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أكدت خالل مؤمتر العوامل املشتركة للمرأة الناجحة »ناجحة« أنها تتمنى راحة مراجعي الوزارات والهيئات وتسهيل إجناز معامالتهم

الصبيح: نسبة إجنازي في احلقيبة الوزارية كانت 60% مما أطمح إليه

مها البغلي ومصطفى بهبهاني وعدد من املشاركني في امللتقى

)زين العابدين عالم( الوزيرة هند الصبيح تتسلم شهادة تقدير من مها البغلي املدعي العام هاجر الهاجري تتسلم التكرمي من مها البغلي  تكرمي الشيخة الزين الصباح

النســاء والــوالدة  أمــراض 
د.ماجدة اليتامى، وأول امرأة 
كويتية مبنصب رئيس حتقيق 
قيادة مخفر املدعي العام هاجر 
جاسم الهاجري، ومدير منطقة 
فــي املصرف اإلســامي هالة 
التناك. وأضافت أن اجللســة 
أدارهــا جابر  التــي  الثانيــة 
أشــكناني تضمنــت جتارب 
كل من نائــب مدير البرنامج 
الكويت  اإلنشــائي جلامعــة 
د.أنــوار اإلبراهيــم، وبطلــة 
املبارزة والناشطة الرياضية 
بلسم األيوب، ومدير عام مركز 
العمل التطوعــي للكويت م. 
بشاير العواد، والناشطة معالي 
العسعوســي، مشيرة إلى أن 
اجللســة الثالثة التي أقيمت 
حتــت إدارة اإلعامــي محمد 
الوســمي احتوت على كلمات 
مختلفة عن دور املرأة وأهميتها 
في املجتمع، ألقاها كل من أمني 
عام جامعــة الكويت د.محمد 
الفارس، ورئيس مجلس إدارة 
اجلمعية البحرينية للمسؤولية 
االجتماعية خالد العقود، إلى 
 how to« جانــب محاضــرة
lean in« التــي قدمتهــا املقدم 
في الســاح اجلوي األميركي 
مكتب التعاون العسكري في 

الكويت ميلودي ميتشيل.

وأضافت أن املؤمتر يحتوي 
على العديد مــن احملاضرات 
واجللســات التي من شــأنها 
أن تشــكل حافزا قويا لنجاح 
املرأة الكويتية والعربية في 
مختلف املجاالت، مشيرة إلى 
أن اجللسة األولى التي يديرها 
اإلعامي جاسم العبوة شهدت 
جتارب مختلفة لشــخصيات 
نســائية مميزة مثــل رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رشا الرومي، وطبيبة 

بني اجلنسني. من جهتها، ألقت 
منظمة املؤمتــر م.مها البغلي 
كلمة أكدت خالها أن املؤمتر 
يهدف إلى تقدمي كل سبل الدعم 
الازمة لتمكني املرأة في مختلف 
املجاالت، الفتة إلى أهمية الدور 
احليوي الذي يقوم به الرجل 
من أجل دعــم املرأة وحتقيق 
أهدافها على مختلف األصعدة، 
الشــهيرة  لتنقلــب املقولــة 
لتصبــح »ان وراء كل مــرأة 
ناجحة رجل عظيم يدعمها«.

مناقشة أهم املبادرات اإلقليمية 
التي تهدف إلى زيادة الفرص 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والسياسية للمرأة ومدى تأثير 
مشاركتها على النمو، الفتة إلى 
أن تعزيــز دور املرأة من أهم 
االستراتيجيات األساسية في 
الدول املتقدمة والنامية على 
حد ســواء، كما أن اســتيعاب 
التحديــات التــي تعيــق دور 
املرأة االقتصادي أمر ضروري 
لصياغــة سياســات داعمــة 
ملشــاركة اقتصادية متوازنة 

املرأة الكويتية ودعم التمكني 
الكويتية  للمــرأة  املجتمعــي 
وغيرها مــن مظاهر االهتمام 
باملرأة فــي املجتمع الكويتي. 
وأضافت أنه منــذ أيام قليلة 
شاركت في املنتدى االقتصادي 
للمرأة في مدينة الدمام باململكة 
العربية السعودية انطاقا من 
حرص الكويت على االهتمام 
بقضايــا وشــؤون املرأة على 
مختلــف األصعدة، حيث كان 
عنــوان اجللســة االفتتاحية 
للمنتدى »ريادة املرأة« بهدف 

التنمويــة مــن خــال ركائز 
أساســية أهمهــا تعزيز رأس 
املال البشري ومتكني املرأة، كما 
حرصت الكويت على حتقيق 
التنميــة املســتدامة  أهــداف 
التــي أقرها قــادة دول العالم 
مبا فيها األهــداف التي تعنى 
بتعزيز مكانة املرأة في املجتمع 
وتطبيق مبدأ العدالة واملساواة، 
وتنســيق هــذه األهــداف مع 
أهداف متكني املرأة في اخلطة 
اإلمنائية اخلمسية واملتمثلة 
فــي رعايــة وتنمية قــدرات 

كريم طارق
 

أشــارت وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمل ووزيرة 
الدولــة لشــؤون التخطيــط 
والتنميــة هنــد الصبيح إلى 
أن نسبة اإلجناز التي حققتها 
في احلقيبة الوزارية وصلت 
إلى ٦٠% مما تطمح إليه، الفتة 
إلى أنها كانت تتمنى الوصول 
لنسبة إجناز تصل إلى %9٠، 
بهــدف حتقيق راحــة جميع 
مراجعــي قطاعــات الــوزارة 
والهيئات التابعة لها وتسهيل 

إجناز معاماتهم.
وردت الصبيح في تصريح 
صحافي لها مساء أمس األول 
على هامش مؤمتــر العوامل 
املشــتركة للمــرأة الناجحــة 
)ناجحــة( عــن ســؤال حول 
توليها ذات احلقيبة الوزارية 
احلاليــة في الوزارة اجلديدة 
بأنها مواطنــة كويتية وأنها 
ليست لديها أي معلومات حول 

تشكيل الوزارة املقبلة. 
وفيما يتعلق مبؤمتر املرأة 
الناجحة، أكــدت أن احلكومة 
أولت اهتماما بجميع شرائح 
املجتمع ومن بينها املرأة حيث 
ترجمــت هــذا االهتمام ضمن 
اخلطــة اإلمنائيــة واخلطــط 

هاجر الهاجري ود.ماجدة اليتامى ورشا الرومي وهالة التناك  خالل اجللسة االولى

يُعد األول من نوعه في الكويت والشرق األوسط

»النوير« تطلق »بريق« لغرس اإليجابية بني الطلبة
أعلنت رئيسة مبادرة النوير 
الشيخة انتصار الصباح أمس 
الثاثاء عــن أن مبادرة النوير 
بصدد إطــاق برنامج )بريق( 
تزامنا مع األعياد الوطنية لعام 
٢٠١7 الذي يعد األول من نوعه 
في الكويت والشــرق األوسط 
لغرس )اإليجابيــة( بني طلبة 

املدارس.
وقالت الشيخة انتصار في 
تصريــح صحافي إن البرنامج 
صمم خصوصا لغرس مبادئ 
اإليجابية عن طريق الفعاليات 
العلميــة والعملية  واملواقــف 
البسيطة بني الطاب والطالبات 

في مدارس الكويت.
وأضافــت ان )بريق( الذي 
يهدف الى نشر مفهوم التحلي 
باملواقف اإليجابية أثناء التعامل 
مع اآلخرين أدى إلى مشاركات 
تدريبيــة بني النويــر وبعض 
الكــوادر التربويــة ســواء من 
جامعــة الكويــت أو من بعض 
مدارس وزارة التربية في املناطق 
التعليميــة املختلفــة »فهدفنا 
في عام ٢٠١7 هو الشباب وبث 
اإليجابيــة فيهــم ألنهــم نواة 
الوطن احلقيقيني نظرا لتمثيلهم 
العدد األكبر من مواطني دولة 
الكويت«. وأوضحت أن البرنامج 
صمــم ليــروج اإليجابيــة بني 
الطلبة من خال أبحاث ودراسات 
علمية مثبتة مستوحاة من علم 
النفس اإليجابي وهذا البرنامج 
الذي أطلق عليه مسمى )بريق( 
ســيكون مفاجأة للجميع فمن 
خالــه ســيتدرب الطلبة على 
اإليجابية في املدارس بأسلوب 
مبتكــر يشــعرهم بالســعادة 

واإلجناز.
وأفادت بأن رأس املال الفعلي 
ألي وطن هم الشباب فإن أعدوا 
»إعدادا نفسيا وجسديا وعلميا 
جيدا أعددنا للوطن شبابا مؤها 
حلل أي صعوبات تواجههم أو 
تواجه الوطن وذلك ســينصب 
علــى رخــاء وأمان واســتقرار 
الوطــن لذا وضعنــا أيدينا في 
يد وزارة التربية وبدأنا بتدريب 
مديــري بعض املدارس وكانت 
أولى الدورات التدريبية ملدارس 

منطقة حولي التعليمية«.
وذكرت ان التدريبات توالت 
لتصــل إلــى مــدارس منطقــة 
العاصمــة التعليمية مبينة ان 
البرنامج القى استحسان اجلميع 
»لتنمو اإليجابية بني أبناء أجيال 
املستقبل ونواة كويتنا احلبيبة 

الغالية«.
مــن جانبهــا قالــت مديــر 
مشــروع برنامج بريق ومدير 
منطقــة العاصمــة التعليميــة 

افتتاح الدورة التدريبية لـ»بريق« في منطقة حولي التعليمية في مدرسة صالح الدين الثانوية 

الشيخة انتصار الصباح وعدد من املشاركني في املبادرة خالل زيارتهم إلى مدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية 

البغلي: املؤمتر 
يهدف إلى تقدمي 

سبل الدعم الالزمة 
لتمكني املرأة في 
مختلف املجاالت

سابقا رقية حسني في تصريح 
مماثــل ان البرنامج منبثق من 
مبــادرة النوير لإليجابية غير 
الربحية ومن هــذا املنطلق مت 
إعداد )بريق( املوجه خصوصا 
للشباب في املدارس واجلامعات.
الهــدف مــن  أن  وأضافــت 
البرنامــج حتقيــق األهــداف 

العلميــة والعمليــة بتــوازن 
أن  إيجابــي واعتــدال مبينــة 
الدراسات العلمية التي أجريت 
علــى مدار عقد من الزمن حول 
التفكير اإليجابي أثبتت أثرها 
امللحوظ في ســلوكيات األفراد 
وقدرتهم على التركيز واإلنتاج 
وحتسني الصحة بشكل عام وقد 

مت تدريب ٦٦ كادرا تربويا في 
١٣ مدرســة إلى اآلن. من جهته 
قــال املدير العام ملنطقة حولي 
التعليميــة منصــور الظفيري 
التعليمية  إن منطقــة حولــي 
حترص دائما على أداء واجباتها 
املجتمعية واإلنسانية إلى جانب 
مسؤولياتها اإلدارية الفتا إلى 
أن املنطقة تعمل دائما ملواكبة 
كل مــا يهم مصلحــة القطاعني 

التعليمي والطابي.
بدورها ذكــرت املدير العام 
التعليمية  العاصمــة  ملنطقــة 
بدرية اخلالــدي أن الطلبة هم 
نــواة وبناة املســتقبل وحلقة 
الوصــل لغــد مشــرق كمــا أن 
املشــاركة فــي مشــروع بريق 
هــي أكبر دليل علــى النهوض 
بالطالــب واملعلــم معا في جو 

يسوده املرونة.

الرجيب: »ملتقيات األربعاء« تعزز طاقات الشباب
استقبل محافظ محافظة مبارك الكبير الفريق 
أول متقاعد أحمد الرجيب مبكتبه مدير عام الهيئة 
العامة للشباب عبدالرحمن املطيري، حيث طرح 
املطيري فكرة تنظيم ملتقيات حوارية شبابية في 
كل محافظة حتت مسمى »ملتقى األربعاء« بهدف 
إشــراك الشــباب الكويتي في العمليــة التنموية 

بالباد.
من جهته، رحب الرجيب بهذه البادرة التي من 
شــأنها زيادة الوعي لدى الشباب بأهمية احترام 
وجهــات النظــر املختلفة وأســاليب النقد البناء 
فضا عن استثمار طاقاتهم في العمل التنموي.

هذا، وقد رافق املطيري كل من علي العريفان 
احمد الرجيب مستقبال عبدالرحمن املطيري ووفد هيئة الشبابوجناة الصايغ من الهيئة العامة للشباب.
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