهد ودراس��اته العلمية، كما تضمنت تأس��يس 4 مراكز متيز 
مع إمكانية تطوير مراكز أخرى بعد 4-5 س��نوات إذا استوفت الشروط 
واملعايير املطلوبة،  وتختص هذه املراكز مبجاالت ذات أهمية لدولة الكويت 
كالبترول، واملياه، والطاقة والبناء، والبيئة والعلوم احلياتية، وس��يحقق 
معه��د الكويت لألبح��اث العلمية من خاللها موقع��ا رياديا ومتميزا في 
مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنفذ برامج األبحاث فيها بنظام املصفوفة 

الستغالل الكفاءات املتوافرة في جميع املراكز واالختصاصات.
وأضاف د.ناجي املطيري أن تأس��يس ش��ركات جتارية يعد خطوة 
جدي��دة في إطار تطبيق مكونات خطة التحول االس��تراتيجي بعدما مت 
بالفع��ل البدء في تنفي��ذ مجموعة من برامجها البحثي��ة والتوجه نحو 

إعادة هيكلة املعهد.
وف��ي ختام تصريحه أثنى مدير عام معهد األبحاث على الدعم الذي 
يحظى به مش��روع التحول االس��تراتيجي من قبل مجلس أمناء املعهد 
برئاس��ة د.موضي احلمود وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، وقال 
ان مجلس أمناء املعهد يدفع بهذا املشروع نحو التطبيق الفعلي من أجل 
استشراف مس��تقبل جديد للبحث العلمي وحتويل املعهد إلى مؤسسة 
علمية تكنولوجية إبداعية تسعى إلى تأسيس قاعدة من العلماء،  وتطوير 
الش��راكات مع القطاعات التنموية ملواجهة التحديات القائمة واس��تثمار 
الفرص املتاحة في دولة الكويت، مع إعادة توجيه أنشطة التنمية العلمية 
والتكنولوجية نحو رؤية بعيدة املدى لتحقيق الريادة في احملافل العلمية 

العاملية خالل ال� 20 سنة املقبلة.

)قاسم باشا(د.راشد العجمي زيد النويف عواطف القطان د.محمد بوزبر د.ناجي املطيري الشيخ محمد العبداهلل


