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قرارات تكليف
 وندب في »التربية«

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود قرارا 
بتجديد إعارة معلم اللغة العربية 
)ج( مبدرسة الزور املشتركة بنني فهد 
سالم خليل الراشد للعمل لدى املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)الكسو( اعتبارا من 2009/12/11 حتى 
2010/12/10 وعلى جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجبه. من جهتها، 
أصدرت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي قرار ندب رئيس قسم 
الترقيات والعالوات مبراقبة الشؤون 
الوظيفية بإدارة املوارد البش����رية 
منال أحمد الش����طي للعمل مراقبا 
البش����رية  املوارد  بإدارة  لالختيار 
ملدة سنة وعلى جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجبه. كما أصدرت 
السديراوي قرار ندب رئيس قسم 
تبسيط اإلجراءات بإدارة التطوير 
والتنمية سعود عبدالعزيز اجلويسر 
للعمل مراقبا مليزانية الوظائف بإدارة 
البش����رية ملدة سنة وعلى  املوارد 
جهات االختص����اص العلم والعمل 
مبوجبه. وأصدر الوكيل املس����اعد 
للتنمية التربوية بدر الفريح قرارا 
بش����أن تكليف الباحثة النفس����ية 
األولى بإدارة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية نوال علي سلطان للقيام 
بأعمال رئيس قسم تقنني االختبارات 
واملقاييس والبحوث التخصصية 
وذلك اعتب����ارا من 2010/3/21 حتى 
2010/5/20. كما أصدر الفريج قرارا 
آخر بشأن تكليف املنسقة اإلدارية 
بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية 
صاحلة ديبان املطيري للقيام بأعمال 
رئيس قسم السكرتارية وذلك اعتبارا 

من 2010/3/21 حتى 2010/5/20.

عماد السيف

شريفة الجاسم: االهتمام بصحة األم
 يجب أن يستمر لتحقيق الرعاية لألبناء

تحت شعار »مياه نظيفة لعالم أكثر صحة«

»الكهرباء« تشارك العالم االحتفال بيوم المياه 

باالبحاث العلمية التي قد تساعد 
على الوصول الى حلم الرشاقة 
وتقلل من خطر االمراض املرتبطة 
بالس���منة كما ركزت على دور 

النشاط احلركي والرياضة.

قد تؤدي الى س���منة املرأة بعد 
سن االربعني.

كما قامت باعطاء السيدات 
احلاضرات بع���ض املعلومات 
الطبي���ة املدعمة  والنصائ���ح 

حتت رعاية وحضور حرم 
سمو ولي العهد الشيخة شريفة 
اجلاس���م اقامت رابطة امراض 
السمنة الكويتية بالتعاون مع 
وحدة الغدد الصماء واملستشفى 
االمي���ري محاض���رة توعوية 
مبناس���بة عي���د االم بعن���وان 
»رش���يقة بعد االربعني.. احللم 

اصبح ممكنا«.
وقد اعربت حرم سمو ولي 
العهد الشيخة شريفة اجلاسم 
عن بالغ س���عادتها مبثل هذه 
احملاضرات التوعوية التي تساعد 
في نشر الثقافة الصحية التي 
تهدف الى االهتمام بصحة املرأة 
باعتباره���ا ركيزة املجتمع في 

السعي نحو التنمية.
الش���يخة شريفة  وشكرت 
اجلاسم القائمني على تنظيم هذه 
التوعوية والعاملني  احملاضرة 
في املجاالت الصحية التوعوية 
مشيرة الى ان االهتمام بصحة 
االم يجب ان يستمر ويتواصل 
من اجل حتقيق الرعاية السليمة 
لالبناء. وقد ألقت د. نادية العلي 
)رئي���س وحدة الغدد الصماء( 
باملستشفى االميري ونائب رئيس 
رابطة امراض السمنة الكويتية 
كلمة عرضت فيها معلومات عن 
تبوؤ الكويت مرتبة متقدمة في 
انتشار السمنة وتناولت فيها من 
الناحية العلمية االسباب التي 

يحتفل العالم اليوم باليوم العاملي للمياه حتت 
ش����عار »مياه نظيفة لعالم أكثر صحة« وقال مدير 
إدارة موارد املياه في معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.محمد الراشد ل� »كونا« ان يوم املياه العاملي لسنة 
2010 خصص للتركيز على نوعية املياه إلى جانب 
كمية املياه في إدارة املوارد املائية، مش����يرا الى انه 
يهدف إلى إيصال رسائل حول أهمية نوعية املياه 

والنظم البيئية ورفاهية اإلنسان.
في الس����ياق نفسه حتتفل وزارة الكهرباء واملاء 
جريا على عادتها السنوية بيوم املياه العاملي حيث 
حترص الوزارة لالحتفال بهذه املناسبة سنويا كونها 

فرصة مناس����بة لتسليط الضوء على قضايا املياه 
بهدف رسم اخلطوات املستقبلية التي تساعد على 

حسن ادارة واستغالل املوارد املائية.
وقد اكدت وزارة الكهرباء واملاء بهذه املناس����بة 
ان املاء أصل احلياة ومنش����أها، كما جاء في محكم 
كتابه العزيز )وجعلنا من املاء كل شيء حي( فجميع 
الكائنات احلية بكل صورها وأشكالها يرتبط وجودها 
بوجود املياه كما ونوعا. ويكتسب هذا املورد املهم 
عاما بعد عام أهمية قصوى على كل املستويات وفي 
جميع دول العالم، حيث ان هناك ما يقارب ال� 1.1 مليار 

انسان محرومني من املياه الصاحلة للشرب.

الشيخة شريفة اجلاسم على احد اجهزة قياس الوزن

السيف: ناصر المحمد مؤمن بنزاهة القضاء
 ولجوء أي متضرر له موقف حضاري وأخالقي

اللجنة االستشارية للبلدان العربية تناقش قضايا العمالة والمرأة

ايضا مح���اوالت زج احلكومة 
الوزراء والوزراء الشيوخ  او 
واتهامهم مبحاولة التأثير على 
القضاء والنيابة العامة والتي 
هي ايضا محاوالت مكش���وفة 
لقل���ب احلقائ���ق وتش���تيت 

األوراق.
الكويت  س���يبقى قض���اء 
الع���ادل هو امل���الذ اآلمن لكل 
مظلوم وصاحب حق وستبقى 
النياب���ة العامة هي األمين�����ة 
على ح���ق املجتم���ع وحصن 
املفت�����رى علي���ه مهما كانت 

صفته وموقعه.
»الناس سواسية في الكرامة 
واإلنسانية وهم متساوون لدى 
القانون في احلقوق والواجبات 
العامة ال متييز بينهم في ذلك 
بس���بب اجلنس او األصل او 
اللغ���ة او الدين« املادة 29 من 

الدستور.

فيها أمام رجال النيابة األجالء 
للتحقيق معي واخذ اقوالي في 
الشكاوى التي تقدمت بها باسم 

سموه.
وبالبناء على ما تقدم فإنه 
من املهم التأكيد على أن ما يثار 
حاليا م���ن أقاويل وغمز وملز 
بحق القضاء والنيابة من أنها 
اضحيا فريسة للتدخل السياسي 
وأن هن���اك محاوالت الختراق 
القضاء والتأثير  اس���تقاللية 
على قرارات النيابة العامة في 
القضايا املعروضة عليها بسبب 
صفة الشاكي في هذه القضايا ما 
هي إال محاوالت يائسة تستهدف 
تشويه صورة القضاء العادل 
وجهاز النيابة العامة ومحاولة 
أكثر يأسا للتأثير على قراراته 
املزمع اتخاذها في القضايا محل 
التحقيق والتصرف امام رجاله 
األجالء، ويأتي في نفس االجتاه 

اإلقليم���ي لالحت���اد الدول���ي 
للخدمات عن املنطقة العربية 
غسان صليبي ان االحتاد يضم 
النقابات اخلدماتية في املنطقة 
ويعقد هذا االجتماع مرة واحدة 
س���نويا ويقدم توصيات تهم 
العربي���ة من برنامج  املنطقة 
اس���تراتيجي ومشاكل النساء 
والش���باب فضال عن البرامج 

التدريبية.
وأشار صليبي الى أن توصيات 
 ه���ذا االجتم���اع س���ترفع إلى

 اللجنة التنفيذية لالحتاد وتتم 
العمل  دراس���تها متهيدا لبدء 
بها كاشفا عن ان االحتاد يهتم 
بشكل عام بالعاملني في القطاع 
احلكومي واملي���اه والكهرباء 
الوافدة  والبلدي���ات والعمالة 
 في هذه القطاعات الفتا الى ان 
االحتاد الدولي للخدمات سيعقد 
في أكتوبر املقبل اجتماعا خاصا 
بالعمالة الوافدة وطريقة دخولها 

وخروجها م���ن جميع البلدان 
بالشكل الذي يليق بها كعمالة 
وافدة عربي���ة، وبدورها دعت 
عضو االحتاد الدولي للخدمات 
العامة وممثل جلنة املرأة العربية 
 في االحت���اد الدولي للخدمات

 العامة عنان قادري الى مزيد 
من املكتسبات للمرأة العربية، 
مشيرة الى ان جلنة املرأة تقوم 
بطرح جميع القضايا التي تهتم 

بها املرأة.
التي  وأشادت باملكتسبات 
حصلت عليها املرأة الكويتية 
مشيرة الى أن املرأة الكويتية 
الكثي���ر من  حصل���ت عل���ى 
املستحقات إال أننا نطمح مبزيد 
من تلك املكتسبات خاصة أننا 
الكويتية مبدعة  امل���رأة  نرى 
في الكثير م���ن املجاالت وهذا 
ما يشجعنا على إقامة مثل هذا 
املؤمتر الذي سنطرح فيه الكثير 

من القضايا التي تهم املرأة.

ولعله من األمانة التأكيد هنا 
بأني ملست شخصيا وأنا أمارس 
دوري كمحام ووكيل لسموه في 
القضايا هذا التعامل احملايد من 
قبل جهاز النيابة العامة املوقرة 
في جميع القضايا التي مثلت 

الشائن او نس���ب إليه الفعل 
املشني وأوكل أمره الى القضاء 
العادل ليقول كلمته الفصل في 
جميع هذه القضايا منطلقا من 
الدفاع عن مبدأ سيادة القانون 
وان اجلميع متساوون امام سدة 

القضاء العادل.
ويأتي موقف س���موه هذا 
للتأكيد على أمرين أساسيني، 
األول أن جلوء اي متضرر الى 
ل���رد اعتباره  العادل  القضاء 
واس���ترداد حقوقه املسلوبة 
هو موقف حضاري وأخالقي 
في املق���ام األول، والثاني هو 
التأكي���د على ان رئيس وزراء 
الكويت وابن األسرة احلاكمة 
وأي مواطن آخر هما على مسافة 
واحدة ام���ام القضاء العادل ال 
فرق بينهما اال مبا يقرره القضاء 
الشامخ من حقوق لهذا الطرف 

او ذاك.

بشرى شعبان
الدول���ي  االحت���اد  عق���د 
للخدمات العامة اجتماع اللجنة 
العربية  االستشارية للبلدان 
بدعوة من قبل نقابة العاملني 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
ملناقشة العديد من القضايا التي 
تخص العمالة، واملرأة والشباب 
النقابة  حيث اس���تهل رئيس 
م.سالم العجمي كلمة رحب فيها 
باحلضور مؤكدا على اهمية هذا 
االجتماع ملناقشة موضوعات 
هادفة على الصعيدين االقليمي 

والدولي.
واع���رب م.العجم���ي عن 
سعادته الس���تضافة الكويت 
ممثلة ف���ي نقابة العاملني في 
وزارة الشؤون الجتماع االحتاد 
العامة ألول  الدولي للخدمات 
مرة مشيرا الى ان ذلك يعني 
مزيدا من الثقة للقائمني على 
االحت���اد الدولي فيم���ا تقدمه 
الكويت في هذا املجال، متمنيا 
ان يخرج االجتماع بتوصيات 
على درجة كبيرة من االهمية 
العدل واملساواة لكافة  حتقق 
شرائح العمالة في جميع البلدان 

العربية.
ألقى رئيس  ومن جانب���ه 
االحتاد الع���ام لعمال الكويت 
خالد الغبيشان العازمي كلمة 
رحب فيها باحلضور ووصف 
االجتماع بأنه مهم حيث يحمل 
معاني كبيرة وهامة بالنسبة 

حلركتنا النقابية الكويتية.
وأضاف: انعقاد هذا االجتماع 
على أرض الكويت دليل واضح 

على مدى االرتباط الوثيق بني 
الكويتية  النقابي���ة  احلركات 
العربية  النقابية  واحل���ركات 
والعاملي���ة والتواصل املتجدد 
بينها عب���ر االحتادات املهنية 
العربي���ة والدولية التي نقدر 

دورها وأنشطتها.
وأشار إلى أن االجتماع يأتي 
 في ظرف تاريخي بالنس���بة
 للنقاب���ات حي���ث متكن���ت 
الطبق���ة العامل���ة واحلرك���ة 
النقابية الكويتية من حتقيق 
انتص���ار كبي���ر يتمث���ل في 
 إق���رار قانون العم���ل األهلي

 اجلديد بعد عش���رات السنني 
النقاش حوله بني أطراف  من 
اإلنتاج الثالثة، ويعد إقرار هذا 
القانون إجنازا كبيرا على كل 

املستويات.
أكد السكرتير  ومن جانبه 
اإلقليمي لالحتاد الدولي لعمال 
العام���ة في منطقة  اخلدمات 
افريقيا والدول العربية ديڤيد 
دوركين���وو إميانه باملنظمات 
ف���ي بناء  النقابي���ة ودورها 
املجتمع���ات، مش���يرا الى أن 
االحتاد يبحث عن أفضل الطرق 
التي تواجه  العقبات  لتخطي 
النقابات ف���ي الدول األفريقية 

والعربية.
ومتنى ان يكون االجتماع 
منتجا وفعاال، مش���يدا بلجنة 
امل���رأة ودورها الذي تقوم به، 
داعيا الى مشاركة الشباب في 
األنشطة املختلفة على املستوى 

احمللي للنقابات.
الس���كرتير  وبدوره أعلن 

أصدر احملامي اخلاص لسمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد، عماد السيف بيانا جاء 
فيه: لقد حرص موكلي س���مو 
الش���يخ ناصر احملم���د على 
التأكيد في أكثر من مناسبة على 
إميانه املطلق باستقالل ونزاهة 
القضاء الكويتي وثقته العمياء 
التي  القانونية  في اإلجراءات 
تتخذها النيابة العامة املوقرة 
في تعاملها في جميع القضايا 
والشكاوى التي تعرض عليها 
باعتبارها األمينة على الدعوى 

العمومية.
كما حرص سموه على التأكيد 
على هذا االحت���رام والتقدير 
الكبيري���ن الذي يكنه للقضاء 
والنيابة العامة مبناسبة تقدمه 
بقضاياه عبر محاميه اخلاص 
للنيابة العام���ة ضد من يرى 
سموه انه اس���اء إليه بالقول 

»للتأكيد على أن الجميع يقفون على مسافة واحدة من العدالة«

بدعوة من نقابة العاملين بـ »الشؤون«

)أحمد باكير(جانب من اجتماع اللجنة


