
االثنين 15 مارس 2010   15محليات
نظرا اللتزاماتها ومسؤولياتها في المنظمة الدولية

الصقعبي تعتذر عن عدم الترشح النتخابات »العالقات العامة«
»التنسيق والتكامل في تميز جهود الدعوة إلى العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع وتنشئة المتطوعين الفاعلين«

الجالهمة: »وقف الوقت« يبدأ برنامجه التدريبي الرابع
اعلنت الس����فيرة لدى منظمة الطاقة املتجددة 
التابعة لألمم املتحدة وعضو مجلس ادارة جمعية 
العالقات العامة الكويتية غدير الصقعبي اعتذارها 
عن عدم الترشح النتخابات اجلمعية والتي من املقرر 
عقدها في الثاني والعش����رين من الشهر اجلاري، 
رغم الضغوط احلثيثة من قبل االعضاء لدخولها 

في تلك االنتخابات.
وقالت السفيرة الصقعبي في بيان صحافي حول 
املوضوع: أشكر جميع االعضاء في اجلمعية على 
الثقة التي منحوني اياها بدعوتي للترش����ح مرة 
اخرى لهذه االنتخابات، وعلى دعمهم املوصول لي، 
مضيفة: انني أتشرف بالعمل مع اعضاء اجلمعية 
واملساهمة معهم في القيام بالواجب الوطني من 
خالل العمل في جمعيات النفع العام، حيث تعتبر 

جمعية العالقات العامة الكويتية جزءا منها، الفتة الى انها وكونها 
تشغل منصب سفيرة لدى منظمة الطاقة املتجددة وما يحمله هذا 
املنصب من التزامات ومس����ؤوليات، فإنه قد يتعذر عليها التفرغ 
للمس����اهمة في اعمال اجلمعية وأنشطتها، معربة في الوقت ذاته 

عن ثقتها في االعضاء املترشحني وسعيهم الدؤوب 
لالستمرار في خدمة كل ما يهم الصالح العام.

وأشادت الصقعبي بالدور الذي تقوم به اجلمعية 
والتي تعمل حتت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل منذ نشأتها، مبينة ان هذا الدور يتمثل في 
اعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال العالقات 
العامة، واقتراح حتسني املستوى املهني للمشتغلني 
واملهتمني بها في مختلف قطاعات االعمال، واتاحة 
فرصة احتكاك املشتغلني بالعالقات العامة الكتساب 
اخلبرات والتجارب احمللية واالقليمية والدولية، 
واسداء املشورة حلل مش����كالت العالقات العامة 
فضال عن تنظيم عملية االستش����ارات اخلارجية 

في هذا املجال.
وختم����ت الصقعبي متمني����ة جلميع االعضاء 
ومجلس ادارة اجلمعية التوفيق في عملهم في خدمة الوطن واملواطنني، 
كما متنت جلميع االعضاء التوفيق في االنتخابات املقبلة، مؤكدة انها 
لن تتخلى عن املساهمة في دعم انشطة اجلمعية، وانها لن تدخر 

جهدا عندما تسنح الفرصة لها في خدمة أي من اعمال اجلمعية.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي 
ملش���روع وقف الوق���ت لرعاية 
العمل التطوعي في االمانة العامة 
لالوقاف محمد اجلالهمة، وأشار 
ال���ى ان تنظيم املش���روع لهذه 
الدورات يأتي استكماال لبرنامج 
املنهج املتكامل لتدريب وتأهيل 
العامل���ني واملتطوعني في قطاع 
العمل التطوعي الذي قدمه مشروع 
وقف الوقت خالل السنوات الست 
املاضية، حتقيقا ألهداف انشاء 
املش���روع وهي اع���داد وتأهيل 
وتدريب العاملني والراغبني في 
العمل التطوعي وصقل مهاراتهم 
وقدراتهم وخبراتهم وفق أحدث 
االساليب العلمية والعملية مبا 
يخدم الشرائح املجتمعية املختلفة 
ويساهم بفاعلية في جهود تنمية 

املجتمع.

التطوعي���ة من خ���الل عمليات 
التنسيق والتكامل في مجاالت 
العم���ل التطوعي واالس���تفادة 
القصوى من املتطوعني وجهود 

التطوع.

التطوع  التطوعي ونشر ثقافة 
وتنشئة املتطوعني الفاعلني« الى 
تعريف فلسفة العمل التطوعي، 
التعرف على آليات ومجاالت العمل 
التطوعي املختلفة في املجتمعات، 
تهيئة املناخ الدعوي والتعريف 
بجهود الدعوة الى التطوع ونشر 
التطوعية،  الثقافة والتنش���ئ ة 
اس���تقطاب املتطوعني وتفعيل 
أدائهم، استهداف شريحة الشباب 
في جهود الدع���وة الى التطوع 
وتنشئة املتطوعني، التعرف على 
جهود التأهي���ل واعادة التأهيل 
للمتطوعني وادارتهم وتوجيههم 
نحو حتقيق االهداف املنشودة من 
عملهم التطوعي، جهود وآليات 
التطوعي  العم���ل  ق���ادة  اعداد 
أدوارهم،  املس���تقبلية وتفعيل 
وآلي���ات النه���وض باجله���ود 

تبدأ الدورة التدريبية الرابعة 
للموسم التدريبي السابع لتأهيل 
املتطوع���ني 2010/2009 والذي 
يقوم على تنفيذ مشروع وقف 
الوقت باالمانة العامة لالوقاف، 
وال���ذي يتضمن ع���دة دورات 
تدريبية لتأهي���ل العاملني في 
القطاع التطوعي في املؤسسات 
احلكومية واالهلية التي تعنى 
باملجال اخلي���ري والتطوعي، 
ولألفراد الراغبني في االنضمام 
لقطاع العمل التطوعي، حيث من 
املقرر ان تبدأ الدورة التدريبية 
الرابعة اعتبارا من يوم االحد 
املقبل وحت���ى اخلميس املقبل 
وملدة خمسة أيام. وتهدف هذه 
التدريبية لهذا املوسم  الدورة 
وهي بعنوان »التنسيق والتكامل 
في متيز جهود الدعوة الى العمل 

غدير الصقعبي محمد اجلالهمة

الرفاعي: النقابات
تضطر لإلضراب بسبب 

تجاهل الزيادات
صرح رئيس نقابة العاملني 
املدني  العامة للطيران  باالدارة 
رجب الرفاعي، بأنه لو كان هناك 
عدالة وإنصاف في زيادة الرواتب 
واملميزات املالية ملوظفي الطيران 
املدني ما أقب����ل املوظفون على 
االضرابات. واضاف الرفاعي: اننا 
كنقابة كنا حريصني دائما على اال 
يصل االمر الى االضراب، وكنا ال 
نتمنى ذلك، ولكن التعنت من قبل 
احلكومة وجتاهلها ملطالبنا هو ما 

يضطرنا الى مثل هذا االمر. 
واوض����ح الرفاعي: ان كانت 
احلكومة ترفض االضرابات من 
قبل املوظفني من اجل احلصول 
عل����ى حقوقه����م، كذل����ك نحن 
كنقابيني نرفض فرد العضالت 
من قبل احلكومة على املوظفني 
والنقابيني، ويجب على احلكومة 
ان تتعامل مع مثل هذه االمور 
باحترافية، وان تتبع أس����لوب 
احلوار م����ع املتظلمني بدال من 
الترهيب  الى اس����لوب  اللجوء 
بالتهديد والوعيد. واكد الرفاعي 
ان هناك قوانني واتفاقيات دولية 
تلجأ لها كل النقابات وتلجأ لها 
ايض����ا احلكومة ف����ي مثل هذه 
االم����ور، وال ميك����ن ألي جهة 
ان تصادر حقي ف����ي التعبير، 
ألن هذا احلق يكفله الدس����تور 

والقانون.

رحلة إلى لبنان لمنتسبي 
العاملين بالصناعة

صرح أمني الس����ر املس����اعد 
الثقافي����ة  اللجن����ة  ورئي����س 
العاملني  واالجتماعي����ة لنقابة 
العامة للصناعة أحمد  بالهيئة 
جاس����م الفيلكاوي ب����ان نقابة 
الصناعة ال تألو جهدا في تقدمي 
اجلديد واألفضل ملنتسبيها في 
كل شيء سواء كانت مسابقات 
اجتماعي����ة، ثقافي����ة، ديني����ة 
أو حف����الت عش����اء أو رحالت 
القدمية  الكويت  داخلية ملعالم 
واحلديثة أو رحالت الى الفنادق 
واملنتجعات والشاليهات واألماكن 
العام����ة التي تزخر بها الكويت 
أو رح����الت خارجية الى الدول 
األوروبي����ة أو ال����دول العربية 
الش����قيقة وان النقاب����ة في هذا 
الصدد تنظم ملنتس����بيها رحلة 
الى دولة لبنان الشقيقة مدينة 
»بيروت« في الفترة من 2010/4/8 
وحتى 2010/4/12، وس����تكون 
اإلقامة ملدة )4 ليال 5 أيام( بفندق 
املريديان كومودور احلمرا »5 
جنوم«، شاملة اإلقامة واإلفطار 
واملواصالت من والى مطار بيروت 
والسفر على اخلطوط اجلوية 
الكويتية الدرجة السياحية، وبدأ 
التس����جيل امس ويستمر حتى 

يوم اخلميس املقبل.

سفارة الكويت بسلطنة 
بروناي تشارك 

في حملة تبرع بالدم
كواالملبور: ش����ارك اعضاء 
س����فارة الكويت لدى س����لطنة 
بروناي في حملة التبرع بالدم 
التبرع  والت����ي نظمها مرك����ز 
بالدم التابع ملستشفى »رباص« 
احلكومي مؤخرا وكان على رأس 
املش����اركني في احلملة س����فير 
الكوي����ت لدى بروناي غس����ان 

الدويسان.
ونقل����ت الصح����ف احمللية 
البروناوية عن السفير الدويسان 
قوله »ان الهدف االساس����ي من 
مش����اركة السفارة في مثل هذه 
احلمالت انساني باملقام االول« 
موضحا ان السفارة تتطلع من 
خالل هذه املشاركة الى ان تكون 
قدوة لغيرها في تشجيع اآلخرين 

للقيام بذلك العمل النبيل.


