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 دعت الوزارة إلى إعادة نشر اإلعالنات التي مضى عليها عدة أشهر دون شغلها

 األكاديمي بالجامعة المفتوحة أصدر كتابًا عن «العربية وطرائق اكتسابها»

 نقابة «التربية» تطالب بإعادة فتح المجال
  أمام الموظفين للتقدم للوظائف الشاغرة

 الطيان: استهداف اللغة يعطل نمو تفكير 
األمة ويطمس شخصيتها

 األميرة دانيا آل سعود زارت مركز التوحد:
  العمل التطوعي من أساسيات المجتمع الخليجي 

  زينب أبوسيدو
  أكدت مديرة مركز العباقرة للرعاية النهارية 
للمعاقني باململكة العربية الســـعودية األميرة 
دانيا بنت عبداهللا بن ســـعود آل ســـعود ان 
العمل التطوعي يعتبر من أساسيات املجتمع 
اخلليجـــي وخير دليل على ذلك مركز الكويت 
للتوحد وما وصل له من مستوى عال في املجال 

التطوعي.
  جاء ذلك خالل زيارتها ملركز الكويت للتوحد 
ضمن الوفود املشاركة في امللتقى الوقفي السابع 
عشر الذي نظمته األمانة العامة لألوقاف التي 
قامت بزيارة استطالعية على املركز، حيث اشارت 

الى ان التطوع في مجاالت اكثر تخصصا تفيد 
ذوي االحتياجات اخلاصة، الفتا الى انها ال جتد 
أحـــدا معاقا بل االعاقة هي اعاقة الهمة، مؤكدة 
على ان ذوي االحتياجات اخلاصة أبدعوا وحققوا 

العديد من االجنازات في شتى املجاالت.
  من جهتها أكدت األمني العام لألمانة العامة 
لألوقاف باإلنابة اميان احلميدان ان الهدف من 
زيارة املركز هو اطالع الضيوف على اخلدمات 
واألنشطة والبرامج التي يقدمها مركز التوحد 
لطلبته، مشيرة الى ان هذا املركز صرح ضخم 
وعمل مشرف نفتخر فيه بالكويت والذي يعتبر 

فريدا من نوعه في الشرق األوسط. 

 دعـــت نقابـــة العاملني في 
وزارة التربيـــة إلى إعادة فتح 
باب التقدمي للوظائف الشاغرة 
في الوزارة التي سبق أن أعلنت 
الوزارة عنها ولم يتم شـــغلها 

إلى اآلن.
  وقالـــت النقابة فـــي بيان 
صحافي ان العديد من الوظائف 
التي نشرت الوزارة إعالنات عنها 
مضى عليها عدة أشهر دون أن 
يتم شغلها ألسباب متعددة، منها 
عدم البت في طلبات املتقدمني 
وقلة عددهم، مشـــيرة إلى ان 
بعض هذه الوظائف مضى عليها 
نحو ٥ أشهر على اإلعالن عنها.

  وطالبت النقابة في بيانها وزارة التربية بإعادة 
نشر اإلعالن عن كل وظيفة ال يتم شغلها اكثر من 
شـــهرين في إطار العمل على ملء الشواغر كافة 
في الوزارة وإفساحا في املجال أمام أكبر عدد من 

املوظفني للتقدم لهذه الوظائف.
  وأشارت إلى ان العديد من املوظفني اكتملت لديهم 
الشروط املطلوبة لشغل هذه الوظائف بعد إقفال 
باب التقدم إليها كسنوات اخلبرة أو تقارير الكفاءة 
أو الدورات التدريبية وغيرها، مشددة على أهمية 
إعادة نشـــر اإلعالنات وفتح املجال امام املوظفني 
لتقدمي طلباتهم لتحقيق أكبر قدر من الشـــفافية 
والعدالة الوظيفية بني املتقدمني، خصوصا ان مرور 
أشهر دون البت في هذه الوظائف يؤكد احلاجة إلى 
وجـــود املزيد من اخليارات أمام الوزارة وبالتالي 

املزيد من الطلبات املطروحة أمامها للبت بها.
  وبينت النقابة ان إفســـاح املجال أمام موظفي 

الوزارة للتقـــدم لهذه الوظائف 
الشاغرة من شأنه أن يؤدي إلى 
وجود حـــراك وظيفي من خالل 
الترقية والتدرج في السلم الوظيفي 
وهو ما يتماشى مع ضرورة أن 
يكون شاغلو هذه الوظائف من 
أبناء الوزارة وامليدان الذين لديهم 
اخلبرة الكافية والدراية املطلوبة 
لتحقيق متطلبات الوظيفة على 
أكمـــل وجه مبا يحقق االنتاجية 

والكفاءة املثلى.
  وذكـــرت ان مطالبـــة النقابة 
بإعادة نشر اإلعالنات عن الوظائف 
الشاغرة يأتي من منطلق حرصها 
على سد هذه الشواغر أوال وهو األمر الذي لطاملا 
عملت من أجل حتقيقه، وثانيا من منطلق رصدها 
العديد من املطالبات ألبناء امليدان التربوي بإفساح 
املجال أمامهم للتقدم بعد اكتمال الشروط املطلوبة 
لديهم خصوصا جلهة فترات اخلبرة وغيرها التي 
تشترطها الوزارة، مشيرة إلى حتديد الوزارة فترة 
زمنية معينة لتقدمي الطلبات بعد نشـــر اإلعالن 
يجب أن يقابله في الوقت نفسه فترة محددة لشغل 
هذه الوظائف أو إعادة فتح باب التقدم إليها أمام 

املوظفني.
  وأملت النقابة جتاوب وزارة التربية مع مطالبتها، 
مؤكدة ان احلرص على حسن سير العملية التربوية 
والتعليمية يشـــكل نقطة التقاء مشتركة بينهما، 
وان النقابة التي متثل صوت العاملني في امليدان 
التربوي مســـتمرة في تبني مشاكلهم وقضاياهم 
وهمومهم إليصالها إلى املسؤولني والعمل على حلها 

من خالل التواصل املشترك بني الطرفني. 

 اصـــدر اكادميي في اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت كتابا 
جديدا بعنوان «العربية وطرائق 
اكتسابها» يتطرق الى بيان مكانة 
اللغة العربية وأهميتها ومنزلتها 
وسبل تلمس طرائق اكتسابها 

واتقانها وحفظها ورعايتها.
الكتاب، منسق    وقال مؤلف 
مقررات اللغة العربية باجلامعة 
العربية املفتوحة ـ فرع الكويت 
د.محمد حسان الطيان في مقدمة 
الكتاب، ان زيادة الثروة اللغوية 
تؤدي الى زيادة الثروة الفكرية 
ألن العالقة بني اللغة والفكر عالقة 
جدلية أزلية فال فكر دون لغة وال 

لغة دون فكر.
  وذكر املؤلف وهو عضو مراسل 
في مجمع اللغة العربية بدمشق 
ان ضعف اللغة أو قوتها معيار 
تقاس به ثقافـــة األمم وحياتها 
فاملجتمع الذي تقوى لغته ترقى 
ثقافته وحياته مضيفا ان اللغة 
هي الرباط املقدس املتني الذي يشد 
بعض أبنائها الى بعض ويصل 
مشرق األمة مبغربها وحاضرها 
مباضيها ومستقبلها وهي هوية 

األمـــة ووعاء فكرها ووســـيلة 
تواصلها وأداة املعرفة فيها.

  واضاف ان اســـتهداف اللغة 
يعطـــل منو تفكير األمة ويلغي 
عقلهـــا ويطمس شـــخصيتها 
ويعبث بثقافتها ويقطع أوصالها 
ويجفف ينابيعها ويجتث جذورها 
ويتركها في مهب الريح والسيما 
أنها لغة العقيدة والقيم والثقافة 
واحلضـــارة والعلـــم والتعليم 

والعبادة.
  ويتضمن الكتـــاب الصادر 

عن منتدى النهضة والتواصل 
احلضاري بالســـودان اربعة 
اقســـام اولها بعنوان «مقاالت 
العربية ومنزلتها»  في اهمية 
تنـــاول فيه عـــدة موضوعات 
العلم»  منهـــا «العربية لغـــة 
العربيـــة وضيـــق  و«ســـعة 
شانئيها» و«التعريب وأثره في 
احلضارة العربية االسالمية».
الثاني بعنوان  القســـم  وجاء 
«العربية وطرائق اكتســـابها» 
وتطرق فيه الى تنشئة الطفل 
الفصيح وقراءة  على ســـماع 
الفصيحة وحفظها  النصوص 
وتعلم النحو الوظيفي والبالغة 
وتعلم مبادئ التجويد والقراءة 
الفصاحة  الصحيحة ومزاولة 

قراءة وكتابة وكالما.
  وتضمن القسم الثالث الذي 
حمل عنوان «مقاالت في النحو 
والبالغة واللغة واالعالم» مقاالت 
نشرها املؤلف بهذا الصدد في عدد 
من الصحف واملجالت في حني جاء 
القسم الرابع بعنوان «مختارات 
من النصـــوص الفصيحة: نثرا 

وشعرا». 

 نافل احلربي 

 السكوني ونقابة الموانئ: نؤازر رئيس الوزراء
 عبر رئيس نقابة مؤسسة املوانئ علي السكوني واعضاء النقابة 
عن تأييدهم للدور الدميوقراطي الذي يقوم به ســـمو الشيخ ناصر 
احملمد، مشيدا بتعاونه مع مجلس االمة وقبوله لالستجواب وصعوده 
للمنصة، موضحا ان ما يحدث في الكويت هذه االيام يظهر مدى التفاهم 
والدميوقراطية املتوافرة في الكويت، وأكد السكوني: ان نقابة املوانئ 
تعي جيدا حجم العمل واجلهد املتواصل الذي يقوم به رئيس مجلس 

الوزراء من اجل النهوض بالوطن وترسيخ معاني الوطنية. 

 د.محمد حسان الطيان

 جانب من الزيارة

 سعود اخلطيب

 رئيس قائمة «النقابيون» التي ستخوض انتخابات نقابة مؤسسة البترول

 طالب الحكومة باالستقالة إلتاحة الفرصة إلعادة تشكيلها

 الخطيب: نطالب بزيادة مجزية وعادلة لموظفي البترول 
ومنح الموفدين في مهمات خارجية الميزات الوظيفية

 العازمي: خالف السلطتين وراء تراجع الكويت في مختلف المجاالت

 دعا الناشط السياسي احملامي حمدان العازمي 
احلكومة الى االستقالة وإتاحة الفرصة إلعادة 
تشكيلها مع استبعاد وزراء التأزمي عن التشكيلة 
املقبلة، وذلك كي يستقر البلد ويتفرغ البرملان 
لإلجناز والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحريك 
عجلة التنمية وإزالة أسباب اجلمود الذي مير به 
البلد منذ عدة سنوات.وقال العازمي في تصريح 

السياسية واالجتماعية  الظروف  ان  صحافي 
التي تخيم على الكويت هذه األيام تعتبر من 
أصعــــب حاالت االحتقان التي مرت عليها منذ 
نشأتها وبالتالي ينبغي على احلكومة ان تبادر 
الى تقدمي استقالتها لتهدئة الوضع العام وانتهاء 
أسباب التوتر القائم بني السلطتني، والبدء في 
العمل اجلاد حسب جدول األولويات املستحقة 

التي ينتظرها الشعب الكويتي.
  وأكد ان الكويت مع األسف تراجعت كثيرا 
خالل السنوات األخيرة بسبب اخلالفات الكبيرة 
وشبه الدائمة بني البرملان واحلكومة التي اعتقد 
ان املتسبب األول فيها هو احلكومة وفي نهاية 
األمر خسرت الدولة وشعبها الكثير من الفرص 

التنموية على جميع األصعدة. 

 يجب البدء في العمل الجاد حسـب جدول األولويات التي ينتظرها الشـعب 

 صرح سعود اخلطيب رئيس 
قائمة «النقابيون» التي ستخوض 
انتخابات عضوية مجلس ادارة 
نقابة مؤسسة البترول الكويتية 
للفترة من يناير ٢٠١١ الى يناير 
القائمة متلك اخلبرة  ٢٠١٤، بان 
واملعرفـــة بأمـــور العمـــل كون 
اعضائهـــا يتمتعـــون باخلبرة 
العملية واإلشرافية والتي تشمل 
العديد مـــن القطاعات الهامة في 
املؤسسة كقطاع شؤون املوظفني 
العاملي  واخلدمات والتســـويق 
واملالية والعالقات العامة والتدريب 
والتي تستطيع القائمة من خالل 
االتصـــال باملوظفـــني ومعرفة 
الوظيفية للموظف  املتطلبـــات 
وترجمتها الـــى اجنازات حتقق 

املستوى اإلداري األفضل له.
القائمة  ان    واضاف اخلطيب 
النقابية، حيث  متتلك اخلبـــرة 
ان العديد من اعضائها نقابيون 
مارســـوا العمل النقابي ولديهم 
القدرة علـــى اإلقناع والتفاوض 
مع اإلدارة بأســـلوب مميز وراق 
من خالله نســـتطيع العمل على 
املوازنة بني تطوير العمل واملوظف 
معا واحلصول على جميع حقوقه 
الوظيفية كاملة باإلضافة الى تقدمي 
افضل اخلدمات جلعل بيئة العمل 

بيئة منتجة ومتميزة.
  وشدد اخلطيب على انه يجب 
االسراع باالتفاق واقرار الدراسة 
املعدة من قبل ادارة املؤسسة فيما 
يخص زيادة الرواتب للموظفني 

شريطة ان تكون الزيادة مجزية 
وعادلة جلميع املوظفني مبختلف 
درجاتهم حيـــث ان هذه الزيادة 

يجـــب ان تضاهـــي الزيـــادات 
والرواتب على املستوى احمللي 
ودول اخلليج العربي وان القائمة 
تستغرب التأخير في البت واقرار 
الزيادة والذي كان يجب ان يكون 
في شهر اكتوبر او نوفمبر السابق 
حسب تصريح وزير النفط آنذاك 
بان الدراسة جاهزة اال اننا لم نر 
اي حترك ملموس للنقابة احلالية 
بخصوص الزيادة سوى رسالة 
نصية باحملمول للموظفني قبل ايام 
قليلة واثناء فترة انتخابات النقابة 
تفيد بأن النقابـــة احلالية بدأت 

التفاوض مبوضوع الزيادة.
  ولفـــت اخلطيب الـــى ان من 
املواضيع املهمة التي تطالب بها 
العديـــد من موظفي  ان  القائمة 

املؤسسة وشركاتها التابعة يتم 
ايفادهم للخارج سواء في مهمات 
رسمية او تدريبية وهم بالتأكيد 
واجهة للقطاع النفطي لذا نطالب 
بتعديل وزيادة مخصصات السفر 
والسكن للموفد باالضافة الى منح 
جميع املوظفني بجميع درجاتهم 
الوظيفية املوفديـــن في مهمات 
رســـمية او تدريبية على األقل 
تذاكر على درجة رجال األعمال 

او اعلى.
  كما اننا نطالب مبنح املوظف 
حرية اختيـــار خطوط الطيران 
املناســـبة لرحلـــة العمل وعدم 
تقييده بالناقل الرسمي للمؤسسة 
اسوة بزمالئهم بالشركات النفطية 

التابعة للمؤسسة. 

 حمدان العازمي 

 توفيق العيد 

 العيد: حمالت توعوية 
للقضاء على المخدرات

  ليلى الشافعي
  أكد مدير ادارة االعالم بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة توفيق 
العيد ان مشاركة الشباب الكويتي 
في مكافحة املخدرات مع اجلهات 
املختصة ضرورية للتخلص من تلك 
اآلفة املدمرة التي تهدد شبابنا من 
اجلنسني مبختلف فئاتهم العمرية.

ولفت الى ان الهيئة تفعل مشاركة 
الشـــباب في مكافحـــة املخدرات 
ضمن برنامج عمل احلكومة في 
التوعية مبضار املـــواد املخدرة 
على املستوى الشخصي والعلمي 
واألمني واملجتمعي املتعلقة بتثقيف 
الشباب حول عواقب استخدامها. 
وأضاف: لذلك فقد شّكلت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جلنة عليا 
لتنفيذ برنامج عمل احلكومة فيما 
يخص التوعية مبضار املخدرات 
برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب ونائب املدير 
العام لشؤون االنشاءات والصيانة 
عصام جعفر وعضوية كل من طارق 
احلسون، توفيق العيد، نورة الهذال، 
خليفة الطراروة، طالل احلربي، 
عبير الطواش، أمل الزقاح، عبداهللا 
عبدالرســـول، ياســـمني املكيمي 
ومحمد عبدالكرمي. وحول اخلطة 
املوضوعة قـــال العيد لقد أعدت 
اللجنـــة خطة عمل تتضمن عمل 
ندوات توعوية مبدارس ووزارات 
التربية احلكومية واألهلية وكذلك 
في اجلامعات العربية واألجنبية 
وفـــي جميع الهيئات الشـــبابية 
والرياضية ودعوة الشخصيات 
الرياضية الثقافيـــة واالعالمية 
للمساهمة في هذه احلملة التوعوية 
ودعوة املختصني من الذين تقتضي 
طبيعة عملهم التعاون مع حاالت 
اإلدمان من املرشـــدين النفسيني 
واالجتماعيني وإقامة مسابقات في 
الفالش التوعوي والفيلم القصير 
وحتفيز الشباب الكويتي على العمل 
التطوعي مبجال مكافحة املخدرات 
لتنمية روح اإلبداع واالستفادة من 
طاقاتهم الكامنة كما يظهر احلقائق 
وطرق تهريب املخدرات، وأشار الى 
ان احلملة ستستمر ملدة شهرين. 


