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بعد أن ألقى وزير الشؤون تقريره المتميز أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيڤ

مشعل األحمد أشاد بالعفاسي: جهوده أبرزت الكويت في مظهرها الالئق
رئيس الوزراء: التقرير جاء معززاً بالوثائق على جميع مالحظات »حقوق اإلنسان«

اجلالية العربية ال�سورية
يف دولة الكويت

يف دولة الكويت

مالحظة: من يود الرت�سيح واالنتخاب يجب اأن ينت�سب اإىل اإحدى اللجان املذكورة اأعاله.
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جانب من ورشة عمل م.جالل الطبطبائي عن »الهندرة«

من خالل إقامة ورشة عمل بعنوان »كيف تقود حياتك؟«

اختتام المهرجان الثقافي بـ »المهندسين« غدًا 
تختتم في جمعية املهندس����ن أنشطة املهرجان الثقافي الهندسي األول الذي تنظمه اللجنة 
الثقافية بإقامة ورشة عمل بعنوان »كيف تقود حياتك؟« يقدمها م.عبداهلل العتيبي غدا االحد، 
وقالت رئيس����ة اللجنة الثقافية م.أميمة العصيمي: ان هذه الورش����ة هي األخيرة في أنش����طة 
املهرجان، حيث س����يجيب احملاضر فيها عن مجموعة من األس����ئلة لتنمي����ة املهارات القيادية 
والش����خصية لدى أعضاء اجلمعية، مشيرة الى ان هذه األسئلة هي: أين أنا اآلن؟ وما وضعي 
احلالي؟ وأين أريد أن أكون؟ ما طموحاتي املس����تقبلية؟ كيف سأبلغ تلك املرحلة؟ ما الوسائل 

املطلوبة؟ وكيف سأعرف انني حققت ما أصبو إليه؟
وذكرت العصيمي ان األس����بوع قبل األخير من املهرجان ش����هد ورش����ة عمل قدمها م.جالل 
الطبطبائي بعنوان »الهندرة«، حيث تعرف املشاركون فيها على هذا املصطلح وإكساب املشاركن 
امله����ارات الالزمة ملعرفة تطبيقات نظام إدارة اجلودة الش����املة مع التركيز على منوذج إعادة 
الهندسة، مشيرة الى ان احملتوى العلمي للورشة تضمن: أساسيات اإلدارة احلديثة وتعريفات 
اجلودة، مناذج اجلودة، جوائز اجلودة املختلف����ة، أدوات اجلودة، مقدمات تاريخية في إعادة 
الهندسة وتعريفاتها وخطواتها، كما مت عرض مناذج عنها، باالضافة الى مشروع علمي وعملي 

في إعادة الهندسة.
ويذكر ان مهرجان املهندس����ن الثقافي انطلق بداية الش����هر اجلاري ويتضمن 5 ورش عمل 

شارك فيها عشرات املهندسن واملهندسات.

متابعة ملراحل التمرين من قيادات احلرس الوطني

لقطة تذكارية للمشاركني بتمرين مراكز القيادة »نصر ـ 8«

الحرس الوطني ينفذ تمرين مراكز القيادة »نصر ـ 8«
بحضور نائب وكيل احلرس 
الوطن���ي العمي���د الرك���ن زايد 
عبداهلل ناص���ر، أجرت وحدات 
احلرس الوطن���ي مترين مراكز 
القيادة الداخلي C.B.X نصر � 8 
والذي سيستمر حتى 18 اجلاري 
الوحدات  وتش���ارك فيه جميع 
القيادية والرئيسية في احلرس 
الوطن���ي بالتعاون مع ش���ركة 

M.P.R.I األميركية.
حي���ث أعلن مس���اعد مدير 
التمرين مدير مديرية العمليات 
واخلطط العقيد الركن خالد سعود 
التمرين  انش���طة  عايد انطالق 
مشتمال على املعضالت التكتيكية 
لهيئة الركن للتعامل معها وهذا 
بإشراف مباشر من مشرف لوحة 
التمرين وسير املعاضل رئيس 
فرع العمليات املقدم الركن نافع 

عساف مطلق.
هذا وقد اس���تهدف التمرين 
بشكل خاص كيفية إدارة االزمات 
االمنية والكوارث املتوقعة في 

املستقبل ويأتي في إطار خطة 
التدريب للعام التدريبي احلالي 

.)2010/2009(
وكان عل���ى رأس مجموع���ة 
التخطيط وإدارة التمرين نائب 
وكيل احل���رس الوطني العميد 
الركن زايد عبداهلل ناصر كمدير 
للتمرين، حيث شكر املشاركن من 
القادة والضباط على ما بذلوه من 
جهد متميز في التمرين، وطالبهم 
املزيد من اجلهد والعطاء  ببذل 
للحف���اظ على كف���اءة وحدات 
احلرس الوطني واالرتقاء املستمر 
باالداء عند تنفيذ املهام في جميع 
االوقات وفي مختلف الظروف.

هذا ومن املقرر ان يس���تمر 
التمرين إلى اليوم السبت حيث 
يجري مترين ميداني في السفارة 
األميركية بالتعاون مع اجليش 
االميرك���ي للوق���وف على مدى 
فاعلية جناح التمرين. هذا وحضر 
التمرين كبار القادة والضباط في 

احلرس الوطني.

يبث الليلة على أثير إذاعة البرنامج العامإلدارة األزمات األمنية والكوارث المتوقعة في المستقبل

»نقطة ضوء« على مباني ومناهج »التربية«

»أنت قلبي« ملتقى لالستثمار التربوي يقيمه 
مجلس رياض األطفال غدًا

املدي����رة العامة ملنطقة الفروانية 
التعليمية وتقام الساعة 9 صباحا، 
تعقبها الساعة 11 محاضرة حتت 
عنوان »فن حتفيز اآلخرين« تقدمها 
مستشارة اكادميية اعداد القادة في 
جمعية املعلمن سلوى العجيري 
فيما ستشتمل انشطة يوم االربعاء 
على محاضرة حتت عنوان »مهارات 
التفكير« يقدمها د.جمال الشطي 
وتقام الساعة 9 صباحا، تعقبها 
الساعة 11 محاضرة حتت عنوان 
»واجبات وحقوق املعلم« يقدمها 
رئيس جمعي����ة املعلمن عايض 
السهلي، وستختتم االنشطة يوم 
اخلمي����س بإقامة محاضرة حتت 
عنوان »معايير االعتماد املدرسي« 
تقام الس����اعة 9 صباحا وتقدمها 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني وستعقبها جلسة اعالن 

التوصيات واحلفل اخلتامي.

د.اس����ماعيل تقي مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة.

واضافت العتيقي ان انشطة يوم 
الثالثاء ستشتمل على محاضرة 
حتت عنوان »دور املعلم في العملية 
التعليمية« تقدمها يسرى العمر 

يستضيف الزميل سعد احلرمل 
الليلة عبر اثير اذاعة البرنامج العام 
د.صالح ياسن ود.محمد املسيليم 
وذلك من خ����الل برنامجه »نقطة 
ضوء« للحديث حول جودة مباني 
وزارة التربية وصعوبة مناهجها 
الدراسية. البرنامج يبث في ال� 7 
مساء وهو من اعداد وتقدمي الزميل 
سعد احلرمل ويشاركه في االعداد 
طالل الشمري وسيكون املستمعون 
لهم احلق في املشاركة بالبرنامج 
لطرح اسئلتهم على ضيوفه من 
خالل ارقام البرنامج   22413252 

.22413250 – 22413251 –

ترعى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
غدا افتتاح ملتقى قمة االستثمار 
التربوي الذي يقيمه مجلس مراقبي 
رياض االطفال حتت شعار »انت 

قلبي«.
وقالت رئيسة مجلس مراقبي 
رياض االطفال للمناطق التعليمية 
منيرة العتيقي ان انشطة امللتقى 
ستقام جميعها في روضة االمواج 
مبنطقة القصور، مشيرة الى ان 
انشطة اليوم االول التي ستقام غدا 
ستستهل بحفل االفتتاح الساعة 
التاسعة، فيما ستشتمل انشطة 
يوم االثنن على محاضرة حتت 
عن����وان »التواص����ل الناجح مع 
اآلخرين« يقدمها د.راشد السهل 
وتقام الس����اعة التاسعة صباحا 
تعقبها الساعة 11 محاضرة حتت 
عنوان »التعليم املفتوح« يقدمها 

د.صالح ياسني د.محمد املسيليم

منيرة العتيقي

العفاسي: قبلنا 114 توصية مطبقة على أرض الواقع  
ونرفض 19 تتعارض مع النظام العام ومبادئ الشريعة

جنيڤ � كونا: اعلن وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي امس قبول الكويت ب� 
114 توصية حثت عليها الدول األعضاء في مجلس 
حقوق االنس����ان وجلنة الترويكا املعنية مبلف 

حقوق االنسان في الكويت.
وقال الوزير العفاسي في كلمته عقب اعتماد 
تقرير الكويت أمام مجلس حقوق االنس����ان »ان 
قبول الكويت بتلك التوصيات يأتي ألنها مطبقة 
وموجودة على ارض الواقع في الكويت بالفعل«. 
واوضح العفاسي في كلمته أن الكويت »ستدرس 
الرد املناس����ب على 20 توصية وستقدم موقفها 
حوله����ا الحقا الى جانب 25 توصية أخرى منها 
19 مرفوضة متاما لتعارضه����ا مع النظام العام 
ومبادئ الش����ريعة و6 توصيات قابلة للدراسة 

للرد عليها فيما بعد«.
وكان رئيس مجلس حقوق االنسان السفير 
البلجيكي اليكس فان مووين قد اعلن بعد ظهر 
امس اعتماد تقرير الكويت ف����ي اطار املراجعة 
الدورية الش����املة للدول بع����د أن أعربت جلنة 
الترويكا التابعة للمجلس واملتابعة مللف الكويت 
عن قناعتها مبا قدمته الكويت من ردود حول ملفات 
حقوق االنس����ان. واثنت جلنة الترويكا املؤلفة 
من اندونيسيا واملجر ومدغشقر في كلمتها أمام 
مجلس حقوق االنسان على تعاون الوفد الكويتي 

»البناء وااليجابي للغاية«، كما ش����كرت الوزير 
العفاسي والوفد الكويتي املرافق له على »العمل 
املمتاز واملساعدة املقدمة لها« داعية كافة اطراف 
الفريق الكويتي الى »النظر الى التوصيات املقدمة 
لتنفيذها«. وتقدم الوزير العفاس����ي الى رئيس 
وأعضاء مجلس حقوق اإلنس����ان بالشكر على 
حسن إدارة جلسة االستعراض الدوري الشامل، 
مشيدا باملستوى العالي من املهنية واالقتدار، كما 
شكر مقرر فريق الترويكا وأعضاءه لتعاونهم. 
وتقدم بالشكر كذلك للدول الشقيقة والصديقة 
على املشاركة في هذا االستعراض وتزويد الكويت 
بالتوصيات القيمة »التي ان دلت على شيء فإمنا 
ت����دل على حرص املنظم����ة الدولية على حماية 
حقوق اإلنسان وتطويرها بشكل مطرد«. وأكد 
على أن الكويت أحد عناصر تلك املنظومة الدولية 
»املباركة« ولذا فإنها حريصة أيضا على تطويرها 
إلميانها الشديد بتلك احلقوق ومبادئها السامية، 
مركزا على »انها سعت ومازالت حتث اخلطى ملزيد 
من التأصيل حلقوق اإلنسان بصورة مشرفة«. 
واعتبر العفاس����ي ان هذا االستعراض »فرصة 
ذهبية لتالفي أي قص����ور موجود في واجباتها 
ومس����ؤولياتها جتاه حقوق اإلنسان وهذا نابع 
بال ش����ك من إميانها املطلق بأهمية احلفاظ على 

الكرامة اإلنسانية للجميع«.

� كونا:  جني���ڤ 
أش���اد نائب رئيس 
احل���رس الوطن���ي 
الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أمس باألداء 
املتميز واملس���ؤول 
الش���ؤون  لوزي���ر 
االجتماعية والعمل 
العفاس���ي  د.محمد 
خالل ترؤس���ه وفد 
الكويت أمام مجلس 

حقوق االنسان.
الوف���د  وكان 
الكويتي قدم تقريره 
املتميز أمام مجلس 
حقوق االنس���ان 12 
مايو اجلاري في اطار 

التقرير الدوري الشامل للكويت أمام املجلس حيث مت استعراض النقاط الهامة 
التي تطرقت اليها الدول االعضاء في معرض تقييمها لتقرير الكويت والردود 

املعززة بالوثائق التي ترد على جميع املالحظات.
وأثنى نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد أمس على مساعي 
وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل »الظه���ار الكويت في مظهرها الالئق الذي 

تستحقه وعكسته كلمته الراقية أمام املجلس«.
وأشار الشيخ مشعل األحمد في برقية تهنئة الى الوزير العفاسي مبقر البعثة 
الكويتية في جنيڤ الى أن »كلمة الكويت تضمنت مساعي الدولة احلثيثة في 
مجال االهتمام بحقوق االنسان على جميع املستويات مثل املواطن واملقيم وفئة 
غير محددي اجلنس���ية وذوي اإلعاقة وحقوق املرأة ودعم اجلوانب التنموية 
للدول النامية«. وأعرب الش���يخ مش���عل عن خالص أمنياته للوزير العفاسي 
»لتحقيق ما نتطلع اليه جميعا من رفعة الوطن العزيز وازدهاره ورفع رايته 

عاليا في مختلف احملافل الدولية«.

أعرب سمو  كما 
مجل���س  رئي���س 
ال���وزراء في برقية 
بعث بها الى الوزير 
العفاسي مبقر وفد 
الدائم لدى  الكويت 
األمم املتحدة بجنيڤ 
عن واف���ر تقديره 
للجه���ود املخلصة 
الت���ي بذلها الوزير 
والوفد املرافق له من 
ممثلي أجهزة الدولة 
ومؤسسات املجتمع 
املدن���ي لتوضي���ح 
مختل���ف املس���ائل 
املتعلقة مبلف حقوق 
اإلنسان في الكويت 
وبي���ان اإلجراءات 
واخلطوات االيجابية 

التي تتخذها الدولة في هذا املجال.
كما أشاد سمو الشيخ ناصر احملمد باألسلوب الراقي واآلليات املتميزة التي 
انتهجها الوزير العفاسي في التصدي لهذا امللف الهام والتي عززت وكشفت عن 
الوجه احلضاري واملش���رق للكويت ازاء قضايا حقوق االنسان وأكدت دورها 
االنساني البارز في هذا املجال.  وثمن جهود السفير ضرار رزوقي املندوب الدائم 
لوفد الكويت لدى األمم املتحدة في جنيڤ حيث أسهمت في اثراء امللف، مشيدا 
بدوره في تقدمي جميع اخلدمات والوسائل الالزمة لتيسير مهمة الوفد الكويتي 

طوال فترة انعقاد املؤمتر ومتكينه من القيام بأعماله على أكمل وجه.
وكان سفراء الدول العربية واإلسالمية قد رحبوا بكلمة وفد الكويت وأشادوا 
باألداء املتميز للوفد املرافق من وزارات العدل واخلارجية والداخلية والشؤون 
االجتماعي���ة والتربية والصحة واملجلس األعلى للقضاء وجامعة الكويت الى 
جانب جهود اعضاء الوفد الدائم للكويت لدى األمم املتحدة في جنيڤ برئاسة 

السفير ضرار رزوقي.

د.محمد العفاسيالشيخ مشعل األحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد


