
الجمعة 13 نوفمبر 2009   15محليات

غالف الكتاب

شهادة تقدير ألحد الضباطتكرمي أحد املشاركني

العقيد ركن خالد شبيب راكان والرائد غنام سالم في مقدمة احلضور

مديرو ادارات »العدل« في اختتام الدورة

»شيخ الدبلوماسية« إصدار جديد
للمكتبة الوطنية عن السيرة الذاتية لألمير

دار اآلثار تنظم االثنين  محاضرة
عن الكرامة اإلنسانية والتعددية الثقافية

الكويت  أص���درت مكتب���ة 
الوطنية كتابا عن السيرة الذاتية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعنوان »ش���يخ 
الدبلوماسية« من اعداد الكاتب 

الصحافي عبداهلل بوير.
الكت���اب على 10  ويحتوي 
فص���ول تس���تعرض تاري���خ 
سموه منذ نشأته حتى تسلمه 
مقالي���د احلكم، حي���ث تناول 
الطفولة والش���باب  مرحلتي 
وسيرته العملية واملناصب التي 
تقلدها سموه وتسميته بعميد 

الدبلوماسيني في العالم.
وتناول الكاتب مس���اهمات 
سموه في صنع تاريخ الكويت 
وموقفه في ميادين السياس���ة 
الدولية خاصة في أزمة عبدالكرمي 
قاسم والغزو الصدامي للكويت 
وعالق���ات س���موه اخلليجية 
والعربية والدولية ومترس���ه 
بشؤون احلكم وجوالت سموه 
في العالم ومهماته الوطنية وعن 

حياته العائلية ورفاق دربه.
وأهدى الكاتب بوير الكتاب 
الى صاحب السمو األمير وإلى 
روح كرميته الش���يخة سلوى 

رحمها اهلل.

تنظم دار اآلثار االسالمية االثنني املقبل محاضرة 
بعنوان »كرامة اإلنسانية والتقدم في التعددية 

الثقافية العاملية«.
ويلق����ي احملاضرة التي تاتي ضمن املوس����م 
الثقافي للدار عضو اللجنة االستشارية ألكادميية 
»هارفارد« للدراس����ات الدولية التابعة جلامعة 
»هارفارد« د.كونس����تنتني فون بارلوفن ويدير 
النقاش عضو اللجنة التأسيسية ألصدقاء الدار 

أحمد خاجه.
وتطرح احملاضرة عدة تساؤالت حول حوار 
احلضارات وس����ط املعطيات الثقافية والدينية 
املختلفة في االقتصاد العاملي والسياسة العاملية 
ودور املنظمات الدولية خاصة بعد ازدياد أعضاء 
ع����دد االمم املتحدة منذ اإلع����الن العاملي حلقوق 

اإلنسان من 50 إلى 200 دولة لها ثقافات وحضارات 
وديانات متعددة.

يذك����ر ان د.بارلوف����ن يتولى مهمة املنس����ق 
األكادميي حلوار احلضارات والثقافات ملؤسسة 
»كاسل نويهاردنبرج« ببرلني وهو متخصص في 
علم االنثروبولوجي املقارن والدراسات الدولية 
والثقافي����ة ودرس في جامعات رائدة في أوروبا 
وأمي����ركا وغيرها. وتقل����د بارلوفن مناصب في 
الهيئات الدولية من بينها األمم املتحدة واليونسكو 
والبنك الدولي وشارك مع شخصيات عاملية في 
مجال حوار احلضارات والتعددية الثقافية مثل 
مؤسسة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك 
وله مؤلفات وبحوث ومقاالت في مجال تخصصه 

وبعدة لغات.

الحرس الوطني احتفل بتخريج »دورة الحبال والعقد التأسيسية«:
بذل المزيد من الجهد وتطوير القدرات لمكافحة اإلرهاب

بحضور قائد كتائب التعزيز 
والقوة اخلاصة العقيد ركن خالد 
شبيب راكان احتفل مبعسكر 
الصمود بتخريج »دورة احلبال 
واس���تخدام العقد التأسيسية 
رقم 2« والت���ي عقدت بكتيبة 
القوة اخلاصة مبشاركة افراد 
من دولة قطر الشقيقة ومن لواء 

املغاوير بوزارة الدفاع.
الرائد  الدورة  ألقى مشرف 
غنام س���الم كلمة اش���اد من 
خالله���ا مبنتس���بي ال���دورة 
ومدى تفاعله���م مع البرنامج 
التدريبي والذي اش���تمل على 
تدريبات على االسعافات االولية 
واحتياطات االمان واستخدام 
العقد، باالضافة الى التدريبات 
العملية على النزول من االبراج 
والطائرات العمودية وما تتطلبه 
هذه التدريبات من لياقة بدنية 

عالية.
وفي ختام احلفل ألقى قائد 
التعزيز والقوة اخلاصة كلمة 
أشاد فيها بالقائمني على هذه 
الدورة وحثهم على بذل املزيد 

من اجلهد والعط���اء لتطوير 
قدراتهم في هذا املجال ملا له من 
دور فعال في مكافحة االرهاب 
وتنمي���ة الثقة بالنفس، وذلك 

احلرس الوطني، كما قام العقيد 
الركن خالد شبيب راكان بتكرمي 
املراكز االولى  احلاصلني على 
بالدورة ومنتسبي دولة قطر 

وفقا لتوجيهات كرمية من قيادة 
الوطني ممثلة بسمو  احلرس 
رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني ووكيل 

الشقيقة ووزارة الدفاع.
حضر احلفل عدد من القادة 
الوطني  والضباط باحل���رس 

ووزارة الدفاع.

بمشاركة أفراد من قطر ومن لواء المغاوير في »الدفاع«

الكندري: تدريب العاملين في »العدل«
وتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة

اختتمت وزارة العدل دورة تدريبية متخصصة إلعداد الصف 
الثاني من القي���ادات اإلدارية حتت عنوان »كيفية إعداد الصف 
الثاني من القيادات اإلدارية« وصرح مدير ادارة التطوير اإلداري 
والتدريب أحمد الكندري بأن هذه الدورة تأتي تفعيال لبرنامج 
ال���وزارة التدريبي للعام 2009/ 2010 لتأهيل العاملني مبختلف 
قطاعات الوزارة لشتى املستويات الوظيفية وتنمية مهاراتهم 
وتزويدهم باخلبرات الالزمة للعمل واالطالع على أحدث األساليب 

العلمية املتصلة باإلدارة احلديثة.
وقال ان هذه الدورة التي انخرط فيها 15 مشاركا من وظائف 
مدي�����ري ادارات ومراقبي��ن ممثلي�����ن للعدي��د من قطاع��ات 
ال��وزارة مبا في ذلك أجهزة القضاء املس���اندة واجلهاز اإلداري 
استهدفت تنمي��ة مهارات املشاركني ملواجهة حتديات املستقبل 
باس���تخدام األس���اليب احلديثة في القيادة واالدارة، وتضمنت 

عددا من املوضوعات من بينه��ا معرف��ة مفهوم االدارة احلديثة 
للقيادة واألبعاد املختلفة إلع��داد القادة وصف��ات القائد الناجح 
والبعد املهاري االتصالي والتفكيري والط��رق املختلف��ة لصناعة 
القائ���د اجلديد وأهمية التنبؤ باملس���تقبل عب��ر وض��ع األفكار 
واخلط���ط، وموضوعات أخ��رى عدي�����دة متصل��ة مبقوم��ات 
االدارة احلديثة، الى جانب تطبيقات عملية لكل األفكار النظرية 

التي مت طرحها.
واش���ار الكندري الى ان هذه الدورة تعد الدورة ال� 14 خالل 
العام احلالي التي نفذتها ادارة التطوير االداري والتدريب ملوظفي 
وزارة العدل مبختلف درجاته���م الوظيفية ضمن اطار برنامج 
ال���وزارة التدريبي لذلك العام، واوضح انه مت اختيار نخبة من 
الكوادر املتخصصة وأس���اتذة العلوم واإلدارة وذوي اخلبرات 

اإلدارية للمحاضرة في تلك الدورة.

اختتام دورة إعداد الصف الثاني من القيادات للمديرين والمراقبين بالوزارة

علياء الكاظمي أصدرت »حبيبة«
أصدرت الروائية الكويتية الش���ابة علياء 
الكاظمي روايتها اخلامسة بعنوان »حبيبة« 
وهي رواية اجتماعية مؤثرة تعكس الكثير من 

املشكالت الواقعية التي يعانيها املجتمع.
وتناولت الروائية في روايتها اجلديدة التي 
تقع في 234 صفحة من احلجم املتوسط الكثير 
من القضايا اإلنس���انية واالجتماعية السيما 
القضايا التي متس املرأة في مجتمعاتنا بأسلوبها 

السلس املمتع.
وتتميز روايات الكاظمي بأسلوبها القصصي 

السهل غير املتكلف املستلهم من واقع املجتمع 
وأحداثه وقضاياه فهي جتد ذاتها في هذا العالم 
املغلف بأسرار من العالقات اإلنسانية املتشابكة، 
وقلمها احلاذق اس���تنطق أبطال قصصها في 

تعبير وتسلسل يجذبان القارئ.
والروائي���ة الكاظمي من اب���رز الروائيات 
الكويتيات الشابات وعضوة في رابطة األدباء 
الكويتية ولها عدة إصدارات هي رواية »ويبقى 
األم���ل ينبض في القل���وب« و»ورود ملونة« 
واملجموعة القصصية »جمان« و»بال هوية«.


