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ورشة عمل التنمية البشرية في برامج عمل الحكومة
تقترح إنشاء هيئة خاصة لتدريب وتأهيل الكويتيين

عادل الشنان
التي  العمل  خلصت ورشة 
املهندس���ن  نظمته���ا جمعية 
ومجموع���ة نورية الس���داني 
للتنمية املجتمعية حتت عنوان 
»التنمية البشرية في برامج عمل 
احلكوم���ة« إلى تقدمي توصية 
عمل عرضها معدو ورشة العمل 
باقتراح لتأسيس هيئة عامة 
لتنمية املوارد البشرية خاصة 
بتدريب وتأهيل الشباب بهدف 
الواردة  مواكبة املش���روعات 
ف���ي برنامج عم���ل احلكومة 
وتلبية احتياجاتها من املوارد 

البشرية.
وقد ترأس الندوة د.رمضان 
الشراح وش���ارك فيها كل من 
رئي���س جمعية املهندس���ن 
القحطان���ي ونائب  م.ط���ال 
رئيس اجلمعية النائب م.ناجي 
العبدالهادي ورئيس املجموعة 
الفهد  ومستشار الشيخ أحمد 
لشؤون املجتمع املدني نورية 
الس���داني، ومن جلنة اإلعداد 
د.محمد العياد وهيثم الشايع، 
وخالد العازم���ي، عبدالرحمن 
األحم���د عميد كلي���ة التربية 
أكبر وممثلن لنحو  وم.سارة 

15 وزارة ومؤسسة حكومية.
 بدأت الورشة بكلمة نائب 
رئيس جمعية املهندسن النائب 
م.ناجي العبدالهادي الذي أكد أن 
خطة التنمية حمل كبير يحتاج 
إلى تنمية بش���رية بضخامة 
هذه اخلطة، تلبي احتياجاتها، 
متوجها للحض���ور بضرورة 
إقرار التوصية املقدمة من إدارة 
الورشة للمساهمة في تأهيل 
التي  الكوادر  وتنمية وتوفير 

حتتاجها خطط التنمية.
وأض���اف العبداله���ادي أن 
املطلوب اآلن دع���م االنطاقة 
التي ب���دأت وأن يكون للجهاز 
التنفيذي والتشريعي دعم من 
املدني من  مؤسسات املجتمع 
خال بلورة رؤية هذا املجتمع 
وجعلها أوراق عمل وتوصيات 
ممكنة التطبيق ميكن متابعتها 
من خ���ال مجلس األمة أو من 

خال احلكومة.

دعم خطة التنمية

 ثم حت���دث رئيس جمعية 
املهندس���ن م.طال القحطاني 
ق���دم تعازيه ألس���ر  حي���ث 
العدوان اإلس���رائيلي  ضحايا 
على أس���طول احلرية، داعيا 
املولى عز وجل أن يخفف عن 
األس���رى ويعيدهم إلى أهلهم 
ساملن، وحول موضوع الندوة 
قال: إن الهدف من »جرس« دعم 
انطاقة خطة التنمية من خال 
توفير كوادر بشرية تنموية، 
وهذا ما ركزنا عليه خال الفترة 
املاضية فالتنمية البشرية هي 

هذه ليس���ت فكرة جديدة بل 
معمول بها في عدة دول.

 وقال رئيس احتاد العمال 
السابق خالد العازمي إن هناك 
خلا في القطاع اخلاص الكويتي 
وهو غي���ر ق���ادر على حتمل 
التنمية  مسؤوليات��ه خلط��ة 
وأنه عل���ى احلكوم��ة توفير 
الدع��م عل���ى أن يخلق فرص 
عم��ل للشب��اب في املشاري��ع 
الت��ي س���يتول��ى تنفيذها أو 
إدارته�����ا م��ن قب�����ل الدولة، 
مشيرا إلى أنه ال ميكن حتقيق 
أي تنمية اقتصادية دون تنمية 

بشرية.
وبدورها دعت م.سارة أكبر 
إلى غ���رس مفاهيم قيم العمل 
التي بدأنا نفقدها في مؤسساتنا 
وهي حتد كبير تواجهه الكويت 
وكاف���ة دول مجلس التعاون، 
مشيرة إلى أنها تركت القطاع 
النفطي بعد أن عملت فيه ملدة 
23 عاما وغادرت���ه عندما بدأ 
االلتزام واالنضباط  يفقد قيم 
والترقية التي كانت تتم على 

قدر اجلهد والعمل.
أننا نعاني  أكبر   وأضافت 
اليوم من غياب سياسة الثواب 
والعق���اب ودخ���ول العاقات 
الش���خصية في العمل، داعية 
إلى تقدمي املبادرات الشخصية 
التي يحتاجها املجتمع والعمل 
احلكومي، واننا نحتاج إلى هذه 
املبادرات خللق قيم نزرعها لدى 
أبنائنا ونبدأ نغذيهم ونغرسها 
لديهم لنرى اإلنسان الكويتي 

الذي نتمنى أن نراه.
 ومن جانبها ذكرت وكيلة 
وزارة التربي���ة منى اللوغاني 
أن الوزارة تس���عى إلى إيجاد 
التعلي���م املهني كأحد احللول 
ملواكبة اخلطة التنموية للكويت 
ويتمث���ل في تنوي���ع التعليم 
الثان���وي وتوجي���ه الطلب���ة 
العلمية  جتاه التخصص���ات 
التي حتتاجها الكويت وسوق 

العمل.

الطاقة النووية البديلة على أقل 
تقدير، داعيا إلى تشكيل جلنة 
أو هيئة تعنى بقضايا التنمية 

البشرية.
 ومن جانبه دعا د.عبدالرحمن 
األحمد عميد كلية التربية إلى 
وض���ع اس���تراتيجية وطنية 
للتعليم العالي خلدمة مشاريع 
التنمية ووضع خطة خمسية 
للتوظيف حسب العرض والطلب 
وليس حسب الدرجات، مشيرا 
إلى أن هذه السياس���ة خلقت 
مشكلة اجلامعات غير املعترف 

بها وغيرها من املشاكل.
ودعا األحمد إلى البحث عن 
التخصصات املساندة وتوفير 
عمالة متخصصة فيها، وإنشاء 
جامعات متخصصة في الطب 
والهندسة والتربية، مؤكدا أن 

التخصصات خال الس���نوات 
املقبلة منه���م 5000  العش���ر 

ملستشفى جابر وحده.
 أما ممث���ل القطاع اخلاص 
وعض���و جلنة اإلع���داد هيثم 
الشايع فقدم مقترحا لتفعيل 
دور القطاع اخلاص في مجال 
التنمي���ة يش���تمل على وضع 
الش���ركات لقوائ���م الوظائف 
املتاحة فيها وإعطاء الكويتين 
االولوية فيها، وتفعيل مساهمة 
الصندوق الكويتي للتنمية في 
تأهيل الكوادر الوطنية، ابتعاث 
إلى مشاريع  الوطنية  الكوادر 
خارجية عاملية يقام أو يعتزم 
القيام مبثلها في الكويت، جتزئة 
املشاريع الكبرى بحيث ميكن 
الكويتي ومن خال  للش���اب 
مشاريعه الصغيرة املشاركة في 

حتتاجها الكويت خال املرحلة 
املقبلة.

توصية

الس���داني  ألقت نورية  ثم 
كلم���ة اقترحت ف���ي مقدمتها 
تقدمي توصية بإنشاء هيئة عامة 
لتنمية املوارد البشرية ملقابلة 
املشروعات الواردة في برنامج 
عمل احلكوم���ة، وتطرقت إلى 
مشاريع احلكومة خال األربع 
س���نوات املقبلة وإلى مشروع 
مدينة احلرير واحتياجات هذه 
املش���روعات لكوادر بشرية، 
إنش���اء احلكومة  إلى  مشيرة 
لنحو 16 شركة مساهمة عامة 

وقيام 21 مشروعا تنمويا.
وعرضت السداني مجموعة 
من التساؤالت حول موضوع 

هذه املشاريع، إجراء مسابقات 
تش���جيعية للش���باب عل���ى 
التصاميم واألفكار اإلبداعية، 
تبادل اخلبرات بن ش���ركات 
القطاع اخلاص، وضع شروط 
للشركات التي ترسو املشاريع 
عليها الستقطاع جزء من أرباحها 
إلنشاء معاهد وجامعات لتدريب 
الكويتي، واستحداث  الشباب 
مركز لتنمية العقول واخلبرات 
والعمل على استكشافها وتوعية 
الشباب بأهمية العمل بالقطاع 
اخل���اص وتش���جيعهم على 

االنتقال إليه.
أما د.عيسى احلبيل فطالب 
بإع���داد متخصصن في مجال 
الطاقة والطاقة البديلة من خال 
أن  ابتعاثهم حتى يستطيعوا 
يتحدثوا بنفس لغة اخلبراء في 

العمالة الوطني���ة وقالت إنها 
»أسئلة مشروعة خلطة تنموية 
طموحة وفاعلة بدأ العمل بها من 
هنا وقررنا كلجنة منظمة دق هذا 
اجلرس حتى تتاقى مؤسسات 
ووزارات الدولة املعنية في هذه 
املشاريع منذ اآلن مع »جرس« 
ويسعدنا أن نقدم تشكيل الهيئة 
العامة لتنمية املوارد البشرية 
لبرنامج عمل احلكومة للسنوات 
القادمة بحيث تكون ميزانيتها 
مس���تقلة وخاصة بالبعثات 

والتدريب«.
 ثم عرض عضو جلنة اإلعداد 
د.محمد العياد احتياجات القطاع 
الصحي خ���ال الفترة املقبلة 
من عمر خطة التنمية، مشيرا 
ال���ى أن »الصحة« حتتاج إلى 
نحو 10 آالف عامل من مختلف 

األساس، مشيرا إلى أنه يتفق 
مع ما جاء من مقترحات لتوني 
بلير بهذا اخلصوص رغم أنه 
يختلف معه كليا في كل ما جاء 
به من مقترحات حول الوضع 

الكويتي اخلاص.
وأضاف: أن املجتمع املدني 
الكويت���ي يتفق م���ع اجلهات 
احلكومية على ضرورة تنفيذ 
ما جاء باخلطة ويقلقه توفير 
الك���وادر الت���ي حتتاجها هذه 
اخلطة، ل���ذا ب���ادرت جمعية 
املهندسن الكويتية مع املجموعة 
على إعداد هذه الورشة ودعوة 
األخوة في اجلهات املعنية والتي 
لها مشاريع في خطط التنمية 
إلى  للبحث معه���م والتنويه 
ضرورة االهتمام بتوفير وتأهيل 
وتدريب العمالة الوطنية التي 

نظمتها جمعية المهندسين ومجموعة نورية السداني

ماجد العلي

م.سارة أكبر)أسامة البطراوي(جانب من الورشةنورية السداني وم.ناجي العبدالهادي وم.طالل القحطاني خالل ورشة العمل

سعود العرادة يترأس اجلمعية العمومية الحتاد املزارعني
تكرمي فيصل الدماك

الدماك يحصد جائزة التقدم العلمي الستخدام 
األساليب التكنولوجية في إنتاج المحاصيل الزراعية

أعلن رئيس جائزة الزراعة 
الكويت للتقدم  في مؤسسة 
العلمي ابراهيم الشرهان وقبل 
بدء اجلمعية العمومية اسماء 
الفائزين بجوائز مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي جلائزة 
الزراعة والثروة احليوانية 
الزراعي  والسمكية للموسم 
2009/2008 والت����ي متنحها 
املؤسس����ة س����نويا »جائزة 
الزراعة والثروة احليوانية 
للمزارع����ن  والس����مكية 
الكويتين« وذلك بالتعاون 
مع االحتاد الكويتي للمزارعن 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، حيث تقدم 
املؤسسة اجلائزة للفائزين 

بها ف����ي ثاثة مجاالت حيث 
تقدر اجلائزة األولى ب� 5000 
دينار، واجلائ����زة الثانية ب� 
3000 دينار، والثالثة ب� 2000 
دين����ار، باالضافة الى دروع 
وشهادات تقدير من املؤسسة 

لكل فائز.
واكد الشرهان ان مجلس 
اجلوائز باملؤسس����ة أوصى 
في اجتماعه ال����ذي عقد في 
2 فبراي����ر املاضي وذلك بعد 
دراسة تقارير جلان التقييم 
جلائ����زة الزراع����ة والثروة 
الزراعي  الس����مكية للع����ام 
2009/2008 من����ح اجلائزة 
في مجال استخدام االساليب 
العلمية والتكنولوجية النتاج 

احملاصيل الزراعية حيث كانت 
اجلائ����زة األولى من نصيب 
املزارع فيصل عوض الدماك 
ومت حجب اجلائزتن الثانية 
والثالثة، وفي مجال تنويع 
احملاصيل الزراعية مت حجب 
اجلائزة األولى وفاز باجلائزة 
املزارع راش����د ردن  الثانية 
الثالثة  املطيري واجلائ����زة 
فاز بها املزارع فيصل عوض 
الدماك، اما في مجال الثروة 
احليوانية والسمكية وتربية 
ف����از باجلائزة  اخليول فقد 
األولى مشعل جاسم املرزوق 
والثانية فاز بها حسن صالح 
املبارك والثالثة فاز بها محمد 

سالم عبداهلل العتيقي.

بشرى شعبان
اعتمدت اجلمعية العمومي����ة العادية لاحتاد الكويتي 
للمزارعن تقريرها اإلداري واملالي في االجتماع الذي عقده 
مجلس ادارة االحتاد مساء أمس األول بحضور جمع من أعضاء 
اجلمعية العمومية من املزارعن الذين طرحوا املشاكل التي 

يعاني منها املزارع الكويتي خاصة خال فصل الصيف.
وفي هذا الصدد قال رئيس احتاد املزارعن سعود العرادة 
ان مجلس االدارة قام خال العام املنصرم 2009/2008 بالعديد 
من األنشطة واإلجنازات ومنها البدء في انشاء وجتهيز املنافذ 
التس����ويقية في منطقة األندلس وفي شمال غرب اجلهراء 
مبا يحقق زيادة في انتشار وتوزيعات املنتجات الزراعية 

الكويتية على املناطق املختلفة.
واضاف أن مجلس االدارة بذل جهودا كبيرة وعمل بشكل 
متواصل للمطالبة بحقوق املزارع الكويتي وما يحتاجه من 
خدمات أساس����ية وبنية حتتية في املناطق الزراعية ومت 

التصدي لعدة مشاكل وطرح احللول لبعض منها.

وأكد العرادة تواصل جهود مجلس االدارة من خال العمل 
الدؤوب لتلبية متطلبات املزارعن حسب القدرات واالمكانيات 
املتاحة للمجلس وما سمحت به الظروف العامة، كما كثف 
مجلس االدارة التعاون والتواص����ل مع اجلهات والهيئات 
واملؤسس����ات احلكومية املعنية بالقطاع الزراعي والسيما 
مع الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة السمكية مبد 
أيدينا لبناء عاقة جيدة يحكمها االحترام املتبادل ومصلحة 

املزارع والقطاع الزراعي بالدرجة األولي.
وقال العرادة بكل أس����ف هناك من يحاول قطع روابط 
التع����اون بن االحتاد وهيئة الزراعة ويس����عى الى إحداث 
فجوة بيننا وأق����ول ان هذا ال يصب في مصلحة املزارعن 
عموما، مش����يرا الى ان العاقة اجليدة بن االحتاد والهيئة 
والتعامل بشفافية في مختلف القضايا واألمور سينعكس 
إيجابا على األداء العام للطرفن ونس����تطيع الوصول الى 

حلول معقولة ومقبولة ترضي اجلميع.
وتابع العرادة قائا: ان الثقة الغالية التي أوالها املزارعون 

ملجلس االدارة كانت ومازالت دافعا قويا لنا بأن نكون عند 
حسن الظن، حاملن هذه املس����ؤولية العظيمة بكل أمانة 
واقت����دار لبذل املزيد من اجلهد لتذليل كل العقبات، لذا من 
الواجب علينا سماع التوجيهات والنصح ألجل حماية املزارع 
الكويتي حسب امكانياتنا ألن عملنا ليس جهة تنفيذية ولكن 
علينا املراقبة واملتابعة لتوصيل شكاوى وهموم املزارع الذي 
حملنا األمانة الى املسؤولن في الدولة، ألن القضية االنتاجية 
مكلفة ألن همها مادي ولكن املزارع الكويتي يكدح من أجل 
حتقي����ق األمن الزراعي. واختتم الع����رادة ان مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي للمزارعن أولى اجلانب اإلعامي والعاقات 
اخلارجية اهتماما كبيرا وملموس����ا لدورها الفعال في نقل 
الصورة احلقيقية للجهود التي يبذلها املزارع الكويتي وكذلك 
تسليط الضوء على املشاكل واملعوقات التي يواجهها املزارع 
واإلسراع في إيجاد احللول الازمة لها باملتابعة احلثيثة، 
من خال اللقاءات واالجتماعات مع املسؤولن في اجلهات 

املعنية واملختصة بالشأن الزراعي.

عمومية اتحاد المزارعين اعتمدت التقريرين اإلداري والمالي
العرادة استذكر األنشطة واإلنجازات خالل العام 2008 – 2009

»وثاق« للتأمين التكافلي تجدد عقد وثيقة التأمين الطبي ألعضاء جمعية المهندسين
العام لشركة  املدير  اعلن 
التكافل����ي  وث����اق للتأم����ن 
ماج����د العل����ي ع����ن جتديد 
عقد التأم����ن الطبي العضاء 
جمعي����ة املهندس����ن للعام 
الثان����ي عل����ى التوالي، ومن 
خال هذا العقد، تقدم شركة 
وثاق برنامجا صحيا متميزا 
لتغطية نفقات الرعاية الطبية 
لاعضاء والعائات وفق بدائل 
متنوعة من التغطية السنوية 
تبعا الحتياجاتهم وذلك في 
مستشفيات ومراكز وعيادات 
طبية خاص����ة داخل الكويت 
باالضافة الى توفير الرعاية 
الطارئة  الصحية للح����االت 

خارج الكويت.

وق����ال ان وث����اق حترص 
على تق����دمي افضل اخلدمات 
لعمائها، وقد استجابت لرغبة 
جمعية املهندسن لتجديد عقد 
التأمن الطب����ي للعام الثاني 
التوالي بع����د اضافة  عل����ى 
تغطيات ومزايا جديدة على 
العقد الذي مت االتفاق عليه في 
العام املاضي وذلك بعد االقبال 
الكبير من جميع االعضاء على 
الدخول ضمن وثيقة الرعاية 
الصحية التي تقدم العديد من 

املزايا اخلاصة واملتميزة.
التغطيات واملزايا  وحول 
التي تقدمه����ا وثيقة التأمن 
الطبي جلمعية املهندسن، قال 
العلي: يتراوح احلد االقصى 

للمنفعة السنوية للفرد في 
االقامة داخل املستشفى بن 3 
و10 آالف دينار، وتغطي الوثيقة 
تكلف����ة االقامة باملستش����فى 
واخلدمات ومصاريف الغرفة 

واالقامة اليومية شاملة العناية 
التمريضية داخل الكويت، كذلك 
اتعاب اجلراح وطبيب التخدير 
والطبيب االستشاري وحتاليل 
االنسجة والعاج باالشعاع 
التش����خيصية  واالش����عة 
واملختبرات ومصاريف االدوية 
املرتبط����ة بع����اج احلاالت 
املرضي����ة املوصوفة من قبل 
الطبيب واثن����اء االقامة في 

املستشفى.
واشار الى ان احلد االقصى 
السنوي للعاج في العيادات 
الى 2000  اخلارجية يص����ل 
دينار في بع����ض التغطيات 
ويش����مل اجر االستش����ارة 
الوثيقة  العادية، كما تغطي 

جميع االدوية املوصوفة من 
قبل الطبي����ب، باالضافة الى 
جميع الفحوصات مثل الرنن 
املغناطيس����ي واالختبارات 
املعملية واالشعة التشخيصية، 
موضح����ا ان الوثيقة تغطي 
ايضا احلمل وال����والدة لكل 
س����يدة يصل احل����د االقصى 
لتغطي����ة ال����والدة الى 1000 
دينار ف����ي بعض التغطيات، 
كما تغطي الوثيقة جميع تكلفة 
العاج في جميع دول العالم 
ما عدا اميركا وكندا وذلك في 
جميع احل����االت الطارئة في 
اخلارج خال االج����ازات او 

رحات العمل.
واكد العلي ان الشركة قامت 

بوضع كل بنود تغطية الوثيقة 
بعد عمل دراسات دقيقة ملدى 
احتياجات عمائها ولتغطية 
كل متطلباتهم، كما مت تعديل 
البنود طبق����ا لرغبة  بعض 
القائمن على جمعية املهندسن 
لتتناسب وجميع متطلبات 
االعضاء، وقد حرصت وثاق 
على تقدمي افض����ل خدماتها 
املهندس����ن خاصة  جلمعية 
بعد جناح الوثيقة في عامها 
االول ورغب����ة الطرف����ن في 
التجديد لعام آخر، كما قدمت 
وثاق تسهيات للسداد تصل 
الى 36% من قيمة االقس����اط 
باالضافة الى خصومات خاصة 

ومميزة ملنتسبي اجلمعية.

العلي: الوثيقة تغطي نفقات الرعاية الصحية داخل الكويت والحاالت الطارئة في الخارج


