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اعل����ن نائ����ب رئيس مجلس 
الدولية  العالق����ات اخلليجي����ة 
)كوغر( احملامي علي الرشيدي، 
ان امناء »كوغر« قرروا »تزكية 
الكاتب الصحافي سعد املعطش 
امين����ا عام����ا لرابط����ة الكت����اب 
الصحافي����ني اخلليجيني بكوغر 
)ايه جي س����ي( ورئيس����ا لفرع 
»ايه جي سي« بالكويت للدورة 
احلالية 2011، حيث سيقوم على 
تعزيز وغرس مفه����وم وثقافة 
الوحدة الشعبية اخلليجية بني 
ابناء ش����عب اخلليج، ومساندة 
جه����ود ومقترحات وخطط دول 

اخلليج اخلاصة بتعزيز هذه الوحدة، وبث ثقافة التس����امح واحلوار 
ونبذ التطرف بني ابناء اخلليج، وايضا وبشكل اساسي سيعمل على 
التصدي للهجمات االعالمية التي تس����عى الى امل����س او االضرار او 

االنتقاص من مسيرة الوحدة الشعبية اخلليجية«.
من جهته قال املعطش ان من اولويات »ايه جي سي« هي تعميق 
ثقافة املواطنة اخلليجية على حساب االجندات اخلارجية، والتعبير 
عن وجهة نظر وتوجهات وطموحات وآمال الشارع اخلليجي الشعبي 
جتاه قضايا الوحدة اخلليجية، عالوة على احلفاظ على الهوية العربية 
واالس����المية لشعب اخلليج وتعزيز مفهوم التسامح واحلوار، حيث 
مت مؤخرا االعالن عن الفائز بجائزة »كوغر« لش����خصية التس����امح 
واحلوار اخلليجي للعام احلالي وهي متنح ألكثر شخصية خليجية 
عملت وسعت لنشر ثقافة التسامح واحلوار اخلليجي، وفاز بها عضو 
مجلس الشورى البحريني س����يد ضياء املوسوي، والذي قام باهداء 
جائزة »كوغر« للتسامح واحلوار اخلليجي مللك البحرين امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة، اميانا منه بانه الراعي االول للتسامح واحلوار 
في البحرين، مشددا على ان »ايه جي سي« ستكون »صوتا لكل الكتاب 
الصحافيني املؤمنني بفكر وثقافة الوحدة واملواطنة اخلليجية، الذين 
سيكونون بأقالمهم سندا وعونا لكل املشاريع الوحدوية اخلليجية، 
وتنوير الشارع والرأي العام اخلليجي بأهمية املواطنة اخلليجية«.

المعطش أمينًا عامًا لرابطة 
الكتاب الصحافيين الخليجيين

سعد املعطش

شّكلته مجموعة من النقابيين والنشطاء السياسيينوكيل »الشؤون« رأس اجتماعًا رابعًا للجنة المختصة

الكندري: ضرورة استخدام أجهزة صوت متطورة 
تخدم األعمال المقدمة في االحتفاالت الوطنية

اليوحة رئيسًا لفريق »لنعمل« للتنمية البشرية:
تعزيز الوالء للوطن وتسريع تحقيق خطة التنمية

بشرى شعبان
في إطار التحضيرات واإلعداد 
لالحتف���ال ل���وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعم���ل بالذكرى 
اخلمسني الستقالل الكويت ومرور 
20 عاما على التحرير ومرور 5 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
الش���ؤون  احلكم، ترأس وكيل 
ورئيس جلن���ة اإلعداد الحتفال 
ال���وزارة بهذه املناس���بة محمد 
الكندري االجتماع الرابع للجنة، 
اللجنة  وطالب خالله أعض���اء 
بض���رورة س���رعة االنتهاء من 
وضع البرنامج املقترح للمهرجان 
اخلاص بالوزارة والذي حدد له 
يوم الثامن والعشرين من فبراير 
واإلعداد املكثف لبرنامج االحتفال 
املقترح والذي مت اس���تعراضه 
مع أعضاء اللجنة حيث اشتمل 
برنامج االحتفال على رفع العلم 
العس���كرية  من قب���ل اجلهات 
إيذانا بانطالق انشطة املهرجان 
وكلمة االفتتاح وبعد ذلك تبدأ 
فقرات احلفل والتي تشارك فيها 
الوزارة والفرق  جميع قطاعات 
الش���عبية ومعرض للسيارات 
القدمية وعروض للخيالة وورش 

فنية.
وس���تبدأ هذه الفقرات خالل 

الفترة الصباحية، كما استعرض 
مع احلضور البرنامج املسائي 
لباقي االنشطة من قبل القطاعات 
املش���اركة مؤكدا على ضرورة 
البروڤات والتحضيرات  إجراء 
بشكل تنس���يقي ومنظم يعبر 
عن رؤية جميع املش���اركني في 
االحتفال بهذه املناسبة الكبيرة 
وعلى جانب التحضيرات امليدانية 
ملوقع احلفل فقد أشار الكندري 
إلى أهمية استغالل املساحات 
التي ستشهد برنامج االحتفال 
لعرض صور توثيقية ألنشطة 

الوزارة مبساحة 700 متر وارتفاع 
3 أمتار واستعرض مع أعضاء 
اللجنة األعمال املقترحة لتزيني 
وجتميل الساحة التي سيتم فيها 
انطالق املهرجان بصور مضيئة 
لصاحب الس���مو األمير وولي 
عهده األمني وشعارات ترحيبية 
باجلمهور املش���ارك، واش���ار 
الكندري إلى أهمية اس���تخدام 
أجهزة ص���وت متطورة تخدم 
التي ستقدم للحضور  االعمال 
وتوزي���ع مطبوع���ات إعالمية 
وإعالنية خاصة بالوزارة على 

احلضور وش���دد عل���ى اهمية 
التي س���توزع على  التغذي���ة 
املشاركني في املهرجان واالهتمام 
بتوزيع الوجبات بشكل منتظم 
نظرا لوجود املشاركني ألوقات 
طويلة في موقع العمل إلجراء 
البروڤات وعمل التحضيرات، 
كما مت عرض امليزانية املقترحة 
للمهرجان والكتب واملراسالت 
الش���أن كما متت  الواردة بهذا 

مناقشة ما استجد من اعمال.

ف����ي مؤمتر صحاف����ي عقدته 
مجموعة من النقابيني والنشطاء 
السياس����يني قال رئي����س نقابة 
العاملني بالهيئة العامة للصناعة 
وأمني السر املساعد لالحتاد الوطني 
لعم����ال وموظف����ي الكويت وليد 
املجني: اميانا بالدور الذي تتطلع 
اليه مؤسس����ات املجتم����ع املدني 
العمالية  واالحتادات والنقاب����ات 
في ارساء قواعد التنمية الشاملة 
واملس����تدامة، فقد رأى نش����طاء 
نقابيون تشكيل فريق »لنعمل« 
من أجل التنمية البش����رية والتي 
تشكل األساس في اخلطة اخلمسية 

التنموية للدولة. وأضاف املجني ان بناء العنصر البشري وايجاد فرص 
عمل البد ان يشكال محورا مهما وتوجها فاعال تنفيذا لتوجيهات القيادة 
السياسية، والتي أكدت وفي أكثر من مناسبة أن التنمية البشرية وبناء 
االنس����ان الكويتي من األولويات التي تضمنتها اخلطة وتس����ير عليها 
احلكومة، والتي ستفتح آفاقا جديدة ورحبة لسوق العمل الكويتي من 

خالل ايجاد فرص عمل سواء في القطاع العام او اخلاص.
وأكد املجني على ان فريق »لنعمل« يدعم النشاطات التي تهدف الى 
تعزيز الوالء واالنتماء لهذا الوط����ن وقيادته ويثمن تلك اجلهود التي 
تبذل من مجموعة 20/50 للتنمية املجتمعية من اجل املشاركة الفعالة في 
اجناح اخلطة التنموية للبالد، ويعتبر تنفيذ اخلطة ومواجهة التحديات 
واملعوقات التي تعترضها هي مسؤولية ال تتحملها احلكومة منفردة وامنا 
هناك مسؤولية على عاتق املؤسسات املدنية واألفراد وخاصة النشطاء 
منهم. وأش����ار املجني قائال: اذا كان احلديث عن اخلطة وطرق متويلها 
وانشاء ش����ركات التمويل ومحاورة البنوك واملؤسسات املالية يندرج 
ضمن السياسة العامة للس����لطات التنفيذية والتشريعية فإن التنمية 
البشرية من مسؤوليات اجلهات صاحبة الشأن واملستفيدة مستقبال من 
جناح اخلطة التنموية، لذلك فإن فريق »لنعمل« س����يحاول مد جسور 

التعاون مع اجله����ات احلكومية 
والهيئات الرس����مية واملؤسسات 
النقابية واالحتادات العمالية ومع 
منظمة العمل الدولية ومكتبها في 
الكويت لدعم هذا اجلهد والوصول 
الى األهداف النبيلة الرامية لتحقيق 

التنمية البشرية.
ان����ه من هذا  وأوضح املجني 
املنطلق وفي نف����س االجتاه فإن 
الفري����ق ميد يده ملجموعة 20/50 
لتعزيز هذا الدور وخلق ش����راكة 
من أجل التنمية الشاملة، وسيقوم 
بعدة أنشطة سنوية تبدأ اعتبارا 
من أول عام 2011، وتنتهي في شهر 
ماي����و من نفس العام، ونأمل م����ن اهلل التوفيق والنجاح في خدمة هذا 

البلد وأهله.
وقد مت االتفاق على تشكيل الفريق كالتالي:

1 � حسني اليوحة � رئيسا
2 � منصور عاشور � نائب الرئيس

3 � وليد املجني � أمني السر
4 � ياسمني علي محمد � أمني مالي
5 � عوض شقير � مسؤول إعالم

6 � محمد العرادة � مسؤول الثقافة والتنظيم
7 � جابر اخلشم � مسؤول عالقات داخلية

8 � فنيس العجمي � مسؤول عالقات خارجية
9 � حسني املشموم � مسؤول عالقات عامة

10 � أماني البلوشي � مسؤولة شؤون املرأة
وق����دم الفريق الش����كر والثناء لثابت الهارون ممث����ل منظمة العمل 
الدولية بالكويت على الدعم والتس����هيالت التي قدمت الى الفريق وان 
اعضاءه يعتبرون وجوده مهما وضروريا بصفته مستشارا يؤخذ برأيه 

وتوجيهاته في جميع األنشطة التي يقوم بها الفريق.

الوكيل الكندري مترئسا االجتماع

وليد املجنيمنصور عاشور

ص����رح نائب رئي����س نقابة 
ب����وزارة االع����الم بدر  العاملني 
الصواغ بانه انطالقا من حرص 
مجلس ادارة النقابة على خدمة 
اجلمعي����ة العمومي����ة، وتنفيذا 
للبرنامج السنوي فقد تقرر تنظيم 
رحلة سياحية الى القاهرة خالل 
الفترة من 3 الى 8 املقبل، بتكلفة 
قدرها 99 دينارا لعضو اجلمعية 
العمومية شاملة االقامة بفندق 
بيراميزا مع وجبة الفطور وتذكرة 
السفر، وقد فتح باب باب التسجيل 
منذ ايام قليلة وسيستمر حلني 

اكتمال العدد املطلوب.
واضاف الصواغ ان مجل����س ادارة النقابة من خالل حرصه على 
تكرمي اصحاب التفوق في كل املجاالت واهتمامه بالعلم والدراسة وحث 
الطالب والطالبات عل����ى االهتمام والتفوق فقد قام بتكرمي املتفوقني 
من ابناء العاملني في الوزارة وخاصة منتس����بي النقابة وقد بلغ عدد 
املتفوقني اكثر من 315 طالب����ا وطالبة من مختلف املراحل التعليمية 
حيث قدم لهم الدروع والهدايا والتقطت الصور التذكارية مع ذويهم 
ووجه لهم اعضاء مجلس االدارة كلمات التشجيع والثناء والتمنيات 
مبزيد من النجاح واستمرار التفوق مبا يخلق جيال متسلحا بالعلم 

واملعرفة ومساهما في بناء وتنمية البالد.
وبني الصواغ ان مجلس ادارة النقابة يعمل حاليا على االعداد لرحلة 
ألداء مناسك العمرة وسيعلن عنها قريبا ان شاء اهلل وسيستفيد منها 
عدد كبير من اعضاء عضوات اجلمعية العمومية وذويهم من خالل دعم 
النقابة لهذه الرحالت حيث انها ستكون بسعر مخفض وخدمات مميزة. 
واختتم الص����واغ تصريحه بأن مجلس ادارة النقابة يعاهد العاملني 
ببذل كل اجلهود من اجل تقدمي خدمات حتوز رضاهم وتتناس����ب مع 
اسم وتاريخ النقابة، وبني ان النقابة تتابع مطالب العاملني احملقة من 
كوادر وغيرها وتعمل مع اجلهات املس����ؤولة على اقرار هذه املطالب، 

مبينا ان ابواب النقابة مفتوحة للجميع.

الصواغ: كرمنا 315 طالبًا متفوقًا

رحلة سياحية للعاملين بـ »اإلعالم«
من 3 إلى 8 فبراير بـ 99 دينارًا

بدر الصانع


