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الكندري: إنشاء مستشفى تخصصي 
خلدمة أبناء »الرعاية« ضمن اخلطة اخلمسية

»التخطيط« نظمت دورة التفكير اإلبداعي

في إطار عملها على تطوير قدرات موظفيها 
من خالل الدورات التدريبية التي تقيمها األمانة 
العامة للتخطيط والتنمية نظمت إدارة التطوير 
والتأهي���ل في األمانة دورة تدريبية بالتعاون 
مع ش���ركة بتمان خالل الفترة من 22 الى 26 
اجلاري »التفكير اإليجابي واإلبداع في العمل« 
مبشاركة 22 متدربا من إدارات مختلفة.وتناولت 
الدورة التي حاضرت فيها االستشارية النفسية 
واألسرية د.وداد العيسى اهمية التفكير اإليجابي 
واإلبداعي، مشيرة الى ان اإليجابية متنع الكسل 
وتش���كل حيوية تقضي على السلبية بحيث 

تصبح الشخصية عطاء ليس له حدود وارتقاء 
فوق كل الس���دود ومب���ادرة ال تكبلها القيود 
وتناولت الدورة اخلطوات التي تس���اعد على 
التفكير اإليجابي وكيفية حتقيق اإليجابية من 
خالل السعي للتميز وحتديد األهداف وترتيب 
األولويات وجهاد النفس والتخطيط والتركيز 
العيسى  والبراعة االتصالية، هذا وش���رحت 
أس���اليب عملية في فن االتصال والتعامل مع 
اآلخرين، الى جانب شرح بعض صفات العمل 

املبدع وكيفية حتقيقها.
رندى مرعي  ٭

)كرم ذياب( عدد من املشاركني واملشاركات في الدورة    

الشاملة النه يوفر  والتنمية 
قاعدة أساس���ية من البيانات 
والمعلومات التي تبنى عليها 
كل دولة خططها المستقبلية 
في كل شؤون الحياة ما يمكن 
العادل  التوزيع  معه تحقيق 
للخدم���ات ما بي���ن المناطق 
ف���ي مجاالت  والمحافظ���ات 
الخدمات المختلفة التعليمية 

والصحية واالجتماعية«. 
وخت���م الحج���اج بالقول 
ان التع���داد »من أهم مصادر 
التي  المعلومات االحصائية 
تعتم���د عليها الدول في بناء 
نهضتها والتخطيط لمستقبلها، 
كم���ا انه عملي���ة تحتاج الى 
حشد كامل للجهود البشرية 
وضرورة ملحة من ضروريات 
التخطيط السليم والتقدم«. 

15 طبيب���ا ومجهزة بأحدث 
األجهزة الطبية على مستوى 

الدولة.
 وكشف الكندري عن توجه 
الوزارة إلنش���اء مستشفى 
تخصصي لخدمة األبناء، وهو 
مشروع مدرج ضمن الخطة 

الخمسية للوزارة.
 وفي حديثه عن التدوير 
الكندري  الوزارة كشف  في 
عن وجود توجه لدى الوزارة 
الستكمال ما بدأته من تدوير 
في قطاع العمل على مستوى 
المراقبين ورؤساء األقسام 
ف���ي مختل���ف اإلدارات في 

المستقبل القريب.
أما بالنسبة لمؤتمر العمل 
الدولي في جني���ڤ والذي 
ستش���ارك فيه الكويت في 
مطلق الش���هر الق���ادم قال 
الكندري هذا المؤتمر سنوي 
تشارك فيه جميع دول العالم 
ونحن في الكويت نحضر لهذا 

المؤتمر منذ االستقالل.
كما كش���ف الكندري عن 
وجود مالحظات على بعض 
البنود في قانوني التعاونيات 
والمس���اعدات االجتماعية. 
وأش���ار إلى أن الوزارة هي 
من تقدمت بمش���اريع هذه 

احلجاج: نتائج التعداد العام تتيح
توزيع اخلدمات بني املناطق بشكل عادل

»الكهرباء«:  9700 موظف يصرفون  
مكافآت »املمتازة والنوبات« منتصف يونيو

القوانين ولك���ن من خالل 
لجن���ة الش���ؤون الصحية 
واالجتماعية تم تعديل بعض 
المواد وبالتالي فان الوزارة 
لديه���ا بع���ض المالحظات 

فقط.
بشرى شعبان  ٭
 ٭

أشاد مختار منطقة القصر 
خالد الحجاج بتنفيذ التعداد 
الع���ام للس���كان والمبان���ي 
والمنش���آت لعام 2011، وقال 
»من أه���م الموضوعات التي 
الس���كاني  التعداد  يتضمنها 
تقديم بيانات وافية عن نمو 
وتركيب السكان وتوزيعهم 
االمر الذي من شأنه ان يساهم 
في وضع خطط تنموية فعالة 
تدرس وتقف بش���كل عملي 
التعليمية  على االحتياجات 
والخدمات الصحية ما يترتب 
على ذلك في النهاية من ايجاد 
خدمة ومستوى معيشي افضل 
للمواطن«. وذكر الحجاج في 
تصريح صحافي ان »التعداد 
الس���كاني يعتب���ر ركي���زة 
المتكامل  اساسية للتخطيط 

من املتوقع ان تصرف وزارة الكهرباء واملاء 
مكافأت االعمال املمت���ازة ومكافأت موظفي 
النوبات منتصف يوني���و املقبل بناء على 
توصي���ات وزير الكهرب���اء واملاء بضرورة 
االس���تعجال بصرفها وعدم االنتظار حتى 

نهاية يوليو.
واكد الوكيل املساعد للشؤون االدارية في 
الوزارة م.حامد الصراف انه مت االنتهاء من 
كشوفات االعمال املمتازة جلميع املوظفني من 
جميع القطاعات 9700 موظف مببلغ تقديري 

يساوي 6 ماليني و850 الف دينار.
واشار الصراف الى ان عملية االستعجال 
جاءت بناء على توصية من وزير الكهرباء 

م.سالم االذينة الذي قال في اجتماعه االول مع 
الوكالء املساعدين »ال اريد ان اسمع شكوى 
مظلوم في ال���وزارة« واوصى بعدم تأخير 
اق���رار او صرف اي مكافأت س���واء االعمال 

املمتازة او غيرها ملوظفي الوزارة.
ومبوجب هذه التوجيهات مت االنتهاء ايضا 
من كشوف موظفي نظام النوبات التي مت اقرار 
مكافأة لهم بواقع راتب شهر تعويضا على عدم 
منحهم اجازات في صيف 2010 و800 دينار 
ملوظفي النوبات ممن ال يخرجون باجازات 
في 2009، مشيرا الى انه من املتوقع ان يتم 

صرفها في منتصف يونيو املقبل.
دارين العلي  ٭

احتفل مجمع دور الرعاية 
صباح أمس بيوم صحة فم 
المعاق برعاية المركز الطبي 
التاب���ع لوزارة  التأهيل���ي 

الشؤون.
وخ���الل االحتفال اعرب 
وكيل الشؤون محمد الكندري 
عن سعادته بما رآى وخاصة 
أن الموضوع يتعلق بالمركز 
الطب���ي التأهيل���ي الخاص 
بن���زالء دور الرعاي���ة وفي 
المعاقون س���واء  مقدمتهم 
المؤسس���ة أو  كانوا داخل 
خارجها. الفتا إلى أن إقامة 
مثل هذه والمحاضرات تسهم 
النزالء بأهمية  في لتوعية 
االعتناء بصحة الفم السيما 
أن فئة المعاقين لهم ظروف 
صحية خاصة وبالتالي فهم 
بحاج���ة إلى عناية أكثر من 

الشخص العادي.
وأضاف: ما رأيناه اليوم 
م���ن محاض���رات توعوية 
صحي���ة س���وف تصب في 
اتج���اه تحس���ين الخدمات 
المعاقين،  أبنائن���ا  لخدمة 
مش���يرا إلى أنه تم تطوير 
الخدمة فبعدما كانت هناك 
عيادة واحدة لطب األسنان 
اليوم لدينا 8 عيادات تضم 

زار اجلمعية والتقى عدداً من أهالي الشهداء واألسرى واملفقودين 

تراسوف: قضية املفقودين واألسرى حتظى بأولويات مجلس األمن
تقدم املبعوث اخلاص للسكرتير 
العام لالمم املتحدة واملنسق الدولي 
رفيع املس����توى لشؤون االسرى 
الس����فير  الكويتية  واملمتل����كات 
جينادي تراسوف بخالص التعازي 
السر االسرى واملفقودين، معربا 
عن تعاطفه الكبير مع معاناتهم، 
موضحا ان قضية الشهداء واالسرى 
واملفقودين والبحث عن رفاتهم لها 
اولوية لدى االمم املتحدة ومجلس 
االمن وحتظى باهتمام االمني العام 
حتديدا الذي يراجع دوريا جهود 

البحث وآخر مستجداته.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها خالل الزيارة التي جمعته 
مع عدد من اهالي الشهداء واالسرى 
واملفقودين في مقر جمعية اهالي 
الش����هداء واالس����رى واملفقودين 

مبنطقة اجلابرية.
واش����ار تراس����وف الى اهمية 
لقائه مع اهالي االسرى واملفقودين 
ليوضح لهم آخر التطورات على 
صعيد هذه القضية ومراحل البحث 
واخلطوات املستقبلية، الفتا الى 
انه يتفهم معان����اة االهالي نظرا 
خللفيته كمواطن روسي فقد بلده 
عددا كبيرا من الضحايا ابان احلرب 
العاملية الثانية، مبينا ان االحتالل 
العراقي الغاشم على الكويت منذ 
20 عاما كانت له تداعيات كبيرة 
اهمه����ا فقدان ووف����اة العديد من 
الكويتي����ني ومواطني  املواطنني 
عدد م����ن الدول االخرى، موضحا 
ان العدد املس����جل هو 605 اسرى 
ومفقودين مت التعرف على رفات 

236 منهم حتى اآلن.
واوضح انه يقدم تقريرا دوريا 
ملجلس االمن عن آخر مستجدات 
قضية االسرى واملفقودين، حيث 
القضاي����ا االنس����انية حتظى  ان 
باهتمام مجلس االمن بكامل اعضائه 
ويضعها على قائمة اولوياته ومن 

الدولي وخصوصا وزارة حقوق 
االنس����ان، مشيدا بدعم الكويت 
التي قدمت لهذه الوزارة مليون 
دوالر العام املاضي للمس����اعدة 
الطرفني  الثق����ة بني  في تدعيم 
البحث عن  ولدعم جهودها في 
الرفات، داعيا الستمرار جهود 
البحث بال كل����ل او ملل، ووعد 
باس����تمرار التواصل مع اهالي 
الكويتي����ني وزيارة  املفقودين 
اخرى قادمة الطالعهم على آخر 
املستجدات، واعتذر تراسوف عن 
التصريح للصحافة نظرا  عدم 
القضية واحتراما  حلساس����ية 

ملشاعر اهالي املفقودين.
ومن جهته ثمن رئيس مجلس 
ادارة جمعية الش����هداء واالسرى 
واملفقودين فاي����ز العنزي زيارة 
املبعوث اخلاص للسكرتير العام 
ل����المم املتحدة واملنس����ق الدولي 
رفيع املس����توى لشؤون االسرى 
الس����فير  الكويتية  واملمتل����كات 
جينادي تراس����وف ملقر اجلمعية 
ولقاءه عددا من اهالي الش����هداء 
واالس����رى واملفقودين، موضحا 
ان الزيارة تعك����س تقديرا دوليا 
وامميا جله����ود اجلمعية، مطالبا 
االمم املتحدة ومجلس االمن بوضع 
قضية الشهداء واالسرى واملفقودين 
الكويتيني على رأس اولوياتهما فقد 
آن اآلوان لوضع حد ملعاناة اهاليهم 

املستمرة منذ 20 عاما.
وش����دد العنزي على ضرورة 
التوسع في البحث عن الرفات في 
مواقع جديدة وعدم االعتماد على 
موقع واحد، مطالبا بضرورة اعادة 
التي  البحث في املقابر اجلماعية 
مت العثور على رفات اسرى فيها 
مثل: »كربالء والسماوة والعمارة« 
العتقاده بوجود رفات فيها لم يتم 

الكشف عنه الى اآلن.
أسامة دياب  ٭

القضية واعطائه تعليمات بتقدمي 
كل التعاون للفرق الفنية في البحث 

عن الرفات.
ولفت الى عدد من العوامل التي 
تؤثر في تطور قضية البحث عن 
الرفات ومن اهمها تطور العالقات 
الكويتية العراقية، االستقرار في 
العراق واهمية حتسني الوضع 
املبذولة  االمني فيها، اجله����ود 
من قب����ل العراق واصراره على 
امت����ام عملية البح����ث، تطبيق 
اآلليات الفعالة في عملية البحث 
واحلاجة الى الدعم اللوجستي 
من املجتمع الدولي، مشيرا الى ان 
عملية البحث عن الرفات ليست 
عملية سهلة بل معقدة وتتطلب 
ترتيب����ات واجه����زة، معدات، 
معلومات، شهودا، خبراء فنيني 
وحماية من قبل القوات العراقية 
وق����وات االمم املتحدة، موضحا 
ان العراق يحتاج لدعم املجتمع 

ضمنها قضية االسرى املفقودين 
الكويتيني في العراق، ولذلك تعمل 
هذه املنظمة الهامة بشكل متواصل 
على كل تفاصيل القضية، الفتا الى 
انه سيقدم تقريرا في هذا الصدد 

شهر يونيو القادم.
 وتطرق تراسوف الى لقائه مع 
وزير حقوق االنسان العراقي محمد 
شياع الس����وداني قبل يومني في 
بغداد، الفتا الى الرسالة التي وجهها 
السوداني الهالي االسرى واملفقودين 
ومفاده����ا ان العراقي����ني حكومة 
وشعبا يش����عرون مبعاناة اهالي 
الكويتيني ويتعاملون  املفقودين 
مع هذه القضية بطريقة انسانية 
وسيقومون بتقدمي الدعم السياسي 
واالمني واللوجستي للبحث عن 
الرفات. وفي سياق متصل اوضح 
انه التقى رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي وطلب منه مزيدا من 
التعاون، الفتا لتعاطف املالكي مع 

جينادي تراسوف وفايز العنزي خالل اللقاء في جمعية أهالي الشهداء واألسرى

أكد أهمية مساهمتهن في رفع اسم الكويت باحملافل الدولية

امللتقى األول لرابطة املهندسات: ضرورة تفعيل دور 
املهندسات في تنفيذ املشاريع التنموية

امللتقى  شدد املش����اركون في 
األول لرابطة مهندس����ات الكويت 
على ض����رورة تفعيل دورهن في 
العمل التنموي املجتمعي من خالل 
جهودهن اجلماعية دون السعي 
إلى مناصب بل إلى تنفيذ مشاريع 
ومبادرات يقدمنها من خالل العمل 
التطوع����ي، ووض����ع نتائج هذه 
املشاريع أمام أصحاب القرار من 

السياسيني واإلداريني.
وحرص����ت املش����اركات ف����ي 
اللقاء على الدع����وة لتفعيل دور 
املهندس����ة الكويتية في رفع اسم 
الكويت عاليا في احملافل الدولية، 
إلى جناح����ات كثيرة  مش����يرات 
حققته����ا امل����رأة الكويتي����ة على 
الساحة احمللية وتفوقها عدديا على 
املهندسني )60% نسبة املهندسات 
في الكويت(، متوجهات بالش����كر 
والثناء على املس����احات الواسعة 
التي تتيحها جمعية املهندس����ني 
الكويتية ملش����اركتهن في جميع 
االنشطة التي تنظمها وموافقتها 
على إنشاء الرابطة ودعم برامجها 
وأنش����طتها، وأقيم امللتقى مساء 
أمس األول مبقر جمعية املهندسني 
الكويتية حتت شعار »الكويت ماسة 
فلنحافظ عليها«.افتتحت امللتقى 
نائب رئيس الرابطة املهندسة أميمة 
العصيمي حيث قدمت حملة موجزة 
ع����ن الرابطة وتاريخ تأسيس����ها 
وأهدافها، مؤكدة أن الرابطة تهدف 
الى جذب املزيد من املهندسات الى 
عضوية جمعية املهندسني الكويتية 
املمثل الرس����مي للمهندس����ني في 
دولة الكويت وتشجيع تواصلهن 
مع فعاليات وانش����طة اجلمعية، 
وحتفيز املرأة على متابعة مزاولة 
مهنة الهندسة واالستمرار بالعمل 
والتميز بها، تسليط الضوء على 
املشاكل والصعاب والتحديات التي 

عام 1976، وأنها أول وكيل مساعد 
لشبكات النقل والتوزيع في وزارة 
الكهرباء واملاء وأول مديرة فنية 
فيها.وأكدت العواد أن أبواب العمل 
في الرابطة مفتوحة لكافة مهندسات 
الكويت وأن الرابطة تس����عى إلى 
جذب قياديات يبادرن ويطرحن 
املشاريع وهي على أمت االستعداد 
للوق����وف خلف صاحب����ات هذه 
املبادرات وصاحبات املش����اريع 

التنموية.
من جانبها بدأت ضيفة امللتقى 
حديثها باستذكار أول يوم لها في 
اجلمعية مش����يرة إلى أنها لقيت 
التشجيع في ذلك الوقت من جموع 

املهندسني.
في مداخلة ل����ه بختام امللتقى 
املهندسني  أش����اد رئيس جمعية 
األسبق م.طالل القحطاني بالبرنامج 
الذي عرضته رابطة املهندس����ات 
وبدعوة ضيف����ة اللقاء م.صغرى 
صادقي إلى عدم السعي احلثيث 
وراء املناصب والعمل بجد واجتهاد 
الذاتية وتفعيل  القدرات  وتنمية 
دور املهندسات واستثمار جهودهن 
في برامج تنموية جتعلهن قائدات 

للعمل وال مجرد أداة للتنفيذ.
القحطاني على ضرورة  وأكد 
قبول التحدي والنجاح من خالل 
العمل اجلماعي وع����دم االنتظار 
البرامج  واملبادرة واالشتراك في 
والفعاليات التي وضعتها الرابطة 

على املديني القريب والبعيد.
هذا، وشارك في امللتقى رئيس 
اجلمعية الفخري والرئيس املنتخب 
لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
املهندس عادل اجلاراهلل اخلرافي 
ورئيس اجلمعية األسبق م.طالل 
متلع القحطاني وعضوة مجلس 
اإلدارة احلال����ي املهندس����ة زينب 

الري.

الكويتية، إقامة األنشطة الثقافية 
والترفيهية واألكادميية واملهنية، 
ورش عم����ل ودورات تخصصية 
وتطويرية في املهارات الشخصية 
والقيادية، املشاركة في اجتماعات 
جلن����ه املرأة في الهندس����ة ضمن 
اجتماعات االحتاد العاملي للمنظمات 
الهندس����ية )WFEO( التي ستقام 
في جنيڤ في الفترة من 2 الى 4 
سبتمبر املقبل، وفي املؤمتر العاملي 
للمرأة في الهندسة والعلوم وفي 
منتدى املرأة املقام ضمن فعاليات 

.)WEC( املؤمتر الهندسي
وقدمت رئيسة الرابطة م.بشاير 
العواد ضيف����ة امللتقى م.صغرى 
صادقي بالتعريف بها مشيرة إلى 
أنها أول مهندسة كويتية في مجال 
إلى  الكهربائية تنتسب  الهندسة 
جمعية املهندسني الكويتية وحتمل 
عضوية رقم 250 وانتس����بت في 

تواجه املهندسة في املجتمع وبحث 
س����بل حلها، دراسة وحل مشكله 
قلة تواجد املهندسات في الوظائف 

امليدانية.
من جهتها استعرضت عضو 
الهيئة اإلدارية للرابطة املهندسة 
رزان الدعيج أنشطة الرابطة خالل 
الفترة املقبلة، مضيفة أن الرابطة 
س����تقوم بتنظيم حفل س����نوي 
لتجمع مهندسات الكويت، واصدار 
كتاب عن تاريخ املهندسة، اصدار 
مجلة للمهندسات نصف سنوية، 
تنظي����م زيارات رس����مية محليا 
وخارجيا، رحالت ميدانيه، رحالت 
ترفيهية وعائلية، اعداد دراسات 
واحصائيات عامة لنسبة دراسة 
وعمل املهندسة الكويتية العالنها 
واالس����تفادة منها محليا وعامليا، 
تنظيم املسابقات املهنية واجلوائز 
التش����جيعية الجنازات املهندسة 

م.طالل القحطاني وم.عادل اخلرافي خالل مشاركتهما في امللتقى

صورة جماعية للمشاركات في امللتقى

خالد احلجاج
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