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�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال بالهاتف اأو الربقيات اأو الن�صر بال�صحف

�صائلني املوىل القدير اأال يرينا فيكم مكروها بعزيز

يتقدمون  بجزيــل ال�صكـــر وعظيـــم االمتـنـــان اإىل

مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد

ال�صـيـخ/ �صباح االأحمد الجابر ال�صباح

و�صمـــــــو ولـــــــــــي الــــعــــهـــــد االأمني

ال�صـيـخ/ نواف االأحمد الجابر ال�صباح

و�صعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س االأمـــة

ال�صيد/ جا�صـــــم مــحمــد الخرافي

و�صمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س الـــوزراء 

ال�صـيـخ/ نا�صر المحمد االأحمد ال�صباح

وال�صادة ال�صيوخ والوزراء  واأع�صاء جمل�صي االأمة والبلدي

ولكل من تف�صل مبوا�صاتنا فـي وفاة فقيدنا الغايل 

املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عائـلة المرحوم �صالح العنزي

�صـالـح علـي هيكـل العـنزي

أشادت باالهتمام الذي يوليه سمو األمير لقضاياها خالل حلقة نقاشية

لطيفة الفهد: املرأة الكويتية حصلت على مكتسبات 
مدنية والرعاية السكنية في ظل دعم احلكومة

جابر املبارك: فخور مبا وصلت
إليه قواتنا املسلحة من جاهزية وكفاءة

هذه األزمة اكث���ر قوة وإرادة 
لتؤكد انها ش���ريك فعلي في 

حماية الوطن.
واك���دت ان حق���وق املرأة 
الدستورية متساوية مع حقوق 
الرج���ل وهذا ما ن���ص عليه 
الدستور وبالرغم من حصولها 
على حقوقها اال ان هذه احلقوق 
مازالت منقوصة مشيدة بكفاءة 
املرأة الكويتية التي خرجت الى 
العالم وجذبت األنظار بفكرها 
وعلمها كما اثبتت قدرتها في كل 

املنظمات واحملافل الدولية. 
اجللسات 

وبعد عرض فيلم وثائقي 
عن اس���هامات املرأة الكويتية 
محليا وعربيا وعامليا بدأت اولى 
جلسات احللقة النقاشية حتت 
عنوان »اسهامات املرأة الكويتية 
خالل 20 عام���ا من التحرير« 
برئاسة د.احمد البستان الذي 
تناول مش���اركات ومؤمترات 
جلنة شؤون املرأة في احملافل 
الدولية وحتدثت فيها د.سلمى 
العجمي عن التطور التشريعي 

والسياسي لقضايا املرأة.
دارين العلي   ٭

املهم ال���ذي تلعبه ف���ي اطار 
األس���رة واملجتمع ورغبة في 
تعزيز التنسيق والتعاون مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
العرب���ي والدولي،  واملجتمع 
وانطالقا م���ن دورها الريادي 
للتفاعل م���ع قضايا املجتمع 

الكويتي.
واشارت الفهد الى ان احللقة 
تعرض أهم القضايا املطروحة 
على الساحة وهي قضية التنمية 
والتقدم، ودور املرأة في عملية 
التنمية املستدامة، ووقوفها مع 
الرجل جنبا الى جنب للنهوض 
باملجتمع باالضافة الى العديد 
من اجلوانب الهامة التي تقوم 
بها املرأة ف���ي عملية التنمية 
مؤك���دة على ال���دور احليوي 
الكويتية في  والهام للم���رأة 
تنمية مجتمعه���ا في املاضي 

واحلاضر واملستقبل.
املرأة  واس���تعرضت دور 
في بناء املجتمع ومش���اركتها 
للرج���ل في احلي���اة من قبل 
النفط الفتة ال���ى ما قامت به 
املرأة خالل االحتالل ودروها 
في التحرير حيث خرجت من 

اشادت رئيسة جلنة شؤون 
املرأة في مجلس الوزراء الشيخة 
لطيفة الفهد باالهتمام املستمر 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د بقضايا املرأة 
ودورها احليوي والفاعل في 
التنمية وحرصه على تكاتف 
جميع مؤسسات املجتمع في 

القضايا املهمة للوطن.
وقالت خالل افتتاحها احللقة 
النقاشية التي نظمتها اللجنة 
مساء امس األول حول »دور 
التنمية  ف���ي  الكويتية  املرأة 
والتقدم« مبشاركة وحضور 
عدد من الشخصيات العامة التي 
تهتم بشؤون املرأة في فندق 
الريجنس���ي أن املرأة حصلت 
العديد من املكتس���بات  على 
املدنية والرعاية السكنية في 
ظل الدعم الذي توليه احلكومة 
برئاس���ة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

ولفتت الى ان هذه احللقة 
املرأة  جاءت اميان���ا بقيم���ة 
الكويتية وإدراكا للمكانة التي 
تتمتع به���ا، بصفتها صانعة 
االجي���ال ومربيته���ا، والدور 

النائب  برعاية وحضور 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك اقيم صباح امس في 
كلية علي الصباح العسكرية 
الدفاع  حفل تقليد اوس���مة 
الواجب  الوطن���ي ووس���ام 
العسكري من الدرجة املمتازة 

للضباط.
كان في استقبال الشيخ 
جابر املبارك رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد واعضاء مجلس 
العس���كري وقادة  الدف���اع 
اجليش، حيث جرت مراسم 
االستقبال باستعراض حرس 
الشرف، ومن ثم تفضل الشيخ 
املبارك بتقليد اوسمة  جابر 
الدفاع الوطني ووسام الواجب 
العسكري من الدرجة املمتازة 

للضباط.
هذا وقد وجه النائب األول 
كلمة ال���ى الضباط احملتفى 
به���م جاء فيه���ا: ان اجلهود 
التي تقومون بها في تنفيذ 

لبذل املزيد من اجلهد والعطاء، 
واع���رب لك���م ع���ن فخري 
اليه  واعتزازي مل���ا وصلت 
القوات املسلحة الكويتية من 
جاهزية وكفاءة عالية، ونحن 
في موقعنا نسهل هذه املهام 
العطاء  لنرى نتائج مسيرة 
والبناء ليكون جيشنا قادرا 
عل���ى صد اي ع���دوان على 
بلدنا احلبي���ب الكويت وان 
استمراركم في العمل الدؤوب 
واجله���د املتواصل لتحقيق 
الدفاع عن هذا الوطن  هدف 
املعطاء هو فخر لنا يا أبناء 
الوطن املخلص���ن، وابارك 
وانقل لكم حتيات الوالد القائد 
صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
النائ���ب  مبعي���ة  وكان 
األول رئي���س هيئ���ة مكتب 
الفريق صالح  النائب األول 

احلميضي.

املهام والواجبات تثبت مدى 
حبكم ووالئكم هلل والوطن 
واألمير، وان هذه املناس���بة 
الت���ي جتمعنا بكم تدل على 

التواصل املستمر بيننا.
كم���ا انكم حتمل���ون في 
اعناقك���م امان���ة حماية هذا 
الوط���ن ومكتس���باته وهذا 
التكرمي ه���و داللة على ثقة 
القيادة احلكيمة بكم وحافز 

الشيخة لطيفة الفهد تتوسط املتحدثن في افتتاح احللقة النقاشية

النائب األول في لقطة تذكارية متوسطا الضباط املكرمن

.. ويقلد ضابطا الوسام

أكد في تصريحات لـ »األنباء« أن أبوابه مفتوحة للجميع وحذر من الشائعات

العليمي وعد جميع موظفي هيئة شؤون القّصر 
بصرف املكافآت باحلد األقصى

املواطنن واملقيمن للمشاركة في 
اجناح التعداد الذي ترتبط نتائجه 
على نحو مباشر بجميع نواحي 
احلياة. وشدد د.سهر على اهمية 
التعداد هذا الع����ام النه يأتي في 
محاذاة خطة تنموية طموحة تشمل 
مناحي عديدة من الكويت وتعيد 
تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو 
االمي����ر حفظه اهلل ورعاه، مؤكدا 
ان حصيلة املعلومات والبيانات 
التي ستنتج عن مشروع التعداد 
العام للسكان واملباني واملنشآت 
ستقدم منافع مفيدة تنعكس على 

عدة مستويات.

لهم كل خلفي���ات هذا املوضوع 
وطمأنت املوظفن بأنه س���يتم 
تكملة النقص في ميزانية الهيئة 
من خالل عرض املوضوع على 
مجلس ادارة الهيئة لتوفير املبالغ 
الالزمة الت���ي تغطي العجز في 
امليزانية مبا يضمن صرف املكافأة 
لكل موظف باحلد االقصى واقرها 

ديوان اخلدمة املدنية.
العليمي على دعمه  وش���دد 
الكامل حلق���وق جميع موظفي 
الهيئة البالغ عددهم 650 موظفا 
وصرف كامل امتيازاتهم، مؤكدا 
ان جميع السنوات املاضية تشهد 
بانه قد مت صرف كامل املكافآت 
لالعمال املمتازة للموظفن نظرا 
لتوافرها في ميزانية الهيئة، مما 
يؤكد على اننا حريصون على دعم 

جميع املوظفن بكل االمتيازات 
التي تقدم لهم.

واوضح ان ما حصل هذا العام 
جاء بسبب اقرار ديوان اخلدمة 
املمتازة  املدنية ملكافآت االعمال 
اعلى من السنوات السابقة مما 
ادى الى عدم توافر هذه املبالغ 

في ميزانية الهيئة.
العليمي ف���ي ختام  ودع���ا 
تصريحاته موظفي هيئة شؤون 
القصر الى ض���رورة احلذر من 
االجنرار وراء الش���ائعات واخذ 
املعلومة كاملة م���ن مصادرها 
الرئيس���ية، مضيف���ا »وباب���ي 
مفتوح للجميع الي استفس���ار 
او شكوى من العاملن في الهيئة 

او املراجعن«.
أسامة أبوالسعود  ٭

اعلن مدير شؤون القصر علي 
العليمي انه وعد موظفي هيئة 
املكافآت  القصر بصرف  شؤون 
املمت���ازة باحلد االقصى جلميع 

موظفي الهيئة دون استثناء.
ولفت العليمي في تصريحات 
ل� »األنباء« الى ان شائعة انتشرت 
عل���ى موقع تويتر ب���ان جلنة 
ش���ؤون املوظفن بالهيئة اقرت 
االعمال املمت���ازة وانه في حال 
تخفيضها لعدم وجود ارصدة في 
ميزانية الهيئة سيتم خصمها او 
تخفيضها من جميع املوظفن ما 

عدا الوظائف االشرافية.
العليمي قائال »ولهذا  وتابع 
حاول بعض املوظفن االعتصام 
امس الب���داء انزعاجهم من هذا 
القرار والتقيت معهم وشرحت 

كش����ف مدير االدارة املركزية 
لالحصاء د.عبداهلل سهر ان موقع 
التعداد االلكتروني اخلاص مبشروع 
التعداد الس����كاني قد استقبل في 
اليوم االول نحو 6800 طلب بن 
خالله مواطنون رغبتهم في تقدمي 
بياناتهم ملشروع التعداد الكترونيا 
دون احلاجة لزي����ارة العداد الى 
مساكنهم، واوضح ان باب طلبات 
تقدمي البيانات الكترونيا مستمر 
حتى الرابع من الشهر املقبل. وذكر 
العام  التعداد  د.سهر ان مشروع 
للسكان واملباني واملنشآت سينطلق 
في 21 من شهر ابريل املقبل، داعيا 

علي العليمي

د.محمود املوسويد.عبداهلل سهر

سهر: استقبال 6800 طلب تقدمي بيانات للتعداد

.. واملوسوي يدعو للمشاركة بالتعداد اإللكتروني
أكد املستشار اإلعالمي للحملة 
اإلعالمية ملشروع التعداد السكاني 
لعام 2011 د.محمود املوسوي أهمية 
التكنولوجيا وتسخير  »تطويع 
خدم����ات اإلنترنت في مش����روع 
التعداد الس����كاني«، مش����يرا الى 
ان عملية التس����جيل اإللكتروني 
»ستساهم إلى حد كبير في إجناح 

مش����روع التعداد ومن شأنها ان 
تزيد من دقة وجودة البيانات التي 

سيتم حتصيلها«.
وأوضح املوسوي في تصريح 
ل����ه ان اإلدارة املركزية لإلحصاء 
ش����رعت في العمل به����ذا النظام 
ألول مرة إلج����راء عملية التعداد 
الس����كاني، الفتا ال����ى ان عملية 

التسجيل االلكتروني من شأنها 
ان »تختصر عاملي الوقت واجلهد 
على الفرق العاملة في مش����روع 
التعداد السكاني مقارنة بالطريقة 
التقليدية التي كان يعتمد عليها 

فقط في التعدادات السابقة«.
العم����ل بالتع����داد  وب����ن ان 
االلكتروني الذي بدأ في 20 مارس 

اجلاري ويس����تمر حتى 4 أبريل 
املقبل »لن يغني عن التعداد امليداني 
العام الذي سنجريه وفق النمط 
التقليدي بصفة كاملة«، الفتا الى ان 
»عملية التسجيل اإللكتروني على 
www.kuwaitcensus. موقع املشروع

com ستوفر على القائمن بعملية 
املسح التعدادي.

قلد أوسمة الدفاع الوطني والواجب العسكري من الدرجة املمتازة للضباط

دور املرأة في 
التنمية والتقدم 

أساس في وقوفها 
مع الرجل جنبًا 

إلى جنب للنهوض 
باملجتمع


