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اخلميس: تكامل بني «إعالميون» وامللتقى اإلعالمي 
العربي لتقدمي عمل مميز في املستقبل القريب

جمعيـــــة  استقبلــــــت 
«إعالميون» السعودية مؤسس 
وأمــني عام امللتقــى اإلعالمي 
العربــي رئيــس اجلمعيــة 
الكويتية لإلعــالم واالتصال 
ماضــي اخلميــس، بحضور 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
«إعالميون» د.سعود الغربي، 
وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد 
من أعضاء اجلمعية، في مقر 
اجلمعية في مدينة الرياض.

العــام  األمــني  واســتهل 
للجمعية ناصر الغربي اللقاء 
مرحبا بالضيف واحلضور، ثم 
قدم رئيس مجلس إدارة جمعية 
«إعالميون» د.سعود الغربي 
كلمة ترحيبية نوه فيها بأهمية 
التكامل اإلعالمي بني القطاعات 
واجلهات اإلعالميــة في دول 
التعاون، واســتعداد  مجلس 
اجلمعية لبناء جسور التعاون 

وبناء املشاريع املشتركة.
د.الغربــي  واســتعرض 
جتربة «إعالميون» في اململكة 
وأنها تعد فريدة على املستوى 
العربــي، وحتظــى باإلعجاب 
من مختلف الزوار من خارج 
اململكــة، مبينــا أن جتربــة 
«إعالميــون» متتــد ألكثر من 
٢٠ عاما، كان العمل التطوعي 
محركها األساسي، لتأتي «رؤية 
٢٠٣٠» وتؤكد على املبادئ التي 

تأسست عليها اجلمعية.
وتال ذلــك عرض تعريفي 
عن جمعية «إعالميون» تضمن 
رؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا 
التــي  وأهدافهــا واخلدمــات 
تقدمهــا. من جانبــه، حتدث 
ماضي اخلميس عن «امللتقى 
اإلعالمــي العربــي» ودوراته 
وقصة تأسيسه منذ عام ٢٠٠٢، 
مصحوبا بڤيديو عن امللتقى، 
واستعراض جانب من دوراته 

املختلفة وبرامجه املتنوعة.
ثم فتح احلوار بني أعضاء 
اجلمعيــة والضيــف، والذي 
تنــاول مختلف القضايا التي 
تهم اإلعالم اخلليجي حتديدا 
والعربي عموما، ومتت مناقشة 
جتربــة «امللتقــى اإلعالمــي 
العربي»، ومتيزها منذ البداية 
بوجود داعــم كبير ممثال في 

علــى رأس وزارة اخلارجية، 
مشددا على أنه رفض أن يكون 
حتت أي مظلة رسمية مفضال 
أن يكون كيانا مستقال وحرا 
حتى يضمن له االستمرارية 
واحليــاد التــي كانت ســمة 
امللتقــى، وأنه ينأى بنفســه 
عن أي خالفات أو اختالفات 

تشــهدها الســاحة العربية. 
وأشار إلى التطور الذي شهدته 
الفكرة األساسية وهي فكرة 
امللتقى إلى مجموعة مشاريع 
من ضمنها ملتقى قادة اإلعالم 
العربــي، وامللتقــى اإلعالمي 
العربي للشــباب حتت مظلة 
جامعة الدول العربية، موضحا 
أن املشــروع حتول إلى كيان 
مؤسسي وله مقر دائم وفريق 
من العمل على مستوى الوطن 
العربــي، يعملون عــن ُبعد. 
كما أكــد اخلميس في حديثه 
على أهميــة التكامل والعمل 
اإلعالمي املشترك والتكامل بني 
جمعية «إعالميون» وامللتقى 
اإلعالمــي العربي واجلمعية 
الكويتية لإلعالم واالتصال، 
لتقدمي عمل إعالمي مميز في 

املستقبل القريب.

اجلمعية استضافت مؤسس وأمني عام امللتقى اإلعالمي العربي

ناصر الغربي ود.سعود الغربي خالل استقبال ماضي اخلميس

جانب من اجلولة في جمعية «إعالميون»

شخصية سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا.
وأكد اخلميس أن اإلميان 
العميق بدور اإلعالم ورسالته 
كان الوقود الدائم من حلظة 
عــرض الفكرة على ســموه، 
رحمــه اهللا، خــالل وجــوده 

جانب من اللقاء

تسجيل املنظمة الدولية لتمكني املرأة 
وبناء القدرات في األمم املتحدة

 «الكهرباء»: ٨ تعديات في السكن اخلاص بالفروانية

أعلنــت اســتاذة املناهج 
وطــرق التدريــس املشــارك 
فــي كليــة التربيــة بجامعة 
الكويت د.ســلوى اجلســار 
عن تسجيل املنظمة الدولية 
لتمكــني املرأة وبناء القدرات 
في األمم املتحدة واالعتراف 
بها واحدة من منظمات االمم 
املتحدة املعنية باألسرة بشكل 
عام واملرأة وموضوع التنوع 
االجتماعي بشــكل خاص ٢٥ 
أغســطس وذلك نظرا لتميز 
املنظمــة وأهدافهــا ورؤيتها 
وأنشطتها الفريدة وبالكوادر 
املتخصصة التي أضفت على 
فعالياتهــا نوعا مــن التفرد 
أهلهــا لالرتقــاء واالنضمام 
الى املنظمات الدولية الرائدة.

وأكدت د.اجلسار ان الهدف 
مــن تأســيس املنظمــة هــو 
املساهمة في تقدمي املبادرات 
لتعزيــز ومتكــني املــرأة في 
االنظمة احملليــة واإلقليمية 
والعامليــة وبالتحديــد إبراز 
دور املــرأة العربية وماتقوم 
به من إجنــازات، إضافة الى 
تســليط الضــوء علــى دعم 
جميع القضايا واجلهود ملزيد 
من مشــاركة رقمية ونوعية 
مــع الرجل في تقدم املجتمع 
وحتقيق االســتقرار لألسرة 
وأعضائهــا.  بدورهــا، قالت 
رئيسة املنظمة الدولية لتمكني 
ابتسام  القدرات  املرأة وبناء 
القعــود ان املنظمــة الدولية 
لتمكني املرأة هي منظمة غير 
حكومية، مستقلة وغير ربحية 
مسجلة في االمم املتحدة مقرها 
بريطانيــا أنشــئت مبوجب 
أحــكام القانــون البريطاني 
ومرخصــة كمنظمــة غيــر 
ربحية ذات نفع عام. وتعمل 
املنظمة علــى تطوير قدرات 
املرأة من خالل برامج تنموية 
متنوعة، كما تسعى الى تعزيز 
دور املرأة في قيادة وحتقيق 
أهــداف التنمية املســتدامة، 
السلمية  لتعزيز املجتمعات 
والشــاملة وتوفير الوصول 
إلى العدالة للجميع.  وقالت ان 
مقر املنظمة الرئيسي في لندن 
ومت افتتــاح املكتب االقليمي 
االول لها في الكويت وتسعى 
ضمن خطتها االستراتيجية 
لفتح فــروع اقليمية لها في 
دول أخــرى، خاصة وان من 
أعضائها نخبة من الكفاءات 
واخلبرات العربية واإلقليمية 
التي تسعي جاهدة الى تقدمي 

كافة الدعم للمرأة واالسرة.
وأضافت ان رؤية املنظمة 

دارين العلي

نفــذ فريــق الضبطيــة 
القضائيــة التابــع لــوزارة 
الكهرباء واملــاء حملة على 
السكن اخلاص في محافظة 
الفروانية تخللها تســجيل 
٨ محاضــر ضبــط واثبات 
حالة تتعلق باستغالل مياه 
دون عداد واستغالل مباشر 
للكهرباء دون عداد والتالعب 

باملصهرات.
وأكد نائب رئيس الفريق 
وعضو جلنة العزاب أحمد 
الشــمري ان احلمــالت في 
احملافظات الشمالية للقضاء 
علــى التعديات واحلد منها 
كبيــر  بشــكل  مســتمرة 

والفتيات في جميع املجاالت 
مبا ميكنها من فرص االندماج 

في برامج التنمية الشاملة.
ـ الشــراكة مــع املنظمات 
الدوليــة األخرى في القضاء 
على جميع أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات في املجاالت 
العامة واخلاصة، مبا في ذلك 
االجتار واالستغالل اجلنسي.

ـ إعداد وتنفيذ املؤمترات 
واملؤمتــرات العلمية، لبحث 
قضايا النوع االجتماعي ومدي 
اســتثماره في مجال التمكني 
القــدرات، وتوظيفه  وبنــاء 
فــي حتقيق أهــداف التنمية 

املستدامة.
ـ تنظيم الورش التدريبية 
فــي مجــاالت اعــداد وبنــاء 
البشــرية  القدرات والكوادر 

الفاعلة في التنمية.
ـ اعــداد برامــج تدريبية 
تطوعية ملنتسبي املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية في 
مجال بناء القدرات املؤسسية 
والتنظيميــة، عــن طريــق 
التشــبيك والشراكة مع هذه 

املؤسسات.
العمــل  دور  تفعيــل  ـ 
التطوعي في مجاالت حتقيق 
أهداف األلفية الثالثة للتنمية 

املستدامة.
ـ التوعية باملخاطر العاملية: 
التطرف، واإلرهاب، والنزاعات 
واحلــروب وتأثيراتهــا على 

التنمية.
ـ إعداد وتنظيم فعاليات 
حول ثقافة والتعايش السلمي 
ودورهــا في حتقيــق أهداف 
التنمية املســتدامة واحلوار 

في تنمية املجتمعات.
ـ متكني النساء من قدرات 
فض النزاعات، وحماية حقوق 
املــرأة فــي مناطــق النــزاع 

والصراعات واحلروب.
ـ تنظيــم فعاليــات حول 
التنمية األسرية، ودور املرأة 
فــي حمايــة حقوق األســرة 

والطفل.

والتجارة ووزارة الداخلية، 
الفتا إلى ان احلمالت تستهدف 
أيضا املــدن الصناعية وما 
فيها من مخالفات وتعديات.

واكــد أن احلمالت التي 

ـ إعداد برامج لبناء قدرات 
املرأة ومتكينهــا من مهارات 
الصحة اإلجنابية. من جانبها 
أشارت األمني العام للمنظمة 
د. تغريد احلجلي ان املنظمة 
قد قامت بعدد من اإلجنازات 
خالل الفترة السابقة وخاصة 
اثناء جائحة كورونا ومنها:

أقامت املنظمــة مؤمترها 
االول في الكويت بالتعاون مع 
كلية احلقوق جامعة الكويت

كما استمرت املنظمة في 
تنظيم مؤمتراتها الشــهرية 
االفتراضية الشــهرية، حيث 
قدمت ٢٥ مؤمترا حتى نهاية 
شــهر اغســطس ٢٠٢١ عبــر 
تطبيق زووم، استضافت فيها 
ثلة من االكادمييني واخلبراء 
مــن كافــة االقطــار العربية 
ومــن دول افريقيــة تنوعت 
املرأة،  مبواضيعهــا تناولت 
التعليم،  الطفــل،  الشــباب، 
التمكــني  العنــف، االدمــان، 
االقتصادي والسياسي للمرأة 
وتأثير كورونا وما بعده على 
االسرة عامة واملرأة خاصة.

كما اطلقت حملة «جنوم 
في سماء اخلدمة االجتماعية» 
اجلمعيــة  مــع  بالتعــاون 
الكويتية للخدمة االجتماعية 
وبرعايــة املكتــب التنفيذي 
الشــؤون  وزراء  ملجلــس 
االجتماعيــة والعمــل بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأسســت مرصد االسرة 
التابــع للمنظمة عــام ٢٠٢١ 
وســتكون املرحلــة االولــى 
ضمــن خطــة عملــه رصــد 
«ظاهرة العنــف ضد املرأة» 
على مستوى البلدان العربية 
على أن يشمل مستقبال كافة 
الظواهر االجتماعية لألسرة 
وعلى مستوى جغرافي أوسع.

اضافة الى توقيع اتفاقيات 
شراكة مع العديد من املنظمات 
التــي لها نفس  واجلمعيات 
توجه املنظمــة واهدافها في 

عدد من الدول العربية.

تتركز في املناطق الشمالية 
تتم بشكل يومي بهدف إجناز 
البالغات التي ترد من قبل 
املسؤولني في الوزارة أو من 
قبل املركز املوحد أو من قبل 
املواطنــني واملقيمني حيث 
يتم التحقــق من البالغات 
والتعامل معها. وشدد على 
ان القانــون يطبــق علــى 
اجلميع دون استثناء، وال 
يتــم التهاون مــع اي حالة 
تعّد على الشبكة مهما كان 
مرتكبها متنفذا أو غير ذلك، 
مشــددا على أهمية اإلبالغ 
عن أي حالة سرقة تيار أو 
تعد على الشــبكة للتعامل 
معها وإحالة املخالفني إلى 

اجلهة املعنية.

االعتراف بها واحدة من منظمات األمم املتحدة املعنية باألسرة واملرأة

تالعب باملصهراتأحمد الشمري

تتمثــل في أن تكــون عاملية 
رائدة فاعلة، وذات تنافسية 
عالية فــي برامجهــا، إلعداد 
بشــرية  كــوادر  وتكويــن 
ونســائية متمكنــة من كافة 
القدرات اإلنسانية، واإلسهام 
في صنع السياسات التنموية 
في إطار املســؤولية املهنية 
والشــراكة الدوليــة الفاعلة 
من خالل تعزيــز دور املرأة 
في كافة املجاالت، لبناء عالم 
يرتكز على العدل واملساواة، 
خال من العنف والفقر واجلوع 
واالعاقــة تكــون املــرأة فيه 
عنصــرا فاعــال فــي عمليــة 
التغييــر والبنــاء من خالل 
تقدمي برامج نوعية وفريدة، 
تدعم وترعى القيم اإلنسانية 
والعدالة االجتماعية واملساواة 
اجلندرية، وتعمل على بناء 
القدرات اإلنسانية والتمكن من 
اإلسهام في التنمية الشاملة 
واملســتدامة، وتعزيــز قيــم 
الســلمي والسالم  التعايش 
العاملي وأن تكون بيت خبرة 
مميز لتقــدمي االستشــارات 
املهنية والتنموية والتدريب 

التنموي.
القعــود بعض  وعــددت 
التي  األهداف االستراتيجية 
تسعى املنظمة إلى حتقيقها 

وهي:
ـ متكــني وبنــاء قــدرات 
املرأة على كافة املســتويات، 
الستثمار جهودها في عملية 
التنمية ووصولها الى مراكز 

القرار في الدولة واملجتمع.
ـ تزويــد متخــذي القرار 
وصانعي السياسات باملعارف 
العلمية الرشيدة في مجاالت 

التمكني وبناء القدرات
ـ الشــراكة مــع املنظمات 
الدولية واإلقليمية لنشر ثقافة 
املساواة بني اجلنسني، وإزالة 

التمييز بأشكاله املختلفة.
ـ تنظيــم برامج التدريب 
الفعال من أجل بناء القدرات 
واملهــارات العملية للنســاء 

وتستهدف جميع القطاعات 
دون استثناء.

وأشاد الشمري بتعاون 
جهــات الدولة مــع حمالت 
البلديــة  الــوزارة ومنهــا 

االئتمان: مشاركة القطاع اخلاص هو احلل األنسب 
لضمان استدامة منظومة التمويل العقاري

بنــك االئتمــان الكويتي 
شــريك فــي تنفيــذ اخلطة 
الثالثــة ٢٠٢٠- اإلمنائيــة 

٢٠٢٥، وذلك لتنفيذ السياسة 
بدائــل  بإيجــاد  اخلاصــة 
مســتدامة لنظــام اإلســكان 
احلالــي لضمــان حصــول 
اجلميــع على الســكن حتت 
برنامج «تشييد بنية حتتية 
متماســكة» لتحقيــق رؤية 
كويت جديدة، ويشــمل هذا 
العقــاري واملطور  التمويل 
العقاري، حيث إنهما مكمالن 

لبعضهما البعض.
إلــى إيجــاد  واحلاجــة 
حلــول مســتدامة تكمن في 
التســارع املطرد لتوزيعات 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية، حيــث بلــغ عدد 
القســائم الســكنية املسلمة 
من املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية حوالــي ١٠٠ ألف 
وحدة سكنية بني عام ١٩٦٥ 
وعــام ٢٠١٤ أي مبعدل ١٥٠٠ 

إلى ٢٠٠٠ وحدة سكنية في 
السنة. واالستمرار على النهج 
العقاري،  احلالي للتمويــل 
في ظــل تســارع توزيعات 
الوحدات السكنية، سيشكل 
ضغطا على مستوى املنظومة 
الشــاملة للتمويل العقاري، 
وبدأ البنــك مبواجهة عجزا 
في التمويــل ابتداء من عام 
٢٠٢١ ومن املتوقع أن يتزايد 
ليصل إلى مبلغ قدره خمسة 
عشر أو ستة عشر (١٥-١٦) 
مليار دينار بحلول عام ٢٠٣٥.
وقد كان البنك مدرك هذا 
اخلطر منذ عام ٢٠١٥، وقررت 
إدارة البنــك املضي قدما في 
مشروع إعادة هيكلة التمويل 
العقــاري في بنــك االئتمان 
الكويتــي، فتــم التعاقد مع 
شركة استشارية عاملية رائدة 
فــي مجال االســتراتيجيات 
وأطر التمويل العقاري لتنفيذ 
هذا املشروع، وهدف املشروع 
إلى إعادة هيكلة استراتيجية 

اإلقراض وحتويل البنك إلى 
جهة ذات متويل ذاتي وحتديد 
خطــة الســتدامة التمويــل 
العقاري، عن طريق تنويع 
الدخل واســتحداث  مصادر 
مصــادر متويليــة وانطلق 
املشــروع في مــارس ٢٠١٧، 
ومت االنتهــاء من املشــروع 

في أغسطس ٢٠١٨.
وخلصت الدراسة إلى أن 
مشاركة القطاع اخلاص في 
التمويــل عــن طريق الرهن 
العقاري هو احلل األنســب 
الذي سيضمن حتقيق صيغة 
مربحــة جلميــع األطــراف 
املعنيــة فضــال عــن منافع 
اجتماعية واقتصادية وضمان 
التمويل  اســتدامة منظومة 
العقــاري فــي الكويت على 
املدى الطويل، حيث إن تنفيذ 
احلل املقترح سيكلف حوالي 
٨ مليارات دينار مقابل (١٥ - 
١٦) مليار دينار بحلول عام 
٢٠٣٥، أي سيتم توفير ٤٠٪ 

إلى ٦٠٪ من أعباء امليزانية 
أي ما يعادل ٧ إلى ١٠ مليارات 
دينار ولتنفيذ هذا املقترح مت 
حتديد خارطة الطريق وفترة 
التنفيذ، حيث مت اقتراح ٣١ 
مبادرة للجهات ذات الصلة 
(أي بنك االئتمان الكويتي، 
املركــزي،  الكويــت  وبنــك 
والبنوك، واملؤسسة العامة 
الســكنية، ووزارة  للرعاية 
املاليــة/ وحــدة إدارة الدين 
العام، وهيئة أســواق املال) 
والفتــرة الزمنيــة املطلوبة 
إلجناز هذه املبادرات تصل 
إلى ١٨ شهرا، والتأخر والبطء 
بالقرارات يعقد احللول أكثر 
فيجب اإلسراع بالتشريعات 
املناسبة واالستعانة بأصحاب 
االختصاص أساس حل تلك 
القضيــة واالبتعــاد عن كل 
الشــخصية اآلنية  املصالح 
التــي قد تســبب فــي تعثر 
مشروعات مصيرية ومهمة 

للوطن واملواطن.
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