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خالل حفل تكرمي املشاركني في البرامج التدريبية لديوان اخلدمة املدنية

الفهد: تنمية العنصر البشري ضرورة لتنفيذ اخلطة التنموية 

هو رؤية لوجوب خلق مؤسسات 
البشرية  قوية وداعمة للتنمية 
وذلك من خالل دعم قطاع التدريب 
والتعلي����م والتنمية البش����رية 
بجميع صورها.يذكر ان عرضا 
موجزا لفعاليات برامج التنمية 
املنف����ذة تخلل حفل  البش����رية 
التكرمي ف����ي إطار دعم توجهات 

اخلطة التنموية للدولة.

ودراسات عليا وذلك في 26 دولة 
على مستوى العالم في حني ان 
املوفدين املستمرين باإلجازات 

الدراسية 2120 موظفا.
بدوره قال األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بصفته 
ممثال عن املشاركني عادل عبداهلل 
الوقيان ان تركي����ز التنمية في 
القطاع البشري في الكويت امنا 

11 برنامج����ا تدريبيا متخصصا 
استفاد منها 114 قياديا وفنيا في 

مختلف املجاالت.
وأعلن ان الديوان بصدد تنفيذ 
برامج تدريبية عدة اخرى مع هذه 
الدول الصديقة ويبحث توقيع 
اتفاقات تدريبية مع دول صديقة 
التدريب  أخرى لتنويع مصادر 
واالستفادة من اخلبرات العلمية 

املوجودة في تلك الدول.
وذكر الزب����ن ان الديوان نفذ 
في اخلطة الس����نوية في مجال 
التدريب احمللي ملوظفي الدولة 75 
برنامجا تدريبيا ملختلف الفئات 
الوظيفية شارك فيها اكثر من 1500 
موظف من شاغلي الوظائف العليا 
والوسطى واالشرافية والتنفيذية 
واملعينني اجلدد إضافة الى أكثر 
من 1200 برنامج خاص نظمتها 
اجله����ات احلكومية بعد موافقة 
الدي����وان عليها بنظ����ام التعاقد 
واس����تفاد منها أكثر من 10000 
متدرب.وقال ان هناك ما ال يقل 
عن 600 موظف موفدين في بعثات 
خارجية للمشاركة في العديد من 
املؤمترات والندوات وورش العمل 
واملنتدي����ات العربية والعاملية، 
ان املوفدين املس����تمرين  مبينا 
بالبعثات العلمية يناهز عددهم 
1500 موظف للحصول على درجات 

حد س����واء.ودلل الزبن على ان 
اإلحصاءات الشهرية والفصلية 
تؤكد التصاعد املستمر في إعداد 
املتدرب����ني واملوفدين في برامج 
الداخلية واخلارجية،  التدريب 
مشيرا الى توقيع الديوان ثالثة 
اتفاقات مباش����رة مع حكومات 
)اململك����ة املتح����دة � الياب����ان � 
سنغافورة( مت مبوجبها تنفيذ 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد ان االستثمار والتنمية 
احلقيقية هي االستثمار في البشر 
وتنمية اإلنسان الكويتي لتحقيق 

تنمية شاملة للبالد.
جاء ذل����ك في كلم����ة ألقاها 
افتتاح حفل  ف����ي  الفهد  الوزير 
تكرمي املش����اركني ف����ي البرامج 
التدريبية والتنموية املنفذة عن 
طريق االتفاقات مع احلكومات 
الصديقة )اململكة املتحدة � اليابان 
� سنغافورة( والذي نظمه ديوان 

اخلدمة املدنية أمس األول.
وأضاف الش����يخ احمد الفهد 
»ان حتقيق أهدافن����ا في تنمية 
الفرد تكمن في التعاون مع الدول 
التي س����بقت الكويت في تطور 
املواطن عن طريق عمل دورات 
على كل املستويات حتى نحقق 
التوازن ب����ني التنمية في البنية 
التحتية واالس����منتية والتنمية 
البشرية«، داعيا القياديني في كل 
مرافق الدولة الى تنمية العنصر 
البشري حتى يكون للمواطنني 
اسهامات واضحة في تنفيذ اخلطة 
التنموية واجنازها مهما كلف األمر 

ومهما كانت الصعاب.
من جهت����ه أكد رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
ح����رص الديوان عل����ى معاونة 
اجله����ات احلكومية ف����ي اجناز 
اخلط����ط والبرام����ج التدريبية 
السنوية ودعمه كافة االجتاهات 
الت����ي تعنى بالتنمي����ة اإلدارية 
والبشرية مبا يتفق مع مختلف 
البرامج التنموية للدولة واالرتقاء 
بأداء األفراد واملؤسس����ات على 

»الديوان« يشارك في ملتقى اجلمعية 
اخلليجية لإلعاقة أبريل املقبل

يقدم ديوان اخلدمة املدنية ورقة عمل على هامش ملتقى اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة احلادي عشر الذي تستضيفه الكويت خالل 

الفترة من 5 الى 7 ابريل املقبل حتت شعار »تشغيل االشخاص 
ذوي االعاقة بدول مجلس التعاون اخلليجي: االنظمة والقوانني 

وبيئات العمل« في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت ـ الكويت 
وذلك حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال مدير ادارة االختيار في ديوان اخلدمة املدنية راتب العريفان 

ان مشاركة ديوان اخلدمة املدنية في امللتقى تأتي اميانا منا بأن 
رعاية املعاقني تعد احد املعايير املهمة لتقدم اي امة، حيث حتظى 

هذه الرعاية باهتمام كبير ومتزايد في الدول املتقدمة لكونها رسالة 
سامية ذات ابعاد انسانية شريفة ونبيلة كما انها امانة في اعناق 

جميع املسؤولني واملواطنني. فوزية اإلبراهيم تقدم لوحة إلى الشيخ أحمد الفهد

»االمتياز لالستثمار« راع رئيسي 
حلملة »ركاز« لتعزيز األخالق

الصندوق الكويتي يستعرض جهوده 
اإلمنائية في ملتقى »كويتي وأفتخر«

أعلنت ش����ركة االمتياز لالستثمار عن رعايتها الرئيسية حلملة 
»ركاز« الثانية عش����رة لتعزيز األخ����الق التي تقام هذا العام حتت 
ش����عار »اعلنت احترامي« لتعزيز قيمة االحترام عند الش����باب في 
الفترة من 3 الى 30 مايو املقبل.وبهذه املناس����بة، قال مساعد املدير 
العام لشركة االمتياز لالستثمار سالم العويد االبراهيم: إميانا منها 
بأهمية الدور املجتمعي في دعم ورعاية 
فعاليات وبرامج املجتمع الهادفة واملفيدة 
تسعى شركة االمتياز لالستثمار لتقدمي 
رعاية رئيس����ية النشطة حملة »ركاز« 
لتعزيز األخالق الت����ي تنظم هذا العام 
حتت شعار »اعلنت احترامي«، مشيرا 
الى ان احلمالت السابقة حققت جناحا 
باهرا والقت إقباال كبيرا نظرا لبساطتها 
وعفويتها وقربها من الشباب في اماكن 

تواجدهم.
واوضح االبراهيم في تصريح صحافي 
ان مش����روع حملة ركاز هي عبارة عن 
مشروع إعالمي يهدف إلى تعزيز األخالق 
ومعاجلة الظواهر السلبية في املجتمع وذلك من خالل التنسيق مع 
مؤسسات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، حيث يتخذ هذا املشروع 
من احلمالت اإلعالمية وسيلة له إليصال األفكار التي يريد نشرها 

للجميع.
وبنينّ ان حملة ركاز تسعى الى حتقيق العديد من األهداف منها: 
الدعوة إلى االعتزاز والتمسك مببادئنا وتراثنا األصيل، ومعاجلة 
الظواهر األخالقية الدخيلة على مجتمعنا احملافظ وتوعية الشباب 
والشابات بسلبية تلك الظواهر، وهو االمر الذي يتماشى مع سياسة 
الشركة االجتماعية وقناعتها بأهمية الدور املجتمعي للقطاع اخلاص 
في تنمي����ة املجتمع وتعزيز دور االفراد االيجابي ملا لذلك من قيمة 

مضافة الي مجتمع متطور يهتم ببناء الفرد.

حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
يشارك الصندوق الكويتي في رعاية امللتقى السنوي الرابع »كويتي 
وأفتخر«، ف���ي أرض املعارض الدولية مبنطقة مش���رف.وقالت 
مديرة إدارة االعالم بالصندوق الكويتي منى العياف، ان مشاركة 
الصندوق في فعاليات امللتقى إلى جانب رعايته الرسمية له تتمثل 
في املش���اركة في املعرض املصاحب، 
حيث يخصص الصندوق جناحا خاصا 
يستقبل فيه زواره ويقدم لهم شرحا عن 
طبيعة عمل الصندوق الكويتي وأنشطته 
التنموية وإسهاماته في التنمية العاملية، 
باإلضافة إلى عرض أحدث املطبوعات 
واإلصدارات للتعريف بجهوده اإلمنائية 
في الدول التي يتعاون معها منذ إنشائه 

عام 1961 حتى اآلن.
وأضافت العياف ان امللتقى اكتسب 
أهمي���ة كبيرة بعد النجاح الذي حققه 
في دوراته السابقة وأيضا بسبب دعمه 
ملشاريع الشباب الكويتي.موضحة أن 
رعاية الصن���دوق ملثل هذه التجمعات الش���بابية الوطنية تأتي 
بهدف دعم النشاطات احمللية التي تنظمها املؤسسات واالحتادات 
الوطنية، باإلضافة إلى إبراز جهود الصندوق في مجاالت التنمية 
املختلف���ة خاصة أن دور الصندوق لم يع���د يقتصر على العمل 
التنموي اخلارجي فقط، حيث له العديد من البصمات الواضحة 
على الصعيد احمللي كتشجيعه ودعمه للقطاع اخلاص الكويتي 
وذلك من خالل إعطاء هامش أفضلية للشركات الكويتية وكذلك 
للشركات األجنبية املتآلفة معها، لتنفيذ املشروعات التي ميولها 
إلى جانب تش���جيع الشركات الكويتية واألجنبية على استخدام 
املواد واملنتجات الوطنية.باإلضافة إلى برنامج تدريب املهندسني 
الكويتيني حديثي التخرج الذي دخل في عامه السابع على التوالي 
وبنجاح كبير، حيث مت تخريج 11 دفعة بواقع 215 مهندسا ومهندسة 

يعمل معظمهم في القطاع اخلاص الكويتي.

سالم العويد اإلبراهيم 

منى العياف

نقل تبعية أمالك الدولة
 إلى البلدية بداًل من »املالية«

»التربية« لم تلغ التعاقدات اخلارجية 
مع املعلمني في تونس ومصر

علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء قرر نقل تبعية امالك الدولة العامة 
واخلاص����ة من وزارة املالية الى وزارة الدولة لش����ؤون البلدية، وذلك 
العطاء تفويض ش����امل بالصالحيات الجهزة البلدية مبتابعة تطبيق 
ازالة التعديات على امالك الدولة وازالة املخالفات اخلاصة باملواطنني 
او العام����ة للجه����ات احلكومية االخرى.وذكرت مص����ادر ان قرار نقل 
التبعية جاء بعد تعارض تطبيق قرارات جلنة التعديات وتداخلها مع 
اختصاصات وزارات اخرى مما يعطل تطبيق النظام والعمل به، مبينا 
ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة بني عدة جهات حكومية توصلت 
لتحديد جهة واحدة مش����رفة ومنفذة على متابعة التعديات وهو االمر 

الذي حظي بدعم مجلس الوزراء له واعتماده.
موسى أبو طفرة  ٭

أكدت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
وزارة التربي����ة لم تلغ جلان التعاق����دات اخلارجية مع املعلمني في كل 
من تونس ومصر، مش����يرة إلى إرجاء عمل هذه اللجان حتى استقرار 
األوضاع في البلدين.وأش����ارت احلمود في تصريح للصحافيني خالل 
استقبالها طلبة مدارس منطقة األحمدي التعليمية في مسيرة طالبية 
أقامها مركز اإلرشاد والتوجيه األسري أمس لإلعالن عن انطالق احلملة 
الوطنية لنبذ العنف إلى تنسيق وزارة التعليم العالي واملكتب الثقافي 

في البحرين بشأن وضع الطلبة الكويتيني الدارسني في جامعاتها.
وقالت ان الطلبة الذين توقفت الدراسة في جامعاتهم عادوا إلى البالد 
في حني استكمل باقي طلبتنا دراستهم في اجلامعات التي التزال الدراسة 
مس����تمرة فيها، مؤكدة على التنسيق بشكل مستمر مع املكتب الثقافي 
في البحرين.وذكرت أن الوزارة نصحت الطلبة الذين توقفت الدراسة 
في جامعاتهم في البحرين بالعودة إلى الكويت مع التعهد »بأنه سيتم 

التعويض عليهم بالتنسيق بني املكتب الثقافي وهذه اجلامعات«.
وفيما يتعلق بأوضاع الطلبة األربعة الدارسني في اليابان اطمأنت 
احلمود على سالمتهم جميعا، مشيرة إلى أن الطلبة الذين يدرسون في 
جامعات توقفت فيها الدراسة سيعودون في القريب العاجل إلى البالد 
إلى حني انتظام الدراس����ة فيها مع احل����رص على حفظ حقوق الطلبة 

وما قد يفوتهم من دراسة.
وقالت ان االتصال جار مع ديوان اخلدمة املدنية حول تعيني املعلمني 
من غير محددي اجلنسية في املدارس على أن حتدد الوزارة احتياجاتها 

الفعلية للمواد الدراسية املختلفة.
وحول أنشطة احلفل رحبت احلمود بجهود طلبة منطقة األحمدي 
التعليمي����ة، قائلة ان هذا احلفل ي����دل على حرص املنطقة على قضية 
القضاء على العنف الطالبي وتعزيز قيم املواطنة والوالء للوطن ونبذ 

العنف وقبول الرأي اآلخر في نفوس الطلبة.

اخلميس أكد في ندوة الصالون اإلعالمي ضرورة أن تصان كرامة اإلعالمي وصحته ليقوم بعمله بصورة صحيحة

السندان: احلادث ترك أثرًا كبيرًا في نفسي وحطم معنوياتي

الوهيب: 35% من نساء الكويت يتعرضن للعنف الزوجي
أكدت أمني سر جمعية مقومات 
الوهيب  حقوق اإلنس����ان منى 
ضرورة استذكار مسيرة كفاح 
املرأة منذ عشرات السنني لنيل 
املدني����ة واالجتماعية  حقوقها 
الت����ي واجهت خاللها التحديات 

والصعاب.
وقالت: على الرغم من حتقيق 
املرأة لبعض هذه احلقوق فمازالت 
النساء الكويتيات محرومات من 
كثير منها، ولن يكتمل عرس املرأة 

الكويتية إال بإقرار جميع احلقوق 
الواردة في قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية. اما بشأن االنتهاكات 
التي مازالت تتعرض لها املرأة 
إلى  الوهيب  الكويتية فأشارت 
أن العنف الزوجي أبرزها مطالبة 
بسن التشريعات الالزمة حلماية 
املرأة من هذه الظاهرة والتصدي 
السبل بعدما أوضحت  لها بكل 
دراسة أعدها املستشار في محكمة 
االستئناف د.عادل الفيلكاوي أن 

نس����بة دعاوى التفريق للضرر 
الزوجي بلغت  العنف  بس����بب 
30% من جمل����ة قضايا االحوال 
الشخصية كما اشارت الدراسة ان 
35% من نساء الكويت يتعرضن 
الى الضرب وااليذاء اجلس����دي 
وان هناك الكثيرات من السيدات 
العامالت اللواتي وصلن الى مراكز 
مرموقة يتعرضن للضرب وال 
يستطعن االفصاح او الشكوى 
خوفا م����ن الفضائح مؤكدة بأن 

الشريعة اإلسالمية ضد العنف 
وظلم املرأة.

وتطرقت الوهيب الى بعض 
احلقوق املدنية واالجتماعية التي 
تطالب بها املرأة الكويتية منها 
على س����بيل املثال احلق مبنح 
اجلنسية لزوجها وابنائها غير 
الكويتيني اسوة بالرجال، ومنح 
القرض االس����كاني دون فوائد، 
الكويتية املتزوجة  وأن تعطى 
من غي����ر كويت����ي ولديها أبناء 

حق كفالة ابنائها وزوجها، كما 
ذكرت كذل����ك بقضية حق ربات 
البيوت ف����ي اختيار عملهن فقد 
شهد عام 2010 رفض جلنة املرأة 
مبجلس األمة اقتراحا ينص على 
ص����رف مبلغ 250 دينارا لربات 
البيوت نظير دورهن االسري في 
البيوت، وفي هذا املضمار دعت 
اجلمعية الى سن التشريعات التي 
تكفل للمرأة حق االختيار في أن 
تعمل داخل البيت أو خارجه من 

القانون تضمن  خالل بنود في 
التوازن فيما بني احلماية الفعلية 
الدولة من جهة  لتنمية شؤون 
ومصلحة تربية االبناء الذين ان 
خرجت امهاتهم للوظائف فإنهن 
يضطررن لالعتماد على اخلادمات 
في التنشئة الالتربوية من جهة 
أخرى والتي من شأنها طبعا ان 
تؤثر سلبا على االجيال واملجتمع 

برمته
ليلى الشافعي  ٭

القدرة على التنفس.
وقد اشاد السندان باللواء 
الذي  القيادي  الفهد  س���ليمان 
ابتعد عن هذه االجواء التي قد 
تسيء لسجله ولم يحضر ايا 

من هذه املؤمترات.
وقد ب���ارك جميع احلضور 
للسندان ش���فاءه وعودته الى 
الكويت ساملا، وقد اكدوا على 
انه ل���م ولن يغفروا اصابة اي 
اعالمي او صحافي بأذى، كما 
ش���جعوا محمد السندان على 
اس���تمراره في حماسه املهني 

بعد هذا احلادث.
وقد وجه سؤال للسندان في 
احدى املداخ���الت حول كيفية 
اس���ترداد حقه قانونيا، حيث 
اجاب انه منذ عودته الى الكويت 
وهو عازم على رفع قضية في 
النيابة العامة الس���ترداد حقه 
ال���ذي لن يتخل���ى عنه، وذلك 
لتشجيع زمالئه االعالميني على 
وضع حد لتلك االعتداءات التي 
يتعرض لها االعالمي اثناء تأدية 
عمله بداية م���ن االذى بالقول 
حتى الضرب واالهانة، مضيفا 
انه البد من وضع تش���ريعات 
حتمي الصحافيني، مشيرا الى 
ان اهمال مثل هذا االمر سيجعل 

الوضع يزداد سوءا.
عائشة الجالهمة  ٭

كما وجه الشكر لكل من وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الروضان ود.موضي  روضان 
احلمود وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ووزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون الذين 
اعتبر اهتمامهم به وحبهم له 
شيئا كبيرا لديه ويعتبره تاجا 

على رأسه.
وفي رواية السندان للحادث 
الذي تعرض له، قال: تعرضت 
للضرب املبرح والعش���وائي 
من قبل القوات اخلاصة بندوة 
النائ���ب د.جمع���ان احلربش 
بديوانه في 8 ديسمبر املاضي، 
وقد كنت مستغربا من وجود 
قوات خاصة في الندوة، ولكن 
لم اتوقع ابدا انهم س���يعتدون 
علي بهذا الش���كل من الضرب، 
حيث كنت ذاهبا للندوة لتغطية 
هذا ا حل���دث وال اعلم ملاذا مت 
جتاهلي كمواطن قبل ان اكون 

محررا.
واضاف: وعل���ى الرغم من 
اس���تعدادي وتعليقي لهويتي 
وقيامي بنقل احل���وارات بني 
النائب جمعان حربش ود.وليد 
الطبطبائي والتي كانت في فناء 
املنزل، فوجئت بضربي بشكل 
عشوائي حتى اصبت بضربة في 
رأسي اصابتني باالغماء وعدم 

اجلزيرة ال���ذي مت اغتياله في 
احد الكمائن التي نصبت له في 
ليبيا اثناء تأدية عمله، مؤكدا 
على ضرورة احترام قدس���ية 

العمل االعالمي.
وقد وجه محمد الس���ندان 
الش���كر الى احلض���ور الذين 
الى الصالون  اهتموا باملجيء 
الستقباله والى كل االعالميني 
الذي���ن وقفوا  والصحافي���ني 
بجانبه خالل محنته وعالجه، 
واضاف: ما حدث معي شيء لم 
اكن اتصوره وال اتخيله، فقد 
ترك ذلك احلادث اثرا كبيرا في 
نفسي وحتطيم معنوياتي، لكن 
تلك املعنويات قد ارتفعت جدا 
بعد وقوف زمالئي االعالميني 

بجانبي اثناء رحلة عالجي.
كما وجه الس���ندان الشكر 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد وجميع 
النواب والوزراء لسؤالهم عنه 

بصورة مستمرة.
كما ذكر السندان بعضا من 
الشخصيات التي وقفت بجانبه 
في محنت���ه ومنهم مش���اري 
العنجري ويوس���ف الفضالة، 

اختلف���ت ن���دوة الصالون 
االعالمي � االثنني املاضي � عن 
مثيالتها من الندوات السابقة، 
حيث لم يكن هناك حوار معني 
او قضي���ة مطروحة للنقاش، 
حي���ث اقام امللتق���ى االعالمي 
العربي حفل عشاء الستقبال 
الصحافي محمد السندان احملرر 
في جريدة السياس���ة والعائد 
من رحلة عالج في املانيا بعد 
3 اشهر من العالج اثر تعرضه 
الصابة حلقت به بسبب احداث 
ندوة »اال الدستور« في ديوان 
النائب د.جمعان احلربش في 
وقت سابق، والذي دفع الثمن 
غاليا في س���بيل الكلمة احلرة 
ورفضه لقمع احلريات وانتهاك 
الكرامات، مؤكدا على اصراره 
على اس���ترداد حقه بالش���كل 

القانوني.
حضر الى الصالون االعالمي 
الذي شهد اول حديث بالتفصيل 
للسندان عن ذلك احلادث الذي 
تعرض له عدد من الشخصيات 
املعروفة في املجتمع الكويتي 
على املستويني االعالمي والفكري 
وعدد من الصحافيني واالعالميني 
الكويتيني الذين حرصوا على 
استقبال محمد السندان واملباركة 

له بالشفاء.
وعبر ماضي اخلميس االمني 

العام لهيئ���ة امللتقى االعالمي 
العربي عن استيائه الشخصي 
جراء ما يحدث لالعالميني من اذى 
وضرر، قائال: البد من ان تصان 
كرامة االعالمي وصحته ووضعه 
اثناء تأديته لعمله حتى يتاح 
له القيام به بصورة صحيحة، 
لذلك يجب ان يكون للصحافي 
وضع خاص في تغطية االحداث 
مع عدم تعمد التعرض له باالذى 
املعنوي واملادي وهو ما قد يؤثر 
على نفس���يته ومعنوياته في 

املستقبل.
كما وجه اخلميس التعازي 
ملقتل الشهيد علي حسن اجلابر 
رئيس قسم التصوير في قناة 

ماضي اخلميس مكرما السندان

)كرم ذياب( الشيخ أحمد الفهد ومحمد الرومي يتوسطان املكرمني  

سأرفع قضية 
في النيابة العامة 

السترداد حقي الذي 
لن اتخلى عنه


