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اجلامعة تتسلم كليتني من »الشدادية« العام املقبل و9 كليات أخرى في 2019
محمود الموسوي

برعاية وحضور األمني العام املساعد للتخطيط واملتابعة 
باإلنابة فــي األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، هيفاء املضف، قام فريق املتابعة في األمانة 
ميثله مراقب مشــاريع خطة التنمية وفاء الضبيان 
وم.حوراء بهمن والباحثتان مرمي املطيري ودالل الكرتش، 
بزيارة ميدانية إلى مقر مشروع مدينة صباح السالم 

اجلامعية.

وأوضحت األمني العام املســاعد للتخطيط واملتابعة 
باإلنابة فــي األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، هيفاء املضف، ان هذه الزيارة تأتي ضمن 
سلســلة الزيارات التي يقوم بهــا فريق املتابعة في 
األمانة على مواقع املشاريع املدرجة في خطة التنمية 
بهدف التعرف عن قرب على ســير املشــروع وفق 
اجلدول الزمني له والتأكد من عدم وجود أي معوقات 

أو حتديات تعرقل سير املشروع.
وأشارت إلى ان الزيارة إلى موقع مشروع مدينة صباح 

السالم اجلامعية أظهرت الوقوف على اإلجراءات التي 
مت اتخاذها حيال مشروع احلرم الطبي بهدف اعتماد 
التصاميم الهندسية والبدء في التنفيذ، الفتة إلى انه 
سيتم تسليم اثنني من كليات اجلامعة خالل العام املقبل، 
كما سيتم االنتهاء من 9 كليات أخرى في عام 2019.

وأكدت املضف ان هذه الزيارات ستســتمر بشــكل 
منتظم وستشمل كل مواقع مشروعات خطة التنمية 
بهدف املتابعة وتذليل أي معوقات لضمان سير خطة 

صورة جماعية للوفد املشارك في الزيارة إلى مدينة صباح السالم اجلامعيةالتنمية في االجتاه السليم.

عينة املسح تغطي نحو 5287 أسرة في جميع محافظات

»اإلحصاء« تبدأ املسح التاسع 
في تاريخ »القوى العاملة« اليوم

محمود الموسوي

افتتحت الوكيلة املساعدة 
لقطــاع العمــل اإلحصائــي 
املركزية لإلحصاء  بــاإلدارة 
الورشــة  الدعــاس  منــى 
التنفيذية ملسح القوى العاملة 

.٢٠١7/٢٠١٦
وبهــذه املناســبة، قالــت 
الدعــاس ان هذا املســح يعد 
التاســع في تاريخ مســوح 
العاملة التي جتريها  القوى 
اإلدارة املركزية لإلحصاء منذ 

العام ١973.
واضافــت أن هذا املســح 
يعد املســح السنوي الثالث 
الذي مت تطوير منهجية العمل 
به في العــام ٢٠١4، ومت فيه 
استخدام األجهزة اللوحية بدال 
من االستمارة الورقية، كما مت 
تطوير املنهجية واالستمارة 
وضبط جودة اختيار العينة 
وفق املفاهيم واملعايير الدولية 
ملنظمة العمل الدولية وبدعم 
فني من برنامج األمم املتحدة 

االمنائي والبنك الدولي.
واشــارت الى ان املســح 
يغطــي عددا من املؤشــرات 
اخلاصة بسوق العمل والتي ال 
تتوافر في السجالت اإلدارية، 
وبالتالي يكمل مسح القوى 
العاملة قاعدة بيانات سوق 
العمل والذي يحتويها نظام 
معلومات سوق العمل الذي 
يضم بيانات احصاءات العمل 
مــن الســجالت اإلداريــة ملا 
يقارب مليونني ونصف مليون 
ســجل، وكذلك يضم بيانات 

مسوح القوى العاملة حيث 
توفر هذه املســوح النوعية 
هذه املؤشرات: معدل البطالة، 
عدد ساعات العمل ومتوسط 

األجور وغيرها.
وزادت: تشمل عينة املسح 
لهذا العــام ٢٠١٦ مــا يقارب 
5٢87 أسرة خاصة )كويتية 
وغير كويتية( تغطي جميع 
محافظات الدولة وفقا حلجم 
كل محافظــة، باإلضافة إلى 
أن املســح يغطي ٢٢٠ أسرة 
جماعيــة، واملقصــود بهــا 
العمــال  ســكن  مجمعــات 
واملؤسســات  بالشــركات 
بالدولة، الفتة الى ان نسبة 
االستجابة في األسر اخلاصة 
بآخر مسحني قد سجلت نحو 
8٦.5% في العام ٢٠١5 مقارنة 
بنسبة استجابة بلغت 79% في 
العام ٢٠١4، ونسب االستجابة 
هذه تعكس مدى تنامي تعاون 

املجتمــع االيجابــي ودعمــه 
للعمل االحصائــي الوطني، 
آملــة مــن األســر املبحوثة 
واملختارة ضمن العينة لهذا 
العام اســتمرار هذا التعاون 
والشراكة املجتمعية في توفير 
قواعد بيانات مهمة في قياس 
ورصد السياسات والبرامج 
التنموية بهدف دعم متخذي 
السياسات  القرار وراســمي 

لتحقيق أهداف التنمية.
وختمت حديثها مشيرة 
الــى أن املســح ســيبدأ في 
٢٠١٦/١٢/١ ويســتمر ملــدة 3 

أشهر.

 منى الدعاس متحدثة خالل افتتاحها الورشة

»احملامني« كّرمت طارق القالف وجوري العازمي

كريم طارق 

بحضور الرئيس الفخري 
للنــادي الرياضــي الكويتي 
للمعاقــني الشــيخة شــيخة 
العبــداهلل، والشــيخ دعيج 
اخلليفــة، نظمت جلنة ذوي 
اإلعاقة فــي جمعية احملامني 
الكويتيــة مســاء أمس األول 
حفل تكــرمي البطل الرياضي 
احلاصــل علــى 3 ميداليــات 
ذهبيــة كأفضل العــب عاملي 
ببطولة ميتشــيغان ملبارزة 
الكراسي املتحرك طارق القالف، 
والفائــزة باملركــز األول في 
مسابقة حتدي القراءة جوري 
العازمي وذلك إلسهاماتهما في 
حتقيق اجنازات عربية وعاملية 
ورفع اسم الكويت في احملافل 

الدولية.
وأشــارت الشيخة شيخة 
العبــداهلل إلــى أهميــة دعم 
جمعيات ومؤسسات املجتمع 
املدنــي لألشــخاص من ذوي 
علــى  وتكرميهــم  اإلعاقــة 
إجنازاتهم املتنوعة في مختلف 
املجاالت، الفتة إلى أن التكرمي 
يأتي تكملة لألجواء الرائعة 
التي تشــهدها الكويت خالل 
الفترة احلالية خاصة وسط 
ما شهدناه من أجواء انتخابية 

تسودها الدميوقراطية.
وتوجهت بجزيل الشــكر 
والتقدير إلى جمعية احملامني 
الكويتية على دعمها وتكرميها 
للبطل طارق القالف وجوري 
العازمــي، مناشــدة جميــع 
مؤسسات املجتمع املدني بأن 

الشيخة شيخة العبداهلل والشيخ دعيج اخلليفة وناصر الكريوين وهنادي العازمي يكرمون البطل طارق القالف     )شانافاس قاسم(

خالل حفل أقامته السفارة األلبانية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 104 لالستقالل

أسامة دياب 

أشــادت وزيرة الشــؤون 
ووزيرة الدولة لشؤون التنمية 
هنــد الصبيــح بالعالقــات 
الكويتيــة - األلبانيــة التي 
وصفتها باملتميــزة على كل 
األصعدة ومختلف املجاالت، 
مشــيرة إلى حرص الكويت 
علــى تطويــر وتنميــة هذه 
العالقات. ولفتت الصبيح، في 
تصريحات للصحافيني على 
هامش مشــاركتها في احلفل 
الذي أقامته السفارة األلبانية 
مســاء أمس األول مبناســبة 

العيــد الوطنــي والذكرى الـ 
١٠4 لالســتقالل، إلى حرص 
الكويــت علــى تقــدمي الدعم 
أللبانيا خصوصا على الصعيد 
اإلنساني، معربة عن سعادتها 
لتمثيل احلكومة الكويتية في 
هذه املناسبة الوطنية، متمنية 
أللبانيــا الصديقــة التوفيق 
واالزدهار. من جهته، أكد سفير 
ألبانيا لدى البالد سيمير باال 
أن العالقات الثنائية بني بالده 
والكويت ممتازة ومتطورة منذ 
تأسيسها، الفتا إلى أن بالده 
تعتبر بناء عالقات قوية مع 
الكويت مفتاحا لها في املنطقة 

التي تعتبر من أهم عوامل دعم 
الســالم العاملي. وأوضح أن 
العالقات الثنائية بني البلدين 
تتطور بشكل ملحوظ وبينهما 
تعاون مميز في شتى املجاالت، 
والسيما االقتصادي بدعم من 
الصنــدوق العربــي للتنمية 
االقتصاديــة، باإلضافــة إلى 
املســاعدات اإلنسانية أيضا، 
مشــيرا إلى تقــارب ملحوظ 
بني مجتمــع املــال واألعمال 
فــي البلدين وخصوصا بعد 
قيام مجموعة من الشــركات 
الكويتية بخوض غمار األعمال 

التجارية في ألبانيا.

وبــني أن البلدين يدعمان 
بعضهما بعضــا في احملافل 
الدولية، باإلضافة إلى تعاون 
ملحوظ في املجاالت اإلعالمية 
والثقافية والتربوية، معربا 
عن خــاص شــكره وتقديره 
للســلطات الكويتيــة علــى 
دعمهــا املســتمر للعالقــات 
الودية واألخوية بني البلدين 
وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
واحلكومة الكويتية وجميع 
العاملني في وزارة اخلارجية، 
مهنئا الكويت بنجاح عرسها 

الدميوقراطي مؤخرا.

الوزيرة هند الصبيح تشارك سفير ألبانيا سيمير باال وحرمه قطع كيكة االحتفال

د.مصطفى بهبهاني مهنئا 

سفيرا السعودية د.عبدالعزيز الفايز واإلمارات رحمة الزعابي وعدد من احلضور

)زين العابدين عالم(  حضور ديبلوماسي وشعبي في االحتفال 

السفير باال: 
تقارب ملحوظ 

بني مجتمع املال 
واألعمال في 

الكويت وألبانيا

الدورات التدريبية 
وورش العمل 

تسهم في صقل 
خبرات املوظفني 

وتنمية قدراتهم 
الوظيفية

اخلليفي: العالقات 
جزء أساسي 

في حياتنا 
اليومية

النصر اهلل: العالقات العامة مجال حيوي 
ال يقل أهمية عن العمل الديبلوماسي

نظمت جمعيــة العالقات 
العامــة دورة تدريبية حتت 
العامــة  شــعار »العالقــات 
احلديثــة فــي املؤسســات 
احلكوميــة« بالتعــاون مــع 
األمانــة العامــة للتخطيــط 
األمم  وبرنامــج  والتنميــة 
املتحدة اإلمنائي، حاضر فيها 
املدرب املعتمد خالد اخلليفي.
وأثنــاء افتتــاح الــدورة 
صباح أمس فــي مقر األمانة 
العامة للتخطيط، أكد رئيس 
جمعية العالقات العامة جمال 
النصر اهلل حرص اجلمعية 
البشرية، الفتا  التنمية  على 
إلــى أن الــدورات التدريبية 
وورش العمل تنجح في صقل 
خبرات املوظفني، كما تنجح 
في تنمية قدراتهم الوظيفية.
وقــال إن العالقات العامة 
تتميــز بأنها مجــال مفتوح 
العمــل  وواســع ويتطلــب 
فيهــا قدرات خاصــة، ولذلك 
نسعى دائما ملواكبة العصر 

واالنفتاح على العالم لتنمية 
قدرات العاملني في هذا املجال 
احليوي الذي ال يقل أهمية عن 
العمل الديبلوماسي، فموظف 
العالقــات العامة الناجح هو 
بالتأكيد ديبلوماسي ناجح.

وأضاف أن مهنة العالقات 
العامــة فــي الــدول الكبرى 
املتطورة هــي من أهم املهن، 
وتوليها دول العالم اهتماما 
خاصا، كما أن موظفي العالقات 
العامــة هناك يحصلون على 
أعلى الرواتب نظرا لطبيعة 
عملهم التــي تتطلب مهارات 

وخبرات خاصة.
من جانبــه، قــال املدرب 
املعتمــد خالــد اخلليفــي إن 
العالقات هي جزء أساسي في 
حياتنا اليومية ســواء خالل 
ساعات العمل الرسمية أو في 
احلياة العمليــة مبا في ذلك 
احلياة االجتماعية، مشــيرا 
إلى أهمية االتصال، حيث إن 
االتصال هــو أصل العالقات 

العامة. وأضاف خالل الدورة 
التدريبيــة أن االتصــال هو 
العملية التي يتم خاللها تبادل 
وفهم ما ينقل من املعلومات مع 
اآلخرين، املعلومات واألفكار 
أو اآلراء التي يرغب شخص 

ما في إبالغها لآلخرين.
إلــى  اخلليفــي  وأشــار 
التحديات التي تواجه االتصال، 
باإلضافة إلى ركائز االتصال 
الناجــح، موضحا الفرق بني 

العالقات العامة واإلعالم.
وتطرق إلى أن الرأي العام 
ميثل القوة احلقيقية في أي 
مجتمــع، حيث بــدأ االهتمام 
به منذ أقــدم العصور، وفي 
عصرنــا احلالــي قــد تزايد 
االهتمام بالرأي العام من قبل 
الفعاليات واملؤسســات،  كل 
إذ إن املجتمــع الــذي نعيش 
فيه هو مجتمع مدني حتكمه 
وتتحكم فيــه مختلف أنواع 
املنظمات واملؤسســات، فقد 
توســع مفهوم الــرأي العام، 

فلم يعد مقصورا على الرأي 
اجلماهيري جتاه احلكومات 
القائمــة وما تقدمه للشــعب 
مــن سياســات اقتصاديــة 
واجتماعيــة عادلــة وكافية، 
بــل تعداها إلــى تكوين آراء 
عامة لدى اجلماهير املختلفة 
التي تتعامل مع املؤسســات 
اإلنتاجيــة واخلدميــة فــي 
القطاعني العام واخلاص، ومع 
األفراد السياسيني واملؤسسات 
اخليريــة واالجتماعيــة بــل 
أصبحت كل مؤسسة إنتاجية 
او خدميــة تســعى ملعرفــة 
العــام جلماهيرهــا  الــرأي 
الوثيقــة الصلة بها والتأثير 
فيه ملصلحة املؤسسة ذاتها، 
موضحا أن فهم نفسية الفرد 
واجلماعة وتأثير الرأي العام 
علــى الرأي اخلاص مهم جدا 
لــكل موظف عام لــه اتصال 
مباشر باجلمهور سواء كان 
يعمــل في مؤسســة عامة أو 

مؤسسة خاصة.

جانب من املشاركني في الورشةجمال النصر اهلل وخالد اخلليفي

الصبيح: العالقات الكويتية - األلبانية ممتازة 
وحريصون على تطويرها وتنميتها

وفد من »التخطيط« زار موقع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية

حتذوا حذو اجلمعية في تكرمي 
أبطالنا من ذوي اإلعاقة كونهم 
يستحقون ذلك التكرمي على 
اجنازاتهــم التي رفعت اســم 
الكويت فــي احملافل الدولية 
بعد أن أثبتوا للعالم قدرتهم 
على اإلبداع وتخطي العوائق 
واحلصول على املراكز العاملية 
األولى، الفتة إلى أن ذلك األمر 
ال يأتــي من فــراغ إمنا يعود 
إلى اجلهد املتواصل ألبطالنا 
وإلى دعم مختلف املؤسسات 
احلكومية واألهلية لتلك الفئة 

العزيزة.
مــن جهته، تقدم الشــيخ 
دعيج اخلليفة بجزيل الشكر 
والتقدير إلى جمعية احملامني 
الكويتيــة على هــذه البادرة 
الطيبة لتكرمي أبطالنا الذين 
استطاعوا أن يبرزوا صورة 
الكويت واسمها عربيا وعامليا، 
وهو مــا يعكس مدى حرص 
املؤسســات املختلفــة علــى 
االهتمــام بأبطالنــا، متمنيــا 
للمحتفــى بهــم املزيــد مــن 

التوفيق والتقدم في حياتهم 
العملية.

بدوره، أكد رئيس جمعية 
الكويتيــة ناصــر  احملامــني 
الكريويــن أن جلنــة ذوي 
اإلعاقة في اجلمعية حرصت 
على تبني العديد من القضايا 
املتعلقــة باألشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقة ووضع احللول 
املختلفة ملشاكلها، إلى جانب 
تقدمي مختلف سبل الدعم لهم 
على مختلف األصعدة املهنية 
أو الرياضية وغيرها، مشيرا 
إلى أن تكرمي األبطال هو أقل 
ما يستحقوه ملا قدموه للكويت 
وشــعبها من إجنازات متثل 

منارة جلميع الكويتيني.

تكرمي جوري العازمي 
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