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العفاسي« :شؤون القصر» توزع  ٪10أرباح ًا

لعوائد االستثمار للمشمولين برعايتها
�أعلن وزير العدل وزير الدولة
ل�����ش��ؤون جمل�س الأم���ة رئي�س
جمل�س ادارة الهيئة العامة
ل�����ش ��ؤون ال��ق����صر امل�ست�شار
د .فهد العفا�سي توزيع «الق�رص»
�أرباحا لعوائد اال�ستثمار بن�سبة
 ٪ 10ت���وزع ع��ل��ى ح�سابات
امل�شمولني برعايتها عن العام
املا�ضي.
وق��ال العفا�سي عقب تر�ؤ�سه
اجتماعا ملجل�س ادارة الهيئة
انه مت اعتماد البيانات املالية
للم�شمولني برعاية الهيئة
العامة ل�ش�ؤون الق�رص عن ال�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
املا�ضي.
و�أ�ضاف �أنه مت خالل االجتماع
االطالع على التقرير ال�سنوي عن
نتائج �أعمال جمل�س ادارة الهيئة
لعام  2018وتقارير �أعمال
اللجان املنبثقة ع��ن جمل�س
االدارة والتقرير االداري لأعمال
قطاعات الهيئة املختلفة.
وذك��ر ان جمل�س ادارة الهيئة
العامة ل�ش�ؤون الق�رص ا�ستعر�ض
�أي�ضا التقرير ال�سنوي لنتائج
والتدقيق
التفتي�ش
ادارة
لعام  2018ومالحظات ديوان
املحا�سبة م���ؤك��دا ا�ستمرار
خطوات االدارة التنفيذية الفاعلة
يف معاجلة املالحظات.
وثمن العفا�سي جهود �أع�ضاء
جمل�س االدارة واملدير العام
وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين بالهيئة

لتحقيق الر�سالة النبيلة خلدمة
الق�رص وامل�شمولني برعاية
الهيئة يف ظل الرعاية ال�سامية
ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد والقيادة ال�سيا�سية.
ورعاهم الله.
يذكر �أن الهيئة العامة ل�ش�ؤون

المعتوق :الكويت حريصة على التعاون
مع األمم المتحدة لمواجهة األزمات اإلنسانية
اكد رئي�س جمل�س ادارة الهيئة
اخل�يري��ة اال�سالمية العاملية
امل�ست�شار ب��ال��دي��وان االم�يري
امل�ست�شار اخلا�ص لالمني العام
ل�لام��م امل��ت��ح��دة د .عبدالله
املعتوق حر�ص الكويت على
ال��ت��ع��اون م��ع االم���م املتحدة
ملواجهة االزمات االن�سانية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��اء دوري
للمعتوق مع االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوتريي�س يف
مكتبه مبدينة نيويورك م�ساء
ام�س الثالثاء.
وقال املعتوق على هام�ش اللقاء
ان��ه بحث مع غوتريي�س بع�ض
امللفات والق�ضايا االن�سانية
وال�سيا�سية وزوده ب�آخر زياراته
وان�شطته الم��اك��ن النازحني
وال�لاج��ئ�ين يف ال��ع��امل و�سلمه
تقرير �سنوي عن اعماله.
واك��د املعتوق حر�ص الكويت
وجمعياتها اخلريية على التعاون
امل�ستمر مع منظمة االمم املتحدة
ووكاالتها املتخ�ص�صة وا�ستمرار
دعمها لل�شعوب املنكوبة التي
تعاين ويالت الت�رشد والنزوح
يف املخيمات.
وا�ضاف ان اللقاء بحث �أي�ض ًا
�سبل التعاون امل�شرتك والتن�سيق
ب�ش�أن خمتلف االزمات وتداعياتها
االن�����س��ان��ي��ة واه��م��ي��ة ا�ضطالع
املجتمع الدويل مب�س�ؤوليته يف
تخفيف امل�ضاعفات االن�سانية
للكوارث والنزاعات.
ولفت ال��ى ان غوتريي�س �أ�شاد

• عبدالله املعتوق مع �أنطونيو غوتريي�س

ب���دور الكويت يف دع��م م�سرية
العمل االن�ساين و�رشاكتها مع
االمم املتحدة يف تنظيم ورعاية
العديد من امل�ؤمترات املانحة
والداعمة لل�شعوب املحتاجة
للم�ساعدات االن�سانية.

يذكر �أ ن ميادين العمل االغاثي
جمعت د.املعتوق وغوتريي�س
يف العديد من اجلوالت التفقدية
للمنكوبني منذ �أن كان غوتريي�س
مفو�ض ًا �سامي ًا لالمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني.

من خالل جلسة نقاشية مفتوحة

الموسوي« :يمعة كفو» تستهدف

تبادل األفكار الشبابية
�أكدت املدير التنفيذي مل�رشوع
«كفو» التابع للديوان الأمريي د.
فاطمة املو�سوي� ،أهمية فعالية
«ميعة كفو» يف التعرف على
الكفاءات ال�شبابية وتبادل الأفكار
يف جل�سة نقا�شية مفتوحة.
وقالت �إن الفعالية تعد واحدة من
اللقاء الدورية للم�رشوع الهادف
لعر�ض ال��ك��ف��اءات ال�شبابية
وت�سهيل عملية البحث والتوا�صل
فيما بينها.
و�أ���ض��اف��ت �أن الفعالية جاءت
لبحث �سبل ت��ع��اون الكفاءات
ال�شبابية مع «كفو» الذي تقام
دورت���ه الثالثة �شهر �أكتوبر
املقبل وا�ستعرا�ض الفعاليات
امل�ستقبلية ذات ال�صلة ف�ضال عن
�رشح �آلية الت�سجيل عرب موقع

امل����شروع وا�ستعرا�ض الفر�ص
املتاحة.
وخ�لال الفعالية التي �شهدت
ح�ضورا الفتا ا�ستعر�ض جمموعة
من ال�شباب جتاربهم يف خمتلف
جماالت جمتمع «كفو» �إذ �أو�ضح
عبدالعزيز ال��دو��سري وه��و من
مر�شدي امل�رشوع كيف ا�ستفاد
يف «جمتمع الإع��ل�ام» وحت��دث
خ�لال اجلل�سة عن دور و�سائل
الإعالم احلديثة يف �رسعة �إي�صال
املعلومة �إلى اجلمهور.
وا�ستعر�ض غازي اخل�رضي وهو
من مر�شدي «كفو» �أي�ض ًا جتربته
يف جمتمع «كفو الإن�ساين» وحتدث
عن مو�ضوع تبادل ثقافة الفكر
االن�ساين مع الآخرين امل�سجلني
يف امل�رشوع.

• جانب من لقاء م�رشوع «كفو»

ي��ذك��ر �أن م��ب��ادرة «ك��ف��و» التي
�أطلقها الديوان الأمريي تعد من
ثمار امل�رشوع الوطني لل�شباب
«ال��ك��وي��ت ت�سمع» ال���ذي �أطلق
عام  2013بتوجيهات من �سمو
�أمري البالد وبرعاية من الديوان
الأمريي.
وي�ستهدف «كفو» وهو املن�صة
الوطنية الأولى لعر�ض الكفاءات
ال�شبابية ت�سهيل عملية البحث
والتوا�صل والتعاون فيما بينهم،
كما ي�شكل ن��واة لإن�شاء قاعدة
بيانات لل�شباب الكويتيني من
�أ�صحاب اخلربات بغية اال�ستفادة
م���ن ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م وت��ذل��ي��ل
ال�صعوبات �أمامهم للتميز يف
خمتلف امل��ج��االت املطروحة
والتي تنا�سب م�ؤهلهم العلمي.

أقامتها جمعية الصحافيين بالتعاون مع جهات محلية ودولية

ختام الورشة التدريبية الصحافية
لقضايا العمل اإلجباري

• عدد من امل�شاركني يف الور�شة التدريبية

• فهد العفا�سي مرتئ�سا اجتماع جمل�س �إدارة الهيئة

ال��ق����صر ان�����ش��ئ��ت ع���ام 1938
لأهداف �إن�سانية ور�سالة نبيلة
بغر�ض الو�صاية على م��ن ال
و�صي وال ويل ل��ه م��ن الق�رص
وامل��ح��ج��ور عليهم وف��اق��دي
الأهلية واملفقودين وحماية
�أموالهم و�صيانة ممتلكاتهم.

محليات

وال��ه��ي��ئ��ة ج��ه��ة م�ستقلة ذات
�شخ�صية اعتبارية وميزانية
ملحقة وي����شرف عليها وزير
العدل وتتمتع بكل االخت�صا�صات
املخولة للو�صي �أو القيم �أو
امل����شرف وعليها الواجبات
املقررة عليهم ح�سب الأحوال.

اختتمت الور�شة التدريبية حول
التغطية ال�صحافية لق�ضايا
ال��ع��م��ل الإج����ب����اري وظ���روف
الت�شغيل العادلة التي �أقامتها
جمعية ال�صحافيني بالتعاون
مع االحت��اد ال��دويل لل�صحافة
وم�شاركة منظمة العمل الدوليه
واملقامة يف الكويت على مدى

يومني ،وحا�رض فيها املدرب
العاملي كيفن ب��وردون ومدير
ال�سيا�سات ب��االحت��اد ال��دويل
لل�صحافة منري زعرور.
وك��ان��ت احللقة النقا�شية قد
�سلطت ال�ضوء حول التغطية
ال�صحافية لق�ضايا العمل
الإج��ب��اري وظ���روف الت�شغيل

العاجله وظ����روف العمالة
والأو�ضاع التي يعملون بها.
و���ش��ارك��ت وزارة الداخلية
واحت��اد عمال الكويت و�إدارة
���ش��ؤون الإق��ام��ة بهذا احل��وار،
وتناولت احللقة جمموعة من
الق�ضايا التي تتعلق بالتغطية
ال�صحافية.

مسابقة «مبارك الحمد» اختتمت الدورة التدريبية
للفائزين بنسختها الـ11
�أك��دت اللجنة العليا املنظمة
مل�سابقة ال�شيخ مبارك احلمد
للتميز ال�صحايف� ،أهمية تدريب
الفائزين بجوائز دورتها الـ11
على كيفية ا�ستخدام و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل احل��دي��ث��ة يف العمل
ال�صحايف.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح لرئي�س
اللجنة �أمين العلي ،عقب الدورة
التدريبية التي نظمتها اللجنة
للفائزين �أم�����س ،وا�ستمرت
ا�سبوعا يف اجلامعة الأمريكية
بالكويت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
طوم�سون فاوندي�شني االعالمية
مب�شاركة ع��دد من ال�صحافيني
ال�شباب اخلليجيني.
وقال العلي �إن الدورة متثل �أهمية
كربى وذلك ملواكبتها م�ستجدات
و�سائل التوا�صل وانعكا�ساتها
على العمل ال�صحايف ما ي�شكل نقلة
نوعية يف جمال تطوير املهارات
االعالمية لدى املتدربني.
و�أك���د حر�ص اللجنة املنظمة
للم�سابقة على عقد مثل هذه
الدورات للفائزين من الكفاءات
الوطنية لتطوير مهاراتهم يف
ا�ستخدام هذا الفي�ض الكبري من
املعلومات التي ميكن اعدادها

ون�رشها بو�سائل ت�سهل الو�صول
�إليها.
و�أفاد �أن الدورة ت�ضمنت التدريب
على نظامي ت�شغيل «اندرويد»
و«�آيفون» لإنتاج تقارير وق�ص�ص
اخبارية ومقابالت و�أفالم ق�صرية
�إ�ضافة �إلى �أفالم وثائقية وتغطية
حية ل�ل�أح��داث ع�بر ا�ستخدام
الهاتف املحمول اللتقاط مقاطع
الفيديو وال�صور وحتريرها.
و�أ����ش���ار �إل����ى ان���ه مت تعريف
امل��ت��درب�ين على �أب���رز من�صات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي الأك�ث�ر
فعالية ل�ل�إع�لام��ي�ين وكيفية
ا�ستخدامها كم�صدر للأخبار
والتحقق من املعلومات .و�أ�ضاف
�أن مثل هذه ال��دورات التدريبية
جن��ح��ت ع��ل��ى م����دار ال�سنوات
املا�ضية يف اعداد كوادر اعالمية
وطنية �شابة قادرة على مواكبة
الوترية املت�سارعة لدى القراء
وامل�شاهدين وا�شباع رغباتهم يف
البحث عن اجلديد واملثري من
الأخبار واملعلومات.
وبني �أن تلك الكوادر يتم تدريبها
يف ع��دد م��ن امل��راك��ز املرموقة
داخل وخارج الكويت وفق �أعلى
املعايري املعتمدة عامليا.

وذك���ر �أن ه��ذه ال����دورة �شهدت
تو�سع ًا خليجي ًا حيث ف��ازت
�صحفية �شابة من �سلطنة عمان
ف��ي��ه��ا ،ك��م��ا ر���ش��ح��ت جمعيات
ال�صحافيني واالعالميني بعدد من
الدول اخلليجية بع�ض منت�سبيها
للم�شاركة يف الدورة التدريبية
لتمتد �أن�شطة امل�سابقة لت�صبح
م�سابقة اقليمية بامتياز.
و�أ�ضاف �أن ال��دورة تعزز الدور
التكاملي بني االع�لام التقليدي
واالع��ل��ام اجل���دي���د ،فكالهما
جناحان حتلق بهما مهنة االعالم
من �أجل تقدمي كل ما هو جديد،
وك��ذل��ك تر�سيخا للم�صداقية
وال���ر�ؤي���ة العميقة واالبتعاد
ع��ن ال�سطحية واالث����ارة التي
ت�ستهدف ال�سبق ولو على ح�ساب
امل�ضمون.
م��ن جهته ق��ال امل���درب حممد
ال�شوا�شي �إن ال���دورة متيزت
بانفتاحها على جتارب �صحافية
من املنطقة بان�ضمام �صحافيني
من مملكة البحرين و�سلطنة عمان
واالمارات� ،إ�ضافة �إلى جمموعة
من خرية ال�صحافيني وامل�صورين
الكويتيني.
و�أ�����ض����اف ان م�����ش��ارك��ة ه��ذه

املجموعة املتميزة �ساهمت يف
جناح الدورة التي عرفت ب�أحدث
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���ال �صحافة
الهواتف الذكية حيث مت الرتكيز
على اجلانب العملي والتطبيقي
لتمكني ال�صحافيني من انتاج
تقارير مهنية قابلة للن�رش يف
خمتلف و�سائل االعالم واملن�صات
االلكرتونية.
من جانبها قالت املدربة جمد
يو�سف ان الهدف من اجراء دورة
تدريبية للفائزين ه��و �صقل
مهارات امل�شاركني ال�شباب يف
�أح��دث تقنيات العمل ال�صحايف
من الهاتف النقال �إلى من�صات
التوا�صل االجتماعي املختلفة
�إذ مت تدريبهم على �أ�سا�سيات
ا�ستخدام مواقع التوا�صل وكيفية
التحقق م��ن االخ��ب��ار ال���واردة
عليها.
و�أ�ضافت ان امل�شاركني متكنوا
م��ن ا�ستخدام م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي لن�رش املحتوى
امل��ك��ت��وب وم��ق��اط��ع الفيديو
با�ستخدام �أف�ضل الأ�ساليب كما
�أ�صبحوا م�ؤهلني ال�ستخدامها
كم�صادر للأخبار �إذ ي�ستطيعون
التمييز بني االخبار.

ثمن دعم البالد المتواصل ألنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

العليبي :أخبار مثمرة في القريب العاجل
عن ملف المفقودين الكويتيين
ثمن رئي�س البعثة االقليمية
لل�صليب الأحمر بالكويت يحيى
العليبي دعم احلكومة الكويتية
املتوا�صل على ال�صعيدين املادي
والدبلوما�سي لأن�شطة و�سيا�سات
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر.
و�أ���ش��اد العليبي خ�لال امل�ؤمتر
ال�صحايف ال��ذي عقدته اللجنة
مبنا�سبة ت�سلمها تربعا من قبل
ال�سفري الأمل��اين يف البالد بدعم
وم�����س��ان��دة ال��ك��وي��ت يف ت�سليط
ال�ضوء على جميع التحديات على
م�ستوى املجتمع الدويل وجمل�س
االمن.
و�أكد �أن عمل اللجنة متوا�صل فيما
يخ�ص ملف املفقودين الكويتيني
وال��ب��ال��غ ع��دده��م ق��راب��ة ،369
م�شري ًا �إلى �أن «ال�صليب الأحمر» مل
يتوقف عن البحث عنهم «و�سوف
نوا�صل هذا املجهود بكل �إ�رصار»
و�أن��ه «يف القريب �ستكون هناك
�أخبار مثمرة يف هذا امللف».
و�أعرب عن �شكره لل�سفري االملاين
بالكويت لزيارته اللجنة على
�ضوء التطور االيجابي املقدر
يف العالقات واملتمثل يف رغبة
�أملانيا يف دعم عمليات ال�صليب
الأحمر يف اخلليج ،و�أي�ض ًا يف �سري
العمليات االن�سانية لليمن.
و�أو���ض��ح �أن �أهمية ه��ذا الدعم
تكمن يف تقييم وتثمني احلكومة
الأملانية لأن�شطة البعثة االقليمية
يف اليمن ،م�ضيفا �أن �أملانيا من
�ضمن جمموعة املانحني لعمليات
ال�صليب الأحمر عاملي ًا.

• يحيى العليبي مع ال�سفري الأملاين كارلفريد برغنري

وذكر �أنه من الأهمية مبكان الربط
بني العمل امليداين والعمليات
االن�سانية وال�سيا�سات والقوانني
ن��ظ��ر ًا للتعقيدات املتجددة يف
النزاعات يف املنطقة واحلاجة
الدائمة لتقدمي امل�ساعدة والعون

مع تزايد املجموعات املتحاربة.
و�أك��د تركيز العمل على �صعيد
ال�سيا�سات واالل��ت��زام بالقواعد
الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل
الإن�ساين ،م�شري ًا �إل��ى �أن��ه منذ
بداية الأزمة اليمنية عمدت البعثة

االقليمية يف الكويت على مواكبة
الأحداث بتوليها الدعم االن�ساين
واللوج�ستي.
و�أ���ش��ار �إل��ى جانب ف�ض النزاع
والتفاو�ض مل�صلحة ال�ضحايا مع
اطراف النزاع املختلفة ومع قوات
التحالف «وذل��ك عرب بعثتنا يف
الريا�ض واملكتب اللوج�ستي يف
�صاللة».
من جانبه قال ال�سفري الأملاين
ل��دى ال��ب�لاد كارلفريد برغنري
خالل امل�ؤمتر �إن بالده تتقا�سم مع
الكويت االهتمام بالعمل االن�ساين
يف جميع مناطق العامل.
و�أ�شاد برغنري مبا تقدمه الكويت
من عمل �إن�ساين يف تخفيف معاناة
م�سلمي «الروهينغا» يف بنغالدي�ش
وبقية مناطق العامل.
و�أعرب عن �سعادته لزيارة اللجنة
الدولية ال�صليب الأحمر بالكويت
م�شيد ًا مبا تقدمه اللجنة من �أعمال
�إن�سانية ،الفتا �إلى �أن م�ساعدة
ب�لاده لل�صليب الأحمر ت�أتي يف
�إط���ار دع��م احلكومة الأملانية
لل�شعب اليمني ال��ذي يعاين من
�أ�رضار كبرية.
و�أف��اد ب ��أن اخلارجية الأملانية
�أن�����ش��أت ادارة تعنى بال�ش�ؤون
االن�سانية تتعاون مع منظمات
املجتمع املدين مبيزانية تقدر بـ3
مليارات يورو مبين ًا �أنها �أ�صبحت
من �أك�بر االدارات يف اخلارجية
الأمل���ان���ي���ة ال��ت��ي ت��ه��ت��م بدعم
املت�رضرين ح��ول العامل جراء
احلروب والكوارث الطبيعية.

