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فهد البذال متحدثا

)كرم ذياب(جانب من احلضور

القريان: »الديوان« اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لـ »التخطيط«

»الديوان« تعّرف على مشاكل الجهات الحكومية وحدد وسائل معالجتها

وفد ألباني أشاد بتجربة الكويت في تقويم الطفل

عقد ديوان اخلدم����ة املدنية ممثال في »ادارة 
مراقبي شؤون التوظف« لقاء دوريا مع اجلهات 
احلكومية بعنوان »مالحظات مراقبي ش����ؤون 
التوظف بش����أن ضبط منو الهياكل التنظيمية 
ووسائل معاجلتها« وتضمن اللقاء عرضا ألحكام 
قرار مجلس الوزراء رقم 2001/666 وتعميم ديوان 
اخلدمة املدنية رقم 2001/15 بش����أن ضبط منو 

الهياكل التنظيمية.
كما عقد الديوان لقاء دوريا للجهات احلكومية 
بعنوان »مالحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن 
شغل الوظائف االشرافية في اجلهات احلكومية 
ووسائل معاجلتها« وتضمن اللقاء عرضا ألحكام 
قرار مجل����س اخلدمة املدنية رق����م )2006/25( 
واالستثناءات الواردة فيه، وتناول اللقاءان الرد 
على استفس����ارات اجلهات احلكومية املشاركة 

وحتديد وسائل معاجلتها.

يذك����ر ان هذه اللقاءات تأت����ي في اطار خطة 
الدي����وان لنش����ر الوعي القانون����ي بني اجلهات 
احلكومية تفعيال لتكليف مجلس الوزراء املوقر 
لديوان اخلدمة املدني����ة بعقد لقاءات دورية مع 
اجلهات احلكومية التي لديها مخالفات متكررة 
وسيستمر عقد اللقاءات بصفة دورية في جميع 
املوضوعات التي مت رصد مخالفات عليها من قبل 
مراقبي شؤون التوظف مع نشر جميع املبادئ التي 
قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على اجلهات 

احلكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده.
ومت توجيه الش����كر للجهات احلكومية التي 
حضرت هذين اللقاءين وساهمت فيهما مبمثلني 
لها ما يؤكد حرص اجلهات احلكومية على تطبيق 
القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة اجلميع 
في اعالء القان����ون وااللتزام به من اجل حتقيق 

املصلحة العامة التي ينشدها اجلميع.

أش����اد وفد الباني زائر بالتجربة الكويتية الرائدة في 
التعامل مع األفراد ذوي صعوبات التعلم وبالدور املهم الذي 

يقوم به مركز تقومي وتعليم الطفل وأنشطته املختلفة.
وعبر الوفد الذي ترأسته حرم رئيس وزراء جمهورية 
ألبانيا عقب نهاية جولة تفقدية ملركز تقومي وتعليم الطفل 
عن إعجابه باملركز والفصول الدراس����ية التابعة للبرامج 
العالجية التي يقدمها مع األنشطة املدرسية العملية وخدمات 
املركز ومنها مكتبة صعوبات التعلم واخلط الوطني الساخن 

لصعوبات التعلم الذي يعد أحدث االضافات.

ومتنى الوفد أن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون مستقبلي 
مع مركز تقومي وتعليم األطفال مشيرا الى ان الكويت لديها 
أهم التجارب الرائدة في الش����رق األوسط في مجال تقومي 
الطفل وعمليات التدريب والتش����خيص والبحوث وإقامة 
املؤمترات وتقنني االختبارات وفي حتسني البيئة التعليمية 
ل����ذوي صعوبات التعلم باعتبارها أهم اإلعاقات التعلمية 
التي تؤثر في مس����تقبل الفرد في حال عدم تشخيصه أو 
معاجلته بطريقة صحيحة. من جانبه رحب رئيس مجلس 
ادارة املركز عبداهلل الشرهان ومدير عام املركز فاتن البدر 

بالوفد األلباني وقدما للوفد شرحا تفصيليا ألنشطة املركز 
ومشروعاته واخلدمات التي يقدمها لألفراد ذوي صعوبات 

التعلم منذ أكثر من 25 عاما.
وتأتي زيارة الوف����د األلباني بدعوة من األمانة العامة 
لألوقاف التي تعد أحد الداعمني الرئيسيني ألنشطة مركز 
تقومي وتعليم الطفل وأهدافه االس����تراتيجية املتمثلة في 
توفير الدعم واملساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في 
مدارس وزارة التربية ملساعدتهم على التغلب على املشكالت 

التي تقابلهم في حياتهم املدرسية.

خالل اختتام دورة »السكرتارية واإلدارة المكتبية الحديثة باستخدام الحاسب اآللي«

خالل لقاءين دوريين عقدهما في إطار خطته لنشر الوعي القانوني

زار المركز واطلع على أنشطته المختلفة

النجـار: تنظيـم الـدورات التدريبيـة المختلفـة للتواصل مـع الجهـات الحكومية
رندى مرعي

التطوير  ادارة  أعلنت مديرة 
االداري باألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط ألطاف القريان 
ع���ن ان ديوان اخلدم���ة املدنية 
التنظيمي اجلديد  الهيكل  اعتمد 
لألمان���ة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط مبينة ان ادارة التطوير 
االداري مع قسم تطوير التنظيم 
ووصف الوظائف بصدد إصدار 
بطاقات توصي���ف وظيفي لكل 
موظفي األمانة بالتعاون مع ديوان 
اخلدمة املدنية كما ان االدارة بصدد 
إصدار دليل اخلدمات العامة ودليل 

اجراءات العمل لألمانة.
كالم القريان جاء خالل اختتام 
واالدارة  »الس���كرتارية  دورة 
املكتبي���ة احلديثة باس���تخدام 
احلاسب اآللي« التي نظمها مركز 
ابن الهيثم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب لصالح األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
حيث قالت ان هذه الدورات تأتي 
ضمن اخلطة التدريبية السنوية 
لألمانة العامة والتي مت حتديدها 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية الذي 
حدد 10 دورات تقاعدية شارك فيها 
160 ودورات لإليفاد شارك فيها 

100 وذلك للسنة املالية احلالية 
بالتعاون مع جهات عدة من ضمنها 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
وقال���ت ان هذه ال���دورة هي 
الثامنة وتأتي انطالقا من حاجة 
األمانة العامة لتدريب موظفيها 
على أحدث وسائل السكرتارية 
وذلك لتحسني مستواهم وأدائهم 
ورفع كفاءتهم متاشيا مع اخلطة 

التنموية احلكومية.
من جانبه أكد مسؤول مركز 

ابن الهيثم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب عيس���ى 
النجار ان »الهيئة حترص دائما 
ال���دورات االدارية  على تنظيم 
والتطويرية للجهات احلكومية 
املختلفة إسهاما منها وعمال بدورها 
في خدمة املجتمع والتواصل مع 

اجلهات احلكومية املختلفة«.
وبني ان دورة »السكرتارية 
احلديث���ة  املكتبي���ة  واالدارة 
باستخدام احلاس���ب اآللي« مت 
العامة  تنظيمها لصالح األمانة 

في الفترة من 1/16 إلى 2011/1/20 
لتحسني كفاءة موظفي السكرتارية 
وتطوير أدائهم مبا يخدم اخلطط 
واأله���داف الت���ي ترم���ي اليها 
األمان���ة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط«.
ب���دوره ق���ال رئيس قس���م 
التطوي���ر والتنظي���م ووصف 
الوظائف باألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط فواز مجبل ان 
الوصف الوظيفي يفيد في تنظيم 
العمل وتقييم اخلبرات واملؤهل 

الدراسي والدورات التي يحصل 
عليها املوظف مشيرا الى انه »في 
املاض���ي كان عدد الدورات قليال 
وبعضها غير متوافر داخل الكويت 
أم���ا اآلن فديوان اخلدمة املدنية 
وفر الكوادر املناس���بة لتدريب 
املوظفني وتطوير أدائهم الوظيفي 
كما انه يتعاقد مع شركات لتقدمي 
الدورات الفنية املناسبة، ومن ثم 
األمانة تختار األنسب ملوظفيها من 
الناحية الفنية واإلدارية إلكساب 

املزيد من اخلبرة«.

)كرم ذياب(صورة جماعية للمكرمني في احلفل

الوفد األلباني خالل زيارته للمركز

جانب من اللقاء الدوري

أكدت مسؤولة تربوية أهمية 
امللتقى اخلليجي االول للتثقيف 
بتقنية »النانو« في التعليم العام 
الذي استضافته مدينة الرياض 
أخيرا باعتباره نقلة نوعية من 
التعليم النظ���ري الى التطبيق 

العملي.
ادارة  وقالت مس���اعد مدير 
تطوير املناهج في قطاع البحوث 
التربوية واملناهج بوزارة التربية 
د.أميرة احلسن ل� »كونا« امس 
ان امللتقى يش���كل نقطة حتول 
التعليمية  مهمة في السياس���ة 
اخلليجية بالنظ���ر الى تركيزه 

على تكنولوجيا التعليم واهتمامه 
بصفة خاص���ة بتثقيف االبناء 
الطلبة والطالبات بتقنية النانو. 
وأضافت د.احلس���ن التي كانت 
عضوا في الفريق الكويتي املوفد 
من وزارة التربية الى امللتقى الذي 
عقد بني 15 و17 اجلاري ان تقنية 
»النانو« تساهم بشكل فعال في 
حتقيق التقدم للبشرية مبختلف 
اجلوانب الطبية وعالج األمراض 
وعل���وم االتص���االت والطاقة 
والزراعة والبصريات واألنظمة 
الصديقة للبيئة واألدوات املنزلية، 
السيما بعد عرض الدول جتاربها 

في تعليم هذه التقنية من ضمن 
ما تسمى بثقافة النانو.

وأوضحت أن أعمال امللتقى 
تخللتها ورقة عمل قدمها راعي 
امللتقى األمير تركي بن سعود 
بن محم����د عن تقني����ة النانو 
الس����عودية اس����تعرضت  في 
ف����ي تنفي����ذ  اس����تراتيجيتها 
وتطبيق ه����ذا العلم ونقله من 
مجرد موضوع دراسي الى انتاج 
فعلي تعنى به الدولة مبسمى 
الصناعات النانوية التي سيتم 
العمل فيها باململكة بحلول عام 
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مسؤولة تربوية: ملتقى النانو الخليجي 
نقلة نوعية من التعليم النظري إلى العملي

البذال: بحث تقوية المؤسسات المدنية 
وازدهار األوضاع االقتصادية واألمنية في »التعاون«

عادل الشنان
انطلق املؤمتر الصحافي االول 
بعنوان وحدة اخلليج واجلزيرة 
العربي����ة حتت ش����عار »وحدتنا 
أمانة« حت����ت رعاية نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح والذي يهدف الى 
املساهمة في بناء املنظومة املتحدة 
للخلي����ج واجلزيرة العربية التي 
التاريخ ومعاصرة  جتمع أصالة 
الواقع من خالل تفعيل مش����روع 
الوحدة )الكونفيدرالية( ونش����ر 
الواحدة وحتقيقا لتكامل  الثقافة 
والتنس����يق فيما بني احلكومات 
املدني في  ومؤسس����ات املجتمع 
خدمة املنطق����ة عامة والرقي بها. 
أبعاد  العام ملرك����ز  املدي����ر  وأكد 
الدراس����ات فهد البذال ان املؤمتر 
سيبني الصيغة االنسب لتحفظ لكل 
دولة سياستها وعلمها ونظامها في 
احلكم واقتصادها من خالل نظام 
الكونفيدرالية وكيف سيساهم في 
تقوية املؤسسات املدنية وازدهار 
االوضاع االقتصادية واألمنية كما 
ستكون رسالته محددة باملساهمة 
في بناء املنظومة املتحدة للخليج 
واجلزي����رة العربية م����ع مراعاة 
التحديات وآفاقها املستقبلية والتي 
تعتبر خطوة متقدمة ملا بدأه سابقا 
مجل����س التعاون اخلليج قبل 30 
عاما ون����ص عليه في املادة 4 من 
قانونه، مؤك����دا ان الندوة االولى 

في املؤمتر ستحوي تقييم جتربة 
مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
الت���ي حققها مع بيان  االجنازات 
العوائق التي واجهتها وتقييم شامل 
لتجربته، في حني ستختص الندوة 
الثانية باالدلة الشرعية والواقعية 
للوحدة املنشودة من خالل مبررات 
واقعية ومنطلقات مشتركة وأدلة 
شرعية، باالضافة الى حديث الندوة 
الثالثة حول التحديات التي ستواجه 
السياسية  الوحدة على االصعدة 
واالجتماعية واالقتصادية، وأخيرا 
ستحصر آخر الندوات مناذج من 
التجارب الوحدوية كتجربة الواليات 
املتح���دة االميركي���ة واالحتادين 
االوروب���ي واملالي���زي للوقوف 

عل���ى االيجابيات والس���لبيات. 
وأشار البذال الى عقد ورشة عمل 
ملناقشة البرامج العلمية للوحدة 
واالتفاقيات الدولية ومس���تقبلها 
أم االصالح���ات  والوح���دة أوال 
السياس���ية واالقتصادية، مشيرا 
الى مشاركة مفكرين وسياسيني 
وأعضاء من االمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليج���ي وأعضاء من 
املدني املعنية  مؤسسات املجتمع 
بهذا الشأن ومراكز بحوث ودراسات 
وش���خصيات حكومية وس���فراء 
وأعض���اء من البرمل���ان ومجالس 
الش���ورى واعالميني من مختلف 
التخصصات واقتصاديني ورجال 

أعمال.

خالل المؤتمر األول لوحدة الخليج والجزيرة العربية تحت شعار »وحدتنا أمانة«

القريان مكرمة إحدى املشاركاتألطاف القريان

مهرجان دبي للتسوق انطلق
 بعروض  فنية استعراضية عالمية

دبي � كونا: انطلق أمس حفل 
الرس����مي ملهرجان دبي  االفتتاح 
للتسوق في دورته ال� 16 ويستمر 
32 يوما حتت شعار )عالم واحد 
عائلة واحدة(. ومن املقرر ان يشهد 
املهرجان حف����ال افتتاحيا ضخما 
في منطقتني األولى منطقة )برج 
خليفة( ويقتصر فيه احلضور على 
املدعوين فقط ويشمل عروضا فنية 
متنوعة تقدمها فرق استعراضية 
عاملية وتترافق مع مؤثرات ضوئية 
وصوتية خاصة وتوزيعات بديعة 

من نافورة دبي.
وتنظم احلفل الثاني مؤسسة 
)دب����ي للفعالي����ات( ف����ي حديقة 
)اخلور( وهو مخصص للجمهور 

من مختلف اجلنسيات.
وقالت املدير التنفيذي ملؤسسة 
)دبي للفعاليات والترويج التجاري( 
ليلى سهيل في تصريح صحافي 
ان مهرج����ان دبي للتس����وق في 
دورت����ه احلالية يعد عالمة فارقة 
ف����ي تاريخ املهرج����ان ألنه تأتي 
تتويج����ا لنجاحات دامت 15 عاما 
مع مشاركة أكثر من ستة آالف محل 
جتاري فضال عن وجود أكثر من 
150 فعالية ترفيهية مستمرة طوال 
فترة املهرجان. من جهته أكد املنسق 
العام للمهرجانات ابراهيم صالح 
في تصريح مماثل ان مهرجان دبي 
يقدم عددا من الفعاليات املختلفة 
واملتنوعة منها حف����الت غنائية 

يحيها نخبة من جنوم الغناء في 
العالم العربي وذلك بجانب برج 
الى ان فعاليات  خليفة. واش����ار 
)واحة السجاد والفنون 2011( التي 
تنطلق اليوم بتنظيم جمارك دبي 
تعتبر احدى الفعاليات الرئيسية 
ملهرجان دبي للتسوق مبينا انها 
تقام حتت شعار )حكاية سجادة( 
في القاعة الغربية ملركز معارض 
مطار دبي الدولي واملستمرة حتى 
ال� 20 من فبراير املقبل. وذكر صالح 
ان مهرجان دبي للتسوق وانطالقا 
من حرصه على تشجيع األعمال 
املس����رحية س����يقدم مسرحيتني 
كويتيتني األولى بعنوان )خمس 
خوات وصياد( وهي مس����رحية 
استعراضية لألطفال وذلك خالل 
الفترة من الثالث وحتى اخلامس 

من فبراير مبعدل عرضني.
الثانية  واوضح ان املسرحية 
بعنوان )ليلة رعب( وتقدم خالل 
الفترة بني 17 و19 فبراير وهي من 
بطولة نخبة من أملع جنوم املسرح 
الكويتي من بينهم عبدالعزيز املسلم 

وعبدالرحمن العقل وغيرهم.
وذكر صالح ان فعالية مهرجان 
اخلليج للدراجات النارية تقام بني 
العاشر والثاني عشر من فبراير 
في )دبي فيستفال سيتي( اذ تضم 
الدراجات  مجموعة واس����عة من 
النارية احلديثة من أشهر العالمات 
التجارية العاملية واكسس����وارات 
وجتهيزات م����ن مختلف األحجام 
فضال عن عروض مهارة ومسيرة 
أكثر  النارية مبشاركة  للدراجات 

من ألف دراج.

ابراهيم صالح ليلى سهيل


