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وفد احلرس الوطني في لقطة جماعية مع ضباط احلرس الوطني السعودي

العميد ناصر العلياني يقدم درعا تذكارية للمقدم الركن مفلح عايد

د.مبارك الذروة

عبداهلل القريني

وفد الحرس الوطني بحث مع القيادات السعودية النهوض بمستوى التدريب

هذا وقد ضم وفد احلرس الوطني آمر ميدان التدريب 
التشبيهي املقدم الركن مناحي دهيم وركن أول تدريب 
قتال����ي الرائد تركي عليثة م����ازن وركن اول بعثات 
وتفرغات الرائد نايف عبيد خلف وآمر مدرسة تدريب 

الضباط بالوكالة النقيب عادل حمود محمد.

اختت����م وفد ضب����اط احلرس 
الوطني برئاسة رئيس فرع التأهيل 
العلمي املق����دم الركن مفلح عايد 
برنامج زيارت����ه املقررة لكل من 
اململكة العربية السعودية واململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقتني بزيارة 
الى احلرس الوطني الس����عودي، 
حيث التقى الوفد قائد كلية امللك 
خالد العسكرية اللواء عيسى بن 
ابراهي����م الرش����يد وقائد مدارس 
احل����رس الوطني الل����واء الركن 
تركي بن حمود العنزي ورئيس 
هيئة العملي����ات بالنيابة العميد 
ناصر بن حسني العلياني. ونقل 
وفد احلرس الوطني خالل الزيارة 
حتيات قيادة احلرس الوطني الى 

القيادات السعودية التي التقاها، ومت بحث املوضوعات 
العسكرية ذات االهتمام املشترك وخاصة ما يتصل منها 
بالتأهيل العلمي والنهوض مبستوى التدريب وتطوير 
أس����اليب عقد الدورات وتوطيد التعاون والتنسيق 

وتبادل اخلبرات بني البلدين الشقيقني.

اختتم برنامج زيارته بالحرس الوطني في المملكة

»المعلمين«: دورات تدريبية تربوية عامة وفي التربية الخاصة 
والتعليم النوعي وتوعوية في »الرشاقة والسعادة« الشهر الجاري

القريني: العفاسي يفتتح شاليهات بيتك للمعاقين األحد 
في منطقة الزور بتكلفة مليون وربع المليون دينار

أش���ار مدير عام جمعية املعلمني د.مبارك 
الذروة الى ان نشاطا تربويا حافال ستشهده 
اجلمعية خالل ابريل اجلاري سيش���تمل على 
العديد من الدورات التدريبية التي ستنظمها 
ادارة التدريب الى جانب ملتقى األحمدي الرابع 
الذي ستنظمه ادارة املعلمات في فرع اجلمعية 
مبحافظة األحمدي خ���الل الفترة من 5 الى 7 
ابري���ل اجلاري حتت رعاية الش���يخة فريحة 
األحمد ويحمل ش���عاره »طموحات تربوية.. 
واق���ع وتطلعات«. وذكر د.الذروة ان الدورات 
التدريبية التي ستنظمها ادارة التدريب في مقر 
اجلمعية الرئيس���ي في الدسمة، وهي دورات 
للمعلمني واملعلمات والتربويني بش���كل عام، 
ستشتمل على دورة حتت عنوان »املعلم صناعة 
احترافية« ستقام في الفترة من 5 الى 7 اجلاري 

وسيقدمها الباحث عبداهلل الوهيب، وسيعقبها 
دورة تدريبية مماثلة تقام في الفترة من 25 الى 
28 اجلاري حتت عنوان »الذكاءات املتعددة � 
أنواعها � مبادئها � طرق تنميتها« وسيقدمها مدير 
مدرسة املثنى االبتدائية عبدالرحمن الفريح، 
فيما ستقام في نفس الفترة دورة تدريبية حتت 
عنوان »إدارة االجتماعات« س���تقدمها مراقبة 
التعليم االبتدائي في منطقة حولي التعليمية 
ليلى الشريف. وأضاف د.الذروة ان هناك دورات 
ايضا ستكون خاصة مبعلمي ومعلمات وأسر 
املدارس اخلاصة والتعليم النوعي ستقام على 
امتداد الفترة من 5 الى 28 اجلاري وستشتمل 
عل����ى اقامة دورتني ملعل����م فصل ومعلم دمج 
مستوى اول ومستوى ثان سيقدمها د.سعيد 
التراسي ود.عبدالرحمن اجلرار الى جانب دورة 

عن تعديل السلوك سيقدمها د.فوزي الدوخي. 
وفي اطار التوعية الصحية واألس����رية ذكر 
د.الذروة ان اجلمعية س����تقيم وللمرة األولى 
دورات مجانية في الرشاقة والسعادة مبشاركة 
محلية وخليجية حيث س����تقيم االحد املقبل 
دورة حتت عنوان »رشاقتي سر ابداعي« يقدمها 
املدرب د.محمد السليمان من اململكة العربية 
السعودية ود.عبداهلل املطوع اخصائي التغذية 
في الكويت فيما س����تقام يوم 8 اجلاري دورة 
للنساء فقط حتت عنوان »كيف تصبحني امرأة 
سعيدة مهما كانت ظروفك؟« سيقدمها املستشار 
األسري خليفة احلرزي من االمارات العربية 
املتحدة. ووجه د.ال����ذروة الدعوة للمعلمني 
واملعلمات واألسرة التربوية واملهتمني بشكل 

عام للمشاركة في هذه الدورات واألنشطة.

بشرى شعبان
اعلن مدير ادارة االنشطة العامة واالعالم 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل عبداهلل 
القرين����ي عن افتتاح ش����اليهات بيتك لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة من نزالء دور الرعاية 
االجتماعية وذلك صباح االحد 4 أبريل اجلاري 
وس����يكون االفتتاح حت����ت رعاية وحضور 
وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 

العفاسي.
واشاد القريني بالتبرع السخي لبيت التمويل 
الكويتي في انشاء وجتهيز الشاليهات في منطقة 
الزور على طريق 270 والتي تقام على مساحة 
7000 متر مربع وتتضمن الشاليهات صاالت 
العاب للتسلية ومرافق وخدمات عامة وصالة 
لكبار الشخصيات وحمام سباحة، مشيرا الى 

ان هذا املشروع يعد احد اجنازات مبرة بيتك 
والذي كلف انشاؤه قرابة مليون و250 ألف 
دينار وهذا املشروع لم يكن ليرى النور لوال 
جهود القائمني على بي����ت التمويل وخاصة 
رئيس مجلس ادارة البيت بدر عبداحملس����ن 
املخيزمي ومساعد املدير العام للخدمات املساندة 
عبدالعزيز عبداهلل اجلابر ويعتبر هذا العمل 

باكورة اعمال مبرة بيتك.
واكد القريني ان وزارة الش����ؤون تسعى 
جاهدة الدخال البهجة والس����رور في نفوس 
نزالء دور الرعاية من خالل االنشطة املختلفة 
ولن نتوانى في تقدمي اي خدمة لهم فهم امانة 
في اعناقنا وخدمتهم واجب ديني وانس����اني 
ووطني مما دفعنا الى انشاء مثل هذا املشروع 
احليوي في الشاليهات والذي ستقوم كل ادارة 

بتنظيم جدول اسبوعي للترفيه عن رعاياها 
وهذا اقل شيء نقدمه لهم اضافة الى االنشطة 
االخرى التي نس����عى ال����ى أن تكون منوذجا 
يحتذى به على مس����توى دول املنطقة التي 
شهدت جميعها مبستوى خدمات املعاقني في 
الكويت وهذا لم يأت من فراغ بل بتوجيهات 
القيادة السامية بالكويت ابتداء من توجيهات 
صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ووزير الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وجميع القيادات في وزارة الشؤون ووزارات 
الدولة االخرى املهتمة برعاية وتدريب وتعليم 
املعاقني كوزارة التربية وجمعيات النفع العام 

ذات الصلة.

فرعها في األحمدي يقيم ملتقى المعلمة الرابع

على مساحة 7 آالف متر مربع

الخضر: استمرار أنشطة مسابقة الجليس 
األولى ألفضل مقال حتى منتصف يونيو المقبل

العجمي يطالب رئيس جمعية المحامين بالدفاع 
عن العمالة والوقوف إلى جانب الطرف الضعيف

أشكناني: اقتراح قانون العمالة للمنزلية 
يقضي على 80% من مشكالت األسر

صرح رئيس مسابقة اجلليس 
األولى الفضل مقال طالل اخلضر 
بان انشطة املسابقة والتي انطلقت 
ف���ي الثامن من م���ارس مازالت 
مستمرة حتى منتصف يونيو 
املقبل، مش���يرا الى ان املسابقة 
حققت جناحا جيدا حتى اآلن من 
خالل انتشار حملتها االعالمية في 
االنترنت بني املدونات واملنتديات 
وال���� »فيس ب���وك« ومن خالل 
التواجد في اجلامعات والكليات 
وعرض فكرة املش���روع داخل 
القاعات الدراسية. واضاف اخلضر 
في تصريح صحافي ان املسابقة 

خصصت للشباب بني اعمار 18 و25 سنة، مشيرا 
الى انه سيتم تقييم املقاالت املقدمة الى املسابقة 
بناء على املعايير النقدية العلمية للمقال التي تقيم 
طريقة واسلوب تناول املوضوع بغض النظر عن 

اختالف وجهات النظر وعن موضوع املقال.

ان املسابقة تهدف  الى  واشار 
الى تشجيع االقالم الشابة وابرازها 
من خالل طباعة كتاب يضم افضل 
100 مقال مش����ارك في املسابقة، 
كما انها تس����تهدف نشر ثقافة 
املق����ال املميز ال����ذي يقوم على 
اللغة، وتناس����ب  معايير رقي 
االستشهادات مع االفكار، وتطابق 
االس����باب مع االستنتاجات في 
طريقة ع����رض املوضوع، وكذلك 
تهدف الى تش����جيع الشباب على 
التعبير وعل����ى احلرية في طرح 
اآلراء. واش����ار اخلضر الى انه مت 
رصد جوائز مالية قيمة للفائزين 
في املسابقة، حيث سيحصل االول على 400 دينار، 
والثاني على 300 دينار والثالث حني سيحصل الثالث 
على 200 دينار، الفت���ا الى ان املس���ابقة تستقبل 
 »www.jalees.org« املشاركات من خالل موقع اجلليس

حتى منتصف يونيو املقبل.

بشرى شعبان
قال رئيس احتاد نقابات العاملني 
بالقط����اع احلكومي فهاد العجمي 
تعليقا على الدراسة البحثية التي 
أعدها رئيس جمعية احملامني عمر 
العيسى عن قانون العمل اجلديد 
في القطاع االهلي والتي نش����رت 
في الصحف اليومية اش����ار فيها 
الى تض����رر اصحاب الش����ركات 
واملؤسس����ات التجارية من جراء 
صدور هذا القانون والذي يطالب 
احلكومة ومجلس االمة بالتدخل 
إلع����ادة النظر في قان����ون العمل 

اجلديد وتعديله أو الغائه.
وأشار العجمي في تصريح صحافي الى اننا نتعجب 
أش����د العجب من تلك الدراس����ة التي قام بها رئيس 
جمعية احملامني والتي يدافع فيها دفاعا مستميتا عن 
فئة التجار ورجال االعمال ويطالب بضرورة انصافهم 
واعادة احلقوق الى اصحابها من التجار ورجال االعمال 
ويناصرهم ضد الفئة الضعيفة من العمال الكادحني 
الذين يعملون ليل نهار للحصول على لقمة العيش 
ويعانون أشد املعاناة في أعمالهم سواء في الشمس 
احلارقة أو البرد القارص سواء كان ذلك امام اآلالت 

في املصانع وتعرضهم لشتى انواع 
املخاط����ر واملضار في أعمالهم في 

جهات العمل املختلفة.
وأضاف: انن����ا كنا نتمنى من 
رئيس جمعي����ة احملامني ان يقف 
الى جانب الط����رف الضعيف في 
العالقة التعاقدية، وان يش����د من 
أزرهم، وان يطالب لهم مبزيد من 
االمتيازات واحلوافز التي تساعدهم 
على معيشتهم البسيطة التي يعلم 
بالكاد  انها تكفيهم  احملامي متاما 
لتوفير متطلبات حياتهم املعيشية، 
وكنا نظن ان����ه باعتباره محاميا 
وينظر للعديد من القضايا العمالية 
ان يكون موقفه مغايرا لذلك فقد كان موقفه لالسف 
سيئا للغاية وهو االنسان الوحيد الذي وقف يطالب 
بضرورة إهدار حقوق العمال ونزع االمتيازات منهم 
وتعديل القانون أو الغائه. واضاف: اننا نطالب رئيس 
جمعية احملامني ان يتفح����ص قانون العمل اجلديد 
جيدا، وعليه ان يعلم ان هناك العديد من الش����رفاء 
الذين يدافعون عن حقوق العمال ويسعون الى تأكيد 
أحقيتهم في احلصول على حقوقهم املشروعة والتي 

ناضلوا من اجلها سنوات طويلة.

حرصا منها على رفع درجة 
الوعي جتاه أمراض السرطان 
وس���بل الوقاية والعالجات 
املالئمة، ش���اركت »فليكس 
ريزورت���س« للمنتجع���ات 
والعقارات الرائدة في تقدمي 
اخلدمات الصحية في الكويت، 
في سباق ماراثون املشي 2010 
الكويت  الذي نظمه »بن���ك 

الوطني«.
وانضم موظفو »فليكس« 
للح���دث جنبا الى جنب مع 
سائر املشاركني املتحمسني، 
بهدف توحيد اجلهود لرفع 

درج���ة الوعي جتاه األمراض التي تنتش���ر 
بسرعة والتي تشكل خطرا وتهديدا على حياة 
اإلنسان، وكان هذا احلدث اختبارا للمشاركني 
كافة، بهدف قياس مدى متتعهم بالقدرة على 
التحمل والثبات وقوة اإلرادة والعزمية، إذ ان 
هذه العوامل مجتمعة تعتبر حاجات جوهرية 
حملاربة السرطان والقضاء عليه، وبغية احلد 
من أخطار اإلصابة بهذا املرض اخلبيث، يجب 
إجراء تغييرات يومية بسيطة، مثل اتباع منط 

حياة صحي وآمن والتفكير بإيجابية.
وفي هذه املناسبة، صرحت ثريا احلمروني 
بان » مشاركتنا ترمي الى تقدمي الدعم لهذه 
القضية، كما تندرج في إطار املهمة التي تؤديها 

فليكس والت���ي تقوم على 
إيج���اد بلد أكثر صحة، وأنا 
في غاية السعادة ألني متكنت 
من إمتام املهمة وقطع املسافة 
كلها، فهذا من شأنه ان يثبت 
لآلخرين ولي شخصيا، ان 
اتباع أسلوب حياة صحي أمر 

مفيد على املدى البعيد«.
وكان���ت احلمروني التي 
ش���اركت ع���ن فئة املش���ي 
ملس���افات طويل���ة بلغت 6 
كيلومترات، أول من اجتاز 
املسافة، ذلك انها وصلت الى 
خط النهاية خالل 34 دقيقة 
و25 ثانية وفازت ببطاقة ڤيرا ائتمانية بقيمة 
300 دين���ار، أما نوال بنت املختار فحلت في 
املرتبة السابعة وحصلت على بطاقة ائتمان 

بقيمة 50 دينارا.
وصرح رئيس مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة »فليكس ريزورتس« خالد 
الصايغ قائال: »نحن نعمل على تشجيع نظم 
التدريب واللياقة البدنية واألغذية الصحية 
بشكل يومي، بغية متكني الناس من االستفادة 
من مزايا عدة، وهذا يقود الى املزيد من الرشاقة 
وإلى الوصول الى جس���م أكثر صحة وإلى 
التمتع بس���عادة أكبر، بفضل خفض خطر 

اإلصابة بالسرطان«.

رح����ب رئيس مجل����س ادارة 
االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب 
العمالة املنزلية فاضل اشكناني، 
باالقتراح املقدم من النائب صالح 
عاش����ور بإقرار قانون في ش����أن 
املنزلية واعتبره خطوة  العمالة 
جيدة في الطريق الصحيح الذي 
تتخذه احلكومة الكويتية للمزيد 
من االستقرار في حقوق االنسان 
بالكوي����ت خاصة ان����ه يتعرض 
لشريحة متثل أعدادا كبيرة تصل 
الى نحو 700 ألف عامل منزلي. وهي 
في حقيقة األمر في أشد احلاجة الى 
قانون واضح ينظم كل ما يتعلق 
بشأنها. واعتبر اشكناني ان مناقشة 
االقتراح بقانون في شأن العمالة 
املنزلية في جلنة حقوق اإلنسان 
مبجلس األمة فخ����ر لكل مواطن 
كويتي ويعتبر ردا صريحا على كل 
املغرضني الذين يحاولون اإلساءة 
الى س����معة الكوي����ت ويوجهون 
سهام االتهام بعدم اتخاذ خطوات 
إيجابية لتحسني أوضاع العمالة 
املنزلية ومكافحة االجتار بالبشر 
حيث أشار اشكناني الى ان الكويت 
حكومة واحتادات وجمعيات نفع 
عام تس����عى بكل طاقتها من أجل 

رعاية وحماية حقوق هذه العمالة 
واضاف ان األسر الكويتية لم تقصر 
في تعاملها مع تلك العمالة وترعى 
حقوقها وتعامله����ا على انها أحد 
أفراد أسرتها وأبسط دليل على ذلك 
وجود هذا العدد الهائل من العمالة 
املنزلية الت����ي تعيش على أرض 
الكويت. واشار اشكناني الى ان من 
أبرز ما جاء باقتراح القانون بشأن 
العمالة املنزلية ما تعلق بتنظيم 
فض املنازعات ع����ن طريق ادارة 
العمالة املنزلية وانشاء صندوق 
للغرامات يصرف منه ملس����اعدة 
العمالة املنزلية في بعض احلاالت 

التي حددها االقتراح بالقانون وهذا 
يحدث ألول مرة في العالم العربي. 
واشار اش����كناني الى ان املجتمع 
الكويتي أصبح ال يس����تغني عن 
خدمات ه����ذه الفئة م����ن العمالة 
املنزلية وبالتال����ي فإنه يعتبرها 
جزءا من أفراد األسرة يؤثرون فيها 
ويتأثرون بها، وان ديننا احلنيف 
أمرنا بعدم التفرقة في املعاملة بني 
الناس. واضاف اشكناني انه في 
حالة اقرار االقتراح بقانون بشأن 
العمالة املنزلية سيتم القضاء على 
أكثر من 80% من املش����كالت التي 
تواجه املجتمع الكويتي حاليا والتي 
تتعلق بتلك الشريحة الكبيرة من 
العمالة سواء كانت سببا مباشرا 
أو غير مباش����ر فيها، ومنها على 
سبيل املثال تأخر أو عدم صرف 
رواتب للعمال����ة املنزلية من قبل 
فئة قليلة من كفالئهم، فاحلديث 
الش����ريف يقول »اعط����وا األجير 
أج����ره قبل أن يجف عرقه« وذلك 
هو الدستور الذي يجب على كل 
مسلم العمل به أسوة بتعاليم ديننا 
اإلسالمي احلنيف واتباعا لسنة 

رسول اهلل ژ.

طالل اخلضر

فهاد العجمي

خالد الصايغ فاضل اشكناني

الصديقي: االنتهاء من وضع آلية 
لتخصيص قسائم زراعية للشركات الكبرى

أكد م.فيصل الصديقي نائب 
املدي����ر العام لش����ؤون الثروة 
النباتية في الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية ان 
الهيئة على وش����ك من االنتهاء 
من آلية تخصيص قسائم زراعية 
للشركات واملؤسسات الزراعية، 
حيث ان هذه القسائم يبلغ عددها 
74 قس����يمة في منطقة الوفرة 
الزراعية مبساحة 25 مترا مربعا. 
واضاف الصديقي ان هذه اآللية مت 
وضعها متشيا مع خطة التنمية 
والتي ترمي الى تشجيع الشركات 
واملؤسس����ات الزراعية الكبرى 

لتطوير اخلدمات الزراعية تواكبا مع خطة الهيئة للس����نوات القادمة 
والتي تهدف الى تعزيز األمن الغذائي بهدف سد االحتياجات الزراعية 
ف����ي املرحلة املقبلة. وأش����ار الى ان الهيئة ق����د انتهت من وضع آلية 
تخصيص قسائم زراعية للمهندسني الزراعيني املتقاعدين والتي بلغ 
عددها 36 قسيمة زراعية، هذا وسيتم استدعاء املهندسني املتقاعدين 
ملراجعة هيئة الزراعة في هذا الشأن. وقال الصديقي: ان الكويت متمثلة 
بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقوم حاليا بدراسة مقترح 
انشاء مركز دراسات األمن الغذائي بهدف تعزيز األمن الغذائي واملائي 
ملجلس التعاون مع تأكيد على انش����اء مركز خليجي اقليمي ملراقبة 
انتشار األوبئة وذلك انطالقا من مبدأ تعزيز أوجه التعاون بني مجلس 
التعاون اخلليجي لتكثيف اجلهود الرامية نحو تعزيز األمن الغذائي 
باعتبارها من أهم املشكالت التي تواجه العالم، وكذلك وضع السياسات 

املناسبة لزيادة اإلنتاج الزراعي واالستثمار في هذا املجال.
واضاف الصديقي ان من املقترحات ان تكون الكويت مقرا للمركز 
مل����ا تتمتع به قدرة الكويت من قدرة عالية خاصة في ظل جناحها في 
مكافحة مرض انفلونزا الطيور وشهادة دول مجلس التعاون واملوافقة 

على انشاء مركز اإلنذار املبكر في الكويت.

»فليكس ريزورتس« شاركت 
في سباق المشي لبنك الكويت الوطني

من أجل التوعية ضد خطر اإلصابة بالسرطان

م.فيصل الصديقي


