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أمسية ثقافية الكتشاف قدرات المرأة في »نسائية اإلصالح االجتماعي« اليوم

تقيم اللجنة النسائية في جمعية االصالح االجتماعي مساء اليوم امسية 
ثقافية نسائية تشتمل على برنامج تدريبي حتت عنوان »اكتشف قدراتك« 

للمحاضر د.محمد عفيف القرفان وذلك على مسرح اللجنة بالشامية.
وقالت مديرة اللجنة غدير السابج ان املشاركة في هذا البرنامج التدريبي 
متاحة امام اجلمهور النسائي للتعرف على املقاييس الشخصية والقدرات التي 
متتلكها املرأة، وكيفية التعرف على القدرات الذاتية املتمثلة في نقاط القوة 
اخلمس »حدد، خطط، نفذ، افحص، عدل«، موضحة ان البرنامج سيستعرض 

ماهية عوائق االجناز ومدى صحة جعل الفشل مقياسا، الى جانب استعراض 
مناذج من كتاب غينيس ومناقشة مناذج لقدرات ذاتية عاملية متميزة.

واضافت الس���ابج ان هذا البرنامج يس���عى لرفع سقف االهداف وتعزيز 
حتقيقها واس���تنهاض الرغبات املشتعلة والوصول لها، اضافة الى اكتشاف 
القدرات من خالل استعراض لشخصية جون هوالند، داعية اجلمهور النسائي 
الى حضور هذه االمس���ية الثقافية التدريبية واالستفادة من االنشطة التي 

تقيمها اللجنة من خالل برنامجها الصيفي.

القحطاني: نقدّر جهود محمد الصباح في دعم المهندسين وإقرار كوادرهم

أكد رئيس جمعية املهندس���ن م.طالل القحطاني ان 
جهود نائ���ب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية د.محمد 
الصباح كبيرة جدا مع املهندسن في إقرار كوادرهم وأي 

شكر يقدم له غير كاف.
وقال م.القحطاني في كلمة له خالل تكرمي املتطوعن 
واملتطوعات في تنظيم حفل تكرمي خريجي كلية الهندسة 
والبترول االسبوع املاضي والذي نظمته جمعية املهندسن 
ورعاه وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان اجلمعية 
تركز على أهمية املهندس الكويتي وكيفية استثماره، 
لذلك تهتم به منذ دخوله كلية الهندس���ة حتى يتخرج 
وكذلك تواصل معه بعد التخرج، مشددا على ان املهندسن 
أهميتهم كبيرة جدا في املجتمع وعليهم دور كبير جدا 

في تنمية وبناء وتطوير بلدهم في كل وقت.
ووجه القحطاني الشكر للمتطوعن واملتطوعات على 

املجهود الكبير الذي بذلوه في االعداد للحفل واملساهمة 
الكبيرة في إجناحه، مشيرا الى ان افكارهم التي قدموها 
إلع���داد احلفل كانت مميزة ومض���ى قائال للمتطوعن 
واملتطوعات: أعتز بكم وأفتخر بكم ودعاهم أال يفكروا 
تفكير املوظفن ألن هذا التفكير ال يصلح للمهندسن، ألن 
املهندس فكره عال ويبحث دائما عن االبداع والتطور، 
وشدد عليهم القحطاني ان يفكروا كيف يخدمون وطنهم 
في كل وقت، مضيفا ان جمعية املهندسن بها العديد من 
اللجان وعلى كل متطوع أن يختار اللجنة التي تتناسب 
مع تخصصه وميوله وينضم لها ودعاهم الى املشاركة 
في كل انشطة اجلمعية، مشيرا الى ان اجلمعية مقبلة 

على كم كبير جدا ومتنوع خالل الفترة املقبلة.
من جانبها، قالت رئيس���ة جلن���ة الطلبة والبحث 
العلمي بجمعية املهندس���ن م.زين���ب الري ان اللجنة 

التي تترأسها حريصة جدا على املهندس لذلك تبدأ معه 
منذ دراسته في كلية الهندسة وتقدم له دورات تأهيلية 
ونشاطات اجتماعية ورحالت وتختتمها بحفل تخرج 
كبير تهتم به جمعية املهندسن اهتماما كبيرا، وحتى 
بعد التخرج تواصل جمعية املهندس���ن مشوارها مع 

املهندس وتهتم به.
وأعربت الري عن اعتزازها الشديد بالعمل التطوعي 
الذي تقوم به هي وباقي زمالئها في جمعية املهندسن، 
مؤكدة ان العمل التطوعي عمل وطني بالدرجة االولى، وانه 
من االعمال التي ترتقي بالشعوب، داعية كل املهندسن 
الى ان ينضموا للعمل التطوعي في ش���يء مفيد يخدم 
الديرة، وأشارت الري الى ان جلنة الطلبة والبحث العلمي 
من كبرى اللجان بجمعية املهندس���ن وتضم اكبر عدد 
من املتطوعن واملتطوعات ووجهت الشكر لراعي حفل 

تكرمي خريجي كلية الهندسة والبترول الشيخ د.محمد 
الصباح، وكذلك وجهت الشكر للوزير د.بدر الشريعان 
عل���ى حضوره وكل من حضر م���ن نواب مجلس االمة 
واملجلس البلدي، وشكرت عميد كلية الهندسة والبترول 
والعمداء املساعدين ومدير مكتب اخلريجن بالكلية على 
مساهمتهم في احلفل ووجهت الشكر لرعاة احلفل، مكتب 
احتاد املنظمات العاملية الهندس���ية باجلمعية والبنك 

الوطني الكويتي.
من جانبه، أعرب م.فهد العازمي عن سعادته باملشاركة 
في تنظيم رابع حفل خلريجي كلية الهندسة والبترول، 
الفتا ال���ى ان العمل التطوعي له طع���م خاص وقيمة 
مختلفة وعالية عن أي عمل آخر، واكد انه لن ينقطع في 
أي يوم عن املش���اركة في أي عمل تطوعي يخدم وطنه 
وأهل ديرته، ووجه العازمي الشكر جلمعية املهندسن 

على اهتمامها باملهندس الكويتي ومساعدته وتوجيهه، 
الفتا الى ان ذلك ليس بغريب على اجلمعية، مضيفا ان 
اجلمعية تشجع الطلبة وترحب بهم وتدعوهم لالنضمام 

لالعمال التطوعية باجلمعية.
من جانبه، أشاد م.عبداهلل االبراهيم بالعمل التطوعي 
واالهتمام به في جمعية املهندس���ن، معربا عن ش���دة 
سعادته باملشاركة في اعداد حفل تكرمي خريجي كلية 
الهندسة والبترول، وأكد االبراهيم اهمية العمل التطوعي 
ومكانته الراقية، الفتا الى ان العمل التطوعي يدل دائما 
على تقدم الشعوب ووطنيتها وانتمائها، ووجه الشكر 
جلمعية املهندس���ن على ما تقدمه من اعمال تطوعية 
مهمة جدا ومفيدة للوطن، وكذلك على تشجيعها الدائم 
للش���باب املهندسن لالنضمام للجمعية واملساهمة في 

أعمالها التطوعية الرائعة والراقية.

كّرم المتطوعين في تنظيم حفل خريجي الهندسة والبترول ودعاهم إلى االنضمام للجنة التي تناسبهم بجمعية المهندسين

الشيخ علي العبداهلل لدى استقباله السفير العراقي محمد بحر العلوم

تكرمي أحد املتطوعنيم.طالل القحطاني مكرما إحدى املتطوعات م.طالل القحطاني متوسطا املتطوعني واملتطوعات

بحر العلوم يشيد بدور الكويت 
في تحرير العراق من براثن الطاغية

العنجري: الكويت بحاجة إلى كيان مستقل 
يحقق التنمية للقطاع السياحي 

الناش����طة السياس����ية  أثنت 
والوكيلة السابقة لقطاع السياحة 
نبيل����ة العنجري عل����ى التوجه 
احلكومي لالهتمام بتطوير القطاع 
الس����ياحي، مؤكدة أن هذا القطاع 
يعتبر من املقومات الرئيسية لتمكن 
الدولة من التحول إلى مركز مالي 
وجتاري عاملي، كما ميثل الضلع 
الثالث بجان����ب املال واألعمال في 
مثلث جذب املستثمرين والسياسين 
والرياضين والشخصيات املهمة من 
مختلف دول العالم لزيارة الكويت 
سواء لالستثمار أو لعقد املؤمترات 
والبطوالت الكبرى، مبا يدعم روافد 

الدخل القومي للبالد. وأشارت العنجري إلى جهود نائب 
رئيس الوزراء ووزير التنمية ووزير اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد في متابعة ودعم خطط شركة املشروعات 
السياحية، وتذليل جميع املعوقات والصعوبات أمامها 
لتحقيق التطوير املنشود ملنش����آتها، معتبرة ذلك 
حلقة مهمة من حلقات تطوير القطاع السياحي وفق 
أحدث النظم والتقنيات العاملية، ومشيدة بحرصه 
املستمر على تنفيذ املشاريع السياحية التي تناسب 

احتياجات الكويت خالل املرحلة املقبلة.
وأك����دت أنه لكي تؤتي هذه اجلهود ثمارها فالبد 
من ان يكون هناك تناغم وترابط بن اجلهات املعنية 
بتطوير القطاع السياحي لتنفيذ التطوير املطلوب 
بشكل منوذجي ومتكامل، وضمان استمراريته وفق 
نظام علمي مدروس، الفتة إلى أن ذلك لن يتحقق إال 
بوجود كيان مستقل يكون مسؤوال عن إدارة القطاع 
السياحي، ويكون مظلة رقابية وتشريعية تتولى 
حتديد احلاجة الفعلية إلقامة مشاريع سياحية جديدة، 
وتوفر التنس����يق املطلوب ب����ن اجلهات احلكومية 
وشركات القطاع اخلاص التي تقدم اخلدمات السياحية 
املختلفة، فضال عن وضع اخلطط وإعداد اإلحصائيات 

وتنفيذ الرؤى املستقبلية اخلاصة 
بهذا القطاع احلي����وي، من خالل 
منظومة متكاملة تعنى بالنهوض 
بالس����ياحة في الدولة انطالقا من 
الدراسات الالزمة لتطوير وتوسعة 
املطار وش����بكات الط����رق، مرورا 
باإلش����راف على مخططات إنشاء 
املدن اجلديدة مبا تشمله من منشآت 
سياحية متطورة، وصوال إلى إعادة 
تأهيل وتطوير املنشآت واملرافق 
السياحية املوجودة لدينا لتكون 
إليها  على مستوى متميز يجذب 
السياح من خارج الكويت، ويجد 
فيها املواطنون واملقيمون ما يغنيهم 
عن السفر للخارج. وشددت العنجري على ضرورة 
إسناد هذا القطاع ملرجعية سياحية على درجة عالية 
من احلرفية واخلبرة، وتوفير هيكل قانوني وآخر 
إداري وفق معايير عاملية ملتابعة اختيار العاملن في 
هذا املجال وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتولي 
مسؤوليته، كما سيكون مناطا بهذه املرجعية عملية 
تنظيم القواعد واألس����س الالزمة لتوفير الشراكة 
الالزمة بن القطاعن العام واخلاص للنهوض بالعمل 
السياحي، وتقدمي الدعم الالزم للقطاع اخلاص لدوره 
الكبير في هذا املجال، مش����يرة إلى ان ذلك سيعود 
بالفائدة على االقتصاد الوطني وسيرفع اسم الكويت 
بن الدول كوجهة سياحية مميزة. وناشدت العنجري 
احلكومة اإلسراع في إجناز التنمية املطلوبة للقطاع 
السياحي خاصة في ظل حرص دول مجلس التعاون 
اخلليجي على االهتمام بالقطاع السياحي، الفتة إلى 
جهود اململكة العربية السعودية لتطوير قطاعاتها 
الس����ياحية، بهدف الوصول إلى أكثر من 45 مليون 
سائح في العام من خالل االهتمام باملناطق األثرية 
القدمية، وتنويع وس����ائل الترفيه وتقدمي خدمات 

مميزة حتظى بإعجاب السائحن.

لالمة العربية وقدم دعوة خاصة 
الى الشيخ علي العبداهلل لزيارة 
العراق وعمل توأمة بن محافظة 
الكبير واحدى محافظات  مبارك 
العراق ومتنى للكويت املزيد من 

التقدم والنجاح.

واشاد باجلهود الطيبة التي قامت 
بها الكويت في سبيل حترير العراق 
من براث����ن الطاغية هدام العراق 
ودعا الى اهلل ان يزيد من التعاون 
والترابط بن الدولتن والعمل معا 
من اجل حتقيق االزدهار والتقدم 

استقبل محافظ مبارك الكبير 
العبداهلل مبكتبه  الش����يخ علي 
باحملافظ����ة س����فير اجلمهورية 
العراقية بالكويت محمد حسن 
بح����ر العل����وم في زي����ارة ودية 
وتعارف رحب خاللها الشيخ علي 
بالس����فير بحر العلوم ومتنى له 
طيب االقامة والتوفيق في عمله 
بالكويت احلبيبة ارض الصداقة 
والس����الم. واعرب بح����ر العلوم 
عن سعادته بزيارة الشيخ علي 
العبداهلل والسعي الى مد اجلسور 
مع الكويت وبناء املستقبل املشرق 
بن البلدين واقامة عالقات طيبة 
تسودها احملبة واالحترام والتعاون 
الكامل بن الدولتن الش����قيقتن 
تعود باخلير واالزدهار والتقدم 
على جميع املستويات حتت قيادة 
السياسة احلكيمة بالكويت بقيادة 
صاحب السمو االمير صباح االحمد 
والقيادة السياس����ية في العراق. 

أكدت أن السياحة ركيزة أساسية لتحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري عالمي

نبيلة العنجري


