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 خالل ورشة عمل لتطوير قطاع خدمات املستهلكني في دول املجلس

 «الكهرباء»: تكامل مسيرة التواصل لدول التعاون
   تتيح الفرصة لتعزيز جسور التعاون ونشر الثقافة

  ولفت الى ان الورشة تشمل 
الذكية  التعرف علــــى األنظمة 
الناجحة لتحســــني  والتجارب 
االنظمة واالجــــراءات في مجال 
خدمة املشترك مشيرا الى اهمية 
دور النشاط التسويقي في تطوير 
خدمات الكهرباء واملاء حيث مت 
الورشة  تخصيص ورقتني في 
للتباحث في هذا املوضوع وكذلك 
ملوضوع حتصيل املســــتحقات 
باالطــــالع على جتــــارب الدول 

املشاركة.
 ٭  دارين العلي 

وصلــــت إليهــــا دول املجلــــس 
تضع حتديــــات امــــام وزارات 
الكهرباء فيها للوفاء باحتياجات 
املشتركني مبا يتماشى مع هذه 
التنمية وإال فقدت ثقة املشتركني 

واملستثمرين.
  ولفت الى ان الورشة تتناول 
اهم احملاور التي تشــــكل آفاقا 
لتطوير خدمات املشتركني في 
دول التعاون حيث تطرح ١٢ ورقة 
تناقش كيفية متابعة شــــكاوى 
املشتركني وذلك لتطوير اخلدمة 

املقدمة.

 نظمت وزارة الكهرباء واملاء 
امــــس الورشــــة الرابعة حول 
اخلطط احلالية واملســــتقبلية 
لتطوير قطاع خدمات املشتركني 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
بحضور الوكيل املساعد لشؤون 
املســــتهلكني م.جاسم اللنقاوي 
ورئيس فريق خدمات املشتركني 
بــــدول مجلس التعــــاون خالد 
املهندي وممثلي قطاعات خدمات 

املستهلكني في دول التعاون.
  وافتتحت الورشة التي تستمر 
على مدى يومني بكلمة للنقاوي 
رحب فيها باحلضور الفتا الى 
آفــــاق جديدة مبــــا يعزز  فتح 
فــــرص العمل في قطاع خدمات 

املشتركني.
  وأكد عزم الوزارة على توفير 
كل الظروف إلجناح اهداف الورشة 
وإتاحة املجال للمســــاهمة لكل 
االطراف املعنية لتطوير قطاعات 
خدمات املشتركني آمال ان تسفر 
الورشــــة عن نتائج تستجيب 
للتطلعات املرجوة ومتكن من 
إرساء خدمات تساهم في تطوير 

قطاع خدمات املشتركني.
  ولفت الى ان اهم عناصر تقدمي 
اخلدمة ان تكون تنافسية مؤكدا 
انه ال قبول فــــي الوقت الراهن 
خلدمــــة ال يتوافــــر فيها معيار 
اجلودة وال تكون بسعر مناسب 
وال يتم توفيرها في الوقت الذي 

يتوقعه املشترك.
  وأوضــــح ان التنميــــة التي 

 م.جاسم اللنقاوي مع احلضور في اللقاء

 خالل مؤمتر صحافي أقامته جلنة شؤون املرأة مبجلس الوزراء

 لطيفة الفهد: للمرأة الكويتية دور كبير في عملية التنمية
في جميع مجاالت تنمية املجتمع 
واهمها املجـــال االقتصادي الذي 
الفقـــري لتنمية  العمود  يعتبر 

وتقدم املجتمعات.
  واوضحـــت ان املرأة حصلت 
على العديد من املكتسبات املدنية 
والرعاية السكنية في ظل الدعم 
الذي توليه احلكومة برئاسة سمو 
الشـــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
  واكدت ان الندوة ستناقش عدة 
محاور تتعلق باســـهامات املرأة 
الكويتيـــة خالل عشـــرين عاما 
التطور  التحرير من منظور  من 
التشريعي والسياسي، كما تتناول 
مشاركات جلنة شؤون املرأة في 
املجتمع الكويتي واملنظمات الدولية 
واالقليمية واالتفاقيات مع الدول 
الشقيقة والصديقة واملؤمترات 
والندوات، كما ان اللجنة بصفتها 
اجلهة الرسمية التي تعنى بشؤونها 
املرأة وقضاياها تعمل على دعم 
التمكني االجتماعي للمرأة الكويتية 
مبا يتفق مـــع الثوابت الكويتية 
الكويتي  وخصوصيـــة املجتمع 
ورفع الوعـــي الثقافي للمرأة في 

جميع املجاالت.
الـــى ان احللقـــة    واشـــارت 
ســـتتعرض الى طموحات املرأة 
الكويتيـــة في مجـــاالت التنمية 

املستدامة.
 ٭  دارين العلي 

يجعلها تتقدم وتتطور وتواكب 
ما هو جديد.

  واضافت الشيخة لطيفة الفهد 
قائلة ان املرأة الكويتية تقوم بدور 
التنميـــة االجتماعية  متميز في 
من خالل اجلهود التي تبذلها في 
منظمات املجتمع املدني بعد تكوين 
العديـــد من اجلمعيـــات االهلية 
واملهنية والثقافية باالضافة الى 
اجلمعيات النسائية املتخصصة 
رغم قلة املوارد املادية، وعزوف 
الكوادر البشرية ذات التخصص 
واخلبـــرة وضعف التواصل بني 
مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات 
االقليميـــة والدولية وقوة تأثير 

املوروث الثقافي واالجتماعي.
الشـــيخة لطيفة    واوضحت 
الفهد ان مـــا حصلت عليه املرأة 
الكويتية جاء بعد الرعاية الكرمية 
التي يوليها صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمـــد والذي 
العربية  الدول  التنمية في  اولى 
اهتماما بالغا مما له األثر الكبير 
في تنمية املرأة العربية بشـــكل 
عـــام واملـــرأة الكويتية بشـــكل 
خاص من خالل انشاء صندوق 
لتنمية املشروعات الصغيرة تابع 
جلامعة الدول العربية ودعمه لهذا 
الصندوق بــــ ٥٠٠ مليون دوالر 
خـــالل القمـــة االقتصادية التي 
الكويت في ٢٠٠٩  اســـتضافتها 
وهو ما انعكس بصورة ايجابية 

 اعلنت رئيســـة جلنة شؤون 
املرأة الشيخة لطيفة الفهد السالم 
الصباح عن قيـــام اللجنة بعقد 
حلقة نقاشية األربعاء ٢٣ اجلاري 
حتت عنوان «دور املرأة الكويتية 
في التنمية والتقدم» خالل مؤمتر 

صحافي لها امس.
  واعربت عـــن اميانها بالدور 
احليـــوي والفاعل الذي تقوم به 
املـــرأة الكويتية في بناء وتنمية 
املجتمع وحتقيق التنمية املستدامة 
حيث اظهرت االحصائيات معدل 
مشـــاركة املرأة في قـــوة العمل 
الكويتية بشـــكل مطرد ومبعدل 
متنام حيث كانت نسبة مشاركة 
اإلناث ٤١٪ عام ١٩٩٥ وتطورت الى 
٣٥٪ عام ٢٠٠٠ ثم اصبحت ٤١٪ 

عام ٢٠٠٥ وتعدت اآلن ٥٠٪.
  واكدت على ان املرأة اصبحت 
شريكا أساسيا للرجل في جميع 
خطط التنمية التي تقوم بها حكومة 
الكويت خاصة بعد حصولها على 
قدر واف من التعليم ما فتح امامها 
املجال للحصول على العديد من 
الوظائف وتقلدت عددا من املناصب 
القيادية كما شهدت الفترة االخيرة 
دخول املرأة الكويتية الى السلك 
العسكري حلاجة املجتمع واميانا 
بدورها في معاجلة بعض القضايا 
املجتمعية وتعزيزا وتأكيدا على 
قدراتها وما تتميز به من امكانات 
وثقة في النفس وتقبلها لكل ما 

 الشيخة لطيفة الفهد 

 هيئة إدارية جديدة لرابطة املرأة واألسرة اخلليجية
املرأة   أعلنت رئيســـة رابطة 
واألســـرة اخلليجية في مجلس 
العالقات اخلليجية الدولية د.ليلى 
السبعان عن تشكيل هيئة إدارية 
جديدة لفرعه بالكويت مؤلفة من 

خمس ناشطات كويتيات.
  وقالت د.الســـبعان لـ «كونا» 
أمـــس ان املجلس الـــذي يعتبر 
أول شبكة ملنظمات دولية بهوية 
خليجية مقيدة في بريطانيا منذ 

ديسمبر ٢٠٠٥ اعتمد آمنة حاكم 
املقهوي  كمنسقة للجان وبثنية 
للجنة االجتماعية وسميرة القناعي 
للجنة االعالمية ود.نرمني احلوطي 
النقي  الثقافية وجنـــالء  للجنة 

عضوا.
  وأضافـــت ان الهيئة اجلديدة 
شاركت في احتفالية عيد األسرة 
واملرأة في الكويت وفي احتفالية 
التي  الكويتيـــة  الشـــهيدة  يوم 

تدشـــنها رابطة املرأة واألســـرة 
اخلليجية (وفا) ســـنويا تقديرا 
لـــدور الشـــهيدة الكويتية ابان 

االحتالل اآلثم للكويت.
  وأشارت في هذا الشأن الى فتح 
الترشح جلائزة الشخصية  باب 
 ٢٠١١ النســـائية اخلليجية لعام 
عـــالوة على فعاليات وأنشـــطة 
أخرى تبرز دور املرأة اخلليجية 

في احملافل الدولية.

  يذكر ان الكويت اســـتضافت 
الذي  املـــرأة االول  أخيرا ملتقى 
أوصى باالهتمـــام وإجراء مزيد 
من الدراســـات امليدانية وتنظيم 
الندوات الثقافية املتعلقة بأمور 
الوعي  املرأة واإلرشـــاد وزيادة 
األسري وتوضيح أساليب التنشئة 
االجتماعية واالهتمام بتنمية املرأة 
تنمية شاملة وتفعيل دور وسائل 

اإلعالم خلدمة املرأة. 
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 طالب عضو مجلس ادارة جمعية املعلمني وجلنة الكادر 
سعود العازمي اللجنة التشريعية مبجلس االمة بأن حتسم 
اللجنة قرارها خالل االجتماع الذي ستعقده اليوم في شأن 
القانون املقترح اجلديد اخلاص بتعديل بدالت ومكافآت أعضاء 
الهيئة التعليمية في التربية واملعد من قبل اجلمعية ومت تقدميه 
الى مجلس األمة من قبل النواب 
د.جمعان احلربش وفالح الصواغ 
الطبطبائي ود.فيصل  ود.وليد 
املسلم ومحمد هايف، وان تتخذ 
اللجنة قرارها وفقا ملا هو مأمول 
منها وعلى موجب التفهم الكبير 
الذي أبداه رئيس اللجنة النائب 
حســـني احلريتي عقـــب لقائه 
بوفد جلنة الكادر املشـــكل من 
قبل مجلـــس ادارة اجلمعية في 

فبراير املاضي.
  وأكد العازمي ضرورة عرض 
القانون على اللجنة املشـــتركة 
لرفعه الى املجلس ملناقشـــته والتصويت عليه في جلسة 
مجلس األمة التي ستعقد يوم ٥ أبريل املقبل حسب اجلدول 
املعتمد من قبل املجلس، معربا في الوقت نفســـه عن أمله 
الكبير وثقة أهل امليدان كافة بتفهم كل النواب بأهمية إقرار هذا 
القانون إلنصاف أهل امليدان التعليمي من معلمني ومعلمات 
وإدارات مدرسية وموجهني وموجهات ومنحهم حقهم الكامل 
في املســـاواة واإلنصاف، وما يســـتحقونه من تقدير مادي 
يتوافق مع مكانتهم وســـمو رســـالتهم وما يتحملونه من 

أعباء متزايدة. 

 اكدت الهيئة العامة لشـــؤون الزراعة والثروة السمكية 
اهمية الضبط القضائي في مجال القوانني اخلاصة بالهيئة 

واملخولة بتنفيذها.
  وقالت الهيئة في بيان صحافي امس انه من االهمية التعريف 
بقوانني الضبط القضائي اخلاصة بالهيئة التي تختلف من 
قطاع الى اخر مبينة ان هناك قوانني لقطاع الثروة النباتية 

والثروة احليوانية والسمكية والزراعات التجميلية.
  واضافت انه من املهم فهم ماهية الضبط القضائي واختالفه 
عـــن الضبط االداري اضافة الى التعريف بالقوانني املنظمة 
لنطاق الضبط القضائي واالداة القانونية ملنح صفة الضبط 

واعداد محضر اثبات املخالفة. 

 حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وبحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ممثلة 
عن سموه تنطلق صباح اليوم االثنني انشطة املؤمتر التربوي  
االربعني الذي تقيمه جمعيـــة املعلمني الكويتية في الفترة 
من ٢١ الى ٢٣ مارس اجلاري حتت شـــعار «مناهج التعليم 
فـــي الكويت بني تأصيل الهوية 
وحتقيق التنمية» ومبشاركة عدد 
من القياديني التربويني الى جانب 
االكادمييني والباحثني واملعلمني 

واملعلمات.
  وستســـتهل انشطة املؤمتر 
التي ســـتقام جميعها في فندق 
املوڤنبيك باملنطقة احلرة بحفل 
االفتتاح الساعة ٩ صباحا يعقبه 
مناقشـــة احملور االول للمؤمتر 
«املناهج وتأصيل الهوية» حيث 
ســـتقام اجللسة االولى الساعة 
١٠:٣٠ صباحا حتت عنوان «املنهج 
املدرسي ومنظومة القيم» وسيشارك فيها كل من د.علي املذكور 
ود.سامي نصار ود.يعقوب الكندري فيما ستقام في الفترة 
املسائية بدءا من الساعة ٤:٣٠ ورشة عمل حتت عنوان «قيم 
املواطنة في املناهج ودورها في تأصيل الهوية» وسيشارك 
فيها املوجه العام للتربية االسالمية احمد سعد املنيفي واميمة 
البداح، وورشـــة عمل مماثلة حتت عنوان «التعليم الذاتي 
والتعليم التعاوني كمدخل لتأصيل الهوية وحتقيق التنمية» 
وسيشارك فيها عماد العقيل وآمال القالف، اما يوم غد الثالثاء 
فسيناقش املؤمتر محور «املناهج وحتديات التنمية» ومن 
خالل جلسة ستقام الساعة ٩ صباحا حتت عنوان «التخطيط 
االستراتيجي لتطوير املناهج وحتديات التنمية» وسيشارك 
فيها د.ممدوح ســـليمان ود.سعود احلربي، يعقبها الساعة 
١١ جلســـة ثانية حتت عنوان «تطويـــر املناهج في الكويت 
والدواعي واآللية» وسيشارك فيها د.سمير يونس ود.محمد 
املسيليم، فيما ســـتقام في الفترة املسائية بدءا من الساعة 
٤:٣٠ ورشة عمل حتت عنوان «تنمية امناط التفكير الناقد 
االبداعي وحل املشكالت» وسيشارك في تقدميها كل من د.دالل 
العنزي ومرمي العنزي ووفاء العريعر، وورشة عمل ثانية 
بعنوان «املناهج الكويتية والتعايش مع اآلخر» وسيشارك 

فيها د.عبداحملسن اخلرافي والنائب د.حسن جوهر. 

 أعلنت جمعية املهندسني فتح باب التطوع لالشتراك في 
جميع اللجان والروابط من مختلف التخصصات الهندسية، 
باالضافة الى فرق العمل باملشـــاريع اخلاصة واملراكز التي 

تعمل حتت مظلة اجلمعية.
  وقال نائب مديـــر عام اجلمعية م.احمد املســـيري بعد 
اختياره لهذا املنصب: ان مجلس 
ادارة اجلمعيـــة وحرصـــا منه 
على توســـيع قاعدة املشاركة، 
اعادة تشـــكيل جميع  فقد قرر 
اللجـــان والروابط التخصصية 
الهندسية ومراكز خدمة املواطن، 
الهندسي،  التوظيف والتدريب 
وفرق عمل املشـــاريع اخلاصة 
باجلمعية، مضيفا ان باب التطوع 
واالشتراك مفتوح للجميع وانه 
ميكن للراغبني تسجيل أسمائهم 
لدى مدير عـــام اجلمعية وأمني 

سرها.
  وأوضح السميري: ان الروابط هي: رابطة املهندسني املدنيني، 
مهندسي الكهرباء وااللكترون، املعماريني ومهندسي العمارة، 
الكمبيوتر، امليكانيكيني، املهندســـني الطبيني، الكيميائيني 
ومهندسي البترول، ورابطة املهندسني الصناعيني، مضيفا 
ان اللجان هي: تقييم واعتماد املؤهالت الهندســـية، الفنية، 
التحكيم وتأهيل احملكمني، دراسة شكاوى مزاولة املهنة، اعتماد 
مهندسي االشراف، حقوق املهندس، مهندسي القطاع النفطي، 
النقل واملرور العام، املوارد املالية، الشؤون البيئية، الثقافية، 
العالقات العامة واملعارض، االنترنت والتراسل االلكتروني، 
النشـــاط الداخلي، شؤون املهندسني، املهندسات، املهندسني 
الشباب، الطلبة والبحث العلمي، الرحالت والعطالت، وجلنة 

الدعم واخلصومات. 

 اعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني في مؤسسة املوانئ 
علي السكوني انه اجريت يوم ١٦ مارس انتخابات نقابة العاملني 
باملؤسسة حتت اشراف نائب رئيس االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت عجمي املتلقم وبحضور رجب الرفاعي – 
رئيس نقابة العاملني بالطيران املدني واسفرت االنتخابات 
عن فوز قائمة اجلميع بـ ٥ مقاعد 
مقابل ٢ لقائمة مستقبل املوانئ. 
وصرح السكوني بأن انتخابات 
املوانئ كانت عرسا دميوقراطيا 
حيث كانت نسبة احلضور تزيد 
عن ٩٠٪ وهذا ما يدل على ثقافة 
ورقي ووعـــي العاملني في هذه 
املؤسســـة الرائدة في هذا البلد 

احلبيب.
  وقال السكوني ان االنتخابات 
سادها جو من التنافس االنتخابي 
الشريف دون اي مشاحنات او 
خالفات وكان الفيصل هو صندوق 
االقتراع وقد مت تشكيل مجلس ادارة النقابة من كل من: علي 
عبدالرحمن السكوني – رئيس مجلس ادارة نقابة مؤسسة 
املوانئ الكويتية، ملفي العازمي – نائب رئيس مجلس ادارة 
نقابة مؤسســـة املوانئ الكويتية، علي محمد حاجي – امني 
الســـر، صالح العســـالوي – امني الصندوق، سالم مضيان 
الشـــمري – امني السر املســـاعد، عبداهللا السرهيد – عضو 

مجلس االدارة، فرج احلجرف – عضو مجلس االدارة.

 صرح عضـــو املجلس التنفيذي باالحتـــاد العام لعمال 
الكويت وعضـــو مجلس إدارة معهد الثقافة العمالية محمد 
احلضينة بأن املعهد سيقيم اليوم دورة حتت عنوان «التنمية 
البشرية» حتت رعاية االحتاد العام لعمال الكويت وبالتعاون 

مع مجموعة ٢٠/٥٠ للتنمية املجتمعية.
  وقال ان االحتاد العام ممثال 
مبعهد الثقافة العمالية حريص 
على إقامة الـــدورات التثقيفية 
ملنتسبي احلركة العمالية بهدف 
تطوير قدرات العاملني باحلركة 
العمالية في  الطبقـــة  وتثقيف 
الكويت كما ان لالحتاد العام لعمال 
الكويت دور فعال ولقيادته الدور 
النهوض مبستوى  الريادي في 

العاملني بالدولة.
  مؤكدا ان التعاون مع مجموعة 
٢٠/٥٠ للتنمية االجتماعية يحقق 
الهدف املطلوب في تنمية مكونات 
املجتمع املدني ويســـاعد في اجناح املشـــاريع التي حتقق 
التنمية البشرية بجميع السبل خللق كوادر قادرة على ادارة 

املشاريع التنموية في املستقبل. 
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