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اعرب رئيس نقابة العاملني في شركة نفط الكويت 
احمد احلمادي عن اسفه ملا آلت اليه امور الشوون 
االدارية في شركة نفط الكويت بسبب السياسات 
الغريبة في اصدار القرارات والتي ينتهجها العضو 
املنتدب للش���ؤون االدارية في مؤسسة البترول 
الكويتية والتي سبق للنقابة ان اشارت اليها وطالبت 
املسؤولني في مؤسسة البترول الكويتية بالتدخل 
اليقافها بعد ان تس���ببت هذه الق���رارات في ظلم 

وهضم حقوق الكثير من العاملني.
واكد احلمادي انه بدال من ان نرى تدخل املسؤولني 
لوقف هذا الهدر حلقوق العاملني والتي تس���ببت 
بها قرارات العضو املنتدب للش���ؤون االدارية في 
املؤسسة، نراه مستمرا في اصدار قرارات جديدة 
كان أولها استبعاد العاملني في القطاع النفطي من 

حملة الثانوية العامة من رفع درجاتهم الوظيفية لوظائفهم االدارية، 
علما بأن اعداد حملة الشهادة الثانوية في مؤسسة البترول الكويتية 
ال تتعدى املائة بينما نرى اعدادهم في الش���ركة النفطية باملئات، اذ 
ان املسميات الوظيفية التي مت رفع درجاتها حلملة الدبلوم هي نفس 
األعباء واألعمال التي يقوم بها العاملون من حملة الثانوية العامة 

فأين العدالة في هذا القرار؟
وش���دد رئيس نقابة العاملني في ش���ركة نفط الكويت ان جميع 
املس���ميات الوظيفية االدارية في شركة نفط الكويت واحدة ويعمل 
عليها العاملون من حملة الشهادة الثانوية والدبلوم على حد سواء 
ولم تكن بينهم اي تفرقة تذكر، اال ان هذا القرار قد ميز بني العاملني 
عل���ى نفس الوظيف���ة واظهر التفرقة بني العامل���ني مما اوجد بيئة 

عمل س���لبية وغير صحية بفضل صاحب القرار 
العضو املنتدب للشؤون االدارية ملؤسسة البترول 

الكويتية.
واس���تطرد احلمادي ان القرار الثاني الغريب 
الذي اصدرته الشؤون االدارية في مؤسسة البترول 
الكويتية التي يرأس���ها العضو املنتدب للشؤون 
اإلدارية هو توظي���ف اجلامعيني الفنيني – ما عدا 
املهندس���ني – على الدرجة 11 بع���د ان كان جميع 
اجلامعي���ني الفنيني يعينون عل���ى الدرجة 12 في 
تصرف غريب فوجئت به نقابة العاملني في شركة 
نفط الكويت مع املوظفني اجلدد من اجليولوجيني 
حديثي التعيني الذي���ن مت تعيينهم على الدرجة 
11، معربا عن اس���فه من ه���ذا التخبط االداري في 
القرارات من قبل مؤسسة البترول الكويتية والذي 

يسلب حقوق العاملني.
ودعا رئيس نقابة العاملني في شركة نفط الكويت العضو املنتدب 
للشؤون االدارية الى التروي اوال قبل اصدار اي قرار والنظر له ان 
كان في مصلحة العاملني بدال من التسرع في اصداره حيث سيتسبب 

في سلب حقوق العاملني وعدم انصافهم.
واختتم احلمادي تصريحه مطالبا وزير النفط بالتدخل ووقف 
مسلسل هدر حقوق العاملني وانصافهم من هذه القرارات الالمسؤولة 
والتي تصدر من دون أي دراس���ة او تنسيق مع احتياجات وتنظيم 
الش���ركات النفطية، مبينا ان هذه النتيجة من مساوئ املركزية في 
القرارات االدارية في مؤسسة البترول الكويتية والتي كانت حتذر 

منها النقابة في تصاريحها السابقة.

نقل إحدى اللوحات املشاركة

جتهيزات لبدء املعرض

أحمد احلمادي

طارق العيسى

الرشيد: ورقة عمل حول تجربة
محكمة التمييز في ضمان تطبيق القانون

اك����د رئيس املجل����س األعلى 
للقضاء رئي����س محكمة التمييز 
واحملكمة الدس����تورية املستشار 
يوسف الرشيد اهمية املوضوعات 
الت����ي مت طرحها خ����الل اجتماع 
احملاك����م العربية العليا الذي عقد 
في ابوظبي والنتائج التي اس����فر 
عنها ذلك االجتماع. وقال املستشار 
الرشيد عقب عودته من االجتماع 
الذي حضره رؤساء محاكم التمييز 
والنقض واحملاكم العليا في الدول 
العربية، ان هناك العديد من اوراق 
العمل مت طرحها خالل ذلك االجتماع 
وجلساته التي استمرت ملدة يومني 
متتاليني بحضور رؤساء احملاكم 
العليا في الدول العربية، مشيرا الى 
انه طرح والوفد املرافق ورقة عمل 
خاصة مبحكمة التمييز الكويتية 
تضمنت جترب����ة العمل مبحكمة 

املستشار يوسف الرشيد

التمييز بالكويت ودورها في توحيد 
االجتهاد القضائي الوطني وضمان 
التطبيق السليم للقانون الى جانب 
دور محكمة التمييز ايضا في تفسير 
القواعد القانونية ودورها باملوضوع 

وحماية احلقوق واحلريات.

العيسى: جمعية »إحياء التراث« تعتز بعالقتها بالسعودية
كما تعتز بانتمائها وارتباطها بالدعوة السلفية المباركة

الضوابط الشرعية لقضايا التكفير واجلهاد 
والوالء والبراء.

وأوض����ح العيس����ى أن املؤمتر متيز 
بوجود جمع كبير من املختصني من رجال 
األمن إضافة للعلماء والدعاة ومما زاد بهاء 
ورونق املؤمتر حض����ور طلبة اجلامعة 

اإلسالمية من نحو 150 دولة.
كذلك كان احلضور النسائي مميزا في 
هذا املؤمتر حيث ش����اركت مجموعة من 
الباحثات من أساتذة الكليات في اجلامعات 

السعودية وغيرهن من أنحاء العالم.
اإلدارة بجمعية  وقال رئيس مجلس 
إحياء التراث اإلس����المي طارق العيسى: 
يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
لكل من ساهم في إقامة وإجناح هذا املؤمتر 
وأخص بالذكر مدير اجلامعة أ.د.محمد بن 
علي العقال وزمالءه على حسن إدارتهم 
لهذا املؤمتر العاملي الذي جمع كوكبة من 
الباحثني واملختصني في عالج مش����كلة 

بعد عودت����ه من »مؤمتر اإلرهاب بني 
تطرف الفكر وفكر التطرف« الذي أقامته 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، قال 
رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي طارق 
العيسى: ان فتنة التطرف واإلرهاب قدمية 
بأفكارها املنحرفة حديثة بأحداثها ال دين 
لها وال وطن لها ومن اخلطأ نسبتها الى 
دين دون آخر أو إلى دولة دون أخرى إال 
أنها في النهاية فتنة وبالء عانينا منها وال 
نزال نعاني فقد أدت هذه الفتنة إلزهاق 
أرواح األبرياء من املسلمني واملستأمنني 
من غير املسلمني وهدمت البيوت وأفسدت 
املصالح واملنشآت العامة وهي هتك ألمان 
ولي األمر لغير املسلمني، باإلضافة لزعزعة 
األمن واالستقرار كما تذرع بها املتربصون 
باإلسالم وأهله لتشويه صورة اإلسالم 
والص����د عن س����بيل اهلل وعرقلة العمل 

اخليري واتهامه باإلرهاب.
وأضاف ان هذا املؤمتر أقامته اجلامعة 
اإلسالمية باعتبارها جامعة عاملية قامت من 
أجل ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة 
وتأصيل العلم الشرعي القومي ومحافظة 
الدين ومبادئ����ه وحتقيق  على قواع����د 
الوس����طية واالعتدال والت����ي أقام عليها 

الشارع احلكيم دينه دون إفراط أو تفريط 
ودون غلو وتطرف وهذا املؤمتر مؤمتر 
علمي دعا إلى كلمة سواء وسعى القائمون 
عليه إلى نشر أدب احلوار وإلى ترسيخ 
قيم التفاهم ونش����ر روح التسامح وإلى 
قفل أبواب التآمر على اإلسالم وحتسني 
صورة الدين واملتدينني وإلى إعادة أبناء 
اجللدة الواحدة الذين انساقوا وراء إغراءات 
التحريض والتمويل اخلارجي إلى كنف 

وطنهم وذويهم.
وعن أهداف املؤمتر قال العيسى: هدف 
هذا املؤمتر إلى إبراز وس����طية اإلس����الم 
واعتداله وتسامحه مع اآلخر وتوضيح 
وجه اخلطأ في نسبة اإلرهاب إليه نتيجة 
النحراف بعض املنتسبني إليه وبيان أن 
اإلرهاب من جرائم العصر وأنه ال دين له 
وال وطن وإثبات براءة اإلسالم منه فكرا 
وسلوكا كذلك املعاجلة الفكرية لإلرهاب 
حتى تتواكب وتتضافر املعاجلة الفكرية 
مع املكافحة األمنية ف����ي اقتالع جذوره 
واس����تئصال ش����أفته وجتفيف منابعه 
وتعزي����ز األمن الفكري ف����ي املجتمعات 
اإلسالمية وترس����يخ قيم التفاهم ونشر 
أدب اخلالف وثقافة احلوار وأخيرا بيان 

اإلرهاب من خالل البحوث املقدمة والتي 
بلغت أكثر من 82 بحثا قيما وقد مت توثيق 
البحوث في ثمانية مجلدات وزعت على 

احلضور.
وتابع: ال ش����ك أن إقام����ة هذا املؤمتر 
لي����س بجديد على اجلامعة اإلس����المية 
وهي الصرح اإلس����المي الشامخ وليس 
بغريب على اململكة العربية الس����عودية 
وهي صاحبة الدور األساس����ي في نشر 
دين اهلل عز وجل والدفاع عنه ولها من 
اجلهود ما ال ينكره إال حاقد معاند ويكفي 
أن نش����ير هنا الى اجلهود اجلبارة التي 
بذلتها اململكة العربية السعودية في خدمة 
بيت اهلل احلرام وتطوير املناسك وبشكل 
مس����تمر دائم ال يتوقف وال شك أن هذا 
من التعظيم لش����عائر اهلل، قال تعالى: 
)ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى 

القلوب(.
واس����تطرد: نضيف أيض����ا االهتمام 
الكبير للمملكة العربية الس����عودية في 
نشر العلوم الهادفة واملفيدة بكل أنواعها 
من علوم عصرية حديثة الى جانب العلوم 

الشرعية.
العيس����ى ان جمعية إحياء  وأضاف 

التراث اإلسالمي تعتز بعالقتها باململكة 
العربية السعودية كما أننا نعتز بانتمائنا 
وارتباطنا بالدعوة السلفية املباركة، وهي 
الدعوة التي قامت عليها اململكة العربية 
الس����عودية وارتضتها قيادتها احلكيمة 
لتكون لها منهجا وطريقا فكان لذلك األثر 
في خلو اململكة من مظاهر البدع واخلرافات 
الشركية والقبور وتصديها لكل مظاهر 
هذه االنحرافات فحفظت دين اهلل عز وجل 
وحفظه����ا اهلل عز وجل وأعزت دين اهلل 
فأعزها اهلل، كما كان لذلك األثر في حفظ 
اململكة مم����ا عصف باملنطقة من حوادث 
إرهابية وتطرف وتدمير، وقد كان للملكة 
موقف واضح رافض لهذه األمور قائم على 

مبادئ شرعية واضحة.
واختتم: أكرر شكري إلدارة وأعضاء 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة على 
إقامة هذه التظاهرة العلمية، وعلى كرم 
الضيافة وحسن الوفادة وحسن التنظيم 
وسهولة التواصل واالتصال، سائلني اهلل 
عز وجل أن يجعل ما بذلوه من جهد خالصا 
لوجهه، وأن يثقل به موازين حسناتهم 

يوم القيامة.

بعد عودته من »مؤتمر اإلرهاب« في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

قديمة  واإلره�اب  التط�رف  فتن�ة 
 بأفكاره�ا المنحرف�ة حديث�ة بأحداثه�ا

ال دين لها وال وطن والمملكة صاحبة الدور 
األساس�ي في نشر دين اهلل والدفاع عنه

كوكب�ة جم��ع  اإلرهاب   مؤتم��ر 
م�ن الباحثي�ن والمختصي�ن ف�ي عالج 
مش�كلة اإلره�اب م�ن خ�الل البحوث 
المقدمة والتي بلغت أكثر من 82 بحثًا قيمًا

الحمادي إلنصاف حملة الثانوية العامة في »نفط الكويت«
60 فنانًا وفنانة يشاركون في معرض 

الربيع التشكيلي الثالث غدًا

يفتتح في السابعة والنصف مساء غد معرض الربيع التشكيلي 
الثالث، وذلك بقاعتي الفنون وأحمد العدواني � ضاحية عبداهلل 

السالم.
ويش���ارك في معرض الربيع التش���كيلي هذا العام 60 فنانا 
وفنانة، يقدمون 101 عمل تش���كيلي وميثلون مختلف املدارس 
الفنية واالجيال العمرية، كما سيش���هد حفل االفتتاح تكرمي 10 
فنانني والذين مت اختيارهم من بني الفنانني املش���اركني من قبل 
جلنة التحكيم املشكلة من خمسة اشخاص من النقاد والفنانني 

من داخل الكويت وخارجها.
وسيقام على هامش املعرض، محاضرة وورش عمل تقدمها 
الفنانة التشكيلية العمانية عالية الفارسي، وذلك مبتحف الفن 

احلديث يوم 7 ابريل اجلاري.
يذك���ر ان االمانة العامة للمجل���س الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب اس���تعدت استعدادا خاصا حلفل افتتاح معرض الربيع 
التش���كيلي الثالث من خالل تنفيذ ديكورات داخلية وخارجية 
لقاعتي الفنون والعدواني، ودعت جموع الفنانني والنقاد وعشاق 
الفن التشكيلي في الكويت حلضور حفل االفتتاح والتواصل مع 

انشطة املعرض.
اجلدير بالذكر ان معرض الربيع التشكيلي يستمر خالل الفترة 
من الغد وحتى 12 اجلاري، ويفتح أبوابه للجمهور والزوار على 
فترتني صباحية ومسائية من ال� 9 صباحا حتى ال� 1 ظهرا، ومن 

ال� 4 عصرا حتى ال� 9 مساء.

يشهد تكريم 10 فائزين


