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نقابة الزراعة: مستمرون في فضح التجاوزات

في بيان عملي مشترك نفذته كتائب المشاة بالحرس الوطني

كتيبة المشاة الرابعة اقتحمت المباني وأنقذت الرهائن المحتجزين
الدورة الثالثة للملتقى اإلعالمي

العربي للشباب في القاهرة 24 الجاري

حبيب: عودة البعثيين للسلطة
 في العراق خرق للعالقة مع الكويت

العراقية  املبادرة  على خلفية 
الفرص����ة للبعثيني في  إلعط����اء 
الدخول إلى السلطة قال الباحث 
االسالمي الشيخ راضي حبيب من 
اخلطورة مبكان ان يعود احلزب 
الصدامي الدم����وي بعناصره من 
جديد الى الس����لطة ف����ي العراق 
السماح له بالترشيح  وذلك عبر 
االنتخابي.وتاب����ع ب����أن مثل هذه 
الثنائية  املبادرة تخ����ل بالعالقة 
بني الكويت والع����راق من جميع 
النواحي، فساحة العالقة الثنائية 
بني البلدين مفتوحة للعراقيني مهما 
كانت افكارهم السياسية، بشرط 
عدم تبني النهج االرهابي في مجال 
العالقة  السلطة، كما ان مقتضى 
يحظر التحريض او التمهيد للبعث 
الصدامي ورم����وزه بعد ان عانت 
الكويت منه ولم تزل الى اآلن في 
معاناة انس����انية كبيرة لفقدانها 
االس����رى الكويتيني، وقد خسرت 
الكويت بها ثرواتها البشرية قبل 

املادية واملعنوية.
واض����اف ان مثل ه����ذا املنهج 
مرفوض مدنيا وسياسيا وانسانيا 
وديني����ا، وحزب البعث الصدامي 
والدموي بالذات قد اعتمد على منهج 

االنقالبية، واستطاع ان يستولي 
على السلطة بشكل غير دستوري 
وغير شرعي فكيف يعطي الفرصة 
مرة اخ����رى للدخول ف����ي مجال 
الس����لطة في العراق؟ مع اعتبار 
كل املاض����ي الذي أحل����ق الضرر 
الكويت  البليغ واجلسيم بشعب 
بأبشع اجلرائم واالنتهاكات، من 
جراء غ����زو البعث الصدامي على 
الكويت وبفترة ليست بالقصيرة 
من عمر الكويت حتى نتناس����اها 
وتضمح����ل من اذهاننا عن قريب 

بل حتتاج الى قرون.

تستعد هيئة امللتقى اإلعالمي العربي إلقامة الدورة الثالثة من أعمال 
امللتقى اإلعالمي العربي للشباب الذي سيقام في العاصمة املصرية القاهرة 
في قاعة االحتفاالت الكبرى في مقر جامعة القاهرة وحتت رعاية األمني 

العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى، وذلك 24 و25 اجلاري.
وتتميز الدورة الثالثة من أعمال امللتقى اإلعالمي العربي للش����باب 
بجدول أعمال متميز يفتتحه األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى بإلقاء كلمة االفتتاح، كما سيشهد حفل االفتتاح كلمة للشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة واإلعالم في مملكة البحرين، وكذلك 
كلمة لكل من د.حس����ام كامل رئيس جامعة القاهرة ود.ليلى عبداملجيد 
عميد كلية اإلعالم بجامعة القاهرة وماضي اخلميس األمني العام لهيئة 

امللتقى اإلعالمي العربي.
وسيش����هد جدول اعمال هذه الدورة بعض جلسات احلوار املفتوح 
كاجللستني األولى والثانية من جلسات جدول االعمال واللتني سيكون 
ضيفهما عمرو موس����ى والش����يخة مي بنت محمد آل خليفة في حوار 
مفتوح ومباشر مع الشباب احلاضرين، كما سيشهد جدول األعمال عددا 
من اجللسات األخرى التي تتناول بعض القضايا واإلشكاليات املتعلقة 
مبستقبل اإلعالم العربي وفرص الشباب املتاحة وكيفية تطوير الشباب 

لقدراتهم كي يكونوا إضافة حقيقية ملسيرة اإلعالم العربي.

نفذت كتائب املش���اة باحلرس الوطني بيانا عمليا مش���تركا 
للمعس���كر التدريبي الرابع لكتيبة املشاة الرابعة بالتعاون مع 
وحدة التفتيش الوقائي ومديرية اخلدمات الطبية، بحضور آمر 

كتائب املشاة العقيد الركن فهد علي.
واشتمل البيان على فرضية لعدة عمليات اقتحام ملبان وتأمينها 
قامت بها كتيبة املشاة الرابعة إلنقاذ عدد من الرهائن احملتجزين، 
تال ذلك تدخل من عناصر وحدة التفتيش الوقائي لتطهير املباني 
احملتلة وإبطال مفعول العبوات الناسفة والتخلص من تأثيرها، 

فيم���ا قامت اخلدمات الطبية بعملي���ة اإلخالء للمصابني واتخاذ 
التدابير الالزمة إلسعافهم.

وأش���اد العقيد الركن علي بأداء القوات املنفذة للبيانا لعملي 
واملس���توى الراقي الذي ظهرت عليه الوحدات املشاركة، مؤكدا 
ان هذا التمرين يأتي للوقوف على مس���توى اجلاهزية والكفاءة 
القتالية ومدى التعاون القائم بني جميع وحدات احلرس الوطني 
في تنفيذ املهام املش���ابهة. حضر التمرين قادة وضباط احلرس 

الوطني.

»المعلمين«: مركز ارتقاء يهدف 
لمحاربة الدروس الخصوصية

أعلن مركز ارتقاء التابع جلمعية املعلمني عن خطة دورته التدريسية 
للفصل الدراسي الثاني لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية 
والتي سيبدأ التسجيل فيها مبقر اجلمعية الكائن في الدسمة اعتبارا 
من اول مارس املقبل وخالل الفترة املسائية من اخلامسة الى الثامنة 
وطيلة أيام األسبوع عدا اجلمعة والسبت على ان تبدأ الدراسة اعتبارا 
من 14 مارس املقبل وخصص يومي األحد والثالثاء للطالبات واالثنني 
واألربعاء للطالب.ووجه أمني سر جمعية املعلمني د.عبدالرحيم الكندري 
الدعوة ألولياء األمور إلحلاق أبنائهم الطلبة باملركز الذي يهدف الى 
محاربة الدروس اخلصوصية ع����ن طريق معلمني ذوي كفاءة عالية 
وجهاز إشرافي من موجهني ميدانيني، وتدريبات على مناذج االختبارات 
وأوراق العمل، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطالب من خالل التدريس 
على نظام املجموعات احملمودة.وأضاف د.الكندري: ان الدراس����ة في 
مركز ارتقاء تتبع نظام املجموعات، املجموعة A من طالب الى طالبني 
ومجموعة B م����ن 3 طالب حتى 8 طالب وإن لولي أمر الطالب حرية 
االختيار بني املجموعات، فيما يتراوح عدد احلصص الدراسية للمواد 
من 24 حصة الى 30 حصة دراسية.وذكر ان التدريس بالدورة يكون 
عن طريق أوراق عمل يتم من خاللها تدريس منهج الفصل الدراسي 
الثاني كامال وتعتبر أوراق العمل وسيلة معينة للطالب ملا حتتويه 
من تدريبات وأسئلة ومناذج اختبارات متنوعة كما يقوم املعلم بشرح 
املنهج بأسلوب متطور مستغال أوراق العمل لتوضيح املفاهيم األساسية 
وحل التدريبات للطالب، فيما يتخلل الدورة مراجعات قبل اختبارات 
الفترة الدراس����ية الثالثة مبا يتناس����ب مع جدول املنطقة التعليمية 
التابع لها الطالب وكذلك مراجعات الختبارات الفترة الدراسية الرابعة 

املوحدة على مستوى الوزارة.

اصدرت نقابة العاملني ف���ي الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا صحافيا 
هاجمت فيه رئيس الهيئة م.جاسم البدر متهمة 
اياه بعدم التعاون مع النقابة ومساعدتها على 
تأدية واجبها جتاه العاملني في الهيئة باالضافة 
الى عدم االخ���ذ بعني االعتبار التحذيرات التي 
اطلقتها في اكثر من مناس���بة ولقاء معه حول 
الفساد الذي اصبح اجراء اعتياديا لدى بعض 
املسؤولني.وجاء في البيان ان نقابة العاملني في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

وهي نقابة مش���هرة بقرار من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وه���ي نقابة محصنة من 
تدخل السلطة في اعمالها وفقا التفاقية منظمة 
العمل الدولية )87( والتي بينت ذلك في املادتني 
3 و4 ويدير شؤونها مجلس ادارة يعمل وفق 
االط���ر القانونية التي نظم���ت العمل النقابي 
وحددت اختصاصاته.وتابعت: لقد راقبنا عن 
كثب التحركات الالمسؤولة التي قام بها بعض 
املس���ؤولني في الهيئة جتاه النقابة والتدخل 
في شؤونها ومحاولة ضربها بعدد من اعضاء 

اجلمعية العمومية، وذلك بسبب التصريحات التي 
اطلقتها النقابة مؤخرا والتي حتدثت من خاللها 
عن بعض املمارس���ات اخلاطئة من قبل بعض 
املسؤولني.وحذرت النقابة وبشدة املسؤولني في 
الهيئة من التدخل في شؤون النقابة واستخدام 
السلطة ضدها، وتؤكد ان سياسة الترهيب ولي 
الذراع لن جتدي نفعا امام اصرارها على املضي 
قدما في فضح جميع التجاوزات التي اصبحت 
تشكل خطرا جسيما على املصلحة العامة وانها 

ستستمر في كشفها لهذه التجاوزات.

 قتال وتطهير للمنطقة

هدوء وترقب

الشيخ راضي حبيب

أحد أفراد الكتيبة بانتظار أوامر االقتحام الكتيبة تتقدم القتحام املبنى

أفراد الكتيبة يستمعون الى شرح تفصيلي عن العملية

»الوحدة العمالية« تكتسح انتخابات »نفط الخليج« بـ 14 مقعدًا
اكتس����حت قائمة الوحدة العمالي����ة النتخابات نقابة نفط اخلليج 
نتائج االنتخاب����ات، وحصلت على 14 مقعدا بفارق شاس����ع في عدد 
اص����وات االلتزام، حيث حققت 169 صوتا ملتزما من عدد 401 صوت، 
وحقق فالح العس����كر 346 صوتا من مجم����وع االصوات التي بلغت 

حوالي 736 صوتا.
وقال الناطق الرس����مي لقائمة الوحدة العمالية طالل املجالد عقب 
اعالن النتائج: بحمد اهلل وتوفيقه حققت قائمة الوحدة العمالية رغم 
الصع����اب ورغم التدخالت 14 مقعدا من مقاع����د مجلس ادارة النقابة 
لل����دورة النقابية املقبل����ة 2010 � 2013، ومما يثلج الصدر هو العرس 
الدميوقراطي املشهود، حيث ان احلضور العمالي الكثيف يعد مؤشرا 
واضحا لنقابة قوية تستطيع ان تطالب بحقوق العمال بجميع مواقعهم 

املختلفة بنفس نقابي عمالي قوي ملؤه التجانس واالئتالف ووحدة 
املوقف والكلمة، واكد املجالد ان حقوق العمال امانة في اعناقنا، ولن 
ندخر وسعا في متابعة كل القضايا التي تهم املوظفني مبختلف قطاعات 
الشركة معتمدين في ذلك على قوة النقابة بتشكيلها الرائع وجتانسها 
امللموس ووضوح اهدافها والتي ستتحقق مبشيئة اهلل ثم بتضافر كل 

اجلهود، سواء في الوفرة او في اخلفجي او في االحمدي.
والفائ����زون هم: فالح العس����كر 346، س����لمان جعيثن 295، خالد 
العويصي 290، نايف املطيري 285، محمد الظفيري 282، عبدالعزيز 
العجمي 282، طالل املجالد 277، عبدالهادي املري 272، ابراهيم الرشيدي 
271، فايز املطيري 269، خالد الدوسري 265، عادل اخلالدي 259، علي 

الصفار 254، فواز العتيبي 253 وحمد العنزي 250.

 جوزيف خري اهلل املعلوف وعائلته
رئي�س بلديـــة دومــــا 

دانـي خري اهلل املعلوف وعائلته

نقوال خري اهلل املعلوف وعائلته
حياة اأرمـلـة بـول رنـد�س يف املهجر

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا

ينعون ببالغ احلزن والأ�سى 

والدتهم املرحومة

هيـفـاء طانـيـو�س املعـلـوف
زوجة املرحوم/ راجي خري اهلل املعلوف

املنتقلة لرحمته تعاىل  

يوم اجلمعة يف 12 �سباط 2010م متممة واجباتها الدينية 

و�سوف يقام قدا�س وجناز لراحة نف�سها 

ال�ساعة 7:30 م�ساء يوم الأحد الواقع يف 21 �سباط 2010

يف كني�سة الروم الرثوذك�س مبنطقة �سلوى

تقبل التعازي بعد القدا�س يف �سالون الكني�سة

ولكم من بعدها طول البقاء


