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وكيل الحرس الوطني استقبل المدير العام 

لقوات الدرك األردنية والوفد المرافق
»األڤنيوز« يرحب باستضافة معرض البردة للخط 

ومعرض اإلمارات للفنون التشكيلية 7 الجاري

مصادر تعليمية: عدم وجود كتاب مقرر لها يصّعب األمر على الطالب وإدارات المدارس

توجيهات شفوية مفاجئة للتوجيه الفني لـ »التربية البدنية« 
إلجراء امتحانات نظرية للمادة بـ 30 درجة لطلبة »المتوسطة« 

دارين العلي
اعربت مصادر تعليمية متخصصة عن امتعاضها من 
القرارات الشفهية املفاجئة للتوجيه الفني ملادة التربية 
البدنية للمرحلة املتوسطة والتي صدرت امس ملديري 
املدارس بوجوب اجراء امتح���ان نظري في هذه املادة 
واحتساب 30 درجة من درجاتها في النتيجة علما ان هذه 

املادة ليس لديها كتاب مقرر من قبل وزارة التربية.

وقالت املصادر في تصريح ل���� »األنباء« ان جدول 
االمتحان���ات املوحد للمرحلة الثاني���ة الذي صدر عن 
الوزارة أمس جلميع املناطق التعليمية ومدارس���ها لم 
يتطرق الى امتحان نظري للتربية البدنية، مشيرة الى 
ان التوجيهات أتت ش���فوية من التوجيه الفني للمادة، 
مؤكدة اس���تحالة ذلك لغياب كتاب يعود الطالب اليه 
لكي يس���تقي معلوماته ويجيب عن األسئلة النظرية 

التي ستطرح عليه.
ولفتت املصادر الى ان اجلهات املعنية راجعت التوجيه 
الفني للمادة بهذا اخلص���وص والذي اقترح بدوره ان 
يتم التلخيص للمادة في ورقتني توزعان على الطلبة 
قبل يوم اخلميس املقبل وهذا يعتبر من املس���تحيالت 
التعليمية التي وقعت وزارة التربية فيها لعدم وجود 

كتاب خاص للمادة.

العجمي: عمال »نفط الكويت« يحسمون 
قرارهم اليوم ويحددون أعضاء نقابة الشركة

الداهوم: نطالب بإعفاء أبناء الفئات الخاصة
العاملين في الجهات الحكومية من البصمة

الرندي: دورة إقليمية أطلقت شبكة 
»صحافيون ومدونون من أجل حقوق اإلنسان«

»التعريف باإلسالم« 
استقبلت وفدًا سعوديًا

في اطار االنشطة االجتماعية 
واالستضافات التي تصبو الى 
تكريس اجلهود الستفادة من 
خبرات اللجنة، استقبل نائب 
املدير الع���ام بلجنة التعريف 
باالسالم جمال الشطي في مقر 
اللجنة الرئيسي وفدا من اململكة 
العربية الس���عودية الشقيقة 
التعاون للدعوة  تابعا ملكتب 
واالرشاد مبنطقة بريدة، وذلك 
بغرض النهل من خبرات اللجنة 
الدعوية والتعرف عن كثب على 
سيكولوجيتها في دعوة غير 
الى االسالم، وطرق  املسلمني 
اللجنة التي تنتهجها في رعاية 
املهتدين اجل���دد واحتضانهم 
كونهم االرض التي يظهر فيها 

غرس اللجنة املبارك.
ومن ناحيته رحب الشطي 
بزيارة الوفد للجنة مبينا ان 
اللجنة متد يد العون لكل من 
يهدف الى نشر االسالم وتفعيل 
دور الدعوة وفق مبدأ احلكمة 

واملوعظة احلسنة.
واصطحب الش���طي الوفد 
الزائ���ر في جولة داخل اروقة 
اللجنة اطلعه���م خاللها على 
الفصول الدراسية واصدارات 
اللجنة الدعوية املختلفة وثمن 
الوفد الزائر ايدلوجية التعريف 
باالسالم التي تتبعها في دعوة 
غير املسلمني الى االسالم، واثار 
الدعوية  اعجابهم االصدارات 
التي  املق���روءة واملس���موعة 
تنشرها اللجنة لتعريف غير 

املسلمني باالسالم.

الكويتية  كونا: قالت الصحافية والقاصة 
امل الرندي امس ان الدورة االقليمية اخلاصة 
باملدونني والصحافيني حلقوق االنسان اطلقت 
شبكة »صحافيون ومدونون من أجل حقوق 

االنسان« حتت مسمى )احكي(.
واضاف���ت الرندي ان ش���بكة »احكي« هي 
جتمع لصحافيني ومدونني من العالم العربي 
جتمعهم قضايا وهموم مش���تركة ويعملون 
ملناصرة قضايا حقوق االنس������ان وحري����ة 
الرأي والتعبير م������ن أج��ل مجتم���ع أكث��ر 

عدال���ة وحري��ة.
واوضحت ان الشبكة حتمل رسالة تنحصر 
في »رصد االنتهاكات وتوثيقها واالعالن عنها 
وتفعيلها م���ن خالل حملة اعالمية وحقوقية 
تس���تهدف خلق مس���احة حرية للتعبير عن 

الرأي«.
وقالت الرندي وهي صحافية متخصصة في 
شؤون الطفل ان الدورة التي شاركت فيها ممثلة 
عن الكويت نظمها مركز املعلومات والتأهيل 
حلقوق االنسان )اتش آر آي تي سي( بالتعاون 
مع مبادرة الش���راكة الشرق أوسطية )ام اي 

بي آي(.
واضافت ان الدورة تأتي ضمن برنامج »حشد 
الصحافيني واملدونني العرب للدفاع عن حقوق 
االنسان« الذي ينفذه مركز املعلومات موضحة 
ان املشاركني بحثوا جملة من املعارف احلقوقية 
والقانونية والدولية في مجال حقوق االنسان 
وحرية ال���رأي والتعبير اضافة الى تدريبات 
في مجال التدوين وتطبيقات في خدمة الدفاع 

الرقمي.
وقال���ت ان ع������دد املش���اركني بل����غ 30 

الكوي���ت  صحافي������ا وم���دون���ا ميثل���ون 
والبحري����ن واالم������ارات ولبن���ان واألردن 
ومص���ر واملغ���رب وفلس���ط���ني وتون���س 

واليم���ن والس��ودان.
واكدت اهمية املش���اركة في الدورة ومدى 
االس���تفادة منها ككاتبة صحافية وقصصية 
متخصصة في مجال الطفل وأوضحت انه في 
ختام الدورة مت اطالق شبكة للحقوق االنسان 
)احك���ي( وتطرقت الى ثالث���ة محاور حقوق 
حرية الرأي وحقوق حرية املرأة وحقوق حرية 

الطفل.
وشاركت الرندي في مجموعة الطفل وستقوم 
بكتابة مجموعة قصصية حلقوق الطفل سوف 
تبث من خالل الش���بكة وتطبع بالتعاون مع 

»دار احلافظ« في سورية.
وقالت »اذا نشأ الطفل في مجتمع دميوقراطي 
حي���ث يعرف حقوقه وواجبات���ه فاننا نضع 
اللبنة األولى ملجتم���ع يتمتع بالدميوقراطية 

وميارسها مبختلف أشكالها«.
واضافت »والكويت تتمتع بذلك وهو دافع 
قوي لتنش���ئة أجيال أكثر وعي���ا بحقوقهم 

وواجباتهم«.
وقالت ان الدورة وتأسيس الشبكة »بداية 
حقيقي���ة للعمل مع الصحافيني واملدونني في 
الوط���ن العربي من أجل نش���ر ثقافة حقوق 

االنسان والدفاع عنها«.
واوضحت ان ال���دورة كانت مبثابة اللبنة 
األساسية لعمل طويل وجاد في املسيرة احلقوقية 
السيما أن الصحافة والتدوين ميارسان دورا 
اساس���يا في رفع الوعي احلقوقي في أوساط 

الناس وتشكيل الرأي الع���ام.  

بمشاركة 30 صحافياً ومدوناً

العنزي: »األوقاف« مطالبة بالتركيز
على شعار الدفاع عن الوحدة الوطنية

ليلى الشافعي
طالب نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية طراد العنزي 
»االوقاف« بتبني فكرة ترس����يخ وتأصيل الوحدة 
الوطنية وذلك بهدف الدفاع عن وشائج وحدة صف 
املجتمع. وقال ان وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
مطالبة بالتركيز على رفع شعار الدفاع عن الوحدة 
الوطنية من خالل تن����اول هذا املوضوع في خطب 
اجلمعة وال����دروس واحملاضرات الت����ي تطرح في 
مساجد الكويت ومراكزها االسالمية لتذكير الناس 
بأهمية هذا اجلانب وتثقيفهم به على اعلى قدر من 
املسؤولية، باالضافة الى الدعوة الى اسبوع ثقافي 
وطني يضم كل اطياف املجتمع لتجسيد كل مالمح 
الوح����دة الوطنية وطي صفح����ة التناحر والتنابذ 

بااللقاب الت����ي حاول البعض احياءها خالل الفترة 
االخيرة. واضاف ان املجتمع الكويتي كان واليزال 
يعيش وح����دة واحدة، فال فرق بني اطياف املجتمع 
الكويتي كلها، فاجلميع يستظل براية وحدة الكويت 

وامنها وسالمة افراد مجتمعها.
واشار العنزي الى اننا نعيش مرحلة حرجة حتتاج 
الى تضافر اجلهود وتقاربها من اجل وأد كل اشكال 
الفنت التي ال نريد لها مكانا في مجتمعنا املتماس����ك 
ألنها ما دخلت مكانا اال وفتكت بأهله ومزقتهم اوصاال 
وجماعات متناحرة، لهذا فإن الواجب على اجلميع 
التشمير عن س����واعدهم للدفاع عن وحدة الصف، 
مبينا ان هذا الدور ال يقع على االفراد فقط بل على 
جميع وزارات الدولة، ومؤسساتها الرسمية والتي 

من بينها وزارة االوقاف.

رحبت ادارة األڤنيوز باستضافة معرض 
البردة للخ���ط ومعرض االمارات للفنون 
التشكيلية الذي يقام ضمن انشطة االسبوع 
الثقافي االماراتي في اطار الدورة السادسة 

عشرة ملهرجان القرين الثقافي.
وذكرت ان املعرض س���يفتتحه وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع بدولة 
االم���ارات العربية املتح���دة عبدالرحمن 
العوي���س ووزير اإلعالم الش���يخ أحمد 
العبداهلل بعد غد اخلميس املقبل مبشاركة 
الفرق الوطنية االماراتية للفنون الشعبية 
التي س���تقدم عروضا من الفن الش���عبي 

االماراتي.
وس���يتضمن املعرض الذي يش���ارك 
فيه عدد من الفنانات والفنانني من دولة 
االمارات العربية املتحدة لوحة مهداة من 
الشعب االماراتي الى الشعب الكويتي سيتم 
عرضها طيلة ايام املعرض الذي يس���تمر 

سبعة ايام.
ادارة األڤني���وز حرصها على  وأكدت 
الثقافية  اس���تضافة مختلف االنش���طة 
بالتعاون مع مؤسسات محلية واقليمية 
إلميانها بأهمية اقامة هذه االنش���طة في 
األڤنيوز الذي اصبح من الوجهات السياحية 

في الكويت.
ودع���ت زوار األڤني���وز الى احلضور 
واملشاركة في افتتاح املعرض يوم اخلميس 
املقبل املوافق 7 يناي���ر اجلاري في متام 

الساعة العاشرة صباحا.

آالء خليفة
اعلن مرشح القائمة العمالية بشركة نفط الكويت 
علي العجمي، ان اليوم يحسم عمال شركة نفط الكويت 
قرارهم ويحددون اعضاء نقابتهم. وقال العجمي: ورغم 
ثقتي بنضج احلمالت االنتخابية وبعدها عن التأزمي 
والشخصانية لكنني كنت امتنى من رئيس مجلس ادارة 
الشركة بذل جهد جتاه من استغل منصبه التنفيذي 
ومحاوالت التدخل في العمل النقابي وتغيير قناعات 
االخوة اعضاء اجلمعية العمومية. واشار العجمي الى 
انهم في القائمة العمالية سيسعون لتحقيق عدد من 
االهداف حال وصولهم للنقابة من اهمها العدالة في 

آلية الترقيات واحملافظة على املكتس����بات ومعاجلة 
اجلمود الوظيفي ورفع سقف الراتب التقاعدي للعامل 
واقرار مميزات اخرى للمهندسني، باالضافة الى حل 
مش����اكل االسكان وبدل الطريق وبدل اخلطر للعامل 
وحفظ حقوقه وصيانتها وتوفير س����بل الراحلة له 

في مقر عمله.
واكد العجمي التزام القائمة بالبرنامج االنتخابي 
املعد م����ن قبلها واملطالبة بحق����وق جميع العاملني 
واحملافظة على املكتسبات اخلاصة بهم، مشيرا الى 
م����د يد العون الدارة الش����ركة اذا ما التزمت بحقوق 

العاملني كاملة غير منقوصة.

أشاد رئيس نقابة العاملني في ديوان اخلدمة املدنية 
أنور الداهوم بالقرار الذي تبناه مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه األخير اخلميس املاضي واخلاص بإعفاء 
املراقبني من نظام البصمة الذي يعد اإلثبات الوحيد 
للدوام في احلض����ور واالنصراف، مبنيا على القرار 
الذي هو مطلب تقدمت ب����ه النقابة وبعض اجلهات 
احلكومية سابقًا. وشكر مجلس اخلدمة املدنية ممثال 
برئيسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وجميع أعضائه، معتبرا ان 

هذا القرار يعد اجنازا جديدا ملعاجلة القرارات املعيبة 
التي صدرت في الفترة الس����ابقة. وقال الداهوم في 
تصريح صحافي ان القرار املذكور ميكن ان يكون اساسا 
للتعاون بني النقابات واجلهات احلكومية ووزارات 
الدولة. ودعا الداهوم الى إقرار املطلب اخلاص بإعفاء 
أبناء الفئات اخلاصة العاملني في اجلهات احلكومية 
وال����وزارات من البصمة، وكذلك من يرعاهم وأولياء 
أمورهم، مؤكدا ان هذا املطلب متالئم مع التوجه في 

التخفيف عن أبناء هذه الفذات وذويهم.

اللواء ناصر الدعي مصافحا د.توفيق الطوالبة لدى وصوله ويبدو السفير األردني جمعة العبادي

الكويت � كونا: وصل 
املدير العام لقوات الدرك 
االردني����ة اللواء الركن 
الطوالب����ة  د.توفي����ق 
والوف����د املرافق له الى 
البالد في زيارة رسمية 

تستغرق عدة ايام.
وكان في اس����تقبال 
د.الطوالبة لدى وصوله 
ال����ى مط����ار الكوي����ت 
الدول����ي وكيل احلرس 
الوطني الل��واء ناص���ر 

الدع��ي.

»األڤنيوز« يرحب باستضافة معرض البردة

طراد العنزي

�إعــــــــــــالن

 جلميع الزمالء ال�صحافيني االقت�صاديني يف ال�صحف واملجالت املحلية.

وتاأتي هذه امل�صابقة تقديرًا من بيتك جلهودهم وتوثيقا الإجنازاتهم واإبداعاتهم 

االإعالميببة يف جمببال فنببون العمببل ال�صحايف االقت�صببادي يف اخلببر ال�صحايف - 

التحقيق ال�صحايف - املقال والراأي ال�صحايف - التحليل االقت�صادي ال�صحايف

وقببد مت تخ�صي�ببص جوائز ماليببة للفائزين الثالثببة االأوىل يف كل فرع من فروع 

امل�صابقة:

750 دينار كويتي. 1 - الفائز االأول     

500 دينار كويتي. 2 - الفائز الثاين    

250 دينار كويتي. 3 - الفائز الثالث    

اإ�صافة اإىل �صهادات ودروع تذكارية.

وت�صتمر �صكرتارية جمعية ال�صحافيني الكويتية يف ا�صتقبال امل�صاركات حتى يوم االأحد 

املوافق 17 يناير 2010 عن املو�صوعات املن�صورة خالل 2009

و�صيتم االإعالن عن النتائج يف احتفالية خا�صة �صتقام خالل �صهر فراير املقبل ان �صاء اهلل.

بيتك للتميز ال�صحايف

م�صابقة بيتك للتميز ال�صحايف االقت�صادي

اأعلن بيت التمويل الكويتي
بالتعاون مع

جمعية ال�صحافيني الكويتية

عن تنظيم م�صابقة


