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األمم المتحدة: الكويت ضمن أفضل 30 دولة يقصدها المهاجرون للعمل
أظهر أن عدد النساء الكويتيات في التعليم العالي يفوق عدد الرجال

ع�دد الس�كان م�ن المواطني�ن والمقيمي�ن 3.1 ماليي�ن وس�يصل ف�ي الع�ام 2050 إل�ى 5.2 ماليي�ن نس�مة بمع�دل نم�و س�كاني %2.4

الكويت وجهة مفضلة للراغبني في العمل

وقال التقرير الذي جاء حتت 
عنوان »وضع س����كان العالم في 
عام 2010« »عندم����ا تتمكن املرأة 
من احلصول على نفس احلقوق 
والفرص الت����ي يتمتع بها الرجل 
فإنها س����تكون أكثر مرونة جتاه 
الصراع����ات والكوارث وميكن أن 
تقود جهود اعادة اإلعمار والتجديد 

في مجتمعاتها«.
ويتزامن نش����ر التقريرين مع 
الذكرى العاشرة لقرار مجلس األمن 
الدولي رقم 1325 الذي يهدف الى 
وضع حد للعنف اجلنس����ي ضد 
النس����اء والفتي����ات ف����ي مناطق 
النزاع����ات املس����لحة وتش����جيع 
زيادة مشاركتها في مبادرات بناء 

السالم.
وقالت املديرة التنفيذية لصندوق 
السكان التابع لألمم املتحدة ثريا 
عبيد عند إطالق التقرير »اذا كنا 
جادين في مسألة منع الصراعات 
والتعافي من احلروب والكوارث 
الطبيعية وبناء سالم دائم فإننا 
سنكون بذلك بحاجة لتمكني املرأة 
وكذلك الشباب وكبار السن لتصبح 

من عوامل التغيير اإليجابي«.

اإلحصاء العاملي« ويوفر لصانعي 
السياسات أداة مفيدة للتنمية.

والتقرير عبارة عن مجموعة 
ش����املة من أحدث البيانات التي 
توثق التق����دم الذي حترزه املرأة 
في جميع أنحاء العالم في القضايا 
الرئيس����ية مبا في ذلك الس����كان 
واألسرة والصحة والتعليم والعمل 

واتخاذ القرار.
وذكر الس����كرتير العام لألمم 
املتحدة بان ك����ي مون في املقدمة 
أن التقري����ر يوضح أن ثمة تقدما 
في حتقيق املساواة في وضع املرأة 
والرجل في كثير من املجاالت ومع 
ذلك فإنه »يشير الى أن هناك حاجة 
الى عمل املزيد السيما من أجل سد 
الفجوة بني اجلنسني في مجاالت 

احلياة العامة«.
وبخصوص مسألة السكان قال 
التقرير ان عدد السكان في الكويت 
عموما بلغ 62 ألف امرأة و90 ألف 
رجل في عام 1950 مقارنة مع مليون 
و239 ألف امرأة ومليون و811 ألف 
رجل في عام 2010 موضحا ان نسبة 
الرجال الى النساء في الكويت تبلغ 

146 رجال لكل 100 امرأة.

واضاف انه في الفترة بني عامي 
2005 و2010 بلغ متوسط عمر املرأة 
الكويتية املتوقع 80 عاما مقارنة 

مع 76 عاما للرجل.
وأفاد التقري����ر ايضا بأن عدد 
سكان الكويت يبلغ حاليا 3.1 ماليني 
نسمة ويشمل املواطنني واملقيمني 

أل����ف رجل في الفت����رة بني عامي 
2005 و2008 اال انها تبلغ 99 ألفا 
بالنسبة لصغيرات السن و98 ألفا 

بني الشباب صغير السن.
وأش����ار التقرير ايضا الى أن 
نسبة النساء بني السكان األميني 
البالغني بلغت 46% حيث وصلت 

ومن املتوقع أن يصل الى 5.2 ماليني 
في عام 2050 وأن متوسط معدل 

النمو السكاني يبلغ %2.4.
وح����ول مس����ألة التعليم ذكر 
التقرير أن����ه بالرغم من أن معدل 
معرفة البالغني الكويتيني للقراءة 
والكتابة بل����غ 93 ألفا امرأة و95 

نسبة الفتيات بني األطفال الذين 
خرجوا من املدارس االبتدائية %58 

خالل الفترة نفسها.
ومع ذلك ذكر التقرير أن عدد 
النس����اء الكويتيات ف����ي التعليم 
العالي فاق عدد الرجال مس����جلة 
26% مقابل 11% في الفترة بني عامي 

2000 و2007.
وحول مسألة العمالة قال انه 
على الرغم من أن املرأة الكويتية 
شكلت 34% من القوة العاملة في 
عام 1990 مقارنة ب� 81% بالنسبة 
للرجال اال انها تشكل حاليا %43 

مقارنة مع 80% للرجال.
وبالنس����بة للع����دد اإلجمالي 
لألطفال في سن املدارس االبتدائية 
الذين خرجوا من املدرس����ة أشار 
التقرير الى أن املعدل في الكويت 
انخفض من 58% ف����ي عام 1999 
الى 54% لكنه اش����ار ايضا الى أن 
نسبة الفتيات خارج املدرسة من 
العربية  الدول  أعلى املعدالت في 

حيث بلغت %61.
وحول مشاركة املرأة في البرملان 
على املستوى الدولي قال التقرير 
ان املعدل زادت ببطء وبشكل ثابت 
من 10% في عام 1995 الى 17% في 

عام 2009.
وعلى صعي����د متصل اصدر 
صندوق األمم املتحدة للس����كان 
هو اآلخر اليوم تقريرا يربط بني 
السالم واألمن والتنمية وحقوق 

املرأة ومتكينها.

األمم املتح����دة � كون����ا: ق����ال 
تقري����ر ل����ألمم املتح����دة ان نحو 
75% من املهاجرين على مستوى 
العالم يتواجدون في 30 دولة من 
الكويت والواليات املتحدة  بينها 
وبريطانيا وسويس����را واليابان 
حيث يعتبرونها »وجهات مفضلة« 

للعمل.
واض����اف التقرير ان نس����بة 
املهاجرات في دول اخلليج مبا في 
ذلك الكويت والسعودية واالمارات 
اقل من ثلث اجمالي عدد املهاجرين 
ألن اجلزء األكبر منهم من الرجال 

في سن العمل.
وف����ي ح����ني تتطابق نس����بة 
املهاجرين من اإلناث والذكور في 
الواليات املتحدة يشير التقرير الى 
ان نس����بة املرأة في اليابان وكندا 
ودول اوروبية اخرى تتجاوز ال� 

.%50
وقد صدر التقرير الذي يحمل 
عنوان »امل����رأة في العالم في عام 
2010 � اجتاهات وإحصاءات« عن 
شعبة اإلحصاءات بدائرة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية في األمم 
املتحدة مبناسبة االحتفال ب� »يوم 

»أمانة األوقاف«: 190 ألفًا
لدعم تدريب التائبين والتائبات

صرحت نائب األمني الع����ام لإلدارة واخلدمات 
املساندة باألمانة العامة لألوقاف إميان احلميدان بأنه 
حتت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
املستش����ار راشد احلماد سيقام حفل افتتاح معهد 
تولي����دو للتدريب ومصنع للطهي إلعداد وتدريب 
التائب����ني والتائبات من آف����ة املخدرات، وذلك يوم 
الس����بت 30 اجلاري وبحضور قيادات من وزارة 
الداخلية واألوقاف والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ووزارة الشؤون، باإلضافة الى بعض الشخصيات 

العامة ذات الصلة باملشروع.

وأكدت ان هذا املشروع يأتي كثمرة تعاون بني 
األمانة العامة لألوقاف وجمعية الرعاية اإلسالمية، 
حيث قدمت األمانة دعما ماليا قدره 190 ألف دينار 
للمشروع بهدف إكساب التائبني والتائبات مهارات 
مختلفة من خالل انتسابهم للدورات والتدريبات التي 
يعقدها حتت عنوان: »مشروع وطني نحو مستقبل 
وظيفي أفضل« متضمنا دورات تخصصية وفنية مبا 
يعود عليهم بالعائد املادي املناسب، واستثمار وقت 
فراغهم ثم تسويق ما يتم انتاجه في هذا املشروع 
من خالل اجلمعيات التعاونية واحملالت واألسواق 

ومعرض خاص بإنتاج املشروع.

القراوي: مبدأ الوسطية واالعتدال يساهم في التعاون 
والتقارب بين المسلمين وغيرهم من الديانات األخرى

في تنشئة اجليل اجلديد من 
منظور ديني« و»تأثير التربية 
النشء« و»أثر  األسرية على 
التفكك األس���ري في إضعاف 
القيم الدينية واألخالقية عند 
األبناء« و»تنشئة األطفال على 
التس���امح وقب���ول اآلخرين 
واحترامهم« اضافة الى »رؤية 
علماء الدين لدور املؤسسات 
واالجتماعي���ة  التعليمي���ة 
واإلعالمية في تنشئة األجيال« 
و»دور املؤسسات التعليمية 
والتربوية في تنشئة األجيال 
 برؤية دينية« و»دور املدرسة

في تنشئة الطفل وقبول اآلخر 
واحترامه«.

وجدت لها اص���داء ايجابية 
في تعزيز ذلك املفهوم داخل 

وخارج الكويت.
وأكد أن مشاركة الكويت في 
منتدى الدوحة الثامن حلوار 
األديان تأتي ضمن ما تتبناه 
الكويت بهدف تعزيز الوسطية 
واالعتدال ما سيس���اهم في 
التع���اون والتقارب واحترام 
الفجوة  الرأي اآلخر وتقليل 
ب���ني املس���لمني وغيرهم من 
 الديانات األخرى كاملسيحية
وج���ه  عل���ى  واليهودي���ة 

اخلصوص.
  ويبح���ث املؤمتر محاور 
تتعلق بدور الدين في تنشئة 
األجيال ومنها »دور األسرة 

وق���ال ان النتائج املثمرة 
الت���ي مت التوص���ل اليها من 
خالل أعمال مركز الوسطية 

أكد وكيل  � كونا:  الدوحة 
وزارة األوق���اف والش���ؤون 
االسالمية املساعد للعالقات 
اخلارجي���ة د.مطلق القراوي 
امس ان النهج الديني الوسطي 
ال���ذي تتبع���ه الكويت وجد 
اشادات عدة من املشاركني في 

مؤمتر حوار األديان.
وذكر د.القراوي في تصريح 
ل� »كونا« على هامش مشاركته 
ف���ي مؤمتر الدوح���ة الثامن 
حلوار األديان الذي انطلق أمس 
األول ان الكوي���ت تبنت ذلك 
املنهج الديني من خالل انشاء 
مركز الوسطية بهدف تكريس 
مبدأ التوازن واالعتدال وقامت 

وزارة األوقاف بتطبيقه.

أكد أن جهود الكويت لتعزيز الوسطية وجدت أصداء إيجابية من المشاركين في مؤتمر حوار األديان

د.مطلق القراوي

الجمهور لمحاسبة المسؤول عن عدم إبعاد اإليرانيين
طالب الناش���ط السياسي فايز اجلمهور جميع 
اعضاء السلطة التشريعية بتحقيق موقف وطني 
ش���جاع جتاه التقرير الذي اعدت���ه جلنة الداخلية 
والدف���اع البرملانية والذي انته���ى إلى إدانة وزير 
الداخلية بش���أن قضية الغاء االبعاد عن االيرانيني 
للذين ادين احدهما باالجتار ف���ي املخدرات بينما 
ادين الثاني مبمارس���ة الطب دون ترخيص. وقال 
اجلمهور في تصريح صحافي ان التاريخ سيالحق 
كل من يتخ���اذل او يتواطأ من األعضاء جتاه هذه 
القضية االمنية كونها تهم االمن الوطني ومتس حرمة 
القانون الذي انتهك باالفراج عن االيرانيني والغاء امر 
االبعاد بعد ادانتهما من قبل اجلهات املختصة، ولهذا 
فإن الواجب على مجلس األمة محاسبة الوزير إذا 
ثبتت ادانته، وفق ما جاء في تقرير جلنة الداخلية 

والدفاع، واال فان ابناء الش���عب الكويتي سيقفون 
لهم باملرصاد. واضاف ان النواب اصبحوا اليوم على 
احملك وحتت املجهر وامام اختبار حقيقي، فإما ان 
يحكموا ضمائرهم ويضعوا امن الكويت واهلها فوق 
كل مصالح شخصية ضيقة، واال فان لعنة الشعب 
والتاريخ ستالحقهم ان تخاذلوا جتاه هذه القضية 
احلساسة. وحذر اجلمهور من التالعب في حيثيات 
التقرير واسبابه، واال فإن رئيس مجلس األمة مطالب 
بالتدخل لدعوة اعضاء اللجنة الجتماع يوم االثنني 
املقبل لكي يزيل كل لبس قد يشوب التقرير املقدم 
إلى املجلس، حتى تتم مناقش���ته في قاعة عبداهلل 
السالم ويتحمل الطرف املقصر واملتخاذل جتاه األمن 
املسؤولية كاملة امام الشعب لكيال يصبح القانون 

فايز اجلمهورمستباحا من اجلميع.

العمر: تسجيل 7275 دارسًا جديدًا
في دور القرآن للفصل األول

ليتجاوز العدد اإلجمالي 24 ألف دارس ودارسة

الراغبني في االلتحاق بالدراس���ة 
مبراكز دور الق���رآن الكرمي على 
مستوى الذكور واإلناث فإن االخوة 
الذين لم يتمكنوا من  واألخوات 
الدراسي  الفصل  التس���جيل في 
احلالي ميكنهم التسجيل في الفصل 
الدراسي الثاني 2011/2010م، وجتدر 
اإلشارة إلى أن إجمالي الدارسني 
مبراكز دور القرآن الكرمي قد بلغ 

)24 ألف دارس ودارسة(.
وبني العمر أن الشهادة الدراسية 
التي يحصل عليها خريجو دور 
الق���رآن الك���رمي تعادل ش���هادة 
الثانوي���ة الدينية وظيفيا، علما 
بأن التس���جيل والدراسة مجانا 
إضافة إلى تق���دمي مكافآت مالية 
في نهاية كل فصل ألوائل الدارسني 
تشجيعا من اإلدارة على مواصلة 
الدراسة للمنتسبني حلني التخرج، 
كذلك تسيير رحلة عمرة سنوية 
للمتفوقني من الدارسني والدارسات 
وتقدمي جوائز عينية قيمة توزع 

من خالل العام الدراسي.

الدارسني والدارس���ات واحملور 
الثاني يتمثل في رعاية وتقدير 
املتميزين في الدراس���ة وخاصة 
حافظي وحافظات القرآن الكرمي 
بهدف حثهم على مواصلة مسيرتهم 

الدراسية.
وأوضح مدير إدارة الدراسات 
اإلسالمية أنه نظرا لإلقبال الكبير 
الذي ش���هدته عملية تس���جيل 

الدراس���ات  إدارة  أعلن مدير 
اإلسالمية بوزارة األوقاف محمد 
العمر عن تس���جيل 7275 دارسا 
ودارسة مبراكز دور القران الكرمي 
في الفص���ل األول مطور للفصل 
الدراس���ي 2011/2010 من���ذ بداية 
التسجيل في 2010/9/13، والذي 
يعكس اإلقبال املتنامي على دراسة 
وحفظ وت���الوة الق���رآن الكرمي 
وعلومه الشرعية والذي يحدث 
ألول م���رة في تاريخ دور القرآن 

الكرمي.
وأضاف أن إدارة الدراس���ات 
اإلس���المية قد س���خرت جميع 
إمكانياتها إلجناح عملية التسجيل 
في جميع مراكز دور القرآن الكرمي 
ومراكز األترجة املنتشرة في جميع 
محافظات الكويت، مشيرا إلى أن 
اإلدارة قد أعدت واستعدت لتنفيذ 
إستراتيجية متكاملة للدراسة خالل 
الفصل األول من هذا العام تعتمد 
على محورين أساسيني األول توفير 
جميع مستلزمات الدراسة جلميع 

محمد العمر

»إحياء التراث«:
 »كنوز من السنة«

في العمرية غداً السبت
ضم����ن مش����روع »املجال����س 
اإلمياني����ة« تقيم جلن����ة الدعوة 
واالرشاد في منطقة العمرية التابعة 
جلمعية احياء التراث االس����المي 
محاضرة عامة بعنوان: »كنوز من 
السنة« يحاضر فهيا الداعية سعد 
البناق، وذلك غدا السبت في مسجد 
حنظلة بن أب����ي عامر الكائن في 
العمري����ة ق 5 بعد صالة املغرب 
مباش����رة. علما أن����ه يوجد مكان 

مخصص للنساء.

عبداللطيف احلمد

صندوق اإلنماء يمول إنشاء 
محطة كهرباء في سورية 

ب� 30 مليون دينار

مت التوقيع امس على اتفاقية 
قرض بني حكوم���ة اجلمهورية 
الس���ورية والصندوق  العربية 
العرب���ي لإلمن���اء االقتص���ادي 
واالجتماع���ي، يق���دم الصندوق 
مبوجبها قرضا قيمته 30 مليون 
دينار للمساهمة في متويل مشروع 
إنشاء محطة توليد الكهرباء في 
املنطقة الشرقية )دير الزور( في 
اجلمهورية العربية السورية، وقد 
وقع اتفاقي���ة القرض نيابة عن 
الس���ورية  العربية  اجلمهورية 
د.محمد احلسني وزير املالية ووقع 
اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق 

العربي عبداللطيف احلمد. 


