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خالل ورشة العمل الثالثة لوزارة المواصالت بمشاركة 15 جهة حكومية وممثلي البنك الدولي

تضع تصورًا شاماًل عن المشروع

ألقاها وائل العسق بحضور المهتمين بالتطوير الذاتي

خالل تكريم خريجي دورة »إعداد مدربي حقوق اإلنسان«

البصيري: » هيئة النقل« الحل األمثل لالزدحام المروري ونأمل إقرارها بالدور الحالي
صفر: طرح مشروعي إنشاء شبكة السكك الحديدية ومترو األنفاق في القريب العاجل

 فرج ناصر
الدولة لش���ؤون  أكد وزير 
مجلس األمة ووزير املواصالت 
إنش���اء  أن  البصيري  د.محمد 
الهيئ���ة العامة للنقل هو احلل 
األمث���ل ملا تعاني���ه البالد من 
إلى  االزدحام املروري، مشيرا 
أن احلكومة وصلت للمرحلة 
األخيرة فيما يتعلق بالتصور 
النهائي إلنش���اء الهيئة العامة 

للنقل.
 وأض���اف البصيري خالل 
افتتاحه ورش���ة العمل الثالثة 
صباح أمس والتي تقيمها وزارة 
املواصالت مبشاركة ممثلي عن 
البنك الدولي ومبشاركة 15 جهة 
حكومية أن الهيئة ستكون املظلة 
التي تنظم جميع أنشطة النقل 
سواء االزدحام املروري أو نقل 
البضائع والركاب، قائال: نحن 
مقبلون على مشاريع تنموية 
كبيرة سواء على مستوى وزارة 
املواص���الت من خالل االهتمام 
مبنطق���ة جتميع الش���احنات 

وغيرها من املشاريع.
وأكد أن كل هذه املش���اريع 
املبعثرة اخلاصة بالنقل والتي 
تقدمت بها العديد من اجلهات 
احلكومية يحب أن تعمل ضمن 
هيئة عامة للنقل وذلك إلعطاء 
مزيد من التنس���يق والتعاون 
مع اجلهات املختصة وقد قمنا 
بتقدمي ع���دة اقتراحات لتنفيذ 
ذلك حيث اجتمعنا األس���بوع 
املاضي مع جلنة املرافق العامة 
في مجلس األمة ملناقشة رؤية 
املتع���ددة وتقدميه  اجله���ات 
م���ن خالل قانون وق���د طلبنا 
أسبوعني لوضع التصور النهائي 

للقانون.
وبني البصي���ري أن وجود 

املتحدة اإلمنائي واملعتمد من 
املجلس األعلى للتخطيط.

وقال الدوس���ري ان وزارة 
الداخلية جنحت في تخفيض 
حاالت الوفيات، مشيرا إلى أن 
عام 2006 ش���هد اكبر عدد من 
احلوادث املرورية والتي بلغت 
460 حادثة وفاة، مبينا أن عدد 
احلوادث انخفض العام احلالي 
إلى 374 حادثة وفاة الس���يما 
وان هذا الرقم ال يس���تهان به 
وهي تع���ود إلجراءات الوزارة 

في تنمية الوعي املروري. 
من ناحيته قال ممثل البنك 
الدول���ي رضوان ش���عبان ان 
برنامج الشراكة اإلستراتيجية 
مع الكويت يق���وم على ثالثة 
أعمدة رئيسية هي حتسني أداء 
القطاع العام وتعزيز مشاركة 
القطاع اخل���اص في االقتصاد 
الوطن���ي وتعزي���ز التنمي���ة 
البش���رية، موضحا أن عملهم 
مع وزارة املواصالت هام جدا 
حيث أتاح املساهمة في حتسني 
احد أهم وظائف القطاع العام 
وهو قطاع النقل من ناحية ومن 
الناحية األخرى السماح لزيادة 
استثمارات القطاع اخلاص في 

هذا القطاع الرئيسي.
وبني انه مت عقد سلسلة من 
االجتماعات واملناقش���ات مع 
مسؤولني بالوزارات احلكومية 
املعنية ومت عقد عدد من ورش 
العمل بغ���رض تقييم الوضع 
اآلراء لدراس���ة  واستش���راف 
الطريقة األنسب للكويت إلنشاء 
الهيئة العامة للنقل، موضحا انه 
لوحظ أن الكويت تتمتع بظروف 
فريدة ولديها القدرة على تشكيل 
هيئة تناسب وتالئم احتياجاتها 

اخلاصة في هذا املجال.

البنك الدولي معنا يعتبر مهما 
نظرا خلبرته العريقة في هذا 
املجال، موضحا أنه يسعى إلى 
خلط جمي���ع اآلراء احلكومية 
للوصول إلى تصور موحد قد ال 
يرضي اجلميع ولكنه سيرضي 
الغالبية، آمال أن يستفيد اجلميع 
من ورش���ة العمل للوصل إلى 
توصي���ات تضمن م���ع تقرير 
إلى  القانون ورفعه  مش���روع 

مجلس الوزراء.
وقال ان املرحلة احلالية هي 
املرحلة شبه النهائية للمشروع 
لصياغته من جميع اجلوانب 
ليكون متوافقا مع رؤية البنك 
الدولي وان يك���ون من ضمن 
أن  أولويات احلكومة، متمنيا 
ينجز خالل دور االنعقاد احلالي 

ملجلس األمة.
من جانبه، قال وزير األشغال 
العامة ووزير البلدية د.فاضل 

صف���ر ان هناك ع���دة جهات 
حكومية ش���اركت في ورشة 
الهيئة  العمل اخلاصة بإنشاء 
العامة للنقل ومن بينها وزارات 
األش���غال والبلدية والداخلية 
واملواصالت وهيئة سوق املال 
وعدة جه���ات حكومية أخرى 
إلى مشاركة ممثلني  باإلضافة 

عن البنك الدولي.
وأش���ار صفر إلى أن فكرة 
إنشاء الهيئة العامة للنقل تأتي 
للعمل على تخفيف االزدحامات 
املرورية الناجتة عن كثرة عدد 

املركبات بكافة أنواعها.
وعن وجود أي خالفات بني 
اجلهات احلكومية حول التصور 
أكد  النقل  العام ملشروع هيئة 
صفر أنه ال توجد أي مش���اكل 
بني القطاعات احلكومية املختلفة 
املعنية مبوضوع النقل، مضيفا 
أن أساس فكرة إنشاء هذه الهيئة 

الكثافة  تعود الزدياد نس���بة 
السكانية في البالد السيما أن 
من أهم أهدافها هي العمل على 
تنظيم وتس���هيل حركة مرور 
النق���ل واملواصالت  وس���ائل 
بكافة أنواعها في داخل الكويت 

وخارجها.
وبني صفر أن مشروع هيئة 
النقل حاز موافقة مجلس الوزراء 
السيما ان األشغال أجرت دراسة 
حول ذل���ك األمر م���ع جامعة 
الكويت التي أكدت األخيرة على 
ضرورة أنشاء الهيئة، مشيرا إلى 
أن هناك استراتيجيه مرورية 
أعدها برنامج اإلمناء االجتماعي 
لألمم املتحدة باالتفاق والتنسيق 
م���ع اإلدارة العامة للمرور في 

وزارة الداخلية.
وأكد أن جميع هذه الدراسات 
خلصت إلى ضرورة إنشاء هذه 
أن إنش���اءها  الهيئة، موضحا 

الفنية  يستدعي إجراء األمور 
والقانونية السيما ان مجلس 
الوزراء قد واف���ق على جميع 
مقترح���ات هيئ���ة النقل عبر 
التنس���يق م���ع إدارة الفتوى 
والتش���ريع إلعداد مش���روع 

القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون 
يعتبر جاهزا ملناقشته ويحتاج 
إلى نظرة أخي���رة من اللجنة 
القانوني���ة في مجلس الوزراء 
متهيدا إلحالته إلى مجلس األمة 
ملناقش���ته وإق���راره واملوافقة 

عليه.
وق���ال ان الع���رض املرئي 
للمش���روع ال���ذي قدمه خبير 
البنك الدولي جاء إلجراء مقارنة 
بني التجارب العاملية في مجال 
النقل املوجودة في العالم عما 
هو مطروح في البالد، مشيرا 
إل���ى ان اخلبير الدولي توصل 

إلى أن لكل دولة طابعها اخلاص 
في مجال النقل حسب طبيعتها 

وظروفها.
ودعا صفر إلى أن تستفيد 
التجارب  الكويت من جمي���ع 
واخلبرات لتبدأ من حيث انتهى 

اآلخرون.
وأعلن صفر أن مشروع إنشاء 
شبكة الس���كك احلديد ومترو 
اإلنف���اق موجود لدى جلنة ال� 
BOT حيث مت عمل الش���روط 
املرجعية والتي س���تطرح في 
القريب العاجل، مبينا أن هذه 
إلى زيادة  املشاريع س���تؤدي 
انس���يابية في حرك���ة املرور 
التخلص من  وسيس���اهم في 

االزدحامات.
وكشف صفر انه مت تنظيم 
ورشة عمل في وزارة األشغال 
جمعت جميع اجلهات احلكومية 
املعنية باملخطط الهيكلي الرابع 

البذرة  للدولة حي���ث مت زرع 
األولى للمخطط والذي سيبدأ 
من عام 2013 إل���ى عام 2040، 
مضيفا أن ثم���ة عملية تقييم 
جتري حاليا للمخطط الهيكلي 

الثالث.
م���ن جهت���ه، ق���ال الوكيل 
املساعد لشؤون املرور في وزارة 
الداخلية اللواء محمود الدوسري 
أن الوزارة شاركت منذ سنوات 
في مثل هذه الورش إلنش���اء 
هيئة النقل العام، موضحا أن 
هناك إستراتيجية حلل مشكلة 

املرور.
وأكد الدوسري ان توصيات 
البنك الدولي كانت منسجمة مع 
خططنا وقراراتنا، مضيفا: إال أن 
هذه التوصيات لم تأت بشيء 
جديد، موضحا أن إستراتيجية 
وزارة الداخلية ساهمت في بنائها 
اخلبير الدولي من برنامج األمم 

المجدلي: لجنة لتقييم مشروع 
نقل الطالب برئاسة »إعادة الهيكلة«

»دار العثمان« أقامت محاضرة 
»أولوياتي« إلدارة األولويات اليومية

البغلي: الدورات التدريبية تسهم 
في التثقيف بقضايا حقوق اإلنسان المحورية 

»األبحاث« اختتم تقنيات تحلية مياه البحر

 عادل الشنان
اكد رئي����س جمعية حقوق 
االنس����ان علي البغل����ي اهمية 
التواص����ل املس����تمر م����ع كل 
املواطن����ني واملقيم����ني من اجل 
نش����ر الوعي والثقافة املتعلقة 
بحقوق االنسان املختلفة التي 
تتطل����ب إملاما كافيا من اعضاء 
اجلمعية والعاملني في املجاالت 
احلقوقية، جاء ذلك خالل احلفل 
اخلاص بتكرمي خريجي دورة 
»اعداد مدربي حقوق االنسان« 
الذي نظمته اجلمعية بالتعاون 

مع وزارة االوقاف.
وش����دد البغلي على اهمية 
التدريبية بصفة  الدورات  عقد 
مس����تمرة متواصلة ملا لها من 
دور ايجابي في تطوير عملية 
التثقيف بقضايا حقوق االنسان 
احملورية، كما وجه الشكر الى كل 
املساهمني في اجناح دورة »اعداد 
مدربي حقوق االنسان« من افراد 
الدولة وجمعيات  ومؤسسات 

النفع العام.
من جانبه، اش����ار مستشار 

 دارين العلي
املياه مبعهد  نظمت دائرة تقني���ات 
الكويت لالبحاث العلمية دورة تدريبية 
حتت عنوان »تقنيات حتلية مياه البحر« 
واوض���ح م.عل���ي العدوان���ي احملاضر 
الرئيس���ي للدورة أن عدد املشاركني بها 
12 متدرب���ا من جه���ات مختلفة بالدولة 
شملت موظفني من وزارة الكهرباء واملاء 
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
اضافة الى عدد من موظفي املعهد، واشار 
م.العدواني الى ان الهدف الرئيسي من 
الدورة هو تعريف املتدربني بالتطورات 
احلديثة في مجال حتلي���ة مباه البحر 
وخاصة تلك املتعلق���ة بطرق التحلية 
احلرارية ونظم االغشية املتطورة، ومت 
خالل الدورة بحث افضل السبل لتحسني 
انتاجية تقنيات حتلية املياه وتخفيض 
كلفتها، كما اوضح م.العدواني أن الدورة 
شكلت فرصة مباشرة لتعريف املتدربني 
بكلفة املياه الفعلية واثارة االهتمام بثقافة 
ترشيد االستهالك، وقام املتدربون بزيارة 
ميدانية حملطتي الدوحة الشرفية ومحطة 
حتلية ابحاث املياه وذلك للتعرف على 
تقنيتي التقطير بالتطاير الفجائي متعدد 

املراحل والتناضح العكسي.

ادارة تنمية االس����رة في وزارة 
االوقاف والش����ؤون االسالمية 
حمود القشعان الى ان االوقاف 
رفعت شعار »شركاء في التنمية« 
فعليا وعمليا على ارض الواقع، 
مش����يرا ال����ى ان ادارة التنمية 
االسرية تضم اكبر فريق عمل 
اكادمي����ي كويتي واجنزت عدة 
مشاريع ودراسات ال تكلف الدولة 
اي مبالغ مادية مت تزويد املجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية بها، 

متمنيا ان تك����ون هذه الدورة 
التدريبية بداية التعاون املثمر 
بني جميع فئات ومؤسس����ات 
البشر  الكويتي لبناء  املجتمع 
قبل احلجر وهو أهم ما حتتاجه 

البالد في الوقت احلالي.
من جهتها، اكدت مديرة ادارة 
التنمية االسرية سعاد بوحمرا 
ان الشراكة املجتمعية تعتبر اهم 
االعتبارات احلاكمة واملؤثرة في 
الناجحة، وقد  االستراتيجيات 

حققت ادارة التنمية واالسرة ذلك 
مع عدد من الوزارات واملؤسسات 
احلكومية ومت اجناز عدة برامج 
ومازال هناك الكثير في طريقه 
االدارة  ان  النور، مؤكدة  ليرى 
مستمرة في مد يد التعاون مع كل 
املؤسسات احلكومية واخلاصة 
التي تود املشاركة في احلرص 

على تنمية بشرية مستدامة.
بدوره، القى جاس����م دشتي 
كلمة بالنيابة عن كل املتدربني 
خريجي دورة »اع����داد مدربي 
حقوق االنس����ان«، قال خاللها 
ان الدورة جنحت بوضوح من 
خالل مؤش����رين االول يتجلى 
بااللتزام باحلضور بنسبة %100 
بشكل ش����به يومي ما يعكس 
رغبة املشاركني في االستفادة 
التامة والثاني من خالل التفاعل 
االيجابي بني املدربني واملتدربني، 
متمني����ا ان يتكرر هذا التعاون 
املثمر في مثل هذه الدورات ملا 
له من فائدة تعود على الوطن 
خصوصا باالرتقاء مبس����توى 

احلوار.

مبناسبة حلول العام اجلديد، أقامت دار العثمان محاضرة شائقة 
عن إدارة األولويات حتت عنوان »أولوياتي« ألقاها د.وائل العسق 

املستشار واملدرب في مجال التنمية البشرية.
وتناولت احملاضرة أهمية األهداف في حياة اإلنسان، وكيفية 
إدارة األولويات، وبني د.وائل العسق خالل احملاضرة ان األشخاص 
الناجحني هم من يركزون على األهداف املهمة، ولكن غير امللحة، 
مش���يرا الى أن أغلب الناس ينشغلون باألمور الطارئة وينسون 
األهداف املهمة بالفعل.وأوضح د.وائل العسق، ان اإلنسان صاحب 
الرسالة هو من يلغي األهداف التي ال تتماشى مع رسالته، ويركز 

على األهداف التي تقدم الرسالة التي يريد تقدميها.
شهدت احملاضرة حضور بعض أبناء عائلة العثمان، وأصدقاء 
الدار املهتمني بالتطوير الذاتي.وقد مت توزيع إهداء الدار السنوي 
على احلضور وهو عبارة عن »مذكرة أولوياتي« من تصميم د.وائل 

العسق، بالتعاون مع دار العثمان.

ديوان المحاسبة
 اختتم برنامجين تدريبيين 

اختتم ديوان احملاس���بة برنامجني تدريبيني األول بعنوان »فن 
التعامل مع اجلهات املشمولة بالتدقيق واملراجعة وحقوق املدققني 
القانونية بطلب البيانات والرد على االستفس���ارات وفقا للقانون 
رقم 30 لسنة 1964« والثاني بعنوان »احملاسبة البترولية« خالل 
الفت���رة من 9 إلى 13 يناي���ر 2011 وذلك في اط���ار تنفيذه للخطة 
التدريبية لعام 2011/2010.استهدف البرنامج األول اكساب املشاركني 
املهارات السلوكية املناسبة للتعامل مع اجلهات اخلاضعة للرقابة 
مبهنية عالية، وذلك وفق قانون انش���اء الديوان والقواعد املهنية 
الت���ي تنظم مهنة التدقيق واملراجعة في الديوان.ومت إلقاء الضوء 
على طبيعة العالقة بني الدي���وان واجلهات اخلاضعة لرقابته من 
واقع قانون إنش���اء الديوان 1964/30 حيث حدد هذا القانون املهام 
واالختصاصات الرقابية املنوطة به وجعل الهدف األساسي واألسمى 
من إنش���ائه حتقيق الرقابة الفعالة واملثم���رة على األموال العامة 

اململوكة للدولة.
أما البرنامج الثاني والذي حمل عنوان »احملاسبة البترولية«، 
فقد استهدف تنمية مهارات املشاركني من مدققي الديوان في القطاع 
النفطي بالنظام احملاسبي ونظم التكاليف، وكذلك التعريف بصناعة 
النفط وشرح خصائصها وسماتها ونظام احملاسبة عن عملياتها.
وتناول النظام احملاس���بي ودورة العمل احملاسبية في صناعة 
النفط الذي بني في محتواه كال من املجموعة الدفترية واملجموعة 
املستندية، والدورة املستندية حلصر تكاليف البحث واالستكشاف 
واحلفر واالنتاج وحتميلها على الزيت اخلام، ومخرجات النظام.

 أسامة دياب
أش����اد األمني العام املساعد 
لبرنامج إع����ادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
اللجنة  فوزي املجدلي بجهود 
التعليمية والثقافية  الوزارية 
واالجتماعية والصحية برئاسة 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
املقترح  التي قامت مبناقش����ة 
املق����دم م����ن وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بشأن مقترح 
مشروع وطني لتشغيل الطلبة 
والطالب����ات والتي أثمرت بعد 

املناقش����ة تشكيل جلنة تعقد برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وعضوية ممثلني عن كل من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، ووزارة التربية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة وديوان اخلدمة املدنية.وقال املجدلي في تصريح صحافي 
بهذه املناسبة ان الهدف من تشكيل اللجنة وضع تصور شامل عن 
مقترح املشروع الوطني لتدريب الطلبة والطالبات ملوافاة اللجنة 
التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية بتصور نهائي حول 
املوضوع خالل ستة أسابيع من تاريخ صدور القرار.وأضاف املجدلي 
أن القرار يتضمن أهداف املشروع ومرئيات الفريق حول حتقيق 
هذه األهداف إضافة إلى إعداد الطلبة املتوقع تدريبهم في كل جهة 

من القطاعني العامة واخلاص وفى جمعيات النفع العام.
وكذل����ك وضع تصور مبدئ����ي عن الفرص املتاح����ة للتدريب 
في القطاعات املس����تهدفة إضافة إلى القيم����ة التقديرية للمكافآت 
التشخيصية التي ستمنح للطلبة والطالبات وآلية صرف املكافآت 
من ميزانية اجلهات احلكومية املختصة، إضافة إلى وضع تصور 
حول اآللية القانونية الالزمة لتدري����ب الطلبة. وقال املجدلي ان 
القرار يكلف وزارة التربية بإعادة النظر في نظام أنشطة األندية 
الصيفية جلعلها أكثر جذبا للطلبة والطالبات من خالل تخصيص 
مكافآت مالية بسيطة أو بأي وسيلة أخرى ورفع تصور الوزارة 

الى الفريق املشكل. 
واجلدي����ر بالذكر ان البرنامج يقوم بتدريب الطلبة والطالبات 
منذ 7 سنوات وقد استفاد من هذه التجربة أكثر من 5 آالف طالب. 
حيث اصدر القرار رقم 15 لسنة 2005 بشأن قواعد توظيف طلبة 

املدارس واجلامعات بهدف تسهيل عملية التدريب.
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