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العصفور: جلنة املرأة في نقابة التربية تكثف نشاطهامحليات
أعادت نقابة العاملني في وزارة التربية تشكيل جلنة املرأة في النقابة اخيرا برئاسة سناء العصفور. وقالت 
العصفور ان اللجنة تعكف في الوقت احلالي على وضع استراتيجية عمل بعيدة املدى تهدف الى نشر الوعي 
النقابي وتثقيف العضوات املنتسبات للنقابة بأهمية االنضمام اليها والعمل ضمن اطار النقابة. واضافت في 
تصريح صحافي ان اللجنة تهدف في املرحلة االولى من العمل الى تكثيف التواصل مع عضوات النقابة من 
جهة وزيادة هذا التواصل من جهة اخرى مع العامالت في امليدان التربوي من غير املنتسبات الى النقابة.

املوضوعات املدرجة على جدول 
االعم����ال والتي تعني بش����ؤون 
التخطي����ط والتنمية واالحصاء 
ب����دول املجلس من بينها متابعة 
تنفيذ قرارات املجلس االعلى في 
الدورة ال� 31 بشأن العمل املشترك 
والتكامل االقتص����ادي واعتماد 
محضر االجتم����اع ال� 27 للجنة 
وكالء وزارات واجهزة التخطيط 
والتنمي����ة والذي تضمن اعتماد 
اهداف ومس����ارات استراتيجية 
التنمية الشاملة بعيدة املدى لدول 

املجلس 2010 � 2025 املطورة.

والعجز في املوازين التجارية غير 
النفطية وتواضع حجم االستثمار 
والتجارة البينية واالقليمية لدول 

املجلس.
ورأى ان النجاح في ذلك االمر 
يتطلب تعميق سياسات التنويع 
وتوسيعها لتشمل تنويع موارد 
املوازن����ات احلكومي����ة وتنويع 
الص����ادرات وتوس����يع التجارة 
املتبادلة  البينية واالستثمارات 
وخلق فرص عمل ملواطني دول 

املجلس.
وناقش االجتم����اع عددا من 

ابوظبي � كونا: شارك االمني 
العام للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمي����ة د.عادل الوقيان امس 
في االجتماع ال� 21 للجنة وزراء 
التخطيط والتنمية بدول مجلس 
التع����اون وال����ذي افتتحه وزير 
االقتصاد االماراتي س����لطان بن 

سعيد املنصوري.
وأك����د املنصوري ف����ي كلمة 
االفتتاح على اهمية هذه اللقاءات 
في تعزيز العمل اخلليجي املشترك 
ودف����ع عجلة التنمي����ة في دول 

مجلس التعاون.
وتوج بالش����كر الى الكويت 
على ترؤسها اعمال اللجنة خالل 
الفترة املاضية وجلهودها في دعم 
العمل املشترك. وقال ان استعراض 
التنمية بدول مجلس  مس����يرة 
التعاون جتعلنا نش����عر بالفخر 
واالعتزاز باالجنازات التي حتققت 
عبر العقود املاضية والتي غطت 
التنمية ومتثلت  جميع مجاالت 
بارتفاع معدالت النمو االقتصادي 
في دول املجلس وكذلك مستويات 
دخل الفرد واملعيشة لتصل الى 

مصاف الدولة املتقدمة.
ولفت الى ان التحديات التي 
تواجه دول مجلس التعاون على 
الصعيد احمللي تتمثل في: قضايا 
سوق العمل والتركيبة السكانية 
وارتف����اع فاتورة املس����توردات 
القاع����دة التصديرية  وضي����ق 

د.عادل الوقيان مع املشاركني في اجتماع جلنة وزراء التخطيط

املشاركون في اجتماع أسرة العقيل

بحثها اجتماع جلنة وزراء التخطيط في دول املجلس

مبشاركة الشيخ طالل الفهد ود.اخلرافي

قضايا العمل والتركيبة السكانية حتديات أمام »التعاون«

أسرة العقيل الهاشمية عقدت اجتماعها األول بالكويت
اقامت اسرة العقيل اجتماعها 
الرس���مي االول لعموم اس���رة 
العقي���ل االش���راف بالكويت 
واململكة العربية السعودية، وقد 
اقيم االجتم���اع بالكويت الول 
مرة، وقد ضم االجتماع جميع 
فروع االسرة من العقيل بالكويت 
املكرمة  املنورة ومكة  واملدينة 

والقصيم والدمام والرياض.
وم���ن املعلوم عن���د علماء 
االنساب والنس���ابني ان اسرة 
العقيل هي اسرة هاشمية يتصل 
نسبها بالصحابي اجلليل ابن عم 
رسول اهلل ژ عقيل بن ابي طالب 
الهاشمي ÿ، وموطنها االصلي 
املدينة املنورة ثم نزحت االسرة 
الى جند واملنطقة الوسطى وقد 
بارك اهلل في هذه االسرة الكرمية 
فانحذر منها رجال كثير ونساء 

ال يزالون ميتدون عبر التاريخ 
حتى اليوم.

وقد حضر االجتماع االسري 
الذي اشرفت على اعداد مضيفته 
اسرة العقيل بالكويت، واعدت له 
برنامجا خاصا لالجتماع حضره 
حش���د كبير من افراد اس���رة 
العقيل، والقيت خالله كلمات 
الترحيب وكلمات ملنسقي فروع 
االسرة، وقد شارك في احلضور 
الشيخ طالل الفهد االحمد، الذي 
الق���ى كلمة باملناس���بة رحب 
فيها بضيوف االس���رة الكرام 
من اململكة في الكويت، واثنى 
التي تؤكد  على االجتماع���ات 
عراقة االس���ر العربية عموما 
والكويتية خصوصا واهمية 
شرف االنتساب لهذه االسرة، 
مش���يرا الى دور االجتماعات 
االسرية في تدعيم صلة االرحام 
والتواصل بني فروع االسر، كما 
حضر االجتماع د.عبداحملسن 
اجلار اهلل اخلرافي االمني العام 
لالمانة العامة لالوقاف والرئيس 
السابق ملبرة اآلل واالصحاب، 
وقد القى كلمة اشاد فيها بتميز 
هذا اللقاء االسري، واكد على ان 
مثل هذه االجتماعات االسرية 
لها دوره����ا املتميز في زيادة 
صلة االرحام بني ابناء االسرة 
الواحدة والذي هو خاصة لهذه 
االسرة مطلب شرعي وضروري 
لرعاية هذا النس����ب الشريف 
ودوام التع����ارف بني ابنائها، 
وبني ان مبرة اآلل واالصحاب 
من اهدافها ان تهتم بأنس����اب 
الهاش����مية، وتوثيق  االس����ر 
ع����رى التواص����ل بينها، وفي 
ختام االجتماع وزعت الدورع 
التذكاري����ة لرم����وز االس����رة 
وعميدها سماحة الشيخ العالمة 
عبداهلل بن عبدالعزيز العقيل 
شفاه اهلل، وعميد االسرة في 
الكويت سعود بن عبدالعزيز 
العقيل، ولنقيب االسرة عبداهلل 
بن محمد العقي����ل لدوره في 
حفظ نسب االسرة مبا ميلكه 
من الوثائق والصكوك الكثيرة 
التي يعود تاريخها الى مئات 

السنني.


