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ورشة عمل حول »بناء القدرات المهنية للتعامل مع الطفولة المبكرة« 24 الجاري

قالت مديرة املرك���ز اإلقليمي للطفولة واألمومة 
د.لطيفة الكندري ان اللجنة الوطنية ومكتب الدوحة 
في قطر يعمالن بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية 
وبالتنسيق مع املركز االقليمي للطفولة واألمومة على 
اعداد وتنظيم ورش���ة العمل االقليمية حتت عنوان 
»بناء القدرات املهنية للتعامل مع الطفولة املبكرة« 
وستعقد هذه الورشة في الكويت في الفترة بني 24 

و26 اجلاري.
وثبت انه من أبرز مبررات اقامة هذه الورشة ان 
اخلبرات التربوية والدراسات املتخصصة احلديثة 
دائما مادة ثرية لتجويد االجتاهات التعليمية وتقوم 
عمليا برفد الواقع عن طريق تدريب الكوادر املعنية 
بشؤون الطفل وتكسبها قدرات متنوعة تؤدي الى جودة 

اخلدمات التعليمية املقدمة لهذه الفئة العمرية.

العنزي: الكوادر األخيرة 
ليست عادلة لقطاعات 

كثيرة في »األوقاف«
ليلى الشافعي

طالب نائب رئيس مجلس 
العاملني بوزارة  ادارة نقاب���ة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
طراد العنزي مسؤولي الوزارة 
بالقيام مبخاطبة ديوان اخلدمة 
املدنية القرار الكوادر التي طالبت 
بها النقابة منذ س���نوات وهي 
كادر احملفظني ومالحظي املساجد 
واقرار بدل للوظائف االشرافية 
وكوادر وبدالت اخرى لبعض 
الفئات في الوزارة، اضافة الى 
اقرار بدل للوظائف غير التربوية 
املس���اندة ف���ي مراك���ز قطاع 
الدراس���ات االسالمية وشؤون 
القرآن الكرمي اس���وة مبوظفي 
وزارة التربية من حيث البدل 
الذي اقر لهم بالقرار االخير والتي 
وعد الوكيل املساعد للدراسات 
مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
ملساواتهم مع زمالئهم بوزارة 

التربية.
وأوضح العنزي ان الكوادر 
االخيرة لم تكن عادلة لقطاعات 
كثيرة من املوظفني ويجب اعادة 
النظ���ر في املزاي���ا املالية لكل 
الفئات  املوظفني وليس بعض 
فقط، وان موظفي وزارة االوقاف 
مظلومون من حيث الكوادر فلم 
يتم اقرار ك���وادر لهم اال كادر 
االئمة واملؤذن���ني فعليه يجب 
ان يدرس ديوان اخلدمة املدنية 
الكوادر والبدالت اخلاصة بوزارة 
االوقاف القراره���ا واعتمادها 
العدالة  وذل���ك حتقيقا ملب���دأ 

واملساواة.
وق���ال العن���زي ان النقابة 
ستلجأ الى كل السبل واالجراءات 
القانونية املتاحة للمطالبة باقرار 
هذه الكوادر وذلك واجب النقابة 
التي اخذت على عاتقها الدفاع 
عن حقوق ومكتسبات املوظفني 

العاملني في االوقاف.

شيخة الغانم: أوباما قادر
على حل جميع القضايا العالقة

إبراهيم الغانم يستقبل 
المهنئين بعودته
من العالج اليوم

عاد بحم����د اهلل ورعايته الى 
ارض الوطن بعد رحلة عالج في 
أملانيا استمرت عاما ونصف العام 
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ابراهي����م الغامن وم����ن املقرر ان 
يستقبل املهنئني بعودته ساملا 
من رحلة العالج في ديوان الغامن 
مبنطقة الفيحاء اعتبارا من الساعة 

السابعة من مساء اليوم.

أوضحت الناشطة السياسية 
واملستش����ار اإلداري مدير عام 
مركز الغامن لالستشارات االدارية 
شيخة الغامن أن خطابات الرئيس 
األميركي ب����اراك أوباما أرضت 
طموح����ات الش����عوب العربية 
كخطابات فق����ط، الفتة الى ان 
الرئيس أوباما جاء في توقيت 
صعب وحساس للغاية، مردفة 
أننا »كنا نتمن����ى أن يأتي قبل 
التوقيت بكثير« موضحة  ذلك 
أن أوباما بالفعل قادر على إيجاد 
احللول املناسبة جلميع القضايا 
العالقة. وذكرت انها عندما فاز 

أوباما في سباق املعركة الرئاسية قامت بإرسال باقة من الورد إضافة 
إلى بطاقة تهنئة ورس����الة إلى الرئيس االميركي عن طريق السفارة 
األميركية بالكويت وذلك بواس����طة شركة متخصصة في هذا املجال، 
مبينة أنه وبعد فترة طويلة فوجئت بأن الورد لم يصل إلى الرئيس 
أوباما حيث أكدت السفارة األميركية أنها لم تتسلم الورد وفي الوقت 
نفسه أيضا الشركة املسؤولة تؤكد إرسالها له، لكنها قالت »لم أرد أن 
أدخل في تفاصيل هذا األمر«، مشيدة كل االشادة بالسفيرة االميركية 
ديبورا جونز التي تبذل جهودا كبيرة تستحق عليها كل تقدير إضافة 

إلى نشاطها املعهود وتفانيها وإخالصها في عملها.
واضافت ان ما يقوم به االحتالل االسرائيلي اآلن جتاه الفلسطينيني 
يعد جتاوزات خطيرة مثل االستيطان وبناء املستوطنات معتبرة ان 
ما يفعلونه داخل حرمة املسجد األقصى من خروقات وهدم أجزاء منه 
إضافة إلى التضييق على املصلني حتى أثناء أداة صالة اجلمعة يأتي 

على رأس هذه التجاوزات.
ومتنت الناشطة الغامن من الرئيس أوباما أن ينظر لقضايا الشرق 
األوس����ط مبزيد من االهتمام خاصة تلك القضايا التي متثل خطورة 
حقيقية على أمن املنطقة بأس����رها مثل التهديدات النووية بالشرق 
األوسط من قبل إيران وإسرائيل، مطالبة كذلك بوجوب حترير اجلزر 
اإلماراتية احملتلة من قبل إيران، مبينة أن ذلك سيسهم إسهاما كبيرا 
في استقرار املنطقة. مضيفة أن مشكلة الكساد االقتصادي العاملي ال 
تقل أهمية عن سابقتها من املشكالت ألن حلها سيساهم بقوة في حفظ 
الس����الم الدولي وخاصة مبنطقة الشرق األوسط. مؤكدة أن الرئيس 
أوباما إذا استطاع بحنكته وذكائه املعهودين أن يحل هذه املشكالت فإننا 
لن نرسل له »بوكيه ورد« فقط بل سنزرع ونفرش له مع الورد الفل 
والياسمني داخل وخارج البيت األبيض لتمتلئ ممراته وجنباته بها. 
ولفتت الى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يريده األمريكيون 
من هذا العالم ولهذا العالم؟ السالم؟ احلرب؟ الرفاهية؟ وأيها الهدف 
األساسي بالنس����بة لهم؟ مبينة أن السالم قد يصنف في هذا العصر 
كهدف مطلق ومن ثم ال تلبث أن تبرز الرفاهية على أنها الهدف األسمى 

الذي يصبو إليه األميركيون في إدارة سياستهم اخلارجية.

شيخة الغامن

إبراهيم الغامن الشيخ مبارك الدعيج ود.عدنان محمود خالل اللقاء 

»كونا« و»سانا« بحثتا إيجاد نشرة مشتركة بين الوكالتين
دمش����ق � كونا: بدأت امس جلس����ة مباحثات إعالمية بني 
رئيس مجل����س اإلدارة املدير العام ل� »كونا« الش����يخ مبارك 
الدعي����ج ومدير عام ورئيس حترير وكالة األنباء الس����ورية 
)سانا( د.عدنان محمود لتعزيز وتطوير عالقات التعاون بني 

الوكالتني من خالل تفعيل االتفاقيات املوقعة.
ورحب د.عدنان في كلمة له بزيارة الشيخ مبارك الدعيج 
الى بلده الثاني س����ورية، مؤكدا أهمية املباحثات لتقييم إطار 
التعاون املشترك بني الوكالتني والدفع به الى خطوات ملموسة 
في عصر أصبح فيه اإلعالم قوة إس����تراتيجية توازي القوى 

األخرى من حيث التأثير.
وأش����ار الى أهمية اإلعالم في خدمة القضايا املشتركة لكال 

البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به »كونا« في تقدمي األحداث 
مبهنية وحرفية تخدم التوجه العام وتواكب بيئة اإلعالم املعاصر 

والنظريات احلديثة التي يعمل عليها اإلعالم الدولي.
وفيما يتعلق باجلانب املهني في املباحثات اقترح د.عدنان 
على الشيخ مبارك الدعيج ان تكون هناك نشرة مشتركة بني 
الوكالت����ني تتابع األحداث في كال البلدين وتبث عبر ارس����ال 
الوكالتني بشكل أسبوعي أو قد يكون يوميا. من جهته أعرب 
الشيخ مبارك الدعيج في كلمة له عن سعادته بزيارة دمشق 
وتلبية دعوة مدير عام ورئيس حترير وكالة األنباء السورية، 
مشيدا بعمق العالقة األخوية واحلميمية بني اجلانبني والتي 

ستساعد في تطوير العمل اإلعالمي املشترك بني الوكالتني.


