
تنفذ وزارة األش��غ��ال العامة 
برنامجاً تدريبياً لتأهيل 20 
مهندساً من املشرفني على تنفيذ 
امل��ش��اري��ع، وذل��ك بالتعاون مع 
شركة مكتب املستشار الوطني 
ل��ل��ت��دري��ب االه��ل��ي وذل���ك خ��ال 
ال��ف��ت��ره م��ن ٢ إل��ى ١٣ ديسمبر 

اجلاري.
وت��ه��دف ال���دورة إل��ى تدريب 
امل��ه��ن��دس��ني ع��ل��ى إع����داد وإدارة 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخل���اص���ة بتنفيذ 
امل��ش��اري��ع ف��ي امل���واق���ع، وط��رق 
حل املشاكل املوقعية، وخطوات 
اس��ت��ام األع��م��ال م��ن امل��ق��اول��ني، 
وك���ذل���ك ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
االس��ت��ش��اري وج��ه��از امل��ق��اول، 
باإلضافة إلى كيفية إدارة األوامر 
التغيرية. وأش��اد وكيل وزارة 
األشغال العامة املساعد لقطاع 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة الشيخ 
عبدالله دعيح جابر الصباح، مبا 
حققه املهندسون املتدربون خال 
البرنامج، مما كان له بالغ األثر 

االيجابي عليهم.
 وأكد الصباح خال حضوره 
خ���ت���ام األس����ب����وع األول م��ن 
ال��ب��رن��ام��ح، ح��رص “األشغال” 
على االرت��ق��اء بكفاءة منتسبيها 
في مختلف القطاعات وفي جميع 
املجاالت عبر الدورات التدريبية 
املستمرة مبا يصب في مصلحة 

العمل، ودق��ة اجن��از املشروعات 
املوكلة إل��ى ال����وزارة لتنفيذها 

ضمن خطط الدولة التنموية.

وقال إن االستثمار في الثروة 
البشرية عبر التدريب املستمر هو 
أفضل استثمار ألنه يعد الركيزة 

األس��اس��ي��ة للتنمية املستدامة، 
وكذلك أح��د أب��رز السبل ملواكبة 

املستجدات في مختلف املجاالت.
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خالل افتتاح املؤمتر الثالث للمتقاعدين

احلجرف: يجب تغيير نظرة املجتمع »السلبية« جتاه املتقاعدين 
واالستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن

أعدتها اللجنة الوطنية العليا حلماية الطفل بالتعاون مع نيابة األحداث 

النائب العام يعتمد ضوابط حلماية األطفال 
على مواقع التواصل االجتماعي

تنطلق اليوم بورشة عمل »غير حياتك« 

7  ورش  السميط: جمعية املهندسني تنظم 
عمل مجانية في فعاليات الشهر الثقافي 

تنطلق بجمعية املهندسني 
الكويتية ال��ي��وم  ال��ث��اث��اء  
ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ه��ر الثقافي 
السنوي بورشة عمل تقدمها 
ن��ت��ال��ي بسمة املتخصصة 
مبجاالت التغذية في الساعة 
ال��س��ادس��ة م��س��اء بحديقة 

اجلمعية. 
وأك�����د رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
الثقافية في اجلمعية املهندس 
فيصل السميط أن املشاركة 
بكل ورش العمل بالشهر 
ال��ث��ق��اف��ي م��ج��ان��ي��ة  وميكن 
للمهندسني وغير املهندسني 
املشاركة فيها وحضورها ، 
مشيرا الى أن الشهر الثقافي 
هذا العام يشمل 7 ورش عمل. 

وأوضح السميط أن األسبوع األول خصص 
للثقافة والصحة ويشتمل على ورشتي عمل 
األولى “ غير حياتك” و تنطلق اليوم  الثاثاء ، 
والثانية تقام غدا األربعاء عن الرياضة ويقدمها 

ط��ال اخل��ري��ف ، مضيفا أن 
األس���ب���وع ال��ث��ان��ي سيكون 
ب��ع��ن��وان ال��ب��ن��اء وامل��ه��ارات 
احل��ي��ات��ي��ة وي��ش��ت��م��ل على 
ورشة عمل على مدى يومني 
يقدمها املهندس راشد العنزي 
عن “ خطوات البناء الناجح 
“ ويقدم بسام اجلزاف ورشة 
بعنوان  “ املتحدث الناجح” . 
وذك���ر رئ��ي��س اللجنة أن 
األس���ب���وع ال��ث��ال��ث سيكون 
بعنوان املشاريع الصغيرة 
ويشتمل على ث��اث ورش 
عمل األول���ى يقدمها حسني 
ال��وزان عن دراس��ة اجل��دوى 
والثانية يقدمها أحمد املطوع 
عن املشاريع الصغيرة والثالثة يقدمها مشاري 
العود بعنوان “ كاف كافيه” ، داعيا اجلميع 
الى احلضور واالستفادة من هذه الفعاليات 
املجانية والتي تقام في السادسة مساء مبقر 

اجلمعية.

فيصل السميط 
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أك���د وزي���ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور نايف 
احلجرف أمس االثنني أهمية تغيير نظرة 
املجتمع »السلبية« جت��اه املتقاعدين 
واالس��ت��ف��ادة م��ن طاقاتهم وخبراتهم 

ومهاراتهم في خدمة الوطن.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها احلجرف 
خال افتتاح املؤمتر الثالث للمتقاعدين 
)اس��ت��ث��م��ار خ��ب��رات امل��ت��ق��اع��دي��ن.. من 
احمللية إل��ى العاملية( نيابة عن راعي 
املؤمتر سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
وأض��اف أن ه��ذا املؤمتر يسعى إلى 
حتقيق عدة أهداف اجتماعية وتنموية 

عبر إعادة توظيف املتقاعدين واالستفادة 
من مخزون اخلبرات والطاقات لديهم 
وتشجيعهم ع��ل��ى م��واص��ل��ة العمل 

والعطاء.
وأشار إلى أن عقد املؤمتر تزامن وقيام 
السلطتني بوضع اللمسات األخيرة على 
تعديل بعض أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية وحتديثه مبا يخدم املتقاعد 
ويحافظ على نظام التأمينات في آن 

واح���د. وذك��ر احل��ج��رف أن��ه بعد أشهر 
من احلوار مع نواب مجلس األمة حول 
موضوع )التقاعد املبكر العادل( وعلى 
الرغم من تباين اآلراء في الفترة املاضية 
إال أن��ه مت ال��ت��وص��ل إل��ى ت��واف��ق حول 

التعديات على القانون املقترح.
ويعقد مجلس األمة جلسته العادية 
ال��ث��اث��اء و األرب��ع��اء ملناقشة البنود 
امل��درج��ة على ج��دول األع��م��ال وأبرزها 

النظر في اقتراح قانون تعديل قانون 
التأمينات االجتماعية بخفض سن 

التقاعد والتقاعد املبكر.
من جهته قال رئيس املشروع الوطني 
للمتقاعدين الدكتور صاح العبداجلادر 
ف���ي ك��ل��م��ة مم��اث��ل��ة ان امل���ؤمت���ر ي��أت��ي 
استشعارا بأهمية شريحة املتقاعدين 
وتفعيل دورهم في املجتمع واالستفادة 

من خبراتهم.

وأش��ار العبداجلادر إل��ى استحداث 
مؤشر غير مسبوق ف��ي مجال تفاعل 
اجل���ه���ات وامل���ؤس���س���ات احل��ك��وم��ي��ة 
واخل��اص��ة م��ع احتياجات وتطلعات 
املتقاعدين ما سيكون له بالغ األثر على 
تطور تلك اخلدمة وتوجه املؤسسات 

لاستفادة من ذوي اخلبرة.
وب��ني ان امل��ش��روع ينطلق بقاعدة 
كبيرة تصل إلى 4 آالف عضو »نتطلع 

بلوغ 10 آالف عضو خال العام املقبل« 
الفتا إل��ى أن »ان��ت��س��اب ه��ذا ال��ع��دد من 
األع��ض��اء يحملنا مسؤولية جسيمة 
جتاه التفاعل معهم واستثمار طاقاتهم«.  
وأض���اف أن��ه مت توقيع أرب��ع مذكرات 
تفاهم مع األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط واملعهد العربي للتخطيط 
وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة 
وج��م��ع��ي��ة امل��ع��ل��م��ني وج��ه��ات وسيتم 

التوقيع مع جهات أخ��رى بغية توفير 
ف��رص ووظ��ائ��ف ل���ذوي اخل��ب��رات من 
امل��ت��ق��اع��دي��ن. وذك���ر أن ه��ن��اك أنشطة 
مصاحبة للمؤمتر تشمل عرض منتجات 
املتقاعدين لتشجيعهم على استثمار 
مهاراتهم ومسابقة )ج��ائ��زة عبدالله 
العلي املطوع رحمه الله( حلفظ القرآن 
الكرمي وإقامة دورات تدريبية بالتعاون 
مع املعهد العربي للتخطيط وإط��اق 
دليل االستثمار الناجح للمتقاعدين 
وع��ق��د االج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث مل��ؤس��س��ات 
وجهات التقاعد الرسمية وغير الرسمية 

بالكويت.

الشيخ عبدالله الصباح متوسطاً املهندسني املتدربني

د.صاح العبداجلادرد. نايف احلجرف متحدثاًجانب من احلضور

املتقاعدين احتياجات  مع  واخلاصة  احلكومية  واملؤسسات  اجلهات  تفاعل  مجال  في  مسبوق  غير  مؤشر  استحداث  العبداجلادر: 

20 مهندسًا من املشرفني على املشروعات الوزارة  دربت 

الصباح: »األشغال« حريصة على التدريب 
املستمر ملنتسبيها و االرتقاء بكفاءاتهم

أمر النائب العام املستشار ضرار العسعوسي 
باعتماد ضوابط حلماية األطفال على مواقع 
التواصل االجتماعي أعدتها اللجنة الوطنية 
العليا حلماية الطفل ب��ال��ت��ع��اون م��ع نيابة 

األحداث.
وقد تقرر في تلك الضوابط التي ج��اءت في 
إع��ان ص��ادر ع��ن نيابة األح���داث ف��ي النيابة 
العامة بوزارة العدل الكويتية أمس االثنني أنه 
يجب االلتزام باحلد األدن��ى للعمر املسموح به 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وهو 13 
عاما كما ال يجوز إنشاء أو إدارة حسابات ملن 
هم دون ذلك العمر فيما عدا املواقع املخصصة 

الستخدام األطفال.
كما تقرر أنه ال يجوز استغال األطفال جتاريا 
عبر م��واق��ع التواصل االجتماعي كاستغال 
األط���ف���ال ف��ي م��ج��ال االع���ان���ات وال��ت��روي��ج 

االقتصادي بغرض الربح املالي.
وبني االعان أنه يستثنى من ذلك اإلعانات 
اإليجابية للترويج عن السلع واخلدمات املفيدة 
شريطة أن يكسبهم قيما تربوية مفيدة تساعد 
على االندماج في املجتمع والتعلم مما يفعلونه 
كتمثيل إعانات األعمال اخليرية أو التطوعية 
ونشر الوعي والسلوك الصحي واألفعال املهذبة 
التي تعكس منحنى إيجابي يسهم في ابناء 

شخصية األطفال.
وأش���ار إل��ى وج��وب توجيه ه��ؤالء األطفال 
بطريقة فعالة تتناسب م��ع القيم وال��ع��ادات 
وال��دي��ن وم��ع قضايا ومجريات املجتمع التي 
تناسب أعمارهم م��ع التركيز على املنتج أو 
اخلدمة ذاتها دون التركيز على الطفل وأن يراعى 
الطفل نفسيا وفكريا ودينيا في تلك اإلعانات 

مع منع أي تصرفات غير الئقة وغير محببة 
فيها ومنع اإلعانات التي حتتوي على عنف أو 

استخدام ألدوات حادة أو ضارة.
كما تقرر حظر نشر صور أو مشاهد تنتهك 
خصوصية الطفل كنشر األخ��ب��ار واألح���داث 
التي تتصل وح��رم��ة حياته اخل��اص��ة أو نشر 
ص��وره عاريا او في مابسه الداخلية أو أثناء 

استحمامه.
وحظرت تلك الضوابط نشر صور أو مشاهد 
ل��أط��ف��ال مب��ا ال يتناسب م��ع اآلداب العامة 
واألع����راف وامل��ب��ادئ وال��ق��ي��م كنشر تصوير 
لأطفال وهم يرتدون لباس أو اكسسوارات ال 
تتناسب مع أعمارهم أو نشر صور أو مشاهد 
لهم تتضمن أداء حركات ورقصات أو استخدام 
أغاني ال تتناسب وعمر الطفل أو استخدام ألفاظ 
بذيئة أو أداء حركات لها تلميحات وإيحاءات 
غير الئقة تنتهك براءة الطفل وخادشة للحياء 
العام أو نشر تصوير للطفل بوضعيات غير 

الئقة أدبيا وأخاقيا.
وأقرت الضوابط كذلك أنه ال يجوز استغال 
األطفال لكسب الشهرة من ورائهم ولكسب الربح 
امل��ادي واملعنوي عن طريق االن��دف��اع والهوس 
بنشر ص��ور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع 
اآلخرين إلب��داء اإلعجاب وزي��ادة عدد املتابعني 
وكل ما من شأنه أن يدخل في دائرة االستغال 
السيء لأطفال.ولفتت إلى أنه ال يجوز تعريض 
الطفل لاساءة النفسية بأي عمل يضر بكرامته 
أو يعرضه لاهانة كنشر صور ومشاهد مضحكة 
وساخرة له أو محرجة فيها استهزاء أو سخرية 
عليه أو نشر صور أو مشاهد له تسيء له دينيا 

أو أخاقيا أو أدبيا أو اجتماعيا.

وأقرت كذلك منع وإزالة التعليقات غير الائقة 
أو املسيئة أو الساخرة على الصور واملشاهد 
اخلاصة باألطفال كما منعت تعريض الطفل 

للشهرة في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط.
وأوضحت أنه يستثنى من ذلك األطفال الذين 
يتمتعون مبختلف املواهب كالغناء أو الفنون 
أو التمثيل أو عرض األزياء بشرط أن الينطوي 
ذلك على تنازل عن القيم الدينية أو االجتماعية 
أوال��ذوق العام وأن ال يؤثر على الطفل تأثيرا 
سلبيا مب��ا ال يتعارض م��ع حتصيله العلمي 

ومواظبته على الدراسة.
كما حظرت تلك ال��ض��واب��ط نشر أو ت��داول 
صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية لأطفال 
كاملشاهد التي ميارس فيها العنف اجلسدي على 
األطفال للتباهي واالستعراض وإث��ارة الضحك 
وذل��ك لزيادة عدد املتابعني وكسب الشهرة أو 
نشر مشاهد لأطفال حتتوي على تعنيف جسدي 
لهم لكسب عطف الناس أو حتقيق شهرة وظهور 

إعامي أو إلثارة الرأي العام.
وأش��ار إع��ان النيابة إل��ى أن احملامي العام 
بالنيابة العامة املستشار مبارك الرفاعي أوعز 
إلى رئيس نيابة األحداث ناصر السميط متابعة 
تنفيذ تلك الضوابط حيث مت تكليف شرطة 
األحداث باستدعاء أصحاب احلسابات املخالفة 
للضوابط املعتمدة وتسليمهم نسخة منها 

باإلضافة إلعطائهم مهلة لتطبيقها.
وأك���دت نيابة األح���داث م��ن خ��ال خطابها 
الرسمي لشرطة األحداث أنه في حال ثبت امتناع 
اي شخص او اجلهة عن تنفيذ الضوابط املعتمدة 
فسيتم حتريك الدعوى اجلزائية ضده ورفع األمر 

حملكمة األحداث للفصل بالدعوى.

بالتعاون مع »األربوساي«

»ديوان احملاسبة« يستضيف االجتماع األول 
لتقييم أداء إدارة النفايات الصلبة

يستضيف دي����وان احمل��اس��ب��ة 
االج��ت��م��اع التنسيقي األول حول 
م��وض��وع “تقييم ك��ف��اءة وفاعلية 
اجل��ه��ات املعنية إلدارة النفايات 
الصلبة” وذل����ك مل��ن��اق��ش��ة خطة 
األجهزة الرقابية املشاركة باملهمة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة للمنظمة العربية 
ل��أج��ه��زة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة )األرب���وس���اي(، خال 
ال��ف��ت��رة م��ن 16 – 20 ديسمبر 

اجلاري.
وقال رئيس فريق ممثل اجلهاز 
الكويتي ف��ي تنفيذ مهمة رقابية 
ت��ع��اون��ي��ة للمنظمة ال��ع��رب��ي��ة ) 
األراب��وس��اي( كبير مدققني طال 
ال��س��ن��ان إن ف��ري��ق ع��م��ل ال��دي��وان 
املشارك في االجتماع سيقدم عرضاً 
مرئياً خلطة ال��دي��وان ح��ول املهمة 

الرقابية التعاونية “تقييم أداء 
إدارة النفايات الصلبة”، والتي 
ت��ه��دف إل���ى ت��ق��ي��ي��م م���دى ك��ف��اءة 
وفاعلية إدارة النفايات الصلبة 
بدولة الكويت، والتحقق من فاعلية 
ب��رام��ج ال��ت��دوي��ر وامل��ع��اجل��ة لتلك 
النفايات وأثرها في احلد من اآلثار 
الضارة لعدم اتباع الطرق السليمة 
للتعامل م��ع ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة 
منها، باإلضافة ال��ى م��دى فاعلية 
املشاريع املتعلقة بتطوير أنظمة 
إدارة النفايات الصلبة واالستغال 

األمثل ملكوناتها.
وأش���ار ال��ى أن خطة ال��دي��وان 
س��ت��ن��اق��ش ح����االت ع��م��ل��ي��ة ح��ول 
مبررات الفحص للتحقق من مدى 
ال��ت��زام اجل��ه��ات املعنية بتنفيذ 
ال��ب��رام��ج ط��ب��ق��اً مل��ا ورد باخلطة 

اإلمنائية للدولة، وضمان التخلص 
اآلم�����ن م���ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة 
واستغالها مبشاريع إعادة تدوير 

لتحقيق م��ردود اقتصادي وبيئي 
مناسب، ومن ضمن اجلهات )بلدية 
الكويت، الهيئة العامة للصناعة، 

الهيئة العامة للبيئة(.
ك��م��ا أوض����ح س��ن��ان أن ف��ري��ق 
ال���دي���وان سيستعرض برنامج 
الرقابة اخل��اص بخطته الرقابية 
لتقييم ك��ف��اءة أداء اجل��ه��ات ذات 
العاقة ب���إدارة النفايات الصلبة 
) البلدية أو الصناعية ( وم��دى 
االس��ت��غ��ال األم��ث��ل ملكوناتها في 
مشاريع إع���ادة ال��ت��دوي��ر، والتي 
تتضمن تقييم ك��ف��اءة إج����راءات 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ني اجل��ه��ات املعنية 
باملشاريع التنموية والرئيسة 
ملعاجلة النفايات الصلبة حيث 
تكمن اإلج������راءات ال��رق��اب��ي��ة في 
فحص الفترات الزمنية للمخاطبات 

وإجراءات التنسيق بني اجلهات في 
املشاريع ذات العاقة بالنفايات 
ال��ص��ل��ب��ة، وم����دى تفعيل نتائج 
الدراسات املرتبطة بإدارة النفايات 
الصلبة، واجل���دوى االقتصادية 

لاستغال األمثل لها.
وأض���اف ان ال��ف��ري��ق سيناقش 
م���دى حت��ف��ي��ز م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع 
اخلاص مبشروعات إعادة التدوير، 
وتطور عدد التراخيص الصناعية 
املمنوحة ملشاريع إع��ادة التدوير، 
وم����دى ك��ف��اي��ة إج������راءات تأهيل 
ال��ك��وادر البشرية املتخصصة في 
مجال معاجلة النفايات الصلبة في 
اجلهات، والوقوف على أهم عوائق 
تنفيذ مشروعات إدارة النفايات 
الصلبة في املشروعات التي تتطلب 

التنسيق بني اجلهات.

طال السنان


