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فوربس: ندعم »إنجاز« وتجربته الرائدة في تنمية مهارات الشباب الكويتي 

الغنيم: تدوين األحداث ضرورة حتى ال ُتنسى وتضيع مع مرور الزمن
بدأت أنشطة املوسم الثقافي للعام احلالي لرابطة 
األدباء الكويتية بن���دوة حملت عنوان »ذكريات 
أديب« استضافت فيها األديب واملؤرخ والشاعر 

الكويتي د.يعقوب الغنيم.
وتطرق الغنيم في محاضرته الليلة قبل املاضية 
الى أهم محطات حياته وذكرياته، مستذكرا دراسته 
املنزلية والنظامية في املعهد الديني في تلك احلقبة 

من تاريخ الكويت.
وقال ان مشاركته في اجللسات األسرية السيما 
مع أخواله ومنهم الشيخ محمد اجلراح والشاعران 
داود وإبراهيم اجلراح كان لها اثر كبير في صقل 
هويته الثقافية وحبه للقراءة واألدب والشعر اضافة 
الى حضور جلسات علم عند الشيخ أحمد اخللف، 
مشيرا إلى أهمية تلك الفترة في تأسيسه األدبي 

وامتالكه ملكتبته اخلاصة واألولى في منزله.

وأش���ار إلى كتاب »طبقات فحول الش���عراء« 
وهو من حتقيق األديب محمود ش���اكر، مبينا أن 
قراءته لتعليقات وهوامش شاكر في هذا الكتاب 
تدل على ثقافته الواسعة ومعرفته باللغة واألدب 

والتاريخ والشعر.
وذكر رحلة س���فره الى القاه���رة مع عدد من 
زمالئه للتعرف والتتلمذ على يدي ش���اكر الذي 
فتح بيته ومكتبته امام عدد كبير من طلبة العلم 
الوافدين من شتى بقاع الوطن العربي، مبينا أن 
ش���اكر نصحه بالغوص في كتاب »األصمعيات« 

كمنطلق للسير في بحور األدب والبالغة.
وقال انه اس���تطاع أن يجمع لنفس���ه ويدون 
معلومات كثيرة من واقع الذاكرة أكثر من املراجع، 
مشيرا الى ضرورة تدوين األحداث حتى ال تضيع 

وتنسى مع مرور الزمن.

بشرى الزين
أكد سفير أملانيا االحتادية ميكائيل فوربس أهمية مشروع 
»إجن���از« الكويت، مش���يرا الى دور ه���ذا البرنامج في خدمة 

االقتصاد ومستقبل األجيال املقبلة.
وذكر فوربس في حفل أقيم مساء اول من امس في مقر إقامته 
لتكرمي متطوعي »إجن���از«، ان جتربة الكويت في هذا املجال 
رائدة ورائعة، مؤكدا دعم بالده ملثل هذه املش���اريع من خالل 
شركات أملانية، وذلك في عدد من الدول التي تولي اهتماما لفئة 
الش���باب وتنمية املوارد البشرية، مؤكدا ان دعم هذه املهارات 
هو دعم لالقتصاد ووس���يلة للتعلم والتدريب من اجل إعداد 
الش���باب ليكونوا روادا في مجال الشركات واملشروعات في 
الكويت، الفتا الى أهمية ان يحصل الشباب على فهم اقتصاد 

السوق وروح املبادرة.
من جهته، قال مدير عام ش���ركة سيمنس اوتوكارل كلير 
موند: ان الشركة تدعم متطوعي »اجناز«، مؤكدا أهمية القطاع 

اخلاص ودوره في دعم البرامج االقتصادية.
وأشار موند في كلمة ألقاها أثناء احلفل ان البرامج التعليمية 
تنجح ليس فقط بالعلم بل بالدع���م وصقل املواهب وتنمية 
املهارات واالهتمام بفئة الشباب التي متثل نواة املجتمع والتي 
تقدم مناذج رائعة للحياة العملية وتعمل على تشجيع العمل 

احلر.

وأضاف ان الش���ركات األملانية تولي أهمية لهذه البرامج، 
مذكرا بأن في أملانيا توجد مؤسسة مشابهة والتي تلقى دعما 

من وزارة البيئة األملانية لالقتصاد والتكنولوجيا.
واضاف ان مثل هذا املشروع سيعود باملنفعة العامة على 
فكر وسلوك العناصر الشابة التي متثل األمل املقبل للمجتمع 
وفرصة لتنمية القدرات واملهارات متهيدا إلكسابهم اخلبرات 

الالزمة.
واملعرفة الكافية ملواجهة حتديات احلياة.

واكد أهمية التعاون والش���راكة مع »إجناز« لتنفيذ ودعم 
برامجها الطموحة.

جتدر اإلشارة الى ان »إجناز« الكويت منظمة غير حكومية 
وغير ربحية، تسعى إلعداد شباب الكويت للنجاح في االقتصاد 

العاملي.
ومنذ تأسيسها في أغسطس 2005 تعمل »إجناز« الكويت 
عل���ى تقدمي برامج تربوية تهدف الى إعداد طالب املدارس من 
مرحلة رياض األطفال الى املرحلة الثانوية لفهم طبيعة عالم 
األعمال، وهي عضو في منظمة جونيور اتش���يفمنت العاملية 
غير الربحية التي تعمل على توفير برامج تربوية اقتصادية 
وسد الفجوة بني التعليم والقطاع اخلاص، حيث اتسع نشاطها 
ليش���مل أكثر من 100 مؤسسة تعليمية تسهم في اعداد آالف 

الطالب الكويتيني لبناء مستقبل ناجح في قطاع األعمال.

السفير األلماني كّرم 90 من متطوعيها

)سعود سالم(جانب من احلضور

السفير األملاني ورنا كمشاد مع متطوعي »إجناز«

السفير األملاني يلقي كلمتهالسفير فوربس مكرما أحد املتطوعني

تكرمي د.يعقوب الغنيم
وليد الشعيب

»اإلحصاء«: 54571 مولوداً في 2008 
املركزي���ة  اإلدارة  قام���ت 
النش���رة  لإلحص���اء بإص���دار 
السنوية لإلحصاءات احليوية 
)املواليد والوفيات(، وتش���مل 
املواليد  النش���رة وقائ���ع  هذه 
الوفيات، وفيات األجنة  أحياء، 
)املواليد موتى(، ووفيات األطفال 
الرضع الت���ي حدثت خالل عام 
2008، والنشرة تعتبر احصاءات 
املوالي���د والوفيات احد عناصر 
النمو الس���كاني، ويفيد حتليل 
احصاءات املواليد والوفيات في 
استخالص العديد من املؤشرات 
التي تعكس أثر سياسات وبرامج 
الرعاية الصحية واالجتماعية، 
وكذلك في التعرف على األسباب 
الرئيسية للوفاة، ومن ثم تفعيل 
البرامج الصحية واإلعالمية التي 

تساهم في احلد منها.
وعن واقعات املواليد والوفيات 
ذكرت ان البيانات الرئيسية تشير 
الى ان أعداد املواليد أحياء خالل 
عام 2008 بل���غ 54571 مولودا، 
ه���م 32281 مول���ودا للكويتيني 
بنس���بة 59.2%، 22290 مولودا 
لغير الكويتيني بنسبة %40.8، 
كما نستخلص من هذه البيانات 
أيضا أن مع���دل املواليد أحياء 
اخلام – عدد املواليد أحياء لكل 
ألف من السكان – قد بلغ %32.4 
للكويتيني، بينم���ا لم يتجاوز 

14.9% لغير الكويتيني.
أعداد  ومن جهة أخرى، فإن 
الوفيات بلغت 5701 حالة وفاة، 
منهم 2992 حالة وفاة للكويتيني 
بنسبة 52.5%، 2709 حاالت وفاة 
لغير الكويتيني بنسبة %47.5، 
هذا وق���د بلغ مع���دل الوفيات 

اخلام – ع���دد الوفيات لكل ألف 
من الس���كان – 3.0%، 1.8% لكل 
الكويتيني  الكويتيني وغير  من 

على التوالي.
وفيما يتعلق بوفيات األطفال 
الرضع، ذكرت النشرة انها بلغت 
494 حالة من بني 5701 حالة وفاة 
حدثت خالل عام 2008، هذا ومن 
بني حاالت وفيات األطفال الرضع 
275 حالة وفاة للكويتيني بنسبة 
55.7%، مقابل 219 حالة وفاة لغير 
الكويتيني بنسبة 44.3% كما ان 
معدل وفيات األطفال الرضع – عدد 
وفيات األطفال الذين لم يبلغوا 
عامهم األول لكل ألف من املواليد 
أحياء – قد بلغ 8.5%، 9.8% لكل 
الكويتيني  الكويتيني وغير  من 

على التوالي.
واستعرض حتليل إحصاءات 
املواليد والوفي���ات للكويتيني: 
بدراس���ة احص���اءات املوالي���د 
والوفيات خالل عام 2008، يالحظ 
ان عدد املواليد أحياء الكويتيني 
قد بلغ 32281 مولودا، بينما بلغ 
عدد حاالت الوفيات 2992 حالة، 
وهذا يعني ان الزيادة الطبيعية 
للس���كان الكويتيني )املواليد – 
الوفيات(، قد بلغت 29289 فردا 
خالل ع���ام 2008، كما ان معدل 
الزيادة الطبيعية قد بلغ %3.0، 
ومبقارنة أعداد املواليد أحياء من 
الكويتيني حسب النوع، يالحظ ان 
أعداد املواليد أحياء من الذكور قد 
بلغ 16571 مولودا بنسبة %51.3 
مقابل 15710 من اإلناث وبنسبة 
48.7% وهذا يعني أن نسبة النوع 
عند امليالد  - عدد املواليد أحياء 
من الذكور لكل مائة مولود من 

اإلناث – قد بلغت حوالي 105، وهذه 
النسبة في حدود النسبة املتعارف 
عليها حيث تتراوح بني 95 – 105 

في معظم دول العالم.
أما فيما يتلعق بحاالت الوفاة 

للكويتيني التي حدثت خالل عام 
2008 حسب النوع، فإنه يالحظ ان 
حاالت الوفاة التي حدثت بني الذكر 
بلغت 1706 حاالت وبنسبة %57.0، 
بينما لم تتعد 1286 حالة بني اإلناث 

وبنسبة 43.0%، ويرجع انخفاض 
أعداد الوفيات بني اإلناث مقارنة 
مبثيله بني الذكور الى ارتفاع توقع 
احلياة لإلناث الكويتيات مقارنة 

مبثيله بني الذكور.

قطاع المساجد ينظم المهرجان السابع 
لتكريم متميزيه  15 الجاري

»فريدوم هاوس« األميركية: حقوق المرأة 
في الكويت تتقدم رغم التحديات

اعلن قطاع املساجد بوزارة 
االوقاف انه سينظم املهرجان 
املتميزين  الس���ابع لتك���رمي 
بالقطاع برعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
املستش���ار راش���د احلماد 15 

اجلاري.
وقال وكيل قطاع املساجد 
ولي���د الش���عيب ان اله���دف 
من تنظي���م احلفل هو تكرمي 
العامل���ني عل���ى  وتش���جيع 
العط���اء وبث روح  مواصلة 
التنافس بينهم لتطوير األداء 
مبينا ان ذل���ك يأتي في اطار 
استراتيجية القط��اع لالرتقاء 
مبستوى العاملني فيه وتقدي��م 
افضل اخلدم��ات للمس���اجد 

ورواده��ا.
واضاف الشعيب ان القطاع 
يق���وم منذ س���نوات بتنظيم 
مهرجان كل عامني وبش���كل 
دوري لتكرمي العاملني املتميزين 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال تقرير صدر اول من امس عن مؤسس����ة 
»فريدوم هاوس« االميركية ان حقوق املرأة في 
الكويت تزدهر رغم التحديات، وقال التقرير الذي 
صدر بعنوان »حقوق املرأة في الشرق االوسط 
وش����مال افريقيا« ان املرأة ف����ي الكويت متتعت 
بحق التعليم وبحرية نسبية في حتسني وضعها 
االقتصادي والثقافي منذ ستينيات القرن املاضي 

السيما باملقارنة مع دول اخرى في املنطقة.
وتابع »كان الغزو العراقي للكويت في 1990 
� 1991 ه����و العامل الذي اعتبر عنصرا حافزا في 
اطالق احلريات االجتماعية والسياسية للمرأة، 
فخالل تل����ك الفترة حتملت املرأة الكويتية مهام 
حاس����مة من اجل بقاء مجتمعه����ا احملاصر، فقد 
تطوعت النساء للعمل في املستشفيات فيما قامت 
اخريات بتهريب الطعام والسالح في مالبسهن 

عبر نقاط التفتيش العسكرية«.
واشار التقرير الى ان اول سفيرة متثل دول 
اخلليج كانت من الكوي����ت وان املرأة الكويتية 
احتلت مواقع بالغ����ة االهمية في املجتمع عقب 
انتهاء االحتالل س����واء في املج����االت احلكومية 
او االكادمية وتاب����ع »وبفضل جهود اجلمعيات 

النس����ائية والناشطني والناش����طات واحملامني 
واملواطنني فان امل����رأة الكويتية حصلت اخيرا 
على حقوقها السياس����ية في عام 2005، وهكذا 
شاركت املرأة الكويتية في انتخابات عامي 2006 
و2008 احمللية والنيابية على الرغم من عدم جناح 

اي مرشحة«.
كما اش����ار التقرير الى جناح اربع مرشحات 
في انتخابات 2009 واوضح انه بالنظر الى قوة 
البرملان في التجربة الكويتية فان املرأة الكويتية 
باتت تلعب اآلن دورا في رس����م مستقبل بالدها 
السيما ان احلكومة أشركت املرأة في عملية اتخاذ 

القرار. 
غير ان التقرير اش����ار الى ان مشوار حقوق 
املرأة الكويتية لم ينت����ه عند هذا احلد واضاف 
في ذلك »على الرغم من تلك التطورات املهمة فان 
املرأة الكويتية التزال تواجه التفرقة في مجاالت 
كثيرة ف����ي احلياة العامة فهي التزال غير قادرة 
على شغل مناصب القضاة او االلتحاق بالقوات 
املسلحة او التمتع بحقوق متساوية في الزواج 
كما ال يسمح الطفالها بحمل اجلنسية الكويتية 
اذا ما تزوجت من اجنبي وال يسمح لهذا الزوج 

االجنبي بحمل اجلنسية الكويتية ايضا«.

تقدي���را الجادته���م اعمالهم 
ومتيزهم في ادائهم وتشجيعا 

لهم على االبتكار واالبداع.
ان���ه مت تش���كيل  وذك���ر 
جلنة تنفيذية لالشراف على 
اس���تعدادات تنظيم املهرجان 
وترتيب جميع أنشطته ويتبعها 
جلان فرعية ملتابعة األعمال كل 
في مج���ال اختصاصها وذلك 
الخراج املهرجان بالشكل الذي 

يليق بقطاع املس���اجد كجهاز 
مس���ؤول ع���ن اش���رف بقاع 
األرض وهي بيوت اهلل وكذلك 
ضيوف املهرجان واملكرمون 

واحلضور.
واوضح ان التكرمي يشمل 
الدينية  العامل���ني بالوظائف 
واالدارية على حد سواء وهذا 
العام سيتم تكرمي نحو 130 اماما 
وخطيبا ومؤذنا واداريا وتكرمي 
مديري االدارات التابعة لقطاع 
املساجد تقديرا جلهودهم في 
خدمة بيوت اهلل ومساهمتهم 
في اجناح السياس���ة االدارية 

للقطاع.
ودعا الشعيب جميع العاملني 
في قطاع املساجد الى حضور 
املهرجان واالحتفاء بزمالئهم 
املكرمني وبذل املزيد من اجلهد 
والسعي الدائم الى االبتكار في 
األداء لتأكيد الدور احلضاري 
والريادي للقط���اع وحتقيق 
قفزات نوعية في مجاالت العمل 

املنوطة بهم.

المرأة الكويتية لعبت دورًا حاسمًا في بقاء مجتمعها المحاصر خالل الغزو الصدامي

صدور الطبعة الثالثة من »الثقافة في الكويت بواكير.. اتجاهات.. ريادات«
قدم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ودار عالم املعرفة بالكويت، 
الطبعة الثالثة للجزء األول من كتاب »الثقافة في الكويت بواكير.. اجتاهات.. 
ريادات« للدكتور خليفة الوقيان ال����ذي يوثق تاريخ احلياة الثقافية في 
الكويت منذ نش����أتها األولى. ويتضمن اإلص����دار اجلديد الذي يتوغل في 
تفاصيل شكلت مكونات النهضة الثقافية، أربعة فصول فيتحدث املؤلف 
في الفصل األول عن عوامل االهتمام املبكر بالثقافة، وفيه تطرق إلى طبيعة 

السكان واملوقع والنظام السياسي واملؤثرات اخلارجية.

وحم����ل الفصل الثاني مظاهر االهتمام املبكر بالثقافة وبدايات نس����خ 
الكتب في الكويت، ثم تأليفها والتعريف بالصحف التي صدرت منذ العام 

1928 وحتى مشارف االستقالل واملؤسسات الثقافية األهلية.
ويرصد املؤلف ف����ي الفصل الثالث االجتاهات التي كانت س����ائدة في 
الكوي����ت حتى العقد الثالث من القرن العش����رين، وه����ي كما وصفها في 
مقدمة الكتاب »االجتاه اإلصالحي واالجتاه الدميوقراطي واالجتاه القومي 

واالجتاه احملافظ«.


