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وثيقة »ورقتي« تكفل حقوق المرأة والطفل 
بميزانية 250 ألف دوالر

رندى مرعي
معاجلة القصور في املعرف����ة القانونية للمرأة 
الكويتية ومس����اعدتها في فه����م حقوقها واملطالبة 
مبس����تحقاتها من خالل الوص����ول الى تكنولوجيا 
املعلومات من ابرز ما جاء في وثيقة مشروع »ورقتي« 
التي وقعها برنامج االمم املتحدة االمنائي بالتعاون مع 
املكتب االقليمي للدول العربية في البرنامج االمنائي 
واجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية وذلك لدعم 
حقوق املرأة والطفل، وسينفذ املشروع ملدة سنتني 

مبيزانية عامة تبلغ 250 الف دوالر.
واشار املنسق املقيم لالمم املتحدة واملمثل املقيم 
لبرنامج االمم املتحدة االمنائي د.آدم عبداملولى الى 
ان هذه املبادرة تع����د من املبادرات املهمة في مجال 
متكني املرأة في التعاون مع املكتب االقليمي للدول 
العربية في البرنامج االمنائي، الفتا الى ان إملام املرأة 
بحقوقها القانونية هي خطوة اساس����ية في طريق 

متتعها بحقوقها الكاملة.
واوضح ان تقارير التنمية البشرية العربية اكدت 
على عدم متتع املرأة بحقوقها وهو احد االس����باب 
الرئيس����ية في تأخر التنمية العربية، كما انه احد 
اس����باب معاناة املرأة في الوط����ن العربي ليس ألن 
القوانني ظاملة دائما لكن لعدم الدراية بها، مش����يرا 
الى ان احدى الطرق لنشر هذه املعلومات وتوصيلها 
الى املرأة هو انتاج معلومات قانونية بلغة مبسطة 
على ش����كل اسئلة واجوبة يسهل فهمها، شارحا ان 
مش����روع »ورقتي« نفذ في 6 دول عربية هي مصر 
وتونس ولبنان واالردن واملغرب وفلسطني والكويت 
هي الدولة السابعة. من جهتها، قالت رئيسة مجلس 
ادارة اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية شيخة 
النصف ان تنفيذ هذا املشروع يحتاج الى االعتماد 
على جهات مختلفة وآليات متعددة منها استخدام 
وسائل االتصال احلديثة لنشر املعلومات القانونية 

التي جتهلها الكثير من النساء.
بدورها، قال����ت محللة برامج امل����رأة والتنمية 

االجتماعية في برنامج االمم املتحدة االمنائي سحر 
الشوا ان املش����روع يعتمد على التجربة واخلبرات 
املكتسبة من خالل تنفيذ مبادرة دعم حقوق املرأة 
والطفل من خالل الوصول الى تكنولوجيا املعلومات، 
موضحة انه يهدف الى تسهيل وتوفير فرص احلصول 
على القوانني واللوائح ذات الصلة بالنساء وزيادة 
الوعي باحلقوق القانونية للمرأة بني النساء واجلهات 

املستفيدة وعامة الناس.
وأعلنت ان مدة هذا املشروع سنتان سيتضمن 
ربط هذا املشروع الوطني باملشروع االقليمي »متكني 
املرأة ف����ي املنطقة العربية من خالل احلصول على 
املعلومات القانونية«، وسيستفاد منه في املساهمة 
ببناء »مجتمع ممارسني« اقليمي ميكن من خالله تبادل 
املعارف واخلبرات ونشر املمارسات اجليدة وذلك من 
خالل دمج االنشطة الوطنية في اطار اقليمي سيتم 

تعزيز اثر املشروع واحملافظة على استدامته.
وسيقوم املشروع باالحتفاظ بصالت وثيقة مع 
جميع املشاريع الوطنية واملبادرات لضمان مردودية 
فعالة من حيث تكلفة تنفيذ املش����اريع واالستفادة 
من آثارها، وسيقوم املشروع ايضا بتكميل اجلهود 
االخرى ملكتب برنامج االمم املتحدة االمنائي في الكويت 
لتمكني املرأة، السيما تلك املتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي وانشاء مركز بحوث املرأة.
ولفتت الى ان املشروع يتضمن النتائج واالنشطة 
االربعة التالية وهي تسهيل احلصول على املعلومات 
القانونية للنساء وقدرة الشركاء الرئيسيني واصحاب 
املصلحة على توفير وتسهيل احلصول على املعلومات 
القانوني����ة للمرأة وتعزيز املعرفة والوعي بحقوق 
املرأة بني املجموعات الرئيس����ية من خالل التوعية 
على املس����توى الوطني وقدرة الشركاء الرئيسيني 
واصحاب املصلحة على توفير وتسهيل احلصول 
على املعلومات القانونية للمرأة وتنفيذ حملة اعالمية 
لزي����ادة الوعي بحقوق امل����رأة القانونية بني عامة 

الناس في الكويت.

وقّعها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للدول العربية

لولوة املال وشيخة النصف وآدم عبداملولى وسحر الشوا خالل االجتماع

ُحسن السمعة شرط مرتبط بعضوية مجلس األمة
وال نرشح أي شخص لديه سابقة جنائية أو مخالفة قانونية

نقابة العاملين بـ »الكهرباء«: الشريعان يدعم حقوقنا 
والمشكلة تكمن في ديوان الخدمة المدنية

خالل ندوة تأثير الجرائم المخلة بالشرف واألمانة على عضوية النائب في جمعية المحامين

أكدت للموظفين استمرارها في المطالبة بحقوقهم حتى تحقيقها

املشاركون في الندوة

)كرم ذياب( املشاركون في الندوة 

عادل الشنان
لم تكن الندوة التي أقامتها 
اللجن���ة الثقافي���ة في جمعية 
احملامني بعنوان »تأثير اجلرائم 
املخلة بالش���رف واألمانة على 
النائ���ب« هادئ���ة  عضوي���ة 
كم���ا عهدته���ا بقي���ة الندوات 

القانونية.
ولم تخل الندوة من النقاشات 
واجلدل القانوني املوسع من قبل 
املش���اركني في الندوة، كونهم 
يس���لكون طرقا وآراء مختلفة 
في مسألة تأثير حكم االمتناع 
عن النطق بالعقاب على عضوية 

النائب في مجلس األمة أم ال.
كما شهدت الندوة تفسيرات 
كثي���رة للمس���ألة التي تطرق 
إليها املشرع من ناحية إسقاط 
عضوي���ة كل من حك���م عليه 
بعقوبة جناية أو جرمية مخلة 
بالشرف واألمانة، موضحني أن 
حرف »أو« يغير مسار التفسير 
في املعن���ى القانوني، وانتهى 
إلى طلب إحال���ة هذا اخلالف 
للمحكمة الدس���تورية، وليس 

ملجلس األمة.
العام  القانون  وقال اس���تاذ 
الفهد  الكويت د.فيصل  بجامعة 
ان الدستور حدد شروط املرشح 
النتخابات مجلس األمة، مؤكدا 
انه يحرم من االنتخاب احملكوم 
عليه بعقوبة جناية او جرمية 
مخلة بالشرف واألمانة، موضحا 
في الوقت نفسه ان شرف مجلس 
األمة ال يستحقه من يخدش في 
ش���رفه وكرامته، كما انه اعتبر 
النط���ق القضائي باالمتناع عن 
النطق بالعقاب إدانة وليس براءة، 
وإذا كان السؤال: هل هو عقوبة أم 

ال؟، فإن اإلجابة تكون عقوبة.

دارين العلي
أكد سكرتير مس����اعد نقابة 
العامل����ني ف����ي وزارة الكهرباء 
واملاء م.جمال اخلالدي ان وزير 
الكهرباء د.بدر الشريعان متعاون 
في مطال����ب املوظفني ألحقيتها 
ومشروعيتها، الفتا الى ان املشكلة 
تكمن في رد ديوان اخلدمة املدنية 
حيث الوع����ود دون وجود حل 
جذري على ارض الواقع، مشيرا 
الى ان بعض املطالب استمرت 
النقابة في املطالبة بها منذ اكثر 
من خمس سنوات مثل ضرورة 
تصني����ف العاملني ف����ي وزارة 
الكهرب����اء واملاء ضمن اصحاب 
الشاقة واخلطيرة وقد  األعمال 
شارف هذا الطلب على االجناز 
اال ان����ه مازال متوقفا في وزارة 

الصحة.
كالم اخلال����دي ج����اء خالل 
اجتماع للنقابة حيث أكد عضو 
مجل����س ادارتها دعيج العازمي 
للعمال أن النقابة ستستمر في 
العمل على حتقيق مطالب العمال 
وأنها لن تتهاون ولن تس����اوم 
ف����ي تلك احلقوق، مش����يرا الى 
اجتماعهم مع الوزير الشريعان 

اجلنائي بجامعة الكويت د.فايز 
الظفيري بعد ان طرح تساؤالت 
عن ماهية اخلطوط العامة في 
قانون اجلزاء 1960/16، ان هناك 
عيوبا ضخمة في الصياغة، وان 
املشرع الكويتي عندما أخذ هذا 
القانون من مصر في سنة 1960 
فإن مصر كانت متقدمة في ذلك 
الوق���ت، مبينا ان األمر واضح 
قانونيا فالعقوبات األصلية هي 
اإلعدام واحلبس املؤبد واملؤقت، 
كذلك ذكر املش���رع في قانون 
التكميلية والتبعية  العقوبات 

ولم يذكر االمتناع.
وقال ان هن���اك رأيا فقهيا 
يؤكد على أن االمتناع عبارة عن 
اإلقرار بالذنب وبالتالي احملكمة 
تقرر عدم إصدار العقوبة، كما 
ان هناك رأي���ا آخر يوضح أن 
االمتناع ورد في نصوص أخرى، 
مؤكدا انه يفترض ان يتم الربط 

بني النصوص.
وتس���اءل قائال: هل جرمية 
التزوير غير مخلة بالش���رف 
واألمانة؟ اإلجاب���ة ال، وليس 
لها مج���ال للمجادلة، لكن هل 
املعي���ار انها مخلة بالش���رف 
واألمانة وانتهى املوضوع؟ أم 
انه يفترض ان تنظر بالعقوبة، 
مؤكدا على ان املشرع أخطأ في 
تفسير املوضوع، موضحا في 
الوقت نفس���ه ان مجلس األمة 
التشريعية ال  اللجنة  ورئيس 
ميلك طرح هذا املوضوع، ولكنه 
إذا جرت انتخابات ملجلس األمة 
وفاز فيها النائب احملكوم عليها 
باالمتناع عن النطق بالعقاب، 
فهن���ا من املمكن ان يتم التقدم 
امام احملكم���ة على  بالطع���ن 

عضوية النائب.

اآلن لم يعترف الديوان بأن فنيو 
الكهرباء يقعون حتت فئة االعمال 
الشاقة رغم ما تتميز به طبيعة 
عملهم من مشاق ومخاطر على 

حياتهم.
وأوضح أن النقابة وبالتعاون 
الوزارة قامت باس����تحداث  مع 
انتقال  البدالت مثل بدل  بعض 
وبدل حراسة وبدل عهده وغيرها 
من البدالت التي تفرضها حاجة 
العمل والت����ي نأمل ان تقر منذ 
عام 2007، ، الفتا الى ان بعض 
البدالت مازالت قيد الدراسة منذ 
عام 2006 وعند مراجعة اجلهة 
املختصة يكون الرد بأنها حتت 

الدراسة.
 بدوره ناشد عضو مجلس 
ادارة النقابة مس����اعد العجمي 
اجلهات املختصة بسرعة اقرار 
مطال����ب العم����ال خاص����ة بعد 
اس����تنفاد النقابة والوزارة لكل 
احمل����اوالت ولن يكون هناك أي 
طريقة اخرى سوى اإلضرابات 
واالعتصام والنزول للش����ارع، 
الفتا الى ان ديوان اخلدمة املدنية 
اوقع النقابة في حرج مع اجلمعية 

العمومية.

البحث، على اعتبارا أن اجلهة 
األصيلة هي مجلس األمة، ولكن 
املشرع أجاز أن يعهد في نظر 
املس���ائل املتعلقة باألحكام أو 
العقوبات الصادرة ضد النواب 
إلى جهة قضائية، وهذا ال يعني 
سلب اختصاص مجلس األمة في 
هذه القضية، موضحا ان فقدان 
العضوية يكون قبل االنتخابات 
بعد فوز املرشح على أن يتقدم 
بالطعن ذوو الش���أن خالل 15 

يوما من إعالن النتائج.
ونوه الى ان القضاء يتشدد 
دائما في شروط العضوية، ألن 
العضوية تعتبر شرفا عظيما 
ويجب أال يترشح لها أي شخص 
لديه سابقة جنائية أو أي مخالفة 
قانونية، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان مسألة حسن السير والسلوك 
للناخب تعتبر مسألة موضوعية 
غاية في التعقيد مت إس���نادها 

إلدارة االنتخابات.
ومن جهته قال استاذ القانون 

من الفنيني انفس����هم عن طريق 
االعتصام����ات الت����ي قاموا بها 

مؤخرا.
 واض����اف ش����قير ال����ى ان 
املطالبات تركزت حول البدالت 
التي يتناس����اها ديوان اخلدمة 
باستمرار وهي بدل النوبة وبدل 
العط����ل وبدل العم����ل اإلضافي 
وبدل املناط����ق النائية وغيرها 
من البدالت، مشيرا الى انه وحتى 

اإلفالت من جرمية مخلة بالشرف 
واألمانة، وإن أفلت من االثنني 
فإنه لن يفلت من شرط حسن 

السمعة.
وبدوره قال احملامي محمد 
من���ور املطي���ري ان اخلالف 
املط���روح واملثار حاليا يعتبر 
محكوم���ا في���ه م���ن الناحية 
القانونية والدستورية، ألننا 
امام حكم بات نهائي، خصوصا 
ان التزوير يعتبر أسوأ مظاهر 
خيان���ة األمانة، النطوائه على 
كذب، موضحا ان األمور تقاس 
من معيارين األول هو عقوبة 
اجلناية والثاني اجلرمية املخلة 
بالش���رف واألمانة، مبينا ان 
معيار عقوبة اجلناية هي اإلعدام 
او احلبس، والنص املشرع قصد 
أال يكون املرشح صدر عليه حكم 
باحلبس، كما ان���ه قد ينطبق 

املعيار الثاني.
واشار إلى ان اجلهة املختصة 
بنظر هذه املس���ألة تس���تحق 

املطالب التي تطالب بها النقابة 
منذ فترة طويلة، مناشدا ديوان 
اخلدمة املدنية سرعة االستجابة 
لطلبات الفنيني العاملني بالوزارة 
خاصة أن هذه املطالب استغرقت 
وقتا طويال ل����م يتخذ فيها أي 
قرار رغم املطالبات العديدة بها 
س����واء من قبل الوزارة متمثلة 
في شخص الوزير او من أعضاء 
مجل����س ادارة النقابة او حتى 

واض���اف قائال: بالنس���بة 
للجرائم املخلة بالشرف واألمانة، 
فإنه لم ي���رد تعريف لها، وما 
هو متفق عليه ان األفعال التي 
ترجع لضعف اخللق هي جرائم 
مخلة بالشرف واألمانة وذلك 
وفق أحكام محكمة التمييز، كما 
ان جرمية التزوير تعتبر مخلة 

بالشرف واألمانة.
إلى ش���رط  الفهد  واش���ار 
»حسن السمعة«، موضحا انه 
شرط مرتبط بعضوية مجلس 
األمة، ألن النائب هو في حكم 
ان  الع���ام، خصوصا  املوظف 
احملكمة الدستورية اشارت في 
حكمني سابقني إلى هذا الشرط 
واوضحت ان ش���رط السمعة 
تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية 
لعلو مكانتها وشرفها ويتعلق 

بالسلوك الشخصي.
ورأى الفهد ان احملكوم عليه 
باالمتناع عن النطق بالعقاب من 
عقوبة جناية فإنه ال يستطيع 

يوم االثنني املاضي والذي أبدى 
تفهما لتلك املطالب الس����يما ان 
جميعه����ا مش����روعة، موضحا 
انه على اس����تعداد تام حلل ما 
يتعلق بشؤون الوزارة ودعمه 
للمطالب التي تتعلق بالتأمينات 
االجتماعي����ة او ديوان اخلدمة 

املدنية.
من جانبه اشار عضو مجلس 
النقابة عوض شقير الى اهمية 

»العاملين بالمواصالت« إلقرار كادر خاص 
للفنيين ومساعدي الفنيين أسوة بالمهندسين

.. و»العاملين بالبلدية« إلقرار كادر الوظائف اإلشرافية
والفنية ومفتشي النظافة واإلعالنات والصالونات

وتأخيره يعد ظلم����ا فادحا يقع 
على هذه الشريحة التي تتحمل 
مسؤولية العمل وان هذه الشريحة 
أصبح����ت رواتبها أقل بكثير من 
الوظائف األخرى، مما يش����جع 
عل����ى عدم بذل املزيد من اجلهود 
والتفاني في العمل نظرا لشعورهم 
باالحباط الشديد لعدم مساواتهم 
بزمالئهم في وزارات الدولة األخرى 
الذي����ن مت اقرار وص����رف كوادر 
الوظائف  ف����ي  وبدالت للعاملني 
االشرافية. وأشار العرادة الى ان 
املطلب الثال����ث يتمثل في زيادة 
كادر الفنيني العاملني في الوظائف 
ذات الطابع الهندسي وذلك لتحسني 
مستواهم الوظيفي واملعيشي أسوة 
بزمالئهم املهندسني لعملهم الفعال 
واحليوي في تلك االدارات حيث مت 
سابقا اقرار كادر بزيادات ضعيفة 
ال تتماش����ى مع حجم وضخامة 
األعمال املنوطة بهم، األمر الذي أدى 
حلدوث فجوة كبيرة في الرواتب 

بينهم وبني زمالئهم اآلخرين.
وأضاف العرادة ان اغفال وعدم 
حتقيق وعدم اقرار هذه املطالب 
التي  العادلة املشروعة  العمالية 
تقدمت بها النقابة منذ فترة طويلة 
من قبل مجل����س اخلدمة املدنية 
وديوان اخلدمة املدنية يعد مؤشرا 
خطيرا لعدم التعاون مع النقابة 
وال يتماشى مع توجهات الدولة 
لتشجيع الشباب على العمل في 

اخلطة التنموية.

ثالثة سنوات وهي معروضة على 
جدول اعمال مجلس اخلدمة املدنية 
ومت جتاهلها رغم انها مستوفية 

جلميع الشروط املطلوبة.
وأكد العرادة ان مفتشي النظافة 
الوظائ����ف املذكورة  وش����اغلي 
يقومون بأعمال جليلة وش����اقة 
يتعرضون ويتحملون للكثير من 
املخاطر والصعاب وبسبب جتاهل 
هذه املطال����ب العادلة وقع ظلم 
واضح لعدم مساواتهم بزمالئهم 
اآلخرين، حيث ان مفتشي النظافة 
واالعالنات ال يتقاضون اي بدالت 
مثل املكافآت التش����جيعية وبدل 

املسمى الوظيفي.
كما أشار العرادة الى املطلب 
الثان����ي املتمثل في اق����رار كادر 
الوظائ����ف االش����رافية للعاملني 
ف����ي البلدية حيث ان عدم اقراره 

صرح رئي���س نقابة العاملني بوزارة املواصالت س���عد العازمي بأن 
النقابة تعرب عن أسفها لتجاهل مجلس اخلدمة املدنية إقرار كادر الفنيني 
ومس���اعدي الفنيني الذي يشمل ش���ريحة كبيرة من العاملني في القطاع 
احلكومي وموظف���ي الدولة. وقال ملا كانت هذه الش���ريحة من املوظفني 
بحاجة الى إقرار كادر خاص لهم أس���وة بزمالئهم املهندس���ني والذين مت 
اقرار كادر لهم مبكافآت متميزة. وأضافت ان الفنيني ومس���اعدي الفنيني 
يقومون بواجباتهم الوظيفية على الوجه األكمل وحرمانهم من حقوقهم 
املش���روعة وهي إقرار كادر خاص للفنيني ومساعدي الفنيني في جميع 
وزارات الدولة. وناش���د العازمي مجلس اخلدمة املدنية ضرورة اإلسراع 
في إقرار كادر خاص للفنيني ومس���اعدي الفنيني فقد طال انتظاره، لكي 
يرى النور في القريب العاجل، وذلك حتقيقا ملبدأ العدالة واملساواة وإقرار 
الكوادر واحلقوق املشروعة للعاملني في جميع الوزارات وان النقابة تسعى 

دائما للحفاظ على حقوق ومكاسب العاملني بالوزارة.

صرح رئيس املجلس التنفيذي 
البلديات  العربي لعمال  لالحتاد 
والسياحة، نائب رئيس مجلس 
العامل����ني في بلدية  ادارة نقابة 
الكويت محمد العرادة بأن مجلس 
اخلدمة املدني����ة وديوان اخلدمة 
املدنية يتحمالن املسؤولية كاملة 
لعدم املساواة والعدل بني العاملني 
في قطاع����ات الدولة، ويتحمالن 
التصعيدية  أيض����ا االج����راءات 
التي س����يقوم بها ممثلو العمال 

مستقبال.
وطالب العرادة مجلس اخلدمة 
املدنية ودي����وان اخلدمة املدنية 
بضرورة االس����راع القرار الكادر 
اخلاص لشاغلي وظائف مفتشي 
النظافة واالعالنات ومفتش����ات 
الصالونات ومفتشي صحة البيئة 
العاملني في بلدية الكويت أسوة 
بالعاملني اآلخرين في البلدية في 
مجال األغذية واجلهات احلكومية 
األخرى الذين مت انصافهم في وقت 
سابق، وأكد العراده ان هذا املطلب 
العادل واملش����روع يهم شريحة 
كبيرة من العامل����ني في البلدية 
الذين يؤدون واجبهم الوطني بكل 
أمانة وإخالص وتفان ويشاركون 
بلدهم في النهضة التنموية وأداء 
اخلدم����ات الضرورية واحليوية 

للوطن واملواطنني.
وأشار العرادة الى ان املذكرات 
اخلاصة املطالبة بإقرار الكادر مت 
اعدادها من قبل النقابة منذ اكثر من 

سعد العازمي

محمد العرادة

»الزراعة« : زيادة اإلنتاج في عدد 
عجول األبقار لعام 2010

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم ان 
نتائج الدراس���ة امليدانية ملركز ابحاث االبقار التابع للهيئة اكدت 

زيادة االنتاج في عدد عجول االبقار في الكويت لعام 2010.
وقال اخلبير في ادارة الثروة احليوانية بالهيئة د.الشافعي عمر 
في ندوة علمية بشأن تربية االبقار ان الهدف من انتاج العجول هو 

زيادة االعداد ذات االمكانات املتأقلمة على الظروف البيئية.
واش���ار الى اهمية زيادة نس���بة االكتفاء الذاتي من املنتجات 
احليوانية وايجاد مربني لالبقار المتهان تلك املهنة وزيادة العوائد 

االقتصادية لقسائم تربية االبقار وتقليل تكاليف االنتاج.
وقال ان زيادة عدد العجول تعد من االيجابيات اضافة الى عدم 

وجود اي نفوق واستقرار متوسط وزن املواليد من العجول.
وتطرق الى اهمية اعداد كمية االعالف التي تتغذى عليها العجول 

من حليب وعلف مركز وبرسيم واضافات غذائية.
واكد اهمية تناول البروتني للعجول وهي التي تسمى »االجسام 
املضادة« لتقويته ومنحه املناعة والتغذية في االيام االولى للحصول 

على القيمة الغذائية والهضم اجليد.
 واش���ار الى النتائ���ج األولية فذكر انه خالل موس���م والدات 
2010/2009 متت والدة 46 مولودا حيا »عجل وعجلة« مت فطامها 
جميع���ا اي لم ينفق اي مولود خالل فترة الرضاعة »اي ان معدل 
النفوق خالل فترة الرضاعة صفر %« ومتوسط وزن امليالد نحو 35 
كجم. وكذلك متوسط وزن الفطام نحو 133.1 كجم، ومعدل الزيادة 
الكلية خالل فت���رة الرضاعة نحو 98.1 كجم رأس ومعدل الزيادة 

اليومية خالل فترة الرضاعة نحو 956 جم/ رأس/ يوم.

الرومي بحث مع مندوب معهد
التدريب الكوري التعاون الثنائي

محمد الرومي مستقبال ليم يونغ جاي

ف���ي إط���ار س���عي دي���وان 
اخلدمة املدني���ة الدائم للتعرف 
النظم والتطبيقات  على أحدث 
والبرامج التدريبية املتخصصة 
بهدف االرتقاء مبس���توى االداء 
الوظيفي ملوظفي وزارات وهيئات 

الدولة.
استقبل وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي مبقر الديوان 
مندوب معهد التدريب الكوري ليم 
يونغ جاي، وذلك بهدف التعاون 
بني الكويت وجمهورية كوريا في 
مجاالت التدريب الفني واالداري 
واملشاريع وتبادل اخلبرات في 
مختل���ف ال���وزارات احلكومية 
بهدف تنمية امله���ارات االدارية 
والقيادية للعاملني في اجلهات 
احلكومية وتزويدهم باخلبرات 
الالزمة باالضافة الى اطالعهم على 
أهم املفاهيم والنظريات املتعلقة 

بالعمل.

وقد مت خالل االجتماع مناقشة 
البرام���ج املس���تقبلية املتعلقة 
العامل���ني في اجلهات  بتدريب 
احلكومية في جمهورية كوريا 
التدريبية  البرام���ج  وجدول���ة 
التس���هيالت اخلاصة  وبح���ث 
بالس���فر واالقام���ة للمتدربني، 

وكذلك االستفادة من املستشارين 
واخلبرات الكورية في املجاالت 

التدريبية.
وقد مثل ديوان اخلدمة املدنية 
في االجتماع طارق اخلالد � الوكيل 
املساعد لشؤون البعثات ونظم 

املعلومات.


