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محاض���رة ملدي���رة العالق���ات 
العام���ة في »األول���ى للوقود« 
واإلعالمية نوال الدرويش حتدث 
خاللها عن جتربتها في حتقيق 
طموحاتها، مؤكدة على ضرورة 
تسلح املرأة باإلصرار واإلرادة، 
واحلرص على استثمار طاقتها 
مبا يالئم إمكانياتها حتى تصل 

الى أهدافها.
وتخلل امللتقى تقدمي عرض 
مميز من إع���داد الطالبات عن 
إجنازات املرأة الكويتية تخلله 
إبراز مناذج لبع���ض القيادات 
الكويتيات الالئي لهن مساهمات 
بارزة في خدم���ة قضايا املرأة 
واملجتمع. كم���ا قدمت الطالبة 
العن���زي عرضا مش���وقا  آالء 
الكويتية  امل���رأة  يعكس قدرة 
على شق طريقها وسط الصعاب 
وحتقي���ق نتائج مبهرة في كل 

أمر تتواله.

وختمت العنجري محاضرتها 
بالتشديد على ضرورة أال ننسى 
انه بع���د ان مت حتقيق معظم 
االجنازات التشريعية القانونية 
والسياسية للمرأة الكويتية، فقد 
ح���ان اآلن الن نتطلع أكثر الى 
املرحلة التالية التي يكمن فيها 
احللم احلقيقي وهي ان تكون 
امل���رأة ككائن، ولي���س كأنثى 
فقط، شريكا حقيقيا في القرار 
الوطني والتنمية املس���تدامة، 
مضيفا ان العام اجلديد والعقد 
اجلديد حتديات جديدة، وهذه 
التحديات يجب ان تبعث لدينا 
أحالم���ا جدي���دة، وتضحيات 
إضافية، مؤكدة ثقتها في قدرة 
املرأة الكويتية على املش���اركة 
ف���ي حتقيق ه���ذه األحالم من 
أجل مس���تقبل أبنائنا وكويتنا 

احلبيبة.
وبع���د ذل���ك كان���ت هناك 

وأشارت الى ان حتقيق هذه 
األحالم ال ميكن ان يتم إال بتنمية 
الصفات الشخصية الكاريزمية، 
واحلرص على اكتساب مهارات 
اس���تيعاب األف���كار والتعبير، 
وإجادة فن التواصل مع اآلخرين، 
واظهار نقاط القوة، اضافة الى 
الوقوف على جت���ارب ورؤى 
اآلخرين من خالل املشاركة في 
املؤمترات واملع���ارض، ليكون 
كل ذلك منطلقا للتطوير الذاتي 
والتعلم املستمر مهنيا وعلميا 

وثقافيا.
وأضافت ان ثم���ة ضرورة 
للحف���اظ عل���ى توّق���د احللم، 
فاإلنس���ان � كائن���ا م���ن كان � 
معرض دائما لتقلبات املشاعر 
واإلصابة باإلحباط، وهنا تبرز 
أهمية التوفيق والتنظيم الذاتي 
بحيث ال يصبح حلمنا هامشيا 

في أولوياتنا.

أمام امل���رأة لتصل الى البرملان 
وتكسر القيود التي تقف حائال 

أمام طموحاتها.
وأضافت ان العمل على ترجمة 
احلل���م قد يصط���دم مبصاعب 
وعوائق، لكن مواجهة ذلك تكون 
باإلصرار وعدم التراجع فضال 
ع���ن الثقة ب���أن العراقيل التي 
يصنعها البعض أمام املرأة من 
خالل املواقف السلبية والغامضة 
وغير املبررة تعد مؤشرا على انها 

تسير في الطريق الصحيح.
وذكرت العنجري ان األحالم 
تتنوع بحسب املرء، مبينة ان 
اإلنسان يشعر بسعادة كبيرة 
عندما يحقق أحالمه، مستدركة 
بان السعادة تكون أكبر عندما 
تتعدى أحالمه األمور الشخصية 
لتتسم باجلماعية أي تلك التي 
متث���ل تطلعات جماعة أو جيل 

كامل.

أو  والتضحية س����واء بالوقت 
اجلهد، وأش����ارت الى ان كثيرا 
من أحالمها كانت تعد من األمور 
املستحيلة خالل فترة الستينيات 
والس����بعينيات في ظل القيود 
الثقافية واالجتماعية، وهذا ما 
يتطلب ابتكار السبل التي تكفل 

لنا النجاح.
وحتدثت عن ترش���حها في 
انتخابات يس���مح للمرأة  أول 
باملشاركة فيها عام 2006 مؤكدة 
ان معركتها احلقيقية كانت دفع 
الى املش���اركة  الكويتية  املرأة 
والتصويت حت���ى لو اقترعت 
ضد امل���رأة، وكان ذلك أبلغ رد 
وحتد للعقلية القدمية السائدة 
التي تزعم أن املرأة ال ميكن ان 
تكون قيادية في مجتمع ذكوري 
الثقافة، مش���يرة ال���ى ان تلك 
التجربة كان لها مردود إيجابي 
بعد ذلك حي���ث انفتح الطريق 

تكون حواراتن���ا أفضل وأكثر 
فائدة.

ثم حتدثت عن إجنازات املرأة 
الكويتية، مشيرة الى ان العقد 
األول من األلفية الثالثة والذي 
انط����وت صفحاته منذ أيام كان 
حافال بالنض����االت واإلجنازات 
بالنسبة للمرأة الكويتية بداية من 
مشاركتها في املجلس البلدي الى 
إشراكها في احلكومة ثم مشاركتها 
في االنتخابات البرملانية ودخولها 
مجلس األمة، وباألمس القريب 
إقرار حقها في الرعاية السكنية 
اضافة الى انخراطها في حتمل 
املهام األمنية، الفتة الى ان كل هذه 
االجنازات مكتسبات ومحطات 

تاريخية.
الى  العنج����ري  وتطرق����ت 
جتربتها الشخصية منذ طفولتها، 
وكيف كانت حتقق أحالمها الواحد 
تلو اآلخ����ر باإلصرار والعزمية 

خالل ملتقى »كسرنا القيود وأثبتنا الوجود«

العنجري ترسم خارطة طريق لمساعدة المرأة على تحقيق طموحاتها

املنظمة للملتقى وجميع احلضور 
بالعام اجلديد، متمنية ان يكون 
عام خير ومناء على أهل الكويت 
وان تبق���ى محفوظة ومحمية 
العامل���ن وحلمة  بفض���ل رب 
أهله���ا، وان تبق���ى جتربته���ا 
الدميوقراطي���ة مصونة بعيدة 
التي  اله���زات واملنغصات  عن 
تهدد بتحويل وحتريف املسار 
من احلوار والنقاش والتنافس 
الى اجلدل العقيم املدمر والصراع 
واالنقسامات التي تشوه مسيرتنا 
وحرياتنا وتنزع منا امليزات التي 

يحسدنا اآلخرون عليها.
ومتنت العنجري ان نخرج 
من قضية استجواب سمو رئيس 
الوزراء بدروس وعبر  مجلس 
إيجابية تصفي النفوس وتكسر 
ما بقي من قيود نفسية وثقافية، 
للدفع بعجلة التنمية ُقدما الى 
األمام، والتي ميكن في ظلها ان 

قدمت سيدة األعمال والناشطة 
العنجري  السياس���ية نبيل���ة 
خالص���ة جتربتها ف���ي احلياة 
لتحقيق طموحاتها وأحالمها، 
مش���يرة الى انه���ا حققت أكثر 
من 90% مما كانت تصبو إليه، 
واستدركت بأنها رغم ذلك فإن 
طموحاته���ا ال تق���ف عند حد 
وانها كلم���ا حققت حلما زادها 
ذلك إصرارا وعزمية على العمل 
لتحقيق حلم جديد أكبر وأصعب، 
مؤكدة ان طموحاتها وأحالمها ال 

حدود لها.
جاء ذلك خالل ملتقى »كسرنا 
القيود وأثبتنا الوجود« في كلية 
البنات � جامعة الكويت، والذي 
نظمته أستاذة مقرر منهج املرأة 
في بيئة العمل د.هيفاء اليوسف، 
القس���م،  مبش���اركة طالب���ات 
للتعري���ف بتج���ارب املرأة في 
املناصب القيادية وكيفية تغلبها 
على كل املعوقات التي اعترضت 
طريقها، حتت إشراف عميد الكلية 
باإلنابة د.قاسم صالح، ومشاركة 
العميد املساعد للشؤون الطالبية 

د.نورية الكندري.
العنج���ري خالل  وع���ددت 
محاضرته���ا العناص���ر الت���ي 
تساعد اإلنس���ان على حتقيق 
طموحاته وأحالمه، مؤكدة ان 
أهم هذه العناصر ان تتحلى املرأة 
بالشجاعة واإلقدام بحيث تطرق 
األبواب وتعلن عن نفسها مبرزة 
قدراتها وإمكانياتها، مشيرة الى 
ان املرأة عليها إذا لم تنجح في 
مرحلة ان تعيد دراسة قراراتها 
وتعدل من مسارها، لكن دون ان 
تتخلى عن عزميتها وإصرارها، 

وحتما ستصل الى مبتغاها.
وف���ي بداي���ة حديثها هنأت 
العنجري ادارة الكلية واللجنة 

برعاية وحضور صاحب السمو األمير تفتتح األمانة العامة لألوقاف مركز الكويت للتوحد

الحميدان: مركز الكويت يقدم الخدمات ألبناء 
التوحد وأولياء أمورهم ويوفر الكوادر المتخصصة

ترقية 61 موظفًا لدرجات مالية أعلى
في »المعلومات المدنية«

املتبرعن املساهمن في  اسماء 
بناء املركز. وايضا هناك ندوة 
علمية آلخر املستجدات في مجال 
التوحد، وخالل ش���هر مارس 
سنكون على موعد مع السوق 
اخليري السابع واالول الذي يقام 
في املقر اجلديد، ونهايته تشهد 
ماراثون التوحد السادس برعاية 

الشيخ احمد العبداهلل.
باالضافة الى االحتفال باليوم 
العامل���ي للتوحد في الثاني من 
ابريل، ومعرض فني للرس���م 
لطلبة املركز مبش���اركة طلبة 
وزارة التربية، وش���هر يوليو 
خصص ملسابقة حفظة القرآن 
الكرمي لطلبة التوحد وهي تقام 
للمرة األولى باسم اسرة شريفة 
الصبيح رحمها اهلل وحفل توزيع 

اجلوائز على الفائزين.
وكش���فت الس���عد عن بدء 
املقبلة  التحضي���ر للمرحل���ة 
بانش���اء مقر خاص للكبار من 

ابناء التوحد.
ودع���ت الس���عد اجلمي���ع 
للمش���اركة في اعم���ال املركز 
التطوعية، وبدوره كشف مدير 
ادارة التنمية واالعالم في االمانة 
العام���ة أحمد املي���ر عن قيام 
التوحد بتنظيم املؤمتر  مركز 
العاملي للتوحد في الكويت عام 

.2014

واالعتماد العاملي الفني للبرنامج 
الى جانب احلصول على العديد 
من اجلوائز احمللية واخلليجية 

والعاملية. 
وكشفت السعد عن ان استمرار 
انشطة املركز مبناسبة االفتتاح 
طوال عام 2011 سيبدأ مع احلفل 
املقبل حيث  الرس���مي االربعاء 
يتكرم صاحب السمو بالرعاية 
الس���امية واحلضور لالفتتاح، 
افتت���اح ناف���ورة اخلير،  يليه 
وهي من���وذج ومعلم من معالم 
الكويت يسجل باملاء  اخلير في 

اعداد املستفيدين من خدمات املركز 
الى 500 من مختلف اجلنسيات 
حيث ال متييز بن كويتي ومقيم 
وشرط وجود تشخيص للحالة 

فقط.
واضافت اننا مع افتتاح املقر 
اجلديد نط���وي صفحة املرحلة 
االولى من احللم الذي استمر العمل 
به ما يقارب ال� 17 سنة من العمل 
املتواصل واستطعنا ان نؤسس 
لعمل مؤسساتي الى جانب اعتماد 
البرامج العاملية وحصولنا على 
ش���هادة االيزو للكفاءة االدارية 

العامة لالوقاف لدعمها ومتويلها 
لهذا املشروع االنساني التربوي، 
وتوجهت ايضا بالشكر لوسائل 
االعالم لدورها املتميز في نشر 
الوع���ي االجتماعي ح���ول هذه 
الفئ���ة. وقالت: احلمد هلل احللم 
اصبح حقيقة بدأنا في منتصف 
التسعينيات مع 5 من ابنائنا من 
فئة التوحد اليوم يضم املركز 100 
طفل من عمر 6 سنوات الى عمر 
20 سنة، كما انه يقدم اخلدمات 
املتنوع���ة »التواص���ل، اخلدمة 
املنزلي���ة« العداد مماثلة وتصل 

بشرى شعبان
برعاية وحضور سام من قبل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د تفتتح االمانة 
العام���ة لالوقاف مركز الكويت 
للتوحد يوم االربعاء املقبل هذا 
ما اعلنه األم���ن العام لالمانة 
العام���ة لالوقاف باالنابة اميان 
احلميدان خالل مؤمتر صحافي 
عقدته امس بحضور مديرة املركز 
د.سميرة الس���عد ومدير ادارة 
التنمية واالعالم في االمانة العامة 

احمد املير.
وقالت ان بناء مركز التوحد 
هو احد املش���اريع الوقفية بدأ 
العمل به عام 1995 بتبرع وقفي 
من اصحاب االي���ادي البيضاء 
ليكون صرحا تعليميا وتربويا 
لفئة التوحد، كما يهتم بأولياء 
االم���ور وتدريبهم حول كيفية 
التعامل مع ابنائهم التوحدين الى 

جانب انشاء كادر متخصص.
واضافت احلمي���دان احلمد 
هلل خالل هذه السنوات استطاع 
املرك���ز ان يثبت متي���زه على 
مستوى الشرق االوسط واخلليج 
املقر  افتتاح  العربي ونأمل مع 
اجلديد ان نص���ل بطموحاتنا 

للمستوى العاملي.
بدورها توجهت مديرة املركز 
د.سميرة السعد بالشكر لالمانة 

أنفال محمد عبداهلل املرجان   ٭
بيبي احمد محمد اخلميس   ٭
صقر مسفر صقر املطيري   ٭

دالل عبدالعزيز بخيت الرقم   ٭
أنوار علي محمد الكندري   ٭

الدرجة السادسة

خالد عبداهلل ناصر الهاجري   ٭
منيرة محمد فهد العجمي   ٭

منيرة عيسى حسن الفضالة   ٭
منى عبدالكرمي يوسف العيدان   ٭

حسن عبداحلميد علي زكريا   ٭
شروق جزاع سعد املطيري   ٭

هيا فالح جهيم املطيري   ٭
دانة عبدالرح��من محمد املطر   ٭

حمد فهد صقر الصقر   ٭

 الدرجة السابعة

نوير هاجس راشد العجمي  ٭

الدرجة الثامنة

خليفة محمد طالب طالب  ٭

الدرجة األولى

محمد عبدالعزيز محمد الشمالي   ٭
مها مرشد محمد املرشد   ٭

عبدالهادي محم���د عبدالهادي   ٭
الصقران 

عبداهلل عيسى احمد اخلضير   ٭
محمد فهيد محمد العجمي   ٭
بدر محمد علي الفيلكاوي   ٭

راشد عبداهلل ابراهيم الش�طي   ٭
عبدالعزيز مب���ارك عبدالعزيز   ٭

الوهيب 
سعيد جمعة سعيد السناوي   ٭

مطلق عبداهلل مطلق السويلم   ٭

 الدرجة الثانية

عبدالعزيز محمد حسن آل هيد   ٭
طام���ي  عل���ي  عبدالرحم���ن   ٭

العازمي 
وائل عبدالعزيز فهد املسعود   ٭
علي حسن عبداهلل الكندري   ٭
خليفة عيد خليف اجلبيالن   ٭

حسن سيد محمد سيد القالف   ٭
عبدالعزي���ز جاس���م محم���د   ٭

املسعد 
وليد عبدالوهاب محمد الزنكي   ٭

نادية حمد ابراهيم الراشد   ٭
جميلة عايد سعيد املطيري   ٭

الدرجة الثالثة

عيدة خالد مهنا الرشيدي   ٭

فيصل سلمان سعد العلي   ٭
سناء احمد جوهر شهاب   ٭
فالح عبيد فالح البرازي   ٭

خالد حسن علي املريخي   ٭
محمد علي محمد بن صعنون   ٭

ضياء ناصر يوسف السبت   ٭
الهام محمد عبداهلل السقاف   ٭
نوال ابراهيم عبداهلل الغنام   ٭
شريفة محمد صلبي املطيري  ٭

 الدرجة الرابعة

يوسف احمد ابراهيم املديني   ٭
طارق محمد سعود البعيجان   ٭

فاطمة محمد عباس حيدر   ٭
ابتس���ام مش���اري عبداحلميد   ٭

العنزي 
أماني مفلح عبداهلل املفلح   ٭

 الدرجة الخامسة

نواف صالح سليمان اخلالدي   ٭
دمية ناصر علي بورسلي   ٭
مرمي جاسم محمد الدوب   ٭

أنوار ماجد عبداجلبار عبداهلل   ٭
هبة احمد عبدالوهاب احلنيان   ٭
فاطمة محمد عبداهلل الشطي   ٭
عذاري يوسف فهد اجلويعد   ٭
منى جاسم مطلق املطيري   ٭
سندس سعد محمد حسن   ٭

ص���الح عبدالرحي���م فاض���ل   ٭
الكندري 

جانب من املؤمتر الصحافي

مساعد العسعوسي

عوض يحذر المواطنين من اللجوء للمكاتب 
االستشارية لمنحهم قسائم زراعية مقابل مبالغ  مالية

الهيئة  اليهم بهذا الصدد لتتمكن 
القانونية  من اتخاذ االج����راءات 

حيال ذلك.
كما أهاب باملسؤولن عن املكاتب 
االستشارية عدم مخاطبة اجلمهور 
بأي معامالت تتعلق مبنح قسائم 
زراعية أو قروض تالفيا للمسؤولية 
القانوني����ة التي تترتب على تلك 
االجراءات وحتتفظ الهيئة بحقها 
كامال في اتخاذ االجراءات القانونية 

جتاه ذلك.
يأتي ذلك نظرا ملا لوحظ أخيرا 
من قيام بعض املكاتب االستشارية 
باستخراج دراسات جدوى مكررة 
وغير مستوفية للشروط بجانب 
مخاطبتها للشركات واملؤسسات 
واالفراد لالعالن عن اعتماد الهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية لتلك املكاتب ملنح قسائم 
زراعية م����ن خاللها واالعالن عن 
االستعداد لتقدمي خدماتها املذكورة 

للمواطنن نظير مبالغ مالية.

حذر مدير ادارة العالقات العامة 
بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية شاكر عوض 
املواطن����ن من اللج����وء للمكاتب 
االستشارية إلعداد دراسات جدوى 
ملنحهم قس����ائم زراعية )نباتية، 
حيوانية، سمكية(، مشيرا الى ان 
معظم هذه املكاتب االستش����ارية 
غير معتمدة من الهيئة بجانب ان 
معظم هذه الدراسات التي تخرج من 
هذه املكاتب مكررة وغير مستوفية 
للشروط والضوابط التي تضعها 
الهيئة في هذا الشأن، مبينا أن الهيئة 
لن تستقبل أي دراسات جدوى من 
مكاتب استشارية غير معتمدة لديها 
وغير مستوفية للشروط. وشدد 
عوض على ضرورة مراجعة الهيئة 
قبل اللجوء لهذه املكاتب لالستفسار 
عن اخلطوات واالجراءات الصحيحة 
التي يجب اتباعه����ا في مثل هذه 
احلاالت. مش����يرا في الوقت ذاته 
الى ان أي دراس����ات جدوى تقدم 

للهيئة في هذا اخلصوص تعرض 
على جلنة من املختصن بالهيئة 
لتقرير البت فيها، وانها قد رفضت 
250 دراسة جدوى في هذا الشأن 

غير مستوفية للشروط.
وأهاب عوض باملواطنن مراجعة 
الهيئة مباشرة بأي استفسارات 
لديهم وإخطارها بأي مكاتبات تصل 

شاكر عوض

أسامة دياب
أصدر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي 
قرارا يحمل رقم 2010/587 بشأن ترقية 61 موظفا بالهيئة لدرجات مالية 
أعلى، مما يتيح الفرصة ملجموعة كبيرة من املوظفن للتمتع مبميزات 
الدرج����ة املرقى لها، ومتنى التوفيق ومزيدا من التقدم لكل العاملن في 
الهيئة، وفيما يلي أسماء املوظفن الذين متت ترقيتهم »حسب الكشف 

املرفق«:
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نادر النوري

دعا أهل الخير إلى تمويل برامج اللجنة لتخفيف معاناة أهل فلسطين

النوري: القطاع الصحي في غزة يتطلع إلى دعم مشروعي 
خياطة األلبسة الطبية ومصعد عيادة طبية 

دعت جلنة فلسطن اخليرية 
بالهيئ���ة اخليرية اإلس���المية 
العاملية أهل اإلحسان واجلهات 
اخليرية إل���ى متويل عدد من 
البرامج واملش���اريع اخليرية 
القطاع الصحي  الصغيرة في 

بفلسطن.
وقال رئيس اللجنة الشيخ 
نادر النوري إن القطاع الصحي 
في غزة يحتاج إلى دعم مستمر 
من اجلهات اخليرية، مش���يرا 
إلى أن اللجنة تتلقى عش���رات 
الطلبات من أجل متويل مشاريع 
صحية وتق���وم بدعم بعضها، 

وتس���ويق البع���ض اآلخ����ر 
عل����ى أهل اخلير في هذا البلد 

املعطاء.
وأضاف النوري: من املشاريع 
القط���اع الصحي،  التي تخدم 
مش���روع جتهيز وحدة حياكة 
»خياط���ة« إلنت���اج األلبس���ة 
للطواق���م الطبي���ة وإلنت���اج 
الشراش���ف وألبس���ة املرضى 
والستائر الالزمة للمستشفيات، 
حيث سيستفيد من هذا املشروع 
ما يق���رب من ال� 4500 موظف 
في الطاقم الطب���ي العامل في 
املستشفيات، كما سيسهم في 

توفير 25 فرصة عمل للعاطلن 
من أبناء القطاع، الذين يعانون 
من معدالت بطالة مرتفعة نتيجة 
احلصار املفروض ويرزحون 

حتت خط الفقر.
ال���ى أن هن������اك  ولف���ت 
مش����روعا آخر خاصا بتوفير 
مص���ع���د كهربائ���ي إلح���دى 
الع����يادات في غزة واملكونة من 
خم����سة طوابق، حيث يه����دف 
املش���روع إلى تخفيف ح����دة 
معان���اة املرض���ى واملراجعن 
الطبي وس���رعة  والط����اق���م 
التنقل بي�����ن طوابق العيادة 

وتبلغ تكلف���ة املصعد حوالي 
9900 دينار.

وش���دد النوري على أهمية 
متوي���ل هذي���ن املش���روعن 
الصغيري���ن ف���ي حجميهما، 
الكبيرين في نتائجهما واحلاجة 

إليهما.
جدير بالذكر أن جلنة فلسطن 
اخليري���ة وعلى مدى أكثر من 
اثنن وعش���رين عام���ا قدمت 
خاللها اإلغاثات واملس���اعدات 
الطبية وأنشأت املستشفيات 
واملستوصفات في شتى مناطق 

فلسطن.


