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حتت رعاية

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع املوقـر

معايل ال�شيخ / جابر املبارك احلمد ال�صباح   حـفـظـه اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يف قاعة الحتفالت الكربى بفندق ريجن�سي كويت

وذلك يوم الثنني املوافق 2010/8/30

يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف اإىل احلادية ع�سرة م�ساًء

مع حتيات اإدارة خدمة املتقاعدين

تت�سرف

اإدارة خدمة املتقاعدين بوزارة الدفاع

بدعوة متقاعدي وزارة الدفاع

ع�سكريني ومدنيني

حلــ�ســــور 

الغبقة الرمضانية

لال�ستف�سار اأو العتذار:  66134441 - 66677881

أذان الفجر 4:01

أذان املغرب 6:14

إنذار 10 وكالء مساعدين لتقاعسهم في تنفيذ الخطة
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  - ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ -  فليح العازمي
في إطار احلرص الشديد الذي 
تولي����ه احلكومة خلط����ة التنمية 
والتحدي السياسي الذي تخوضه في 
مواجهة مجلس األمة جلهة جتاوز 
عراقيل التنفيذ وكسب الرهان إلمتام 
برنامجها، اكدت مصادر وزارية أن 
فريق متابعة عمل تنفيذ اخلطة وجه 
إنذارا لعشرة وكالء مساعدين في 
وزارات مختلفة في الدولة بسبب 
تقاعسهم في أداء املهام املوكلة إليهم. 
وقالت املصادر ل� »األنباء« إن كتبا 
رسمية وجهت للوكالء املساعدين 
اللوم واإلنذار  العش����رة تضمنت 
بسبب عدم تنفيذهم ملا مت االتفاق 
الزمني احملدد  عليه وفق اجلدول 
ال����ذي كلفوا به مب����ا يحتويه من 
تفاصيل. وأشارت املصادر إلى أن 
هذا اإلجراء جاء بعد متابعة دقيقة 
ملجمل األعمال املسندة للقطاعات 
املعنية ونسبة اإلجناز على أرض 
الواقع وذلك وفقا لتقارير اللجان 
التنفيذي����ة للخطة. وأوضحت أن 
فريق املتابعة يراقب باهتمام بالغ 
عمل الوكالء والقياديني في وزارات 
التنمية وهو  الدولة لتنفيذ خطة 
ما مت التنبيه عليه خالل اجتماعات 
سابقة مع القياديني والتأكيد على 
مبدأ الثواب والعقاب كون اخلطة 
مرتبطة بجدول زمني محدد. وقالت 
املصادر أيض����ا إن فريق املتابعة 
بصدد إعداد تقرير موجز يعرض 
التي مت تنفيذها ليرفع  اخلطوات 
إلى مجلس ال����وزراء ومن ثم إلى 
مجلس األمة مع بداية دور االنعقاد 
املقبل. وفي هذا اإلطار جتتمع كتلة 
التنمية واإلصالح غدا وذلك لتحديد 
موقفها من األفكار والرؤى املطروحة 

لتمويل خطة التنمية.


