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الذروة: دورات تأهيلية للدور الثاني لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية وتأسيسية لطلبة »االبتدائي«

طالب بمنحهم المكافآت التي أّخرها ديوان الخدمة بهدف إكسابهم الخبرة في مجاالت العمل المختلفة

»المعلمين« تفتح التسجيل في »ارتقاء« و»الريادة« اليوم

المطوع: حرمان مهندسي »النفطي« من االمتيازات 
ُيفقد القطاع هيبته ويتسبب في هجرة الكفاءات

العنزي: مساجد الفروانية تستعد لـ »للكويت شبابها«
إدارة مس���اجد  أعلن مدي���ر 
محافظ���ة الفرواني���ة م.مرضي 
العنزي عن انطالق دورة شباب 
الكويت األولى بعنوان »للكويت 
شبابها« مش���يرا الى انها جاءت 
تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء 
اخلاصة بتهيئة الشباب وزيادة 
إحساسهم بالروح الوطنية ونبذ 
الطائفية والقبلية.وقال العنزي في 
تصريح صحافي ان الدورة تهدف 
إلى تثقيف املشاركني بأحكام الدين 
احلنيف وتعزيز الروح الوطنية 
واالنتماء الوطني وبيان ان حب 

األوطان من اإلميان وتعزيز مفهوم 
القدوة احلسنة في تنشئة جيل 
صالح لدينه ووطنه باإلضافة الى 
تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى 
الفرد والشعور الدائم مبراقبة اهلل 
سبحانه وتعالى للعبد في السر 
والعالنية واالهتمام باألسرة كنواة 
رئيسية يعتمد عليها املجتمع في 
إخراج جيل صالح يستفيد منه 
الوطن ويكون له دور بارز ومؤثر 
النهوض مبجتمعه وليكون  في 
لدينا بنيان صحيح للشخصية 

املسلمة.

واض���اف ان ال���دورة الت���ي 
تش���رف عليها املراقبة الثقافية 
باحملافظة تربوية شرعية تنطلق 
الوطنية  الروح  من مبدأ تعزيز 
لدى الشباب ونبذ التعصب بكل 
أش���كاله وأنواع���ه، مبينا بأنها 
ستنطلق خالل الفترة الصيفية 
والتي يكون فيها لدى الش���باب 
فس���حة كبيرة من الوقت نظرا 
لبدء العطلة الصيفية، حيث اردنا 
من خاللها تعمي���م الفائدة على 
املشاركني فيها الستغالل اوقاتهم 

خالل هذه العطلة.

الكالوتي: »لوياك« يدّرب 400 طالب وطالبة 
ضمن برنامجه الصيفي بالتعاون مع 60 شركة

 لميس بالل
افتتح مركز لوذان إلجناز الشباب »لوياك« وللعام 
التاسع على التوالي وبنجاح متواصل برنامجه الصيفي 
لتدريب الطلبة مبش���اركة 60 شركة، باالضافة الى ما 
يقارب 400 طالبة وطال���ب مت قبولهم وتوزيعهم على 
الشركات املشاركة، وذلك مس���اء امس األول في فندق 

شيراتون الكويت.
افتتح احلفل بكلمة ألقتها عضو مجلس إدارة »لوياك« 
منى الكالوتي رحبت خاللها بالضيوف وقالت: »في كل 
عام وفي مث���ل هذا الوقت جنتمع معا في افتتاح بداية 
برنامج »لوياك« الصيفي، وذلك إلطالع الشركات والطلبة 
عل���ى طبيعة وآلية العمل في ه���ذا البرنامج، وهذا هو 
العام التاس���ع على التوالي لهذا االفتتاح ونتذكر معا 
ان »لوياك« ما هو إال باكورة عمل جماعي ساهمتم فيه 
جميعا، من شركات ومؤسسات املجتمع املدني وطلبة 
وجهاز لوياك، فجميعنا ساهمنا في بناء هذه املؤسسة 
وجميعنا س���اهمنا في منح شبابنا الفرصة ليعبر عن 

نفسه بشكل إيجابي.
وأضافت: »كما تعودنا ف���إن هناك دائما اجلديد في 
لوياك فقد مت تكوين مجلس شباب لوياك والذي يضم 
نخبة من الش���باب الكويتي املتط���وع في أغلبه بهدف 
االستفادة من أفكارهم العصرية وتطلعاتهم للمستقبل 
لتكون لوياك مرآة حقيقي���ة آلمالهم وأحالمهم، كما مت 
افتتاح أكادميية لوياك اي سي ميالن لكرة القدم والتي 
القت جناحا كبي���را، وأيضا هناك إطالق منتدى لوياك 

للشباب حتت اسم بلوجيات والكثير من اإلجنازات.
وبعد مرور 9 سنوات جند ان »لوياك« أصابت الهدف 
وهو توعية وتطوير ش���خصيات الن���شء كما تتزايد 
مصداقيتها كمؤسسة رائدة وقيادية في املجتمع الكويتي 

معنية برعاية الشباب.
وقد شارك هذا العام ما يقارب 400 طالب وطالبة في 
مختلف القطاعات واملجاالت مت توزيعهم على حوالي 60 
شركة في القطاع اخلاص، واشتركوا في العمل التطوعي 

من اللجان الداخلية ومراكز التطوع اخلارجية.
ومتنت الكالوتي ان يس���تفيد جميع الطلبة من تلك 
التجرب���ة وان تكون مؤهلة لهم ف���ي حياتهم العملية 
فيم���ا بعد، وان يظل لوياك دفعة قوية للش���باب، وان 
تطور التجربة قدراتهم وتنمي إبداعاتهم وحتفز احلس 

اإلنساني لديهم.
كما شكرت بدورها الشركات املشاركة وهي شركة زين 

لالتصاالت، شركة داو للكيماويات، شيراتون الكويت، 
شركة إجناز للتنمية العقارية، شركة التمدين العقارية، 
مجموعة كوت الغذائية، املركز املالي الكويتي، ش���ركة 
السينما الوطنية الكويتية، شركة التمدين االستثمارية، 
الشركة األهلية للتأمني، شركة امكو للهندسة واإلنشاءات.
كما ش���كرت الرعاة وهم بنك الكويت الوطني، الشركة 
الوطنية العقارية، شركة بدر السلطان واخوانه، شركة 
العثمان لألزياء، ش���ركة رومي ورزق احملدودة، شركة 
 ،studentalk الصناعات البريطانية، جريدة الراي، مجلة
مجل���ة اهال، جريدة اجلريدة وش���ركة ايدي���ا للدعاية 

واإلعالن.
وقامت مقدمة احلفل الطالبة بشاير السبتي بإلقاء كلمة 
عبرت فيها عن احدى قيم لوياك وهي احملبة، وشكرت 
الس���بتي القائمني على هذا العمل الرائع وعلى رأسهم 
عضوات مجلس ادارة لوياك الالتي آمن بقدرة الشباب 
على حتمل املسؤولية كما شكرت جميع الشركات التي 

منحت الفرصة لتدريب هؤالء الشباب.
تالها فقرة موس���يقية وعزف على الكمان للطالب 
حس���ن كرم، ثم قدم عرض لش���كر الشركات املشاركة 
والتعريف مبشرفات البرنامج، تاله عرض ڤيديو للجنة 
البرامج واألنشطة وبعض املسابقات التي قدمها الطالب 

محمد العجران.
كما كان للمش���رفة جناة الداللي النصيب في احلفل 
لتؤكد انهم اخت���اروا الصفوة للبرنامج، مبينة ان اهم 
النقاط في البرنامج الصيفي منها اكتساب اخلبرة في 
مجال العمل ومجال التطوع واحلصول على ش���هادات 
تختلف بني طالب وآخر بدرجة التقدير حسب درجات 
الطالب والتي حتس���ب من خ���الل التقييم للطالب من 

جهة العمل.

وجه سكرتير عام احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
الى سمو  ناصر املطوع مناشدة 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس واعضاء  مجلس 
دي���وان اخلدمة املدني���ة ووكيل 
العاملني فيه تؤكد  الديوان وكل 
ضرورة تطبيق القرارات اخلاصة 
بالبدالت واملكافآت املرتبطة بنوع 
العمل أو التخصص الصادرة من 
مجلس اخلدمة املدنية حتت رقم 27 
لسنة 2006 وتشمل في مضمونها 
العاملني في مؤسسة  املهندسني 
البت���رول الكويتية وش���ركاتها 
التابعة.واستغرب املطوع التناقض 
ف���ي تطبيق  الكبي���ر والتخبط 
القرارات من قبل اخلدمة املدنية، 
فتارة يعل���ن ان تطبيق القانون 
والقرارات حق دستوري للعاملني 
في القطاعني احلكومي والنفطي 
وتارة اخرى ينقلب على نفس���ه 
بتجيير تل���ك القرارات وحرمان 
زمالئنا العاملني في القطاع النفطي 
من ه���ذه االمتي���ازات واحلقوق 
التي أقرها الديوان.وقال املطوع 
ان املهندسني العاملني في القطاع 
النفطي أثبتوا كفاءتهم خالل فترات 
عملهم في القطاع والزالوا يبذلون 
كل جهد لالرتقاء مبستوى االداء في 
القطاع النفطي، وانه من االولى ان 
يتم انصافهم وتكرميهم مبنحهم 

الب���دالت واملكاف���آت املقررة من 
الديوان أسوة بنظرائهم في القطاع 
احلكومي تقديرا لدورهم املتميز 
ف���ي النهوض بقطاعن���ا النفطي 
الذي حصل على شهادات اجلودة 
والكفاءة وشهادة االيزو بسواعد 
النفطي وجهودهم  القطاع  ابناء 
التشغيلية اجلبارة.وبني املطوع 
القطاع  ان حرمان املهندسني في 
النفطي من هذه االمتيازات سيفقد 
القطاع  القطاع هيبت���ه ويجعل 
طاردا للكفاءات وأصحاب اخلبرات 
والشهادات التي يحتاج لها القطاع 
في ظل التكنولوجيا احلديثة التي 
حتتاج ملن يس���ايرها لبلوغ ما 
يصبو الي���ه القطاع النفطي من 
تطور ورقي أسوة بالدول املتقدمة، 

مستغربا التعسف الكبير من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية ومحاوالته 
االلتفاف عل���ى القانون وحرمان 
أبنائنا العاملني في القطاع النفطي 
من هذه االمتيازات التي يجب أن 
يتم صرفها اعتب���ارا من تاريخ 
صدور القرار في العام 2006 إحقاقا 
للحق ووضع االمور في نصابها 

الصحيح.
كما طالب املطوع مؤسس���ة 
البترول الكويتية حني مراجعتها 
الدورية وتقييمها ملس���توى أداء 
املوظف���ني ومنحه���م الزي���ادات 
السنوية املقررة وفق االتفاقيات 
واالجتماعات التي متت مع احتادنا 
بعدم اجلمع فيما بني هذه الزيادة 
وما أقره ديوان اخلدمة املدنية من 
حقوق منفصلة ال عالقة لها مبا 
يتم منحه م���ن امتيازات خاصة 

متفق عليها مسبقا.
وختم املطوع تصريحه بأنه 
يأم���ل من س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
التدخ���ل لوق���ف هذا التعس���ف 
واعادة الهيب���ة لقطاعنا النفطي 
وحفظ حقوق مهندسينا أصحاب 
الكفاءات واالختصاصات النادرة 
وجع���ل قطاعنا النفط���ي جاذبا 
له���م لالس���تفادة م���ن خبراتهم 
واختصاصاته���م لبلوغ قطاعنا 

النفطي العاملية.

المحجوب يشيد بدعم الكويت للهيئة العربية للطاقة الذرية
احلمامات )تونس( � كونا: أشاد 
املدير العام للهيئة العربية للطاقة 
الذرية د.عبداملجيد احملجوب أمس 
بالدعم »امله����م واملتواصل« الذي 
تقدمه الكويت للهيئة منذ تأسيسها 
حت����ى يومنا هذا في إطار حرص 
الكويت على تعزيز العمل العربي 

املشترك في شتى املجاالت.
وأشار د.احملجوب في تصريح 
ل� »كونا« في ختام أعمال »املؤمتر 
العربي األول ح����ول آفاق توليد 
الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر 
بالطاقة النووية« مبدينة احلمامات 
التونسية بالتعاون »النموذجي« 

القائم بني الهيئة والكويت.
وش����دد في هذا السياق على 
استعداد الهيئة أيضا لتقدمي أي 
»دعم« ألي نشاط من شأنه ان يدعم 
هذا التعاون مع الكويت السيما في 
املجاالت التقنية والفنية وفي مجال 
التدريب للمساعدة على تركيز او 
تطوير البرنامج النووي الكويتي 
السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية 

وحتلية مياه البحر.
من جانبها، أشادت رئيسة الوفد 

الكويتي الى املؤمتر نائبة رئيس 
املهندسني لقطاع مشاريع محطات 
القوى وتقتير املياه بوزارة الكهرباء 
واملاء م.زمزم الركف في تصريح 
مماثل ل� »كونا« بالنتائج االيجابية 
للمؤمتر.وأعربت م.الركف عن أملها 
في حرص مختلف األطراف املعنية 
على تنفيذ ه����ذه التوصيات مبا 
يعزز التعاون العربي املش����ترك 
في هذا املجال ويسهم في مواكبة 
األنش����طة العربية والعاملية في 

الس����لمية  مجال االس����تخدامات 
النووية عموما ولتوليد  للطاقة 
الكهرباء وحتلية مياه البحر على 
وجه اخلصوص.وكان لوفد الكويت 
في ه����ذا املؤمتر لقاءات ايضا مع 
عدد من كبار املس����ؤولني العرب 
عن قط����اع الطاقة وفي مقدمتهم 
املدير العام للهيئة العربية للطاقة 
الذرية د.احملجوب وممثل جامعة 
الدول العربية مدير ادارة الطاقة 

د.عماد أبوالنعاج.

وضم الوفد الكويتي برئاسة 
م.الركف في عضويته كال من مدير 
الهندسية والبيئة  البرامج  ادارة 
بوزارة الكهرب����اء واملاء م.ناصر 
القالف واملسؤول بقطاع مشاريع 
احملطات بالوزارة م.مشاري سفر 
معرفي اضافة الى م.حمود العنزي 
من القطاع اخلاص.وكان املؤمتر 
أكد في توصياته اخلتامية على 
ضرورة القيام بالدراسات املطلوبة 
الطاقة ودراس����ة  حول تخطيط 
املواقع والترتيبات املالية لتمويل 
مشاريع مفاعالت القوى واحملطات 
النووية السلمية اضافة الى التركيز 
على التدريب وتطوير االمكانات 
الوطنية لكل دولة عربية في مجال 
األمان النووي.وشارك في اعمال 
هذا املؤمتر الذي استمر ثالثة أيام 
نائب املدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يوري سوكولوف 
ووفود من الكويت وتونس واألردن 
والبحرين واجلزائر والسعودية 
والسودان وسورية والعراق وعمان 
وفلسطني وليبيا ومصر واملغرب 

واليمن.

أعلنت جمعية املعلمني عن فتح باب التسجيل 
لطلبة وطالبات املرحلتني املتوسطة والثانوية في 
مركز ارتقاء اخلاص بتنظيم الدورات التأهيلية 
لدراسة مواد الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
املقبل ودورات الدور الثاني، وعن فتح باب تسجيل 
االبتدائي في مركز الريادة العلمي لطلبة التمهيدي 
حتى الصف اخلامس االبتدائي بهدف تأسيسهم 
وتقوية قدراتهم في املواد األساسية وهي اللغة 

العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات.
وأشار مدير عام اجلمعية د.مبارك الذروة إلى 
أن اجلمعية وحرصا منها على اس���تكمال دورها 
التربوي واإلنساني قررت خالل اإلجازة الصيفية 
لهذا العام تكثي���ف دوراتها التعليمية بالتعاون 
مع وزارة التربية وفق خطط ومعايير تعليمية 

متكاملة تعمل على معاجلة الضعف التراكمي وعلى تعزيز القدرات 
التأهيلية واملهارات األساسية في املواد العلمية للمواد العلمية.

وأضاف د.الذروة أن باب التس���جيل ف���ي مركز ارتقاء اخلاص 
بطلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية سيبدأ اعتبارا من اليوم في 
مقر املركز الكائن بالدسمة بجانب مقر جمعية املعلمني وذلك على 
فترتني صباحية من الس���اعة 10 حتى 1 ومس���ائية من 5 حتى 8، 
وإن آلي���ة عمل املركز تعتمد على معلمني ذوي كفاءة عالية وجهاز 
إشرافي من موجهني ميدانيني، وتدريبات على النماذج االختبارات 
وأوراق العم���ل، وتهيئة بيئة تعليمية جاذب���ة للطالب من خالل 
التدريس على نظام املجموعات التي ال تزيد على عشرة طالب وال 

تقل عن طالبني.
ومن خالل دورتني تأهيليتني مكثفتني للفصل الدراس���ي األول، 

ودورتني مماثلتني لل���دور الثاني، فيما خصص 
املركز بطاقة متابعة لكل خمس حصص دراسية 
للطالب وأوراق عمل لكل حصة دراسية ومناذج 
اختبارات متنوعة لكل فترة دراس���ية إلى جانب 
التواصل أوال بأول مع ولي األمر من خالل خدمة 

.sms الرسائل الهاتفية
وذكر د.الذروة أن أيام الدراسة في املركز ستبدأ 
اعتبارا من 11 يوليو املقبل وستكون من األحد إلى 
األربعاء يضاف إليها يوم اخلميس للصف الثاني 
عشر ومادة الرياضات للصف احلادي عشر فيما مت 
تخصيص خطوط ساخنة لالستفسار وهي على 
النحو التال���ي )للطالبات: 67756550 – للطالب: 
99945924(.وحول مركز الريادة العلمي اخلاص 
بطلبة املرحلة االبتدائية أش���ار د.الذروة الى أن 
التسجيل سيبدأ اعتبارا من اليوم على فترتني صباحية من الساعة 
9 حتى 1 ومسائية من 5 حتى 8 وطيلة أيام األسبوع ما عدا اجلمعة 
والسبت فيما ستبدأ الدراسة اعتبارا من 4 يوليو وحتى 5 أغسطس 
وخالل الفترة املسائية فقط من 5 إلى 8، وإن اجلمعية حددت مركزين 
للتسجيل والدراسة حيث حددت مركز مدرسة حومة االبتدائية في 
منطقة حولي التعليمية ومقره الزهراء بجنوب السرة � ق 2 � ش23 
وخطوطه الس���اخنة هي: 66280537/ 65930941، ومركز مدرسة 
ورب���ة االبتدائية في منطقة األحمدي التعليمية ومقره هدية � ق 5 

� الشارع األول وخطه الساخن: 66740485.
وأضاف أن آلية عمل املركز تعمل على تأسيس الطلبة وتنمية 
قدراته���م في مواد العربي واإلجنلي���زي والرياضيات وعن طريق 

خطة تعليمية ثابتة..

ناصر املطوع

جانب من املشاركني في البرنامج الصيفي لـ »لوياك«   )أسامة البطراوي(

عزف الطالب حسن كرم لقي استحسان احلضور

منى الكالوتي

د.عبداملجيد احملجوب مرحبا برئيسة الوفد الكويتي م.زمزم الركف

د.مبارك الذروة


