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 القحطاني: ورشة عمل خاصة
حول مطالب مهندسي القطاع النفطي اليوم

العاملون في دور الرعاية امتنعوا عن إجراء
أي بحث ميداني خارج أسوار المجمع

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مس���ؤول في 
ان اجتماعات  الش���ؤون  وزارة 
مكثفة باش���ر مسؤولو الوزارة 
عقدها ملعاجلة اخللل الذي حلق 
بقطاع دور الرعاية االجتماعية 
على ضوء اخلطوات التصعيدية 
التي اتخذها موظفو القطاع على 
خلفية عدم شمولهم بالكوادر التي 
مت اعتمادها في االجتماع األخير 

لديوان اخلدمة املدنية.
ب���أن جميع  وأف���اد املصدر 
الت���ي كان مق���ررا  الزي���ارات 
القيام بها أمس إلجراء االبحاث 

االجتماعية امليدانية على منازل 
النزالء توقفت بالكامل وهذا األمر 
انعكس سلبا على سير العمل في 
القطاع األمر الذي أدى الى عقد 
اجتماعات متتالية للمسؤولني 
في محاولة ملعاجلة اخللل الناجم 
عن هذا التوقف خصوصا بعدما 
أكد العامل���ون ان خطواتهم لم 
تتوقف عند الزيارات اخلارجية 
بل هناك خطوات اخرى سيقومون 
بتنفيذها تدريجيا منها عدم تسلم 
اي نزيل مهما كان وضعه، هذا 
الى جانب الدعوة لعقد اعتصامات 
متتالية داخل مجمع دور الرعاية 

االجتماعية باالضافة الى التوقف 
عن العمل.

وأكد املص���در ان التحركات 
ستبقى مستمرة حلني معاجلة 
الكارثة التي شملت العاملني في 

هذا القطاع االنساني.
وأضاف ان لسان حال جميع 
العامل���ني ف���ي قط���اع الرعاية 
االجتماعية هذه االيام يقول ملاذا 
التجاهل واحلرمان للعاملني في 
هذا القطاع احليوي باألخص جلهة 
عدم تأكدهم من ان الوزارة قامت 
فعال برفع الهيكل التنظيمي للكادر 

الى ديوان اخلدمة املدنية.

املهندس����ني  دع����ت جمعي����ة 
العاملني في  الكويتية املهندسني 
القطاع النفطي الى املش����اركة في 
ورشة عمل الساعة السابعة مساء 
اليوم تقيمها للبحث في كادرهم 
لوضع اطار عام للتحرك لتحقيق 
مطالبهم، مؤكدة أنها قامت خالل 
األعوام املاضية بتحقيق الكثير من 
مطالب املهندسني النفطيني من خالل 
التعاون مع وزير النفط ومؤسسة 
البترول وعدد من السادة النواب 

في مجلس األمة.
 وقال رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطاني: نعقد هذه الورشة في 

مقر اجلمعية الطالع زمالئنا على ما قمنا ونقوم به 
من أجل حتقيق مطالبهم، وأننا ماضون وبالتعاون 
معهم ومع معالي وزير النفط واالدارة التنفيذية في 
مؤسسة البترول لتحقيق ما هو ممكن من هذه املطالب 
بعد أن حققنا وهلل احلمد مجموعة من املطالب قبل 
اقرار كادر املهندسني وذلك بالتعاون مع زمالئنا في 
جلنة مهندسي النفط باجلمعية، منتقدا محاولة بعض 
النواب تسييس موضوع الكادر وادعاء بعضهم عدم 

حتقيق الكوادر املقرة للعدالة.
وأضاف رئيس »املهندس����ني«: اننا في اجلمعية 
نؤيد جميع املطالب التي يتقدم بها اخواننا املهنيون 

لوضع ك����وادر لهم وأن اجلمعية 
لطاملا أكدت على ذلك أكثر من مرة، 
داعيا نواب األمة الى عدم االثارة 
والتداول السياسي في موضوع 
الكوادر التي انتظر كثير من املهنيني 
اقراره����ا ألكثر من 15 عاما ومنهم 
املهندسون الذين قدموا في العام 
2005 رؤية متكاملة حتقق العدالة 
جلميع املطالب����ني بكوادرهم في 
الوقت الذي كان البعض من النواب 
الذي����ن ارتفع����ت أصواتهم اليوم 
مهتمني بقضاياهم اخلاصة وحتقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية بعيدا 

عن االهتمام بهذه الكوادر.
وأكد القحطاني: أن اجلمعي����ة ماضية بالتعاون 
مع جميع الزمالء في حتقيق أقصى ما هو ممكن من 
الكوادر، كاشفا عن فريق خاص يقوده عضو مجلس 
االدارة املهندس هديان العجمي للتنسيق مع الفنيني 
العاملني في مجال املهن الهندسية. ودعا رئيس اجلمعية 
جميع العاملني في القطاع النفطي الى املش����اركة في 
ورش����ة العمل اليوم لوضع اطار عام للتحرك وفق 
منهج اجلمعية في احلوار العقالني واملنطقي والذي 
أثبت جدواه، فنحن جميعا يهدف الى خدمة الكويت 
وأبنائها وخاصة أننا مقبلون على تنفيذ خطط التنمية 

التي ستعود فائدتها علينا جميعا.

انتقد التصريحات النيابية وأكد دعم الجمعية لجميع المهنيين

م.طالل القحطاني

ق���ال رئيس مجلس إدارة جائ���زة االبن البار 
إبراهيم البغلي ان اجلائ���زة تهدف الى التوعية 
باحتياجات املسن وتعزيز السلوك االيجابي لدى 
األبناء جتاه والديهم وأقربائهم بدرجة تساهم في 
دمجهم في املجتم���ع. واضاف البغلي ان القطاع 
اخليري واخلاص واألهلي له دور في مساندة القطاع 
احلكومي جتاه قضايا املسنني والذي يشكل حجر 
أساس وزاوية في تفعيل دور أفراد ومؤسسات 
املجتمع املدني في الدولة. وأوضح ان اجلائزة تهدف 
الى تشجيع األبناء على بر والديهم وتوطيد وتقوية 
العالقات األس���رية وتوعية املجتمع باحتياجات 
املسن املختلفة وتفعيل دور اإلعالم جتاه قضايا 
املسنني. واشار الى ان اجلائزة تسلط الضوء على 
بر الوالدي���ن وعلى أهمية الدور التوعوي ألفراد 

املجتمع كافة سواء املواطنون أو املقيمون.
وأفاد بأن أنشطة هذا العام متعددة منها القصة 
القصيرة وتنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي 
وتوزيع الكتاب الوثائقي جلائزة االبن البار وتنظيم 

يوم مفتوح للمسنني والعاملني معهم.
وقال انه س���يتم القاء احملاضرات والندوات 
التوعوية في املدارس واملجتمع الطالبي، مشيرا 
الى ان ما حققته اجلائزة من جناح واقبال كبيرين 
يلقي اعباء علينا ببذل املزيد من اجلهود خلدمة 
هذه الفئة الغالية. وأضاف ان القائمني على اجلائزة 
جتولوا في ال���دول العربية واألوروبية لالطالع 
على خب���رات هذه الدول في خدمة كبار الس���ن 
اضافة الى اطالعهم على البرامج واخلدمات املقدمة 

إبراهيم البغليللمسنني.

البغلي: جائزة »االبن البار« للتوعية باحتياجات المسن

الشيخ حمد جابر العلياألمير خالد بن سلطان

حمد جابر العلي يرحب بزيارة
األمير خالد بن سلطان للكويت اليوم

والتي ساهمت في حترير البالد 
الغزاة وعودة الشرعية  ودحر 

الدولية.
الش����يخ حم����د جابر  وقال 

العلي ان فرحة الكويت كبيرة 
بزيارة االمير خالد بن سلطان 
للبالد ولقاء سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

الرياض � كونا: رحب سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي بزيارة 
الدفاع والطيران  مساعد وزير 
واملفت����ش الع����ام ف����ي اململكة 
العربية السعودية االمير خالد 
بن س����لطان بن عبدالعزيز الى 

الكويت اليوم.
وقال الشيخ حمد جابر العلي 
امس ان الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا ترحب مبقدم االمير خالد 
بن سلطان للبالد ضيفا عزيزا 

عليها بني أهله واخوانه.
البطولي  الدور  واس����تذكر 
لالمير خالد بن سلطان في حرب 
حترير الكويت عام 1991 والذي 
كان يترأس انذاك قيادة القوات 
العمليات  املشتركة ومس����رح 

والقيادتني السياسية والعسكرية 
الكويتي����ة. واش����اد بالتجربة 
واخلبرة واحلنكة السياس����ية 
والعسكرية التي ميلكها االمير 
خالد بن سلطان والتي هي محل 
اس����تفادة واطالع من القيادات 
العسكرية اخلليجية والعربية 
والدولية والتي اكتسبها خالل 
تاريخه العسكري الطويل. وأشار 
الشيخ حمد جابر العلي الى قدرات 
االمير خالد بن سلطان الناجحة 
في حماية اململكة والدفاع عنها 
ولعل اخرها تواجده ومرابطته 
ومتابعته املس����تمرة والدائمة 
على حدود اململكة اجلنوبية بني 
جنوده وذلك للدفاع والذود عن 
حدود وسيادة وأمن بالده من 

خطر االرهابيني.

ويعتب����ر االمي����ر خالد بن 
سلطان االبن االكبر لولي العهد 
الوزراء  نائب رئيس مجل����س 
السعودي وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام االمير سلطان بن 

عبدالعزيز.
وتخ����رج االمي����ر خالد بن 
سلطان من كلية سانت هيرست 
العسكرية البريطانية وتدرج في 
الرتب العسكرية حتى وصوله 
الى رتبة فريق أول ركن وهي 
أعلى رتبة عسكرية في اجليش 
الس����عودي واحيل الى التقاعد 
بناء على رغبته في س����بتمبر 
1991 وع����ني ف����ي يناي����ر 2001 
مساعدا لوزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام في اململكة العربية 

السعودية.

الدعي يهنئ عبدالعزيز سعود بحصوله 
على بكالوريوس إدارة األعمال

استقبل وكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي في مكتب�ه 
بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
املالزم أول عبدالعزيز سعود 

الش���ؤون األمنية  من مديرية 
مبناسبة حصوله على شهادة 
البكالوريوس في ادارة االعمال، 
وقد هنأه وكيل احلرس الوطني 

بهذه املناسبة ومتنى له مزيدا 
من النجاح والتميز، وحثه على 
املزيد من اجلهد والعطاء  بذل 

خلدمة الوطن العزيز.

اللواء ناصر الدعي خالل استقباله املالزم اول عبدالعزيز سعود

شيخة الغانم: توازن القوى تحكمه المصالح 
وحفظ السالم.. مجرد أكذوبة

أكدت الناشطة السياسية واملستشار اإلداري 
مدير عام مركز الغامن لالستشارات اإلدارية شيخة 
الغامن أن سياس���ة توازن الق���وى إمنا تهدف في 
صورتها املجردة الى حفظ استقالل كل دولة من 
الدول االعضاء في اجلماعة الدولية والعمل دائما 
على احملافظة على كيانها، موضحة أن ذلك يكون 
عن طريق منع اي دول���ة اخرى من أن تزيد من 
قوتها وقدراتها بش���كل مبالغ فيه يصل إلى حد 

يهدد الدول األخرى الباقية.
واضافت انه لو افترضنا جدال ان قوام املجتمع 
الدولي يتكون من ثالثة دول هي »أ«، »ب«، »ج« 
فإن زيادة قوة اي دولة من هذه الدول الثالثة تعني 
بالضرورة اضعاف الدولتني االخريني، الفتة إلى 
أن قوة الدولة معيارها نس���بي يقاس حيال قوة 

غيرها من الدول، لذا فإنه على سبيل املثال لو غزت دولة »أ« دولة 
»ب« وأخ���ذت جزءا من محيطها اإلقليمي أو أخذت إقليمها بالكامل 
فإن ذلك حتما س���يؤثر على دولة »ج« تأثيرا مباشرا ألن دولة »أ« 
زادت قوتها على حس���اب دولة »ب« وقد اصبحت في مركز أفضل 
بالنس���بة للدولة »ج« مبينة ان املنطق يفرض على دولة »ج« أن 
حتول دون حدوث هذا الوضع وذلك بأن تساعد وتدعم دولة »ب« 
ضد »أ«، مؤكدة أن دولة »ج« حينما قامت بهذه املساعدة إمنا قامت 
بها من منطلق احلفاظ على مصاحلها اخلاصة التي يهددها ازدياد 
ق���وة دولة »أ«، وهك���ذا جند أن دولت���ي »ب« و»ج« جتمع بينهما 
املصالح املشتركة مثل املوقف الذي عرضناه ألن كال منهما ترى أن 
زيادة دولة »أ« تخلق وضعا يهدد كيانها واستقاللها ويتحقق ذات 

الوضع بالنسبة للدولتني »أ« و»ج« وهكذا.
وتابعت الغامن أنه من هذا املنطلق نستطيع القول إنه يعد من 
قبيل التجاوز في التعبير ان نقول ان سياسة توازن القوى تهدف 
أساس���ا إلى حفظ السالم واملس���اهمة في اقرار مبدأ حسن التفاهم 
الدول���ي. مدللة على ذلك بأنه ليس هناك أي مانع من أن تنش���ب 
حروب مستعرة أو تستخدم وسائل اإلكراه بشتى صنوفها لتحقيق 

التوازن الدولي في القوى.
وزادت أن فكرة توازن القوى هي اإلطار الذي يرس���م النش���اط 
السياسي مضيفة أنه من املمكن القول ان السيادة هي املرسى الذي 
يحاول كل سياس���ي أن يرسو عليه، معتبرة أن توازن القوى يعد 

مبثابة الريح التي يستعان بها على أنواء واجواء 
بحر السياسات الدولية املتقلبة.

وقالت الغامن انه ومن هذا املنطلق نس���تطيع 
التأكيد على أن مس���ألة حفظ الس���الم اصبحت 
شعارا. متسائلة بكل دهشة »أين السالم كي نحافظ 
عليه؟« مؤكدة وجود انتهاكات صارخة باملنطقة 
تعادي وجتافي مبدأ حفظ السالم، ضاربة املثل 
باالنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية 
والتي هي في تزايد مستمر رغم استنكار واستهجان 

املجتمع الدولي.
وأردفت أن مما يدلل على عدم وجود ما يسمى 
بحفظ الس���الم في املنطقة احتالل إيران للجزر 
اإلماراتية واصرارها على ذلك إضافة إلى تهديداتها 
املستمرة لدول اخلليج العربي وأكبر دليل على 
هيمنتها هو إصرارها على استمرارها الحتالل هذه اجلزر االماراتية 
وتشريد سكانها، واصفة هذا األمر باللغز الذي البد ان نبحث له عن 

حلول عملية وسريعة ألن الوضع ال يحتمل التأخير.
وأش���ارت الى أننا ال نس���تغرب ما تقوم به إسرائيل من أعمال 
همجية في حق الفلس���طينيني ولكن العجب كل العجب مما تقوم 
به الدولة اإليرانية والتي تطلق اسماء دينية على آلياتها ومواقعها 
العس���كرية، متس���ائلة هل يجوز لدولة مسلمة ان تعتدي وجتور 
على حق دولة مسلمة جارة؟ مشددة على أن صبر اإلمارات احلكيم 
س���يعيد لها بكل تأكيد جزرها بقوة القانون وستحرر هذه اجلزر 
التي شبعت أنينا حتت وطأة هذا االحتالل اإليراني الذي طال أمده، 

مؤكدة بالقول »حترير اجلزر قريب قريب«.
ولفتت الغامن الى أن أهم ما يزعج املنطقة والعالم بأس���ره هي 
االشكاليات املصاحبة القامة الدولة الفلسطينية اضافة إلى التهديد 
االيراني النووي، مؤكدة ان هناك تشابها كبيرا بني اسرائيل وايران 
من عدة اوجه، الفتة الى ان كلتيهما معتدية على أراضي الغير إذ إن 
اسرائيل اعتدت على اراضي الفلسطينيني اما ايران فقد اعتدت على 
اجلزر االماراتية كما اسلفنا. مضيفة ان التشابه بني االثنني يكمن 
في امتالك كل منهما للسالح النووي، زد على ذلك أنهما سبب مهم 
في عدم استقرار منطقة الشرق االوسط والعالم بأسره، متسائلة: 
متى سيعم الس���الم مبنطقة الشرق األوسط وتنتهي من مسلسل 

إسرائيل وإيران؟

شيخة الغامن

الجسار: تعاون وثيق مع »الطاقة الذرية« 
لتطوير االستخدامات السلمية

حمامات � تونس � كونا: أش����اد وكي����ل وزارة الكهرباء واملاء رئيس 
الوفد الكويتي في االجتماعات االس����تثنائية االخي����رة للهيئة العربية 
للطاقة الذرية م.أحمد اجلسار أمس مبستوى التعاون الوثيق واملثمر بني 
الكويت والهيئة مبا يعزز العمل العربي املشترك لتطوير االستخدامات 

السلمية للطاقة الذرية.
وأوضح م.اجلس����ار في ختام أعمال الدورة االس����تثنائية اخلامسة 
للمجلس التنفيذي والثالثة للمؤمت����ر العام ان الهيئة العربية للطاقة 
الذرية بادرت الى تعزيز أنشطتها وبرامجها وفقا لقرارات مؤمترات القمة 
العربية االخيرة بوضع برامج للتعاون العربي وملشاريع مشتركة في 

االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقال ان الهيئة تعمل على تعزيز هذا التوجه من خالل جلنة اخلبراء 
بجامعة ال����دول العربية التي أقرت في اجتماعها الس����ابق بالقاهرة 12 
مشروعا لتطوير مختلف النواحي القانونية والتشريعية لالستخدامات 
الس����لمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها على مختلف املجاالت ذات الصلة 
كالزراعة والطب النووي وحتلية املياه على سبيل املثال. وأشار الى ان 
الكويت قامت في اطار هذا التوجه بتشكيل املجلس االعلى لالستخدامات 
الس����لمية للطاقة الذرية الذي سيضع البنية االساسية لعدة اجتاهات 
إلنشاء مؤسسات رقابية وجلنة مستقلة تهتم باالستخدامات السلمية 
للطاقة النووية، اضافة الى تكليف جلنة من اخلبراء بالقيام بدراس����ة 

مدى امكانية انشاء محطة نووية إلنتاج الطاقة الكهربائية.
وأبرز في السياق ذاته الدور الهام لهذا املجلس االعلى برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء وبعضوية العديد من الوزراء املعنيني وبدعم من 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان في العمل على تطوير االستخدامات 

السلمية للطاقة النووية.


