
محليات
الثالثاء 31 مايو 2011

18

املطيري: باحثات 
املعهد من املتميزات 

علميًا في مختلف 
املجاالت البيئية 
والنفطية وغيرها

احلجرف: التجمع 
سينظم عدداً 

من األنشطة االجتماعية 
لرفع الروح املعنوية 

للشباب 
في املنطقة

خالل رعايته افتتاح اجتماع منظمة النساء العلماء في »األبحاث«

املليفي: دعم القيادة السياسية وتأييد املجتمع 
متوافران في الكويت لتمكني املرأة نحو التقدم

املجدلي: دورات مجانية للخريجني لتوظيفهم بـ»اخلاص«

»احملاسبة« نظم »كيفية التعامل مع اخلطة اإلستراتيجية«

تتعدى في متوس���طها نسبة 
35%، وتزيد النسبة في بعض 
التخصصات املرتبطة بالصحة 
العامة، حيث يزيد عدد اإلناث 

فيها على الذكور.
وبدوره قال مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري ان املرأة في الكويت 
تش���كل نصف عدد الس���كان 
البالغ 3.3 ماليني نسمة، كما 
انها تشكل ثلث القوى العاملة 
منها، الفتا الى ان هذه النسبة 
تعد األعل���ى بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، اضافة الى 
ما متتلكه املرأة الكويتية من 
حترر وحق احلص���ول على 
العمل املتكاف���ئ األجر، حيث 
تقلدت املرأة العديد من املناصب 
في القطاع احلكومي واخلاص 
واألهلي، كما تبوأت مناصب 

قيادية عديدة.
وأجرى مقارنة بني أوضاع 
الثالثينيات ومطلع  املرأة في 
الثمانينيات، حيث تبني زيادة 
عدد مشاركة املرأة من 38 امرأة 
متعلمة الى 4 آالف امرأة حتمل 
الش���هادة اجلامعية، مبينا ان 
اكث���ر من 76% م���ن خريجي 
الكويت حاليا هم من  جامعة 

النساء.
ولف���ت الى ان املعهد يضم 
نخبة من الباحثات املتميزات 
في مج���االت تخصصية عدة 
منها البيئة والبترول والطاقة 

وغيرها.
دارين العلي  ٭

مجاالت عديدة تس���اهم بشكل 
فاعل في دعم االقتصاد الكويتي 
وتنويع االنش���طة االنتاجية 
واخلدمية وتش���جيع الشباب 

للقيام بالعمل احلر.
أسامة دياب  ٭

املس���توى اإلقليمي والدولي 
ومن بلغت درجات من التقدير 
النطاق احمللي واإلقليمي  في 

والدولي.
املليفي ع����ن دعم  وأع����رب 
الكويت ألعمال ه����ذه املنظمة، 
وسعادتها بأن تكون عضوا فاعال 
فيها، السيما أنها تشغل منصب 
نائب رئيس املجلس التنفيذي 
ممثلة بالدكتورة سميرة السيد 
عمر مدي����رة إدارة موارد الغذاء 
والعلوم البحرية مبعهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
ولف���ت ال���ى إن االجتماع 
يختص مبوضوع من األهمية 
بالنس���بة ملنطقتن���ا العربية 
وللدول النامية، ففي هذا العصر 
يصبح متكني املرأة من االنخراط 
في مجاالت العلوم والهندسة 
والتكنولوجيا والبحث العلمي 
أمرا حتميا، خاصة انها تشكل 

نصف املجتمع.
وأشار الى ان تدني نسبة 
مشاركة املرأة في هذه املجاالت 
هو أمر غال���ب ليس فقط في 
الدول النامية بل يطول الدول 
املتقدمة أيضا، حيث توضح 
اليونسكو  دراس���ات ملنظمة 
ان نس���بة النساء املشتغالت 
في البحث العلمي قليلة جدا 
باملقارنة مع الرجال، إذ تتراوح 
بني أق���ل من 15% ف���ي الدول 
االفريقية وصوال إلى حدود %40 
في أوروبا، أما في الدول العربية 
فإن نسبة النساء في تخصصات 
العلوم البحتة في اجلامعات ال 

املجدلي: إن االتفاقية تأتي ضمن 
حرص البرنامج على تشجيع 
الشباب الكويتي للتوجه والعمل 
في القطاع اخلاص بعد تأهيلهم 
وتدريبهم وتوفير فرص وظيفية 
له���م الس���تثمار طاقاتهم في 

أكد وزي���ر التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي ان 
عنصري دعم القيادة السياسية 
وتأييد املجتمع اللذين يعتبران 
من العوامل الرئيسية التي تدفع 
نحو متكني امل���رأة من امتالك 
ناصية التق���دم متوافران في 

الكويت.
وقال املليفي خالل رعايته 
افتت���اح اجتم���اع املجل���س 
التنفي���ذي ملنظم���ة النس���اء 
العلماء للدول النامية في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية امس 
ان الدستور يضمن املساواة بني 

الرجل واملرأة.
ويوفر أجواء احلرية التي 
ال يتق���دم النش���اط العلم���ي 
والبحثي إال بها، كما أن الكويت 
العديد  تواصل مشاركتها في 
من املعاهدات الدولية الداعمة 

حلقوق املرأة.
وأشار إلى أن تقرير التنمية 
البشرية الصادر عن برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي الذي وضع 
الكويت في املرتبة الرابعة على 
مستوى الدول العربية والنطاق 
اإلقليم���ي واملركز ال� 47 على 
املس���توى العاملي من بني 169 
دولة من حيث تقليل الفوارق 
بني اجلنسني، كما ذكر تقرير 
العام 2009، ان الكويت احتلت 
املرتبة األولى عربيا في املساواة 
في التعليم بني اجلنسني، وفي 
املشاركة السياسية للمرأة، كما 
سجلت أفضل نسبة للمتعلمني 
العربية،  الدول  على مستوى 

حيث بلغت %94.5.
ولف���ت ال���ى أن النس���اء 
العل���وم  ف���ي  املش���تغالت 
والتكنولوجيا والهندسة في 
الكويت حققن إجنازات رائدة، 
وم���ن الصور األخي���رة لهذه 
اإلجنازات الفوز بجائزة النساء 
أفريقيا  العلماء عن منطق���ة 
والدول العربية، وتولي منصب 
نائ���ب رئيس أكادميية العالم 
الثالث للعلوم والتكنولوجيا، 
واملشاركة كعضو في مجلس 
إدارة منظمة جائزة األمم املتحدة 
إلى  للمعلوماتي���ة، باإلضافة 
حصد ميداليات ذهبية وجوائز 
قيمة ف���ي معارض اختراعات 
وابتكارات دولية، كما أن معهد 
الكويت لألبحاث العلمية يضم 
نخبة م���ن الباحثات اللواتي 
حققن إجنازات مهمة ومنهن 
من تش���غل مواقع رائدة على 

ق���ام االمني العام املس���اعد 
لش���ؤون الق���وى العاملة في 
القوى  اع���ادة هيكلة  برنامج 
العامل���ة واجله���از التنفيذي 
للدولة فوزي املجدلي بتوقيع 
عقود تدريبية مع ش���ركة يو 
اي سي للخدمات االهلية معهد 
الع���رب للتدريب  »املتحدون 
االهلي« إلقامة دورات مجانية 
للمبادرين والباحثني عن عمل 
لتأهيلهم وتدريبهم على بيئة 
االعمال احلرة لشريحتي طلبة 
خريجي الثانوية العامة وما دون 
ذلك وطلب���ة خريجي الدبلوم 
وما فوق ذلك متهيدا إلقامة هذه 
الدورات التدريبية وفق الطلبات 
املقدمة للبرنامج بهذا الش���أن 
واالحتياجات مختلف مؤسسات 

القطاع اخلاص.
ومث���ل البرنام���ج االم���ني 
العام املس���اعد لشؤون القوى 
البرنامج فوزي  ف���ي  العاملة 
املجدلي، ومثل معهد »املتحدون 
العرب للتدريب االهلي« احمد 
عبداحملسن احلرز بحضور ادارة 

املشروعات الصغيرة.
وعق���ب توقي���ع العقد قال 

أحمد املليفي ود.ناجي املطيري خالل اللقاء

املشاركون في االجتماع

فوزي املجدلي عقب توقيع العقد مع الشركة

عقد اجتماعه األول بحضور ممثلني عن وزارات التربية والداخلية والصحة واألشغال والبلدية

»العدالة والتنمية«: نطالب باالرتقاء باجلهراء في شتى املجاالت

احلكومية واخلاصة للعمل على 
نهضة الدولة واملشاركة فيها على 

كافة املستويات.
� نص����رة قضايا احلق والذود 
عنها واإلسهام في حماية الوطن 

واملواطنني.
� التصدي للطائفية والفئوية 
ومشاريعها التي تستهدف ثوابت 
الدولة واحلفاظ على كل ما من شأنه 

تعزيز عرى الوحدة الوطنية.
أما األهداف االجتماعية فهي: 

� االهتمام بالقضايا االجتماعية 
والثقافية، والتأكيد على التفاعل 
الثقافي داخل املجتمع والتعايش 
والتكام����ل ب����ني جمي����ع طوائف 

املجتمع.
الشبابية  إعداد الشخصيات   �
العم����ل بروح  وتأهيله����ا عل����ى 
موضوعية هادفة وجريئة وتنمية 
العقل الشبابي وصقله باملهارات 
واملناقشة احلضارية والعمل على 

تنمية املوارد البشرية الوطنية.
الشباب على  إعداد وتدريب   �
أهمية املشاركة الشعبية في التنمية 
والتحديث والعمل االجتماعي، وذلك 
من خالل إجراء االتصاالت املباشرة 
مع القطاعات املختلفة سواء األجهزة 
احلكومية أو األجهزة التربوية أو 

الديوانيات أو املجالس.
التوعي����ة والتثقيف  � تعزيز 
لفئة الشباب بغية القيام بدورهم 
ف����ي العم����ل التطوع����ي والقيام 
التام����ة جت����اه  مبس����ؤولياتهم 

وطنهم.

األمني الع����ام: عبيد اهلل احلربي، 
أمني الصن����دوق: خالد الديحاني، 
مش����رف اللجنة اإلعالمية: محمد 
الذايدي، مشرف اللجنة السياسية: 
س����اير الظفيري، مشرف اللجنة 
الثقافية: محمد احلربي، مش����رف 
اللجنة االجتماعية: محمد العازمي، 
عضو: بدر الثابت، عضو: مشعل 
الشمري، ويهدف التجمع الى طرح 
أهداف سياسية واجتماعية وثقافية 
وخدمية والعم����ل على تطويرها 
ملا فيه صالح ومصلحة املواطنني 
والعمل عل����ى بلورة رؤية هادفة 
تسعى الى خلق نوع من التكامل 

والعمل بني كل السلطات.
وللتجم����ع عدة أه����داف منها 
أهداف سياسية منها: العمل على 
سالمة تطبيق القوانني لدى جميع 
قطاعات العمل واملؤسسات الوطنية 
واحلكومية حتت ش����عار »ال أحد 

فوق القانون«.
� متابعة أداء عمل املؤسسات 

عقد جتمع »العدالة والتنمية« 
باجلهراء اجتماعه األول مع ممثلني 
من ست وزارات ملناقشة املشاكل 
والهم����وم التي تواج����ه املواطن 
في منطقة اجلهراء وما يالمس����ه 
في حيات����ه اليومية. وقال األمني 
الع����ام للتجمع عض����و املجلس 
البلدي الس����ابق محمد احلجرف 
إن هناك العديد من املشاكل التي 
يعاني منها أهالي اجلهراء في ظل 
جتاهل احلكومة ونواب اجلهراء 
التي هي من أقدم مناطق الكويت 
وهي ذات البوابت����ني، مضيفا ان 
التجمع مت تأسيس����ه على أسس 
وطنية لالرتقاء مبحافظة اجلهراء 
على كل املس����تويات السياس����ية 
واالجتماعية والثقافية واخلدمية، 
داعيا الى حتريك بعض املشاريع 
والنشاطات فيها والعمل لصالح 
املواطن، ومطالبا في الوقت نفسه 
املسؤولني باالهتمام باملنطقة وحل 
السلبيات املوجودة. وقال احلجرف 
ان االجتم����اع حض����ره ممثلون 
ع����ن وزارت الصحة واألش����غال 
والداخلي����ة والتربي����ة والتعليم 
وأبدوا استعدادهم لسماع مشاكل 
املواطنني وإبالغها للمس����ؤولني 
والعمل على حله����ا، موضحا ان 
من أهمها االزدحام املروري وعدم 
وجود مستشفى ثان وقلة املعاهد 
التعليمية وعمل مخارج ومداخل 
ودوارات ملناطق اجلهراء، ومخارج 
ومداخل ملستشفى اجلهراء، وعالج 

مشكلة احلقيبة املدرسية.
وبني أن التجمع سيعقد اجتماعا 
الحق����ا لتدوي����ن املالحظات التي 
طالب بها املجتمعون وتضمينها 
في كتاب متهيدا لرفعه الى الوزراء 
للعمل على حتقيقها، كاشفا عن ان 
التجمع بصدد اس����تضافة وزراء 
التربية والتعليم العالي واألشغال 
العامة والبلدية واإلسكان واإلعالم 
واملواصالت للنظر في املشاكل التي 

يعاني منها مواطنو اجلهراء.
وقال ان التجمع سينظم عددا 
من االنشطة االجتماعية التي تسهم 
في رفع الروح املعنوية للشباب 
في املنطق����ة وزرع روح التعاون 
والتالحم ومنه����ا دورة رياضية 
في رمضان املقبل وندوات دينية 
للرجال والنساء واختراق الضاحية 
في شهر أكتوبر املقبل. وكان التجمع 
قد عقد اجتماعا تأسيسيا الختيار 
الهيئة االدارية وكانت كالتالي: األمني 
العام: محمد هايف احلجرف، مساعد 

املؤسسون
عبدالرحمن السعيد، مشاري العجمي، بندر العتيبي، خالد اجلاراهلل، 

عبداهلل الشمري، مرزوق العنزي، ليل الالمي، فهد العجمي، هادي 
ابوظهير، محمد دخيل العنزي، احمد الالفي، عبداهلل احلجرف، فهد 

احلربي، مرزوق السربل.

واستعرضت كيفية حتديث 
الرئيس���ية م���ن  العملي���ات 
خالل لغ���ة النمذجة املوحدة 
 ،UML ����املعروف���ة بلغ���ة ال
وش���رحت كيفية اس���تفادة 
الدي���وان من خدمات  مدققي 
الدعم الفن���ي ألعمال التدقيق 
من خالل اخلبرة الهندس���ية 
وخب���رة تقني���ة املعلوم���ات 
واآللية الواجب اتباعها لطلب 
اخلبرة في مجاالت خارج أعمال 
احملاس���بة والقانون. وبينت 
الورش���ة العمليات الرئيسية 
ال� 3  التدقيق مبراحلها  ملهمة 
الرئيسية في اخلطة التشغيلية 
التخطي���ط والفحص  وه���ي 
التقرير وفقا لطبيعة  وكتابة 
القطاع الرقابي املختص حتى 
ميكن توفير أعلى مستويات 
األداء املهن���ي ملدقق���ي ديوان 

احملاسبة.

تطرقت لبعض احلاالت العملية 
لكيفية تطبيق بعض املنتجات 
الرقابية مثل دليل أخالقيات 
املهنة والتحسني املستمر في 
خطط العمل من خالل اختبارها 

وتقييمها.

إدارة املنظم���ات  نظم���ت 
إدارة  الدولية بالتع���اون مع 
اإلع���الم والعالقات العامة في 
ديوان احملاسبة صباح امس 
ورش���ة عمل بعن���وان »كيف 
تتعامل م���ع منتجات اخلطة 
 ،»2010 � االستراتيجية 2006 
الورشة ضمن أنشطة  جاءت 
احلملة التوعوية إلستراتيجية 
الديوان 2011 � 2015 حتت شعار 
»معا نحو التميز«، وقد حاضر 
في الورشة خبير املكتب الفني 
لقطاع الرقابة املسبقة وتقنية 

املعلومات عزت رسالن.
تناول���ت الورش���ة ع���دة 
مح���اور منها أه���داف اخلطة 
االستراتيجية لألعوام 2006-
2010 وأهم منتجاتها الصادرة 
في مجال تفعيل العمل الرقابي، 
وأهمية منتجات اخلطة في دعم 
األداء املؤسسي بالديوان، كما 

جانب من املشاركني في ورشة العمل


