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الحماد بحث مع القائم باألعمال اإليراني 
تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

الشامري: المعهد القضائي ينظم مؤتمر التشريعات 
القانونية في مجال حماية الملكية الفكرية األحد

بح����ث نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانونية وزير العدل ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد مع القائم بأعمال 
سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى البالد 
محمد ش����هابي أوجه التعاون اإلسالمي املشترك 

وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين.
ونقل����ت وزارة األوقاف في بيان صحافي أمس 

عن القائم باألعم����ال اإليراني قوله ان اللقاء يأتي 
ضمن إطار توسيع اطر التعاون الثنائي ومبا يخدم 
املصالح املشتركة بني البلدين الصديقني وبحث أهم 
القضايا ذات الشأن االسالمي املشترك والعمل على 
تنميتها في املجاالت كافة. حضر اللقاء وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح ووكيل 

وزارة العدل باإلنابة د.محمد االنصاري.

املستشار راشد احلماد خالل لقائه محمد شهابي بحضور د.عادل الفالح

املستشار جمال الشامري

المعتوق أشاد بمبادرة األمير إلنشاء
صندوق دعم الصناعات برأسمال ملياري دوالر

»الهيئة الخيرية«: 10682 من فقراء النيجر 
يستفيدون من برنامج إغاثي بقيمة 350 ألف دوالر

وأضاف د.املعتوق ان موقف 
الكويتية يصب  الديبلوماس����ية 
التنمية  في خانة دعم مس����يرة 
في العالم، خاصة في املجتمعات 
البطالة  التي تعاني من  الفقيرة 
وانخفاض مستوى الدخل، مشيرا 
الى حرص وزارة اخلارجية وعلى 
رأسها الش����يخ د.محمد الصباح 
وس����فاراتها في مختل����ف الدول 
على التعاون مع مؤسسات العمل 
اخلي����ري، والتنس����يق معها في 
تنفيذ املشاريع والبرامج االغاثية 

والتنموية.
الهيئة ان مثل  وأكد رئي����س 
ه����ذه القم����م االقتصادية تعتبر 
خطوة مهمة عل����ى طريق اقامة 
العربية املشتركة وفتح  السوق 
آفاق واسعة للعمل االستثماري 
وبناء جسور التواصل بني الدول 
العربية وتشجيع التجارة البينية 
والتع����اون في دعم مجاالت عمل 
الشباب والتعليم والصحة وغيرها 
من البرامج التي تسهم في نهضة 
االمة واالنتقال بها من دائرة الفقر 
والعوز الى دائرة العمل واالنتاج 

واملبادرة.

الدين ان  وأضاف د.ش����مس 
البرنام����ج اإلغاثي اش����تمل على 
266 طنا من األرز، و4299 غطاء 

و2149 ناموسية.
من جهة اخ���رى ينظم مركز 
اخليرية للدراس���ات والتطوير 
التاب���ع للهيئ���ة اخليرية يومي 
املقبل���ني  االثن���ني والثالث���اء 
دورة »جدد حيات���ك.. اخلاصة 
والوظيفي���ة« بقاعت���ي الريادة 
والف���وز مبقر الهيئة في جنوب 
الس���رة. ويخصص املركز يوم 
االثنني للرج���ال، ويوم الثالثاء 
للنس���اء، وتبدأ أعم���ال الدورة 
لعامة اجلمهور ومن دون رسوم 
من الس���اعة اخلامسة والنصف 
الس���ابعة والنصف مساء.  الى 
ويحاضر ف���ي الدورة مدير عام 
الدين،  الهيئة د.سليمان شمس 
وهو أح���د اخلبراء ف���ي مجال 
التدريب واالستشارات، وتأتي 
هذه ال���دورة ضمن برامج مركز 

اخليرية التدريبي لعام 2011.

من براثن اجلهل واملرض وتدني 
االوضاع املعيشية التي باتت تنذر 
باخلطر في كثير من دول املنطقة 

العربية واالسالمية.
وثمن رئيس الهيئة تصريحات 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
التي أطلقه����ا خالل انعقاد أعمال 
القمة االقتصادية في شرم الشيخ 
وأكد فيها اهمية ضمان حياة كرمية 
وهانئة تلبي احتياجات الشعوب 

العربية.

من مرض املالريا، مشيرا الى ان 
النيجر تشهد حاليا موسم انتشار 
األمراض. ولفت د.ش����مس الدين 
الى ان الهيئة أرس����لت وفدا ضم 
الهيئة لشؤون  مستشار رئيس 
العثمان  التعلي����م عبدالعزي����ز 
املكاتب اخلارجية  ورئيس قسم 
محمد النجار لإلشراف على توزيع 

املساعدات.

أش����اد رئيس الهيئة اخليرية 
العاملي����ة د.عبداهلل  االس����المية 
املعتوق مببادرة صاحب السمو 
الش����يخ صب����اح األحمد  األمير 
إلنشاء صندوق دعم الصناعات 
الصغيرة واملتوس����طة برأسمال 
قيمته مليارا دوالر، مش����يرا الى 
ان قمة الكويت االقتصادية التي 
عقدت في 2009 وأدارها صاحب 
السمو األمير باقتدار تبنت مشاريع 
العربي،  حيوية خلدمة الشباب 
ومعاجلة همومه ومشكالته ضمن 

هذه املبادرة الكرمية.
وقال د.املعتوق في تصريح 
صحافي ان وفد الكويت الى القمة 
االقتصادية بشرم الشيخ وعلى 
رأسه صاحب السمو األمير أبلى 
بالء حس����نا وأك����د حرصه على 
تبني مش����اريع وبرامج حقيقية 
لتحس����ني االوضاع املعيش����ية 
للشعوب العربية، مؤكدا ان القمة 
االقتصادية التي عقدت في الكويت 
شكلت انطالقة لسلسلة من القمم 
واجلهود  االقتصادية نحو دعم 
املشروعات الصغيرة ومكافحة 
الفقر وانقاذ الش����عوب املهمشة 

ينظم معهد الكويت للدراسات 
القضائي���ة والقانونية مؤمترا 
بعنوان »التشريعات القانونية 
في مجال حماية امللكية الفكرية« 
األحد املقبل برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلس���المية ورئيس 
مجلس ادارة املعهد املستش���ار 
راشد احلماد بحضور شخصيات 
قضائية رفيعة املس���توى من 
مختلف الدول العربية وممثلني 
العاملي���ة للملكية  عن املنظمة 
الفكرية »الويبو«، صرح بذلك 
وكيل محكمة االستئناف ومدير 
املعهد املستشار جمال الشامري، 
الذي س���تبدأ  ان املؤمتر  وقال 
أنشطته األحد املقبل بفندق »جي 
دبليو ماريوت« ينظمه املعهد 
بالتعاون م���ع املنظمة العاملية 

استقطاب اخلبرات الدولية التي 
ستثري دون شك املشاركني بآخر 
املستجدات في ذلك املجال حيث 
سيحاضر في ذلك املؤمتر نخبة 
متخصصة في هذا الشأن ومن 
بينه���م فاطمة دبوس���ي نائبة 
مدير املكت���ب اإلقليمي للبلدان 
العربية ملنظمة امللكية الفكرية 
ونائب رئيس احملكمة الدستورية 
بجمهوري���ة مص���ر العربي���ة 
املستشار حسن بدراوي وكواجن 
ليبش���وس ليبوس من احتاد 
الصناعة بباريس، ومحليا من 
الكويت املستشار خالد الهندي 
واملستش���ار عدنان اجلاس���ر 
املستشار مبحكمة االستئناف، 
وستستمر أنشطة ذلك املؤمتر 
3 أيام متتالية بجلس���ات عمل 
مكثفة ابتداء من 23 الى 25 يناير 

اجلاري.

للملكية الفكرية »ويبو«.
وأوضح املستشار الشامري 
ان املؤمتر يه���دف الى حتقيق 
أهداف املعهد املتمثلة في إعداد 
كوادر متخصص���ة من أعضاء 
الى  القضائية، اضافة  السلطة 

الهيئ����ة اخليري����ة  تباش����ر 
اإلس����المية العاملية عبر مكتبها 
ف����ي النيجر وعلى م����دى 5 أيام 
تنفيذ برنامج إغاثي في 33 قرية 
النيجر بالتعاون مع  بجمهورية 
بيت الزكاة الكويتي وبيت التمويل 
الكويتي والبنك اإلسالمي للتنمية 
في ج����دة. وقال مدير عام الهيئة 
د.سليمان ش����مس الدين ان هذا 
البرنامج يأتي في إطار الشراكة 
التي تقيمها الهيئة مع بيت الزكاة 
الكويتي والبنك  التمويل  وبيت 
اإلسالمي للتنمية في جدة، وتبلغ 
قيمة البرنامج أكثر من 350 ألف 
دوالر، ويس����تفيد من املساعدات 

10682 شخصا. 
الدين ان  وأضاف د.ش����مس 
البرنامج يهدف الى تخفيف حدة 
الفقر الذي تعانيه األسر املنكوبة 
في دولة النيجر من جراء السيول 
الطعام  إمدادها بكميات من  عبر 
تكفيها ملدة 3 أشهر، وكذلك إمدادها 
بأغطية وناموس����يات حلمايتهم 

د.عبداهلل املعتوق

د.سليمان شمس الدين

الكليب: تطوير الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة
ومنحها دوراً ريادياً في تحقيق أهداف »األشغال«

بورسلي: التعرف على كيفية تشغيل األشخاص
ذوي اإلعاقة في دول التعاون ومساندتهم لنيل حقوقهم

خالل حفل برامج تأهيل المهندسين الثاني لقطاع التخطيط والتنمية

انطالق الملتقى العلمي الحادي عشر للجمعية الخليجية للمعاقين 5 فبراير المقبل

)قاسم باشا( م.عبدالعزيز الكليب مكرما إحدى املشاركات 

م.الكليب وم.محمد بن نخي مع املكرمني

رحاب بورسلي تتوسط د.ناصر املوسى وصالح اجليماز خالل املؤمتر

م.عبدالعزيز الكليب متحدثا في اللقاء

بن نخي: استحداث نظام لتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في مشروع مستشفى جابر

الموس�ى: دم�ج المع�اق ف�ي بيئ�ة عمل صالح�ة ولي�س عزله ف�ي عمل خ�اص مغلق

فرج ناصر
أك���د وكيل وزارة األش���غال 
م.عبدالعزي���ز الكلي���ب حرص 
الوزارة على تنظيم العديد من 
الدورات التدريبية املكثفة بشكل 
منتظم ومستمر وتوفير جميع 
الوسائل التكنولوجية احلديثة 
فضال عن التنسيق الدائم واملتبادل 
مع مختلف املؤسسات والهيئات 
العامة واخلاصة لالستفادة منها 
في رفع كفاءة وقدرات العنصر 
البشري واالرتقاء مبستوى األداء 
العام واإلس���هام في دفع عجلة 
التنمية، مبينا ان الوزارة وضعت 
ضمن أولوياتها الرئيسية تطوير 
الوطني���ة والقيادات  الكفاءات 
الش���ابة ومنحها دورا  االدارية 

رياديا في حتقيق أهدافها.
وقال خالل حفل برامج تأهيل 
املهندسني الثاني الذي نظمه قطاع 
التخطيط والتنمية ان الوزارة ال 
تألو جهدا في العمل على تطوير 
مهندسيها ورفع مستوى كفاءتهم 
ليكون���وا قادرين عل���ى القيام 
املناطة بهم بالشكل  بواجباتهم 
املطلوب ومبا يعكس حجم األعمال 
واالجنازات احلقيقية التي تقوم 
بها وزارة األش���غال في اإلسهام 
بتطوير التنمية بالدولة، مشيدا 
بدور قطاع التخطيط والتنمية في 
الوزارة في تنظيم وإقامة العديد 
من الدورات التدريبية التي تخدم 

بتطوير برنامج تدريبي خاص 
مبهندسي العقود ويشمل جميع 
الوزارة ويتكون  القطاعات في 
من أرب���ع مواد مختلفة تختص 
بالش���روط احلقوقية واألوامر 
التغيري���ة وح���دود صالحية 
املهندس في املشروع باالضافة 

الى تعريف أخالقية املهنة.
من جانبها، قالت رئيس قسم 
تطوير اخلدمة في ادارة التطوير 
االداري شيماء دشتي ان االدارة 
اعداد خطة تدريبية  دأبت على 
سنوية ملوظفي الوزارة متضمنة 
برامج تأهيل للمهندسني والفنيني، 
مبينا ان البرنامج يختص بتأهيل 
املهندسني ذوي اخلبرة ما فوق 
السنتني وأكثر ويركز على اجلانب 
العملي والنظري من خالل خمسة 
برامج تدريبي���ة على مدار عام 
كامل. وأشارت الى ان اول البرامج 
الت���ي مت العمل بها كان برنامج 
تأهيل مهندسي تصميم وتنفيذ 
الطرق الس���ريعة الذي يختص 
بتخطيط وسائل النقل والتصميم 
الهندس���ي للط���رق والتصميم 
االنشائي وهندسة املرور وتنفيذ 
مشاريع الطرق، مضيفة كما مت 
العمل على برنامج تأهيل مهندسي 
العقود وبرنامج تأهيل مهندس 
مشرف تنفيذ املشاريع وغيرها 
من البرامج التي تعنى بتطوير 

ورفع كفاءة مهندسي الوزارة.

على املشاريع االستراتيجية مثل 
مستشفى الشيخ جابر وميناء 
مبارك الكبير وجسر الشيخ جابر 
وغيرها من املشاريع الضخمة 
التي تتميز بوجود فكر هندسي 
كبير، مشيرا الى ان الهدف من 
هذا النظام ه���و ايجاد نوع من 
االحتكاك املباش���ر والعملي مع 
املقاولني واملستشارين العامليني 
إلكساب مهندسي الوزارة اخلبرة 
واملعرفة وتهيئتهم للقيام باألعمال 

واملشاريع مستقبال.
وأعلن عن استفادة الوزارة من 
النظام الذي طرحه ديوان اخلدمة 
املدنية للتدريب عن بعد وفوز 
الوزارة باملركز األول بني اجلهات 
احلكومية في اعداد املهندسني عن 
بعد، مش���يرا الى ان القطاع قام 

لتنفيذ مشاريعها.
وأكد بن نخي ان الدورات التي 
ال���وزارة غير تقليدية  تنظمها 
امنا وضعت وأق���رت بناء على 
احلاجة الفعلية للعمل من خالل 
تنس���يق قط���اع التخطيط مع 
االدارات املختلفة بالوزاة لتحديد 
حاجاتهم ومتطلباتهم والتركيز 
عل���ى هذه املتطلب���ات لتحقيق 
الهدف األساسي منها، الفتا الى 
ان القطاع استحدث نظاما جديدا 
لتأهيل املهندسني حديثي التخرج 
مت العمل به مطلع العام احلالي 
في مش���روع مستشفى الشيخ 

جابر.
وب���نينّ ان النظ���ام يس���اعد 
على تدريب املهندس���ني حديثي 
التخرج على كيفية االش���راف 

سياستها الرامية الى رفع مستوى 
ل عليهم  اداء مهندسيها الذي يعونّ
الكثير في إكمال مسيرة اجنازات 

وتطلعات األشغال.
من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لقط���اع التخطيط والتنمية في 
وزارة األش���غال العامة م.محمد 
بن نخي ان الوزارة حرصت على 
التنسيق مع جامعة الكويت وعدد 
من الشركات احمللية املتخصصة 
في مجال التدريب لالستفادة منهم 
في تدريب ما يقارب 100 مهندس، 
مبينا ان هذا البرنامج يأتي ضمن 
خطة وضعتها الوزارة لتطوير 
قدرات مهندسيها وإعادة تأهيلهم 
ونقل املعارض لهم من الشركات 
العامليني  العاملية واملستشارين 
الذي���ن تعاقدت معه���م الوزارة 

بشرى شعبان
أعلنت رئيسة اللجنة العليا 
في اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
إدارة اجلمعية  ورئيس مجلس 
الكويتي���ة ألولياء أمور املعاقني 
رحاب بورس���لي عن استضافة 
الكويت للملتقى اخلليجي العلمي 
11 حت���ت عنوان »تش���غيل  ال� 
األش���خاص ذوي اإلعاقة بدول 
مجل���س التع���اون � األنظم���ة 
والقوانني وبيئات العمل«، وذلك 
خالل الفترة املمتدة من 5 إلى 7 
ابريل املقبل برعاية وحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد. وقالت بورس���لي 
خالل املؤمتر الصحافي لالعالن 
عن برنامج عمل امللتقى ان هذه 
امللتقيات اصبحت تشكل جزءا من 
منظومة العمل في مجال اإلعاقة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
موضحة ان موضوع امللتقى هذا 
العام يكتسب أهمية كبرى كونه 
التي  الركيزة األساس���ية  ميثل 
النهوض مبستوى  يقوم عليها 
حياة األشخاص من ذوي اإلعاقة 
وتعزيز مفه���وم اعتمادهم على 

أنفسهم.
وأكدت بورس���لي ان تشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة أصبح من 
القضايا املهمة التي تعكس مدى 
اهتم���ام املجتمعات بهذه الفئات 

ومساندتها في نيل حقوقها.
وعن أه���داف امللتق���ى قالت 
ان���ه يهدف للتع���رف على واقع 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
واستعراض أهم املستجدات في 
مجال تش���غيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة محليا واقليميا وعامليا، 
باإلضافة الى دراسة سبل ووسائل 

املش���اركة وه���م م���ن أميركا 
واملكسيك وهولندا.

وكشف عن ان امللتقى سيتضمن 
سبع جلسات بقيادة محاضرين 
من مختلف دول العالم وسيقام 
على هامشه أربع ورش عمل في 

الفترة املسائية.
وأكد ان اللجنة حرصت على 
ان تكون املشاركات في التجارب 
من املعاقني انفسهم أو أشخاص 

مقربني منهم يؤدونها عنهم.
مشددا على ان هدف اجلمعية 
دمج املعاقني ف���ي املجتمع عبر 
بيئات عمل مالئمة وليس عزلهم 

في مشاريع صغيرة محمية.
وبدوره قال أمني سر اجلمعية 
الكويتية ألولي���اء أمور املعاقني 
واملنس���ق العام للمؤمتر صالح 
اجليماز ان هذه املؤمترات أصبحت 
العمل  تشكل جزءا من منظومة 
في مجال اإلعاقة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ومحفال علميا 
مهما يتوق إليه أبناء اخلليج في 
كل عام. وأش���ار ال���ى ان مؤمتر 
اجلمعي���ة اخلليجي���ة العلم���ي 
احلادي عشر يأتي في فترة هي 
األكثر احتياجا الى تبادل األفكار 
والرؤى والتجارب واخلبرات في 
مجال تش���غيل ذوي اإلعاقة في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
من أجل استشراف مستقبل برامج 

تشغيل ذوي اإلعاقة.
كما أشاد اجليماز مبوضوع 
املؤمتر له���ذا الع���ام مؤكدا انه 
يكتسب أهمية كبرى لكونه ميثل 
الركي���زة األساس���ية التي يقوم 
عليها النهوض مبس���توى حياة 
األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني 
مستوى معيشتهم وتعزيز مفهوم 

اعتمادهم على أنفسهم.

تفعيل األنظمة والقوانني اخلاصة 
بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ودراسة طرق وأساليب تطوير 
بيئات عمل تش���غيل األشخاص 
ذوي اإلعاق���ة ف���ي دول مجلس 
الى جانب  التعاون اخلليج���ي، 
عوامل تعزيز دور املؤسس���ات 
واملنظمات والهيئات واجلمعيات 
احلكومي���ة واألهلي���ة في مجال 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ومناقش���ة أه���م التحديات التي 
تواجه مجال تشغيل األشخاص 
ذوي اإلعاق���ة ف���ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتبادل األفكار 
والرؤى والتجارب واخلبرات في 
مجال تش���غيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، واستشراف مستقبل 
برامج تش���غيل األشخاص ذوي 
اإلعاقة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وع���ن مح���اور امللتقى قالت 
بورس���لي انها تش���مل األبحاث 
والدراسات املسحية والتطبيقية 
باإلضافة الى البرامج واخلدمات 
املقدمة والقوانني والتشريعات 
املؤسس���ات  ودور  اخلاص���ة 
واملنظمات والهيئات احلكومية 
واألهلي���ة واخليري���ة في مجال 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
امللتقى  وعن املستهدفني من 
قالت بورس���لي انهم األشخاص 
ذوو اإلعاق���ة وأولي���اء أمورهم 
والعاملون ف���ي مجاالت اإلعاقة 
املختلف���ة، باإلضافة الى أعضاء 
هيئ���ة التدري���س والطالب في 

األقسام والكليات ذات الصلة.
كما أعلنت عن تنظيم اسبوع 
املع���اق اخلليجي الس���ادس من 
23 ال���ى 28 ابريل املقبل، والذي 
س���يتضمن العديد من األنشطة 
التوجيهية وورش العمل والدورات 

وزيارات ميدانية لبعض األسر 
التي لديها معوقون واجلمعيات 
األهلية ومسابقة عامة ملشاركة 
املجتمع واختيار أس���ر متميزة 
ترعى أشخاصا من ذوي اإلعاقة 
واختيار قط���اع حكومي وقطاع 
خاص لتكرميهما لدورهما الفعال 
مع ذوي اإلعاق���ة، باإلضافة الى 
تكرمي شخصية مرموقة أدت دورا 
فاعال وتكون شخصية العام مع 

ذوي اإلعاقة.
بدوره اس���تعرض رئيس 
اللجن���ة العلمية في اجلمعية 
اخلليجي���ة د.ناصر املوس���ى 
اختي���ار اللجنة ألوراق العمل 
التي سيتم عرضها خالل امللتقى 
موضحا ان اللجنة تسلمت 110 
أوراق عمل عملت على فحصها 
وفق معايير محددة واختارت 
34 ورقة سيتم عرضها خالل 
امللتقى 30 ورقة مش���اركة و4 
أوراق عمل طلب من أصحابها 


