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الخرافي: الحرص على العدل واإلنصاف
وقول الحق أبرز صفات القيادية الناجحة

ثم زوجها وإخوانها الذكور، مؤكدة 
انها حتمل كل تقدير للرجل. وفي 
مجال العمل، قالت اخلرافي انها أثناء 
عملها ورئاستها للجان كان يسود 
جو أسري بينها وبني املوجودين 
من الرجال، وبالتالي التعامل على 
أرقى مستوى من التقدير. من جهتها، 
ردت منى أبوس����ليمان  عن سؤال 
بخصوص تربي����ة األطفال البنات 
على القي����ادة منتقدة بداية مفهوم 
القيادة في العالم العربي، الفتة الى 
انه اقتصر فقط على مسألة القيادة 

السياسية.
من جهتها، ردت افنان الزياني 
على سؤال بخصوص املشاكل التي 
واجهتها كونها امرأة قيادية بان هناك 
حتديات كثيرة امام املرأة.  ثم قدم 
د.طارق السويدان محاضرة حتت 
عنوان »كيف تصبح املرأة جنمة في 
مجالها«. واختتم املؤمتر بعرض فيلم 
يتضمن عددا من الصور واللقطات 
النشطة املؤمتر، ثم كلمة ختامية 
لرئيس����ة املؤمتر بثينة االبراهيم 

شكرت فيها احلاضرات.

اخلرافي ان املرأة العربية واملسلمة 
تثبت نفسها في اي مكان، متحدثة 
عن جتربتها في هذا املجال، حيث 
أش����ارت الى انها كانت عضوة في 
احتاد رؤساء اجلامعات العاملي الذي 
يضم اكثر من 150 رئيس جامعة، 
الفتة الى انها كانت السيدة الوحيدة 
ضمن اللجنة التنفيذية التي شكلها 
االحتاد، مشيرة الى انهم اختاروها 
لتكون في ه����ذا املجال وهي امرأة 
عربية ومس����لمة مؤكدة انه ليس 
باالختيار السهل. وفي إطار ردها 
على س����ؤال عن ان املرأة القيادية 
ديكتاتورية، قالت اخلرافي: »القيادي 
يجب ان تكون لديه رؤية وثقة في 
اتخاذ القرار املناسب وقول احلق«، 
الفتة الى ان »املرأة القيادية عليها ان 
تأخذ املنصب تكليفا وليس تشريفا«، 
مؤكدة ضرورة اتخاذ القرار وعدم 
التراجع عنه. أما بخصوص خوف 
الرجل م����ن املرأة القيادية وغيرته 
منه����ا ردت اخلرافي بالقول انها ال 
تؤمن به����ذا األمر، الفتة الى ان من 
شجعها هو الرجل بدءا بوالدها ومن 

األول للدكتورة فايزة اخلرافي حول 
الصف����ات التي يجب ان تتوافر في 
املرأة القيادية، حيث شددت اخلرافي 
في ردها على ضرورة ان تكون املرأة 
القيادية قدوة، الفتة الى انه ال فرق 
بني الرجل واملرأة في تولي املراكز 
القيادية وإمن����ا املعيار في الكفاءة 
ومن يثبت نفس����ه أكثر من اآلخر، 
وأكدت ضرورة اتخاذ القرار املناسب 
في الوقت املناسب، كما أولت أهمية 
كبيرة للعمل اجلماعي، مشيرة الى 
ان على املرأة القيادية ان تعمل بشكل 
جماعي وان يكون لها مستشارون 
وتشكل جلانا، مؤكدة ان املركزية 
قد تؤدي الى قتل القيادي. وكذلك 
اعتبرت اخلرافي ان األخذ بأخالق 
اإلسالم وإتقان العمل من املهام التي 
يجب ان تتوافر في القيادية، وكذلك 
العدل واإلنصاف وقول احلق، مؤكدة 
ان هذه الصفات جتعل من القيادي 
محترما من قبل اآلخرين حتى من 
قبل منتقديه. أما بخصوص إثبات 
املرأة لوجودها في الغرب ومدى تقبل 
الغرب للمرأة العربية القيادية فقالت 

بيان عاكوم
مبا ان التدريب ال يقتصر فقط 
على األعمال النظرية وإمنا البد من 
تدعيمه بتجارب حققت جناحا في 
مجال القي����ادة، لذا فقد كان عرض 
أول من أمس لنماذج رائدة لقيادات 
نسائية ناجحة، فرصة للمتدربات 
القيادة  اللواتي انضمم����ن ملؤمتر 
والتدريب النس����ائي ال����ذي يعقد 
حاليا في الكويت وتنظمه ش����ركة 
اإلبداع األسرية حتت رعاية د.فايزة 
اخلرافي، حيث يسلط الضوء على 
امل����رأة ويعلمها أس����اليب القيادة 
والتدري����ب حتى متتل����ك املهارات 
املطلوبة لتولي املناصب القيادية. 
قد تعرفت املتدربات على جتارب 3 
قيادات نسائية من اخلليج العربي 
لهن باع طويل وجتارب كبيرة في 
العمل القيادي، حيث أثبنت جدارتهن 
في وطنهن وحملن رايته الى اخلارج، 
وهن: د.فايزة اخلرافي التي كانت أول 
سيدة خليجية تشغل منصب مديرة 
جامعة في الكويت والشرق األوسط، 
وكذلك أول س����يدة خليجية متنح 
درجة وزي����ر في الكويت واملنطقة 
أبوس����ليمان من  اخلليجية ومنى 
اململكة العربية الس����عودية والتي 
عرفه����ا اجلمهور من خالل برنامج 
»كالم نواعم« وتولت مراكز مهمة 
في اململكة ال����ى جانب البحرينية 
أفنان الزياني والتي تولت الكثير 
من املناصب املهمة في مجال إدارة 
الش����ركات. احلوار أدارت����ه نائب 
الش����يخة أسم���اء  رئيس املؤمتر 
الصباح، حيث تولت طرح األسئلة 
على املش����اركات، الفتة في مقدمة 
كالمها الى ان املرأة العربية استطاعت 
ان تثبت نفسها وقدراتها بتميز في 
العربي  العالم  القيادية في  املراكز 
ولكن رغم ذلك ثمة من يشكك في 
هذه القدرات. في البداية كان السؤال 

خالل عرض تجارب 3 قيادات عربيات ضمن إطار برنامج مؤتمر القيادة والتدريب النسائي

د.بدر املطر

)فريال حماد( د.فايزة اخلرافي وأفنان الزياني ومنى أبوسليمان والشيخة أسماء الصباح خالل املؤمتر  

)ناصر عبدالسيد( د.رشيد احلمد متحدثا إلى الزميلة هناء السيدد.رشيد احلمد يتسلم درع فرسان اجلودة لتميزه في العمل الديبلوماسي 

)كرم ذياب(فادية املرزوق تكرم إحدى اخلريجات عدد من املشاركات في برنامج التدريب الصيفي الذي نظمه »لوياك« 

د.مفيد شهاب مرحبا بالسفير د.رشيد احلمد 
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المطر يحاضر في اإلسكندرية 
عن تجربة الكويت في السالمة المرورية

يتوجه رئيس جمعية السالمة 
املرورية د.ب����در املطر الى مدينة 
االس����كندرية بجمهوري����ة مصر 
العربي����ة للمش����اركة في مؤمتر 
»سالمة الطرق« الذي تنظمه منظمة 
النقل الدولي خالل الفترة من 24 
- 25 اكتوبر مبدينة االسكندرية 
حتت مظلة جامعة الدول العربية 
وسيشارك به 150 مشاركا من 22 
دولة. ومت دعوة د.بدر املطر اللقاء 
الكويت في  محاضرة عن جتربة 
السالمة املرورية وسالمة الطرق 
على املس����توى احلكومي وجهود 
اجلمعي����ة الكويتي����ة للس����المة 
املرورية باعتبارها جمعية اهلية 
بث الرسائل التوعوية للتوعية من 
مخاطر احلوادث املرورية واالنشطة 
املختلفة التي تقيمها الكويت للحد 
من احل����وادث املرورية وتوعية 
املركبات مبخاطر  مختلف قائدي 
حوادث الس����يارات والتي يذهب 
الشباب  ضحيتها س����نويا مئات 
واصابة مئات آخرين تصل االصابة 

الى حد االعاقة مدى احلياة.

وس����يتحدث املط����ر كذلك عن 
نسبة وتناس����ب اعداد السيارات 
في الكويت الى حجم الطرق وعدد 
املواطنني واملقيمني وخاصة ان هناك 
ارتفاعا ضخما في اعداد السيارات 
في الكويت خالل السنوات االخيرة 
والذي وصل الى معدل سيارة لكل 
فردين وهو معدل خطير ال يتناسب 
مطلقا وحجم الطرق في الكويت 

وخاصة في الطرق السريعة.

خالل مؤتمر »سالمة الطرق« الدولي

»أيزو« المصرية تكّرم الحمد لتميزه ديبلوماسيًا

م المشاركين في برنامج التدريب الصيفي »لوياك« كرَّ

واملعاملة الت����ي ينبغي ان تكون 
معهن وحقوقهن والتوعية بأوجه 

اإلساءة التي قد يتعرضن لها.
امللتحقة  من جهتها قدم���ت 
بقس���م الشرق االوسط وشمال 
افريقيا ملنظمة هيومن رايتس 
ووت���ش االميركي���ة بريكان���ا 
موتابارثي محاضرة ألقت فيها 
الضوء على بعض املشكالت التي 
تواجه عامالت املنازل مبينة ان 
عامالت املنازل يشكلن ثلث قوة 
العمل في الكويت والبد من توفير 
كل أطر احلماية لهن الى جانب 
تعريف عامة املواطنني بحقوق 

وواجبات تلك الفئة.

اعداد الشركات التي تعاونت معهم 
لهذا العام: »هناك 60 شركة تولت 
تدريب اكثر من 450 مشاركا في 
البرنامج«، مضيفة حول نوعية 
الط����الب الذين يت����م قبولهم في 
البرنامج: »نقبل جميع الطالب من 
مختلف مناطق ومحافظات الكويت 
ومن جميع اجلنسيات ممن تنطبق 

عليهم شروط القبول«.
من جانبها أعلنت العضو املنتدب 
في »لوياك« فارعة السقاف ان هناك 
حملة توعية ستنطلق االسبوع 
القادم ملدة أس����بوعني بالتعاون 
مع مكتب هيومن رايتس ووتش 
بشأن التوعية بدور خادمات املنازل 

االلت����زام وهناك كتيب يصدر في 
نهاية كل برنامج يتضمن جميع 
البيانات املتعلقة باعداد الطالب 
املشاركني في البرنامج واملفصولني 
منهم وغير ذلك من املعلومات خالل 

فترة التدريب الصيفي. 
وأوضحت املرزوق حول اعداد 
املفصولني هذا العام: »هناك نسبة 
من املفصولني وهناك حقائق البد 
ان نك����ون واضحني فيها وجميع 
املعلومات في هذا الصدد يتضمنها 
الكتي����ب الذي يص����در مع نهاية 
البرنامج«، مقدمة الشكر جلميع 
مشرفات البرنامج وجلميع الطلبة 
املشاركني فيه. وبينت املرزوق حول 

املشاركني في البرنامج هذا العام: 
»هناك لوائح حتكم س����ير العمل 
وهناك تعهد بني الطالب و»لوياك« 
والشركة املدربة بشأن االلتزام بأداء 
ساعات معينة من العمل واحلفاظ 
على مواعيد العمل وااللتزام بكافة 
اللوائح املعمول به����ا من جميع 
االطراف وان خالف اي من املشاركني 

تلك اللوائح فإنه يفصل«. 
واردفت املرزوق: »هناك حرص 
من الطالب عل����ى اال يفصل النه 
يرى في ذلك تشويها لصورته امام 
زمالئه وتقليال لفرص قبوله مرة 
أخرى في »لوياك« ومن هنا هناك 
حرص من جانب املشاركني على 

في نهاية حديثها ان يظل »لوياك« 
مبثابة دافع قوي ملساعدة جميع 
املشاركني في البرنامج على حتقيق 

أهدافهم.
من جانبها قالت عضو مجلس 
ادراة لوي����اك فادي����ة املرزوق في 
تصري����ح على هام����ش االحتفال 
»ان هن����اك فوائد متعددة تتحقق 
التدريب  للمشتركني في برنامج 
الصيفي حيث إنهم يتعلمون حب 
التطوع وان كثيرا منهم يس����تمر 
في العمل التطوعي ويحرص على 
ذل����ك بعد انتهاء فت����رة التدريب 

الصيفي«. 
واضافت املرزوق حول التزام 

لميس بالل
ك����رم مركز ل����وذان الجنازات 
الشباب »لوياك« الطلبة املشاركني 
في برنامج التدريب الصيفي الذين 
اجتازوا بنجاح فترة التدريب في 
حوالي 60 ش����ركة من مؤسسات 
القطاع اخلاص وأقام املركز بهذه 
املناس����بة أول من أمس احتفاله 
الس����نوي الذي حضره حشد من 
املكرمني واملتطوع����ني في املركز 
وممثلو بعض الشركات املتعاونة 
مع البرنام����ج الى جانب الباحثة 
امللتحقة بقس����م الشرق االوسط 
وش����مال افريقيا ملنظمة هيومن 
رايتس ووتش بريانكا موتابارثي، 
وعبر بعض املكرمني من الطلبة 
عن جزيل الشكر وعميق العرفان 
باجلميل ملركز ل����وذان الجنازات 
الشباب للفائدة التي حتققت لهم 

جراء مشاركتهم في البرنامج. 
هذا وقد استهلت فقرات احلفل 
بكلمة ملش����رفة البرنامج يسرى 
العيس����ى رحبت فيها باحلضور 
من الطلبة ومش����رفات البرنامج 
وممثلي ش����ركة داو للكيماويات 
ومنظم����ة هيومن رايتس ووتش 
االميركية، مشيدة باالجنازات التي 
العام مدللة  البرنامج هذا  حققها 
على صدق ما ذهبت اليه بتهافت 
البرنامج  الطلبة املش����اركني في 
على اللجان لتقدمي اعمالهم خالل 
االجتماعات االسبوعية، متمنية 

القاهرة ـ هناء السيد
كرمت الهيئة العامة للمواصفات واجلودة املصرية )ايزو( سفيرنا 
لدى مصر د.رشيد احلمد لتميزه في العمل الديبلوماسي، حيث منحته 
درع التمي����ز الديبلوماس����ي. جاء ذلك في حف����ل اقامته »أيزو مصر« 
بالتعاون مع شركة »كوركت« ومركز دراسات السالم والتنمية بعنوان 
»مهرجان تكرمي فرسان اجلودة لعام 2010«، وشهد احلفل تكرمي عدد من 
كبار االعالميني والفنانيني واملصريني باالضافة الى عدد من الشركات 
املصرية. واعرب س����فيرنا احلمد عقب احلفل عن شكره للمؤسسات 
التي قامت بهذا التكرمي، مشيرا الى ان تكرميه من املؤسسات له تقدير 
واعتزاز ملا ملصر في نفوس����نا من اعتزاز. واشار الى ان تكرمي منظمة 
ايزو مصر لهذه الكوكبة من املتميزين في مختلف املجاالت لهو خير 
دليل على تقدير هذه املؤسس����ة الرائدة لهؤالء املتميزين ومنهم رجل 
القانون الدولي د.مفيد ش����هاب الذي ترك بصمات واضحة وكانت له 
اسهامات كبيرة نقدرها خصوصا ابان الغزو العراقي الغاشم ومساندته 
للحق الكويتي كما مت تكرمي املنظمة ملفتي الديار املصرية د.علي جمعة 
واألمني العام للمجلس األعلى لآلثار د.زاهي احلواس والسفير املغربي 
محمد الدوكالي ومن رجال االعمال د.احمد بهجت ورئيس جلنة الصناعة 
مبجلس الش����عب محمد أبوالعينني باالضافة الى تكرمي الفنانني وهذا 
التنوع ف����ي التكرمي امنا يدل على اميان تل����ك املنظمة بدور املكرمني 
واس����هاماتهم من اجل الوطن. اجلدير بالذكر ان هذه املنظمة مستقلة 
لذا فانها تتسم بنسبة عالية من املصداقية في متابعة العمل املتميز. 
حضر احلفل عدد من كبار املسؤولني املصريني ومت تكرمي رئيس قطاع 
االذاعة والتلفزيون م.اسامة الشيخ والفنانني ليلى علوي وصابرين 

وتيسير فهمي وطلعت زكريا واالعالمي احمد املسلماني.

خالل مهرجان تكريم فرسان الجودة لعام 2010

رئيس مجلس األمة عاد من لندن
يولم ألعضاء السلطتين بداية األسبوع المقبل

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي وفي استقباله جناله لؤي وطالل  

إياد اخلرافي يقبل رأس والده

عاد إلى البالد مساء 
أم���س رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي 
قادما من لندن بعد ان 
قض���ى اجازته هناك، 
وذلك اس���تعدادا لبدء 
دور االنعقاد البرملاني 
املقبل الذي سيفتتح 

26 اجلاري.
وم���ن املنتظر ان 
يول���م اخلرافي على 
شرف أعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية 
بداية األسبوع املقبل 
جري���ا عل���ى عادته 

السنوية.

الرئيس اخلرافي بصحبة جنله أنور

.. وأحمد يقبل رأس اخلرافي


