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حمد اخلالدي

ورش فنية

الخالدي: تخصيص أرض  بمساحة 5 آالف م2 إلنشاء مبنى إلدارة التأهيل المهني
 بشرى شعبان

كش���ف مدير ادارة التأهيل 
املهني للمعاقني حمد اخلالدي 
عن حصول وزارة الشؤون على 
موافقة اللجنة الفنية باملجلس 
البلدي على طلب »الشؤون« 
تخصيص قطعة ارض مبساحة 
5 آالف مت���ر مربع لبناء مبنى 

ادارة التأهيل املهني.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان قطعة االرض جرى تخصيصها 
لبناء مبن���ى االدارة في منطقة 
جنوب الصباحي����ة، باالضافة 
الى العمل على تخصيص اراض 
اخرى في جميع احملافظات لالدارة 
لبناء مبان فيها حيث يقوم كل 
مبنى بخدم����ة اهالي احملافظة، 
والهدف من ذلك تخفيف اعباء 
االنتقال ع����ن كاهل اولياء امور 
املعاقني واالبناء للمبنى احلالي 
في منطقة الس����املية، واوضح 
اخلال����دي ان االدارة تطمح الن 
املبان����ي عبارة عن  تكون هذه 
صروح تتوافر فيها كل السبل 
التي تساعد ابناءنا املعاقني في 

تطوير قدراته����م وامكانياتهم 
املهنية، باالضافة الى ان تكون 
على مستوى عال من املواصفات 
واملزاي����ا التي تس����اعد املعاقني 
في احلركة وفق����ا للمواصفات 

العاملية.
واضاف: نأمل ان يشكل بناء 
املبنى اجلديد لالدارة نقلة نوعية 
في مستوى اخلدمات التي تقدم 
لالبناء، وكشف عن توجه لدى 
االدارة لبناء شبكة معلوماتية 
متكاملة تس���لط الضوء على 

اخلدم���ات التي تقدم للمعاقني 
سواء في اجلهات احلكومية او 
القطاع اخلاص واماكن تواجد 
املدارس ومراكز التدريب املهني 
والورش الفنية التي يتضمنها 
كل مرك���ز والبرامج التربوية 
والتعليمية، الى جانب اخلدمات 
املقدم���ة للمعاق���ني وكيفي���ة 
احلصول عليها، واعمال املعاقني 

نزالء دور الرعاية االجتماعية، 
وبني اخلالدي ان مكتب البحث 
االجتماع���ي يقوم بدراس���ة 6 
حاالت منهم طلب تأهيل مهني 
حلالة واح���دة وخمس حاالت 

استكمال بيانات.
وعن جنسيات املتدربني بني 
اخلال���دي ان منهم 147 كويتيا 
و6 من غير محددي اجلنسية، 

واجنازاتهم.
وبني اخلالدي ان االدارة تقدم 
اخلدمات حاليا ل� 178 حالة هم 
39 في جنوب الصباحية و139 

في الساملية.
واوضح ان جميع احلاالت 
تقيم م���ع اس���رها ويتلقون 
الدوام  التدريب خالل ساعات 
الرسمي باستثناء 10 حاالت من 

6 من دول مجلس التعاون، 18 
من الوافدين، وهم موزعون على 
ورش خاصة بالرجال واخرى 

بالنساء.
وبني اخلال���دي ان االدارة 
في مركزي الس���املية وجنوب 
الصباحي���ة تضم 534 موظفا 
منهم 455 في الساملية و79 في 

جنوب الصباحية.

178 حالة يتلقون التدريب في مركزي السالمية وجنوب الصباحية

توزيع الحاالت حسب اإلعاقة
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د.عادل الفالح ومحمد العمر خالل جولة في املعرض

تكرمي رهف املسلم أصغر مشاركة في املؤمترتكرمي الزميلة ليلى الشافعي

الفالح: الرسول ژ إمام المشغولين باهلل وقدوة السائرين إليه

العمر: إقامة مؤتمر خاص للمرأة ودورها في نهضة األمم كل سنتين

مواضيع أدبية متنوعة في مجلة »البيان« لشهر أبريل
تناولت مجلة البيان الصادرة عن رابطة األدباء الكويتية 

لشهر ابريل مجموعة من املواضيع األدبية املتنوعة.
ففي باب الدراس����ات قدم د.عبداملالك اشهبون دراسة 
حول )خطاب »البداية« الرواي����ة في النقد العربي( فيما 
كتب د.سيد ابراهيم آرمن في باب القراءات عن »املصادر 
في ديوان عبدالرزاق العدساني« وتناولت د.سمر روحي 

الفيصل رواية »ليلة اجلنون« للكاتبة ليلى الشافعي.

وناقش د.الش����ريف حبيلة في دراسته »زمن العنف 
في الرواي����ة اجلزائرية« وكتبت هويدا صالح عن »متعة 
االكتش����اف في غابة املرأة« فيما كتب محمد الكرافس في 
باب املسرح عن فلسفة يوجني اونيل في الكتابة املسرحية 
وتناول عبداحملسن العصفور في باب ذاكرة األدب وثائق 

نادرة عن الشاعر احمد شوقي.
وفي باب الشعر كتب عبدالرزاق املانع شعرا بعنوان 

»تنثال فوق جراحي السماء« وأحمد فضل شبلول شعرا 
بعنوان »مدينة االرقام« وترجم عاطف محمد عبداملجيد شعرا 

لڤيكتور هوغو بعنوان »اغنية عجوز لزمن فتي«.
اما في باب القصة فقد كتب فيصل السعد قصة قصيرة 
بعنوان »أين أنت يا أمي؟« واخرى بعنوان »خطوة« لغدير 
املطيري بينما كتبت حس����نى ندمي قصة قصيرة بعنوان 

»قفازات مفقودة«.

املشغولني باهلل، وقدوة السائرين 
اليه، بع���د ذلك ألق���ى الداعية 
العوي���د محاضرة  عبدالعزيز 
بعنوان »العبر احلسان في طبائع 
احليوان« حتدث خاللها عن طبائع 
احليوانات واالعجاز العلمي فيها 
وبديع صنع اخلالق لها، مستدال 
ببعض اآليات القرآنية واالحاديث 
النبوي���ة الش���ريفة، ثم أقيمت 
مسابقات ثقافية للحضور من 
اعداد اللجنة املنظمة للملتقى ومت 
توزيع عدد من الهدايا واالهداءات 

على املشاركة.
وأقيم���ت في الي���وم الثاني 
الرفاعي  محاضرة للداعية مها 
حتدثت فيها عن االعجاز العلمي 
في الكون بشكل عام ودعت الى 
التفكر والتأمل في خلق االنسان 
واالرض والسماء واجلبال، وقد 
كان احلضور من طالبات وطلبة 
مدارس وزارة التربية، ثم أقيمت 
مسابقات ثقافية للجمهور تخدم 
امللتق���ى وزعت على  موضوع 

املشاركني بها هدايا قيمة.
وفي اخلتام مت جتول احلضور 
في أركان املع���رض، حيث بلغ 
عدد املدارس التي زارت امللتقى 
هذا اليوم 30 مدرس���ة مختلفة 
من جمي���ع املناطق التعليمية، 
ومساء اليوم الثاني من امللتقى 
الكفيف  ابراهيم  الش���يخ  ألقى 
محاضرة اميانية بعنوان »هذا 
خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين 

من دونه«.

تستمر املرأة وتنهض االمة بل لقد 
ب����دأت، وباألمس مت توقيع جلنة 
الستكمال مثل هذا املشروع وباذن 
اهلل سيشهد هذا العمل كل سنتني 
مؤمترا خاصا للمرأة ودورها في 
نهضة األم����ة. بعدها قدمت وفاء 
البعيجان خاطرة اميانية ثم كلمات 
من املشاركات في املؤمتر ثم وزعت 
الدروع والشهادات التقديرية على 

املشاركني.

االستفادة. وافتتح امللتقى بآيات 
من الذكر احلكيم ألحد االطفال 
املميزين ثم قامت مجموعة من 
التربية  طالب م���دارس وزارة 
بإلقاء النشيد الوطني امام كبار  
الضيوف ثم ألقى الطالبان التوأم 
الدوسري  بدر وس���ارة ناصر 
قصيدة شعرية مبناسبة امللتقى 
أش���ادا وأثنيا فيه���ا على دور 
وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية د.عادل الفالح، ومدير 
ادارة الدراسات االسالمية بوزارة 
االوقاف محمد العمر في وصول 
مراكز ودور القرآن لهذا املستوى 
الكبير، ثم عرض القائم ون على 
امللتقى اجنازات امللتقيات السابقة 
بفيلم توثيقي أعقبها عرض ألهم 
ما سيتضمنه امللتقى احلالي من 

عرض لالعجاز العلمي ملخلوقات 
اهلل وهي )اجلبال والبحار واملاء 
الخ( وبعدها  واالبل والنحل... 
الزائرون وكبار الضيوف  جال 
في املعرض الذي أعدته املراكز 

املشاركة في امللتقى.
هذا ودع���ا د.ع���ادل الفالح 
الناس الى التأس���ي بالنبي ژ 
في االنشغال باهلل وتعلق القلوب 
الوزارة على  به، مؤكدا حرص 
رعاي���ة كل قطاعاتها املتميزة، 
ومشيرا الى ان قطاع الدراسات 
االسالمية س���اهم وفي مواقع 
مختلفة في خدمة جميع شرائح 
املجتمع، معربا عن سروره البالغ 
ملتابعة ملتقيات )وا ش���وقاه( 
الثقافية عاما بعد عام، موضحا 
ان اللقاءات »الشوقية« السابقة 

اختارت لكل منها عنوانا ونبراسا 
تسير عليه، وعنوان ملتقى هذا 
العام خير عنوان وشارة، فالكون 
كله ينطق بعظمة اهلل وقدرته، 
ونظامه البديع وسيره املتناسق، 
مشيدا بدور االدارة املتميزة ملدير 
ادارة الدراسات االسالمية محمد 
العمر، والتي شجعت كل االنشطة 
الرائدة ف���ي هذا املجال الرحب، 
فوصل دورها بعد توعية املجتمع 
الى طالبات مدارس التربية في 
مختلف املراح���ل، لتثير فيهن 
لواعج الشوق الى اهلل تعالى، 
ودوافع التعلق بجانبه، مشيرا 
الى ان ثمرة ذلك اجلهد تتوالى 
سنة بعد سنة، مبينا ان النبي 
ژ علمنا كي���ف تتعلق قلوبنا 
باهلل، وتنصرف اليه، فكان إمام 

استوعبت كل جمعيات النفع العام 
ورمبا لم نلتق بلقاءات مشتركة 
جمعها هذا املؤمتر حتت س����قف 
واحد فلذا لن اس����تطيع ان اوفي 
الالتي عملن في املؤمتر  اخواتي 
حقهن ولكن اقول جزاهن اهلل خيرا. 
واضاف ان ما قدمه املؤمتر ليس 
نهاية املطاف بل بداية للقاء بني 
جمعيات النفع العام النسائية وبني 
اجلمعيات االخرى، النه آن األوان ان 

نضع كل االختالفات جانبا، ونعمل 
من اجل خدمة املجتمع الكويتي مبا 
فيه صاحله، وذكر العمر حادثة 
عبداهلل بن أبي بن س����لول رأس 
املنافقني الذي صلى عليه الرسول 
وحاول عمر بن اخلطاب منعه فقال 
ژ »خيرني ربي بني اثنني أستغفر 
له او ال أس����تغفر له« فالداعيات 
يسعهن العمل املشترك فاذا كان 
الرسول ژ تعامل مع هذا املنافق 

بهذه الدرجة من الرقي اال يسعنا 
ان نعمل مثل قدوتنا؟!

ال����ى صورة اخرى  ثم انتقل 
من ص����ور الدعوة ال����ى اهلل في 
ق����ول اهلل تعالى وه����و يخاطب 
موسى گ لدعوة فرعون فيقول 
)فقوال له ق����وال لينا لعله يتذكر 
أو يخش����ى( فما بالنا مع الناس 
اآلخرين نغلظ لهم القول؟! وحدد 
العمر 3 قضايا في هذا العمل لكي 

حتت شعار »هذا خلق اهلل 
فأروني ماذا خل����ق الذين من 
دونه« اختتم����ت جلنة قطاف 
لالنشطة الثقافية واالجتماعية 
الثقاف����ي اجلماهيري  امللتقى 
السادس »وا شوقاه« بالقاعة 
الكبير  الدولة  امللكية مبسجد 
على فترتني. وقالت رئيس����ة 
اللجنة مش����رفة مركز يوسف 
الغامن للدورات الشرعية ابتسام 
الفيلكاوي ان هذا امللتقى يقام 
كل ع����ام حتت اش����راف ادارة 
الدراسات االس����المية بوزارة 
االوقاف والش����ؤون االسالمية 
ويش����ارك في����ه 31 مركزا من 
مراكز دور القرآن التابعة إلدارة 
الدراسات االسالمية، فضال عن 
مراكز »االترجة« لتحفيظ القرآن 
الكرمي واملؤسسات االصالحية 
التي  الكرمي  الق����رآن  وحلقات 
قام����ت بالتنافس فيم����ا بينها 
الب����راز العدي����د من االس����رار 
العلمي  والفوائ����د واالعج����از 
للعدي����د من مخلوقات اهلل عز 
وجل من االنسان واحليوانات 
والس����ماوات واالرض، وذلك 
من خ����الل االركان املعدة بهذا 
اخلص����وص في املعرض الذي 
أقيم على هامش امللتقى، مشيرة 
الى ان من هذه االنشطة اقيمت 
5 محاضرات علمية اميانية تبني 
االعجاز العلمي في القرآن الكرمي 
أدهشت احلضور الذين طالبوا 
بتمديد فترة امللتقى ملزيد من 

 ليلى الشافعي
الدراس����ات  ادارة  أكد مدي����ر 
ب����وزارة االوق����اف  االس����المية 
والشؤون االسالمية محمد العمر، 
ان العمل املشترك بني املؤسسات 
والعمل من اجل مش����روع واحد 
يخدم األمة ه����و واجب على كل 
مؤسسة تقدم اخلير ليعم على كل 
املجتمع، وقال في كلمة اثناء احلفل 
اخلتامي ملؤمتر املرأة ونهضة األمم 
والذي مت فيه تكرمي املش����اركات 
في املؤمتر: سعيد وانا اقف امام 
اخوات وامام ممثلي جمعيات النفع 
العام النس����ائية، وأوجه شكري 
لكل من قام على جناح هذا املؤمتر 
لقد كفيتم ووفيتم فشكرا وتقديرا 
لهذا العمل اجلبار. واشار الى ان 
هناك الكثير من املؤمترات تعقد 
لكن مؤمتر املرأة ونهضة األمم له 
شأن أخر، فاجلهد الذي بذلتموه 
في االعمال التحضيرية التي عملت 
كان جهدا جبارا وايضا االتصاالت 
واالجتماعات التي متت كانت ممهدة 
لنجاح املؤمتر، وزاد: هذا املؤمتر 
مضت عليه س����نة من التحضير 
حتى يظهر به����ذه الصورة التي 

لجنة »قطاف« بإدارة الدراسات اإلسالمية اختتمت ملتقى »وا شوقاه« بالمسجد الكبير

الشمالن: افتتاح الحلقة النقاشية الثانية 
للقياديين الكويتيين في باريس اليوم

الحربان والوقيان ضيفا الصالون اإلعالمي اليوم
يستضيف الصالون اإلعالمي 
ف���ي ندوته القادمة ف���ي الثامنة 
اليوم ش���يخ املعلقني  من مساء 
الكويتيني خالد احلربان وذلك في 
املقر املؤقت للصالون باليرموك 
ق4 الشارع األول منزل 36 باجتاه 

ش املشاة.
ويع���د احلربان واح���دا من 
أصحاب التاريخ اإلعالمي الرياضي 
الكبير واحلافل حيث كان احلربان 
صاحب كاريزما خاصة في التعليق 
الرياض���ي جعلت منه واحدا من 
أشهر املعلقني الرياضيني في الوطن 

العربي.
وفي حي���اة احلربان العملية 
محطات كثيرة ومواقف مختلفة 
س���نقف عليها من خالل حلوله 
ضيفا على ندوة الصالون االعالمي 
لهذا االسبوع والتي ستتناول ايضا 
األوض���اع الرياضية في الكويت 
خاصة كرة القدم وأهم االستعدادات 
املصاحبة ملشاركة األزرق في كأس 

آسيا 2011 في قطر.
كما سيحتفل الصالون ايضا 
باإلعالمي املتميز بركات الوقيان 
بع���د رجوعه من رحلة عالج في 
أميركا كللت بالنجاح ويعد هذا 

أول ظهور للوقيان منذ رجوعه 
الى الكويت بعد امتام شفائه.

ويعتبر الوقيان من أملع مقدمي 
البرامج الشبان حيث قدم الوقيان 
خالل مشواره العديد من البرامج 
االذاعية والتلفزيونية الناجحة، كما 
حصد الوقيان العديد من اجلوائز 
خالل مشواره اإلعالمي حيث نال 
جائزة أفضل مذيع خليجي عام 
2006 كما حص���ل على امليدالية 
الذهبية في مهرجان القاهرة عن 
برنامجه »في ضيافتهم« باالضافة 
الى حصول���ه على املركز الثاني 
في مهرجان اإلذاعة والتلفزيون 

مبملك���ة البحرين ع���ن البرامج 
املتنوع���ة، وحص���ل ايضا على 
اجلائزة العربية لإلبداع اإلعالمي 
2009 التي مينحها امللتقى اإلعالمي 

العربي سنويا.
هذا وسيحتفي الصالون ايضا 
مبجل���س ادارة جمعية العالقات 
الكويتي���ة اجلديد حيث  العامة 
سيشارك رئيس جمعية العالقات 
العام���ة بدر املدي���رس وأعضاء 
مجل���س ادارة اجلمعي���ة وبهذه 
املناسبة سيقام حفل عشاء على 
شرف الضيوف املشاركني في هذه 

الندوة.

هدى الشايجي: اجتماع اللجنة الدائمة 
الخليجية للتشريع لوضع النظام األساسي

الرياض � كون����ا: قالت وكيلة 
إدارة الفت����وى والتش����ريع هدى 
الشايجي امس ان اللجنة الدائمة 
ملسؤولي التشريع في دول مجلس 
التعاون اخلليجي التي أنشئت بناء 
على مقترح كويتي ستضع نظامها 
االساسي خالل اجتماعاتها احلالية 

في الرياض.
جاء ذلك ف����ي تصريح خاص 
للمستشارة الشايجي امس عقب 
ترؤس����ها االجتماع االول للجنة 
الدائمة ملسؤولي التشريع في دول 
مجلس التعاون التي بدأت أعمالها 
امس باالمانة العامة ملجلس التعاون 

بالرياض وتستمر يومني.
اللجنة  ان  الشايجي  وأضافت 
الدائمة هي اللجنة االولى في مجال 

مسيرته. وأوضحت ان مسؤولي 
التشريع في دول املجلس عقدوا 
في البداية اجتماعات دورية وفقا 
ملقترح سلطنة عمان قبل ان تتقدم 
الكوي����ت ممثلة ب����إدارة الفتوى 
والتشريع مبقترح تشكيل جلنة 
دائمة في االمانة العامة للمجلس 
والذي وافق عليه اجتماع املجلس 
الوزاري لوزراء اخلارجية خالل 
اجتماعهم السابق في شهر مارس 
املاضي بالري����اض. وأضافت ان 
املجلس ال����وزاري قرر ايضا دعم 
املشاركات واملس����اهمات املعنية 
واملختصة بتنسيق مواقف ورؤى 
دول املجلس في املجال التشريعي 
املطروح ف����ي احملافل واملنظمات 

العربية والدولية. 

التش����ريع بدول املجلس، مشيدة 
بهذا االجناز الذي يس����جل لدول 
املجلس ويعتبر حلقة مضيئة في 

يفتت����ح مدير عام مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي في مدينة 
الفرنس����ية  باريس باجلمهورية 
د.علي الش����مالن حلقة نقاش����ية 
بعنوان »أوروب����ا والديناميكيات 
األوروبي����ة: احت����اد سياس����ي.. 
اقتصادي وثقافي« بالتعاون بني 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي 
واملؤسس����ة الوطني����ة للعل����وم 

السياسية )ساينسز بو(.
وتهدف احللقة الى ايضاح آلية 
تش����كيل االحتاد االوروبي وأطر 
السياسات العامة في مؤسسات دول 
االحتاد مع بيان مناذج من عوامل 

التكامل والقصور التي شابت تشكيل االحتاد.
وتغطي احللقة موضوع����ات عدة بدءا من األطر 
الدستورية وديناميكية تش����كيل االحتاد االوروبي 
وانتهاء بعالقة االحتاد بدول اجلوار، وتركز املؤسسة 
من خالل عقد هذه احللقة على ايضاح مدى النجاح الذي 
حققته دول االحتاد من خالل تكاملها االقتصادي وانشاء 
السوق االوروبية املشتركة ومحاولة تقييمها لالستفادة 

منها بدول املجلس وصوال الى سوق 
خليجية موحدة للسلع األساسية 
كالبترول وتوحيدا للسياس����ات 
التجارية والصناعية والزراعية.

يذكر ان احللقة هي الثانية في 
سلسلة احللقات النقاشية ضمن 
برنامج الكويت لدى »ساينس����ز 
بو« الذي مت تدشينه عام 2007 في 
اجلمهورية الفرنسية ويهدف الى 
ربط املؤسسات العلمية والبحثية 
في الكويت باملؤسس����ات العاملية 
املش����ابهة بغرض اتاحة الفرصة 
للقياديني والباحثني لالستفادة من 
امكانيات البحث والتدريب املتوافرة 
لدى اجلامعة املذكورة. يشارك في احللقة 17 مشاركا 
ميثلون جهات من كال القطاعني العام واخلاص بالدولة 
كوزارة اخلارجي����ة، وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، الهيئة العامة لالس����تثمار، غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب والبنوك الكويتية.

د.علي الشمالن

هدى الشايجي

بركات الوقيانخالد احلربان


