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 ابدى الناشـــط السياســـي 
يوسف الهديبان استغرابه من 
ان هناك مـــن يحاول اقناع كل 
من حوله بأنه يتبنى التركيز 
الدفاع عن احلريات دون  على 
احترام حقوق االنسان واصفا 
ذلك باحلرب االعالمية السياسية 
منتقـــدا دعـــوة احـــد النواب 
املواطنني الى طرد زمالئه النواب 
غير املؤيدين لالستجواب من 
دواوينهم، مضيفًا ان هذه الدعوة 
تعتبر سلوكا مشينا وخارجا 
العربية  عن عاداتنا وتقالدينا 
واالسالمية فليس من اخالق اهل 

الكويت طرد الضيوف وعدم استقبالهم حتى ان 
كانوا اعـــداء لنا فمن يصل الى ديوان اي كويتي 
ال مينع من الدخول وهذا سلوك مشني لن يقبله 
ابناء الشعب الكويتي ولن يدفع الشعب الكويتي 
ثمن رفض مسلم البراك لالفكار واالراء السياسية 
املختلفة الن عدم قبول الرأي اآلخر مخالف حلرية 

الرأي والتعبير والكلمة.
  كمـــا انتقد الهديبان بشـــدة التصرف املعيب 
الذي حدث خالل احـــدى الندوات عندما قام احد 
النـــواب املدعوين بطرد اعالمي من الندوة، الفتا 
الى ان ذلك عمل مشني للضيف واملضيف فإهانة 
قنـــاة تقوم بنقل احلدث داخل الديوان هي اهانة 
للصحافة الكويتية بشـــكل عـــام ورفض لتقبل 

الرأي اآلخر.
  واضاف الهديبان ان مثل هذه التصرفات تؤكد 
لنا حالة االفالس السياسي والفكري لدى البعض 
مما افقدهم السيطرة على انفسهم حتى وصل بهم 
االمـــر الى التعدي على االعالم وال نعرف الى اي 

مدى يريدون الوصول وان تلك 
التي حتدث  االحداث واالفعال 
خارجة عن عاداتنـــا وتقاليد 

شعب الكويت االصيل.
  وشـــدد الهديبـــان على ان 
هذا التوجه غير سليم ويؤدي 
الى تعميـــم العنف والفوضى 
وضرب احلائط بأوامر القانون 
والدستور مما يؤكد انهم يؤيدون 
االستجوابات التي تخدم املصالح 
الشخصانية وليس التي تخدم 
املصلحـــة العامـــة وان تلـــك 
التوجهات السياسية املعارضة 
للحكومة ظاهرة كالشمس وان 
اساسها هو النيل من رئيس الوزراء وهذا املطلب 
في هذه الظروف غير مستحق وان كانوا يريدون 
النيل من ســـموه فلينالوا منه باحلق ال بالباطل 

الذي نراه امامنا على الساحة.
  نحن نحتاج الى تبني موقف واضح من اجلميع 
وفق مفاهيم احلداثة بعيدا عن اي تأثيرات سياسية 
مسبقة وتكون هذه املفاهيم ندا لكل من يضرب 

الوحدة الوطنية ويثير الفوضى.
  وقال الهديبان: نحن كنشطاء سياسيني نأسف 
ملا يحدث من تخريب للحياة السياسية وتعطيل 
احلكومة ومجلس االمة في تنفيذ خططهم وانشغال 
الشعب الكويتي في قضايا لم ولن تهم ابناءه النها 
قضايا خاصة ومنها حماية املصالح الشخصية 
وخدمة التوجهات السياسية وهذا ما لن نسمح 
به ونرفض االبتزاز السياسي الذي يقوم به بعض 
نواب تكتل التوهان االنتهازي ولســـوف يخيب 
ظنهم في جلسة االستجواب الن الشعب الكويتي 

على علم بكل مجريات االمور الزائفة. 

 أسامة دياب
  أكد امني عــــام برنامج اعادة 
الهيكلة د.وليد الوهيب ان البرنامج 
يدعم ويحتضن العصاميني من 
شباب الكويت الذين قاموا باتخاذ 
قرارات التحدي في التوجه للعمل 
بالقطاع اخلاص وقبلوا التحدي 
بعزم واصرار من خالل انشــــاء 
مشاريع صغيرة ومتوسطة وقاموا 
بأعمال مهنية وحرفية تساهم في 
دعم االقتصاد الكويتي بعيدا عن 
الروتينية واالدارية في  االعمال 
اجلهات احلكومية التي تكتظ مبا 

يسمى البطالة املقنعة.
  واضاف د.الوهيب، في حفل تكرمي مجموعة من 
العصاميني الكويتيــــني الذين توجهوا للعمل احلر 
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة مخاطبا اياهم: انني 
فخور بكم وباجنازاتكم وقد حرصت على مقابلتكم 
بنفسي للدور الفاعل الذي تقومون به اوال ولقناعاتكم 
بالتوجه للعمل بالقطــــاع اخلاص وحتقيق اهداف 

البرنامج في هذا التوجه.
  وقام د.الوهيب مبنح احملتفى بهم شهادات شكر 
وتقدير ودروع تذكارية من البرنامج على هذه اجلهود 

الطيبة.
  من جهته، اشاد عادل الداود احد املكرمني والذي 
يقوم بتنفيذ مؤسسة للخدمات االعالمية واالعالنية 
مبا يقدمه برنامج اعادة الهيكلة من دعم مادي ورعاية 
و دعم وتشــــجيع جلميع العاملني في اخلاص، او 
الراغبني في ذلك من خالل الدورات التدريبية املختلفة، 
فالبرنامج ابوابه مفتوحة لدعم العاملني في اخلاص 
وبالفعل كان البرنامج مفاجأة لنا جميعا ملا يقدمه 

من دعم مادي ومعنوي.
  من جهته، قال خالد البدر (صاحب مشروع توزيع 
الزهور واحللويات في مختلف املناسبات): ان العقبات 
والصعاب التي واجهتني في هذا املشروع حتطمت 

بالكامل امام دعم ورعاية وتشجيع 
الذي كان  الهيكلة  اعادة  برنامج 
الســــند االول للتشجيع والدعم 

املادي واملعنوي.
  واضاف: ان مشروعي يختلف 
في مجال املشاريع الصغيرة، فبعد 
دراسة نظم املعلومات والتجارة 
االلكترونية في الواليات املتحدة 
عملت في بيت التمويل الكويتي 
وباملصادفة كانت هناك مناسبة 
لوالدتي فطلبت من احد محالت 
الزهور ارسال بوكيه ورد للوالدة، 
ودفعت مبلــــغ ٦٠ دينارا، لكني 
فوجئت بصغر حجم البوكيه وان 
ســــعره ال يتعدى ٢٠ دينارا فقط، ومن هنا انطلقت 
الفكرة وقمت باعداد دراســــة علمية وعصرية زرت 
خاللها الفلبني وپولندا وبلجيكا ولبنان وفرنســــا 
وغيرها من الدول واستطعت ان اعمل نواة ملشروعي 

الصغير الذي تطور بشكل كبير.
  من جانبه، قال زياد العبيد: انا اختلف عن االخوة 
في مشاريعهم، فأنا خريج املعهد التجاري تخصص 
بنوك، عملت في احد الفنادق كطاه في املطبخ وقمت 
بتوقيــــع العقد معهم وكنت اتوقع العمل ملدة ثالثة 
اشهر واتركهم، لكنني عملت سنة ونصف السنة ثم 
اكملت دراستي في اميركا وحصلت على دبلوم طهي، 
وملدة ســــتة اشهر، وبعد ذلك انهالت علي العروض 
من مختلف الفنــــادق واملطاعم الكبرى، وعدت الى 
الفندق مرة ثانية، فلم اجد التشجيع الذي توقعته 
او زيادة الراتب الــــذي كان ٢٠٠ دينار فقط، وكنت 
اعمل لفترة ١٦ ساعة يوميا واحيانا يتواصل العمل 

لفترة ٢٠ ساعة يوميا.
  وفي نهاية اللقاء، قال د.الوهيب: ان هذا مثال رائع 
ميكن ان نفتخر به ونستشهد بك وهذا يتناقض مع قول 
البعض ان الشباب الكويتي في العمل اخلاص عمالة 

وهمية لكنكم اثبتم التحدي فحققتم النجاح. 

 م.علي الفوزان مترئسا وفد الكويت في االجتماع

 يوسف الهديبان

 د.وليد الوهيب

 د.عبداهللا سهر متحدثا عن أهمية اإلحصاء بحضور الزميل عدنان الراشد

 أكد في مؤتمر صحافي بجمعية الصحافيين أن قلة الوعي بأهمية اإلحصاء من أهم المعوقات أمامهم 

 سهر: ال يمكن صياغة خطط التنمية 
  دون االرتكاز على معلومات اإلحصاء الدقيقة 

 رندى مرعي
  أكد مديــــر االدارة املركزية 
ان  لإلحصاء د.عبداهللا ســــهر 
القادم سيتم بكوادر  االحصاء 
وطنية بحتة وسينقســــم الى 
قسمني، االول تسجيلي وقد بدأ 
العمل به حيث تسلمت االدارة 
بيانات ١٣ جهة حكومية، والثاني 
ميداني ومــــن املتوقع ان يبدأ 
العمل به في ٤/٢١ املقبل وسيمتد 
فترة ٢٦ يوما وسيكون خاضعا 

لرقابة اجلودة واألداء.
  جــــاء ذلك خــــالل محاضرة 
ألقاهــــا د.ســــهر فــــي جمعية 
الصحافيني بحضــــور أعضاء 
اإلدارة  اجلهاز االستشاري في 
وأمني صندوق اجلمعية الزميل 
عدنان الراشد الذي أشاد بعمل 
اجلهاز االستشاري، معتبرا انه 
نواة وقلب وعقل االدارة املركزية 

لالحصاء.
  واستعرض د.ســــهر رؤية 
وأهداف ومشاريع االدارة، مؤكدا 
انه ال ميكن صياغة التنمية دون 
االرتكاز على املعلومات التي ال 
ميكن احلصول عليها من دون 
جهاز احصائي مطابق للمعايير 

 خارطة الخليج الفارسي
  

  نفـــى د.حامد الفريح ان تكون هناك اي صلة بني خارطة 
اخلليج الفارسي واالدارة احلالية لالحصاء وذلك النها نشرت 
قبل تسلم د.عبداهللا سهر االدارة، واشار الى ان وضع هذه 
اخلارطة لم ينب على اي نية مبيتة بل السبب الرئيسي لها 

كان تقصيرا من االدارات السابقة واداء العاملني فيها. 

 اللجنة التوجيهية
  

  اشار د.شفيق الغبرا الى ان اجلهاز االستشاري يتضمن 
العديد من اللجان العاملة واألشـــطة املهمة واهمها اللجنة 
التوجيهية التي تتخذ صفة «الشبكة» كونها تنظر في عمل 

جميع اللجان التي متارس مهامها في مجال االحصاء.
 

 اإلحصاء وفق القانون
  

  اكد د.ابراهيم احلمود ان عملية االحصاء تتطلب مجموعة من 
العقود التي حتتاج بدورها لصياغة قانونية وتخضع الحكام 
القانون االداري. وشدد احلمود على ان االدارة املركزية لالحصاء 

من االدارات التي حترص على تطبيق القانون بحذافيره.

 الموظف الكويتي مبدع
  

  اشاد مدير االدارة املركزية لالحصاء د.عبداهللا سهر بجهود 
حصة بن رجب التي «قاتلت» الى جانبه الجل انشاء ما سماه 
«باخللية» وهي اآلن كادر وطني يعمل في اجلهاز االحصائي.
وقال ســـهر ان املوظف الكويتي مبدع وملتزم اذا ما حصل 

على الفرصة املناسبة لترجمة هذا االبداع. 

 تحدي التقرير
  نصف السنوي

  
ان  الدعــــاس    أوضحــــت منى 
عملية التنسيق مع االمانة العامة 
للتخطيط والتنمية كان فيها الكثير 
من التحدي في العمل االحصائي 
وذلك لعدم توفــــر البيانات التي 
طلبت من االدارة من اجل ادراجها في 
التقرير نصف السنوي. وتابعت ان 
العمل مع اجلهات املعنية والتنسيق 
معها في الفترة الزمنية القصيرة 
التي اعطيت لهم كان امرا صعبا 
ولكن سلمت االحصاءات املطلوبة 

في موعدها.

معتمدة على حيوية مشاريعها 
وتعاون اجلهات املختصة والتي 
الدورة  تســــاعدهم على جعل 

املستندية أقصر ما ميكن.
  وأوضح ان الفرق بني التعداد 
امليداني  التســــجيلي والتعداد 
اللذين تضمنهما خطة التعداد 
لعــــام ٢٠١١ بعنــــوان «التعداد 
تنمية» هو ان التعداد التسجيلي 
االدارية  يعتمد على السجالت 
بالدولة، وهذا النوع من التعداد 
يشهد توسعا وانتشارا بني الدول 
التي جتري التعداد، اما التعداد 
التقليدي  التعداد  امليداني فهو 
الذي يتطلب النزول الى امليدان 
حلصر السكان واملباني واملنشآت 
وسيتم من قبل فريق يتم اعداده 
العمل وفق «الستاندارد»  لهذا 
او املعايير الدولية التي تقرها 

األمم املتحدة.
  وحتدث د.سهر عن املعوقات 
التــــي تواجه االدارة، مشــــيرا 
الى ان أهــــم هذه املعوقات قلة 
الوعي االحصائي وتواضع الفهم 
العام لدى أفراد املجتمع بأهمية 
االحصاء حلياتهم ودورهم في 

بناء املجتمع. 

الدولية ويقدم املعلومات بشفافية 
وحيادية، وعليــــه فإن جناح 
ارتباطا حيويا  اخلطة يرتبط 
مبدى توافر املعلومات لصانع 
القرار حتى يتمكن من اصدار 
قراره بشكل مدروس منطلقا من 

ادراك شامل باحلقائق.
  وحتدث د.سهر عن التطور 

لــــإلدارة منذ عام  التاريخــــي 
١٩٥٧ حتــــى ٢٠١٠ قائال انها من 
اولى االدارات التي أنشئت في 

الكويت.
  وكشف د.سهر عن ان االدارة 
ستتســــلم خالل ٥ او ٦ أشهر 
قطعة أرض في العارضية ليتم 
بناء املبنى اخلاص بها ما يعتبر 

الكويت، متوجها  ســــابقة في 
الى وزير األشــــغال  بالشــــكر 
ووزير البلدية وكل العاملني في 
املجلس البلدي على التعاون في 
االسراع في حتقيق هذه النقلة، 
املركزية  االدارة  ان  الى  مشيرا 
لالحصاء حتــــرص على اجناز 
معامالتهــــا دون اي جتاوزات، 

 أكد أن تطبيقها يعزز التكامل االقتصادي بين الدول العربية 

 الفوزان: الكويت طلبت تأجيل البت في اعتماد
  «الكودات العربية» وإحالتها إلى اللجنة المختصة لتقييمها 

 «تعاونية مشرف» تسّير رحلة عمرة لـ ٣٠٠ مساهم
   وخصم ٣٠٪ على ماركات ومواد «التجميل» 

 محمد راتب 
  أكد رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية 
م.مؤيد السريع أن جميع من تقدموا لرحلة العمرة هذا 
العام وعددهم ٣٠٠ مساهم من اجلنسني، مت قبولهم في 
الرحلة التي ستنطلق في الـ ٣٠ من ديسمبر اجلاري، 
الفتا الى ان اجلمعية تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة 
حلل املشــــاكل التي تواجه املشاريع، حيث ان هناك 
تعاونــــا مع هيئة الزراعة لصيانة ممشــــى وحديقة 
مشــــرف، إضافة الى التعاون مع وزارتي الشــــؤون 
والبلدية في جوانب اخرى تخص اخلدمات باملنطقة. 
وبني السريع ان اجلمعية خصصت يوم الثالثاء من 
كل أسبوع كيوم رياضي حتت عنوان الرياضة مصنع 
الصحة، في ممشة منطقة مشرف، حيث تقدم من خالله 
خدمات صحية مجانية كفحص الضغط والسكري، 

وتقدمي املاء والعصائر مجانا للمشاركني.
  من جهته، صرح عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 
املشتريات والتسويق في اجلمعية شمالن احلساوي بأن 
عام ٢٠١١ سيشهد نقلة تطويرية للمهرجانات والعروض 
واستحداث برامج تســــويقية متميزة وتخفيضات 

باألسعار على العديد من السلع واملنتجات.
  وقال من ضمن العروض احلالية وألول مرة افتتاح 
مهرجان الصحة واجلمال في صيدلية مشرف التي بدأت 
من يوم ١٩ وتستمر حتى ٢٣ اجلاري وتصل فيه نسبة 
اخلصم الى ٣٠٪ الى جانب مزايا متعددة للمتسوقني 
منها فحص وتنظيف البشرة مجانا كما سيقدم مركز 
العطور والتجميل عروضا خاصة وخصومات كبيرة 
على ماركات عاملية ألطقم الهدايا واملناسبات الى جانب 

اصناف تعرض ألول مرة. 

 القاهرة ـ هناء السيد
العام للمؤسسة  املدير    قال 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفـــوزان امـــس ان املضي في 
تطبيـــق «الكـــودات العربية» 
للبناء يعـــزز التكامل العربي 
االقتصادي في مجال االسكان 
والتعمير ويساهم في توحيد 
مواصفات البناء في كافة الدول 

العربية.
  وقال الفـــوزان الذي ترأس 
وفد الكويت خالل أعمال الدورة 
الـ ٢٧ ملجلس وزراء االســـكان 
العربية  العرب مبقر اجلامعة 
في تصريح لـ «كونا» ان الكويت 
كان لها طـــرح خالل االجتماع 
فيما يتعلق مبوضوع الكودات 
العربية املوحـــدة في تصميم 

وتنفيذ املنشآت.
  وأضـــاف انه تقـــدم بطلب 
فـــي اعتماد  البـــت  لتأجيـــل 
الكودات العربية واحالتها الى 
اللجنة املختصة بالكودات التي 
تترأسها الســـعودية لتقييمها 
متهيـــدا لعرضها على املجلس 
في دورته املقبلة القراره والبدء 
في تطبيقه نظرا لوجود فترة 

انتقالية لعملية التنفيذ.
  واوضح أن الفترة االنتقالية 
مدتها ٨ ســـنوات مضى منها 
حتى اآلن عامان ولهذا تسعى 
الدول العربيـــة للتخلص من 
املواد املســـتخدمة في عملية 
الفترة االنتقالية  البناء خالل 
ألن تطبيـــق الكودات العربية 
املوحدة يعني ضرورة وجود 

مواصفات موحدة.
  واضـــاف أن الكويت نفذت 

قرارات القمة العربية االقتصادية 
التي عقـــدت بالكويت  األولى 
بداية العـــام املاضي في مجال 
االسكان وستنفذ قرارات القمة 
االقتصادية الثانية بشرم الشيخ 

الشهر املقبل.
  وبشأن املشاريع االسكانية في 
الكويت قال ان الكويت خصصت 
ملشاريع سكنية نحو ٥٣٠ مليون 
دينار تنفذ حاليا منذ سبتمبر 
املاضي وحتى شهر ابريل املقبل 

موضحا ان املؤسسة لديها خطة 
لتوزيع ٨٨١٠ وحدات سكنية مت 
توزيع ٦٠٪ منها في مدينة الشيخ 
جابر االحمد ويتم كل اسبوعني 
اجراء قرعة لتوزيع قسائم على 

املخططات السكنية.
انه سيتم  الفوزان    وأضاف 
الطبيعة  القسائم على  تسليم 
ألول دفعة في فبراير ٢٠١١ في 
مدينة صباح األحمد في قطاع 
يحتوي على ١٥٠٠ وحدة سكنية 

في شكل قسائم على املواطنني 
لكي يأخذوا قروضا ويتم البناء 
على هذه األرض التي مت توفير 

البنية التحتية فيها.
  وتشارك الكويت في االجتماع 
بوفد يترأسه الفوزان الى جانب 
كل من نائـــب املدير العام في 
املؤسسة لشـــؤون االستثمار 
م.عيســـى خدادة وأمني ســـر 
ادارة املؤسســـة آسيا  مجلس 

بهمن. 

 الفاعوري: الكويت تتميز بثبات نسبي
  في تنمية الموارد البشرية 

 القاهرة ـ هناء السيد
  أكد مديـــر املنظمة العربية 
للتنميـــة اإلداريـــة د.رفعـــت 
الكويت تتمتع  الفاعـــوري أن 
بثبات نسبي باملوارد البشرية 
وانها مـــن الـــدول الرائدة في 
تنمية املوارد البشرية ونتوقع 
منهـــا املزيد نظرا ملـــا متتلكه 
من امكانيات بشـــرية ومادية، 
مشـــيدا بالكويتيني وطموحهم 
للوصول الى األفضل، مشـــيدا 
باملشـــاركة املتميزة من وزارة 

العدل واألوقاف والتخطيط.
  جاء ذلك خالل افتتاح أعمال 
املؤمتر العربي األول الذي عقد 
بجامعة الدول العربية في إدارة 
وتنميـــة املوارد البشـــرية في 

القطاع العام.
الفاعوري على أهمية    وأكد 
تنمية املوارد البشرية ووضع 
اخلطط وقد أولت املنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية االهتمام األكبر 
لتنمية الكوادر البشـــرية التي 
اإلبـــداع والتميز وأملح  متتلك 
الفاعوري الى ان تبادل اخلبرات 
بالوطن العربي مهمة جدا، وشدد 
على عدم انحسارها على نفسها 

بل البد مـــن االطالع واالنفتاح 
على العالم اآلخر واالطالع على 
التجارب األخرى وان تتوســـع 
رقعة التميز من خالل االستفادة 

من البعض. 
  وأشار الى ان املنظمة جمعت 
مسؤولي اإلدارة بالوطن العربي 
الفرنسية  والتقينا باملدرســـة 
بـــاإلدارة بحضـــور املفوضية 
البلجيكية  االوروبية وكذلـــك 
واإلسبانية واألوروبية وفتح 
باب احلوار لالطالع على التجارب 

العاملية، مؤكدا انه ال توجد دولة 
إال لديها اســـتراتيجية  عربية 
البشـــرية لكن  املوارد  لتنمية 
معظم تلـــك االســـتراتيجيات 
حبيســـة املعوقـــات. وأشـــاد 
الفاعوري بتلك االستراتيجيات، 
موضحا انها ال تخرج الى ارض 
الواقع وكذلك التغيير املستمر 
للوزراء مما تتغيـــر معه تلك 
اإلستراتيجيات وأكد الفاعوري 
ان قضية االستراتيجيات بالوطن 

العربي حتتاج الى املؤسسية. 

 عبر عن أسفه لشغل الناس بقضايا تخدم توجهات خاصة 

 أكد أن «إعادة الهيكلة» حريص على دعمهم 

 الهديبان: الدعوة لطرد النواب غير المؤيدين 
لالستجواب سلوك مشين يخرج عن عاداتنا 

 الوهيب كّرم عددًا من العصاميين الشباب
  بعد قبولهم التحدي وتوجههم إلى «الخاص» 

 (ناصر عبدالسيد) د.رفعت الفاعوري متحدثا إلى الزميلة هناء السيد
 (ناصر عبدالسيد) جانب من اجتماع وزراء اإلسكان العرب 

 م.مؤيد السريع شمالن احلساوي


