
محليات
اجلمعة 16 ديسمبر 2011

08

قال رئيس احتاد عمال البترول 
عبدالعزيز الشرثان ردا على 

تصريحات الوزير أحمد املليفي: 
االتفاقيات الدولية ملزمة حلكومة 
الكويت، ورأي الوزير غير ملزم 
لنا، وزاد: على الوزير أال يجانب 
الصواب وينتهك حقوق العمال 

فيخسر. وصرح احمد الكندري 
الناطق الرسمي ومدير عام احلملة 

اإلعالمية لنقابة القانونيني بان 
نقابة القانونيني تدافع عن جميع 

القانونيني العاملني في جميع 
اجلهات احلكومية للدولة مبا فيها 

وزارة العدل واي جهة فيها اي 
موظف قانوني، وان نقابة القانونيني 
هي نقابة عمالية ذات طابع مهني من 

مسؤوليتها الدفاع عن اي موظف 
يحمل مسمى قانونيا وبأي جهة 
يعمل ولن نلتفت الى الوراء حتى 
نرد على األصوات التي تتحدث 

وتغرد خارج السرب وبكالم 
محشو ال يستند الى فهم او علم 

صحيح ودعم االحتاد العام خير 
دليل وكذلك ردود وزارة الشؤون 
وإفاداتها املرسلة الى وزارة العدل 

حول التعسف مع القانونيني 
املضربني هي رد واضح وصريح 

على قصار الفهم القانوني وما كانت 
هذه التحركات والدفاعات إال من 

نقابة القانونيني للدفاع عن جميع 
القانونيني العاملني في جميع اجلهات 

احلكومية في الدولة بال استثناء، 
اما فيما يتعلق مبسمياتنا الوظيفية 
املسؤول عنها ديوان اخلدمة املدنية 
برئيسه فهو من سلب منا املسميات 

وهو املطالب بتحمل املسؤولية 
وإرجاع مسمياتنا األصيلة.

ألقت رئيسة جلنة »ساعد أخاك املسلم« نسيبة املطوع محاضرة 
في الهيئة اخليرية اإلس����امية العاملية بعنوان »سكان العالم 
عائلتي« ضمن امللتقى الشبابي األول الذي تنظمه الهيئة حتت 

شعار »رحلة اخلير جتاربها غير« من 12 إلى 15 اجلاري.
ركزت املطوع في محاضرتها املوجهة إلى الشباب اجلامعي 
وطلبة املرحلة الثانوي����ة على كيفية حتويل األفكار اإليجابية 
إلى واقع حقيقي بنجاح، مستش����هدة بأن فكرة تأسيس جلنة 
ساعد أخاك املسلم انطلقت أساسا من فكرة لها بعمل صندوق 
خشبي صغير صنعه لها أحد النجارين، ثم وزعته على أقاربها 
ومعارفه����ا طالبة منهم وضع »الفكة« الزائدة عن حاجتهم فيه 

لتدعم بها من تستطيع من املسلمني.
وأضافت ان عوامل جناح أي فكرة تكمن في توافر 3 فاءات 

هي: الفكرة والفكر والفريق املنسجم.
وحذرت املطوع في محاضرتها أصح����اب األفكار اإلبداعية 
مما سيتعرضون له من إحباطات وإعاقات لتنفيذ أفكارهم من 
بعض احمليطني بهم في املجتمع سواء بقصد أو بغير قصد، إذ 
سيسمعون كاما مثل ما هذه السخافات والتفاهات واجلنون، 
مبين����ة أن أي صاحب أي فكرة س����ينجح بتحويل فكرته إلى 
واقع مادامت الرؤية واضحة أمامه ومن ثم الهدف واملسار الذي 
سيتبعه. وكشفت املطوع عما تعرضت له من إحباط واستهزاء 
بفكرة صندوقها اخلشبي أوصاها إلى حد البكاء في ذلك الوقت، 
علما أن هذا الصندوق أصبح اآلن جلنة »س����اعد أخاك املسلم« 
ويتعامل مبايني الدنانير في خدمة ودعم املسلمني في الكويت 
وخارجها. وبينت أن اللجنة تركز في اهتماماتها وأنش����طتها 
عل����ى دعم التعليم والصناعات احلرفية مل����ا لها من دور فاعل 
في مكافحة البطالة وتوفير الدخل املائم كاش����فة عن أن جلنة 
»ساعد أخاك املسلم« وصلت إلى مرحلة حرفية عالية املستوى 
ف����ي حتقيق إيرادات من بيع منتج����ات مصنعة محليا من قبل 
اللجنة واألس����ر التي تدعمها. كما أشارت إلى تأسيس اللجنة 
ملدرس����ة الرؤية ثنائية اللغة ومدرسة احلياة في مصر، مبينة 
أن خريجي هاتني املدرس����تني يتمتعون بحمل العلم واملهارات 
إضافة الى اخللق القرآني، مش����يرة الى فوزهم مبراكز متقدمة 

بعدة مسابقات علمية.
ب����دوره، ألقى الداعية د.محم����د العوضي محاضرة بعنوان 
»العالم ينتظرك« ضمن امللتقى نفسه حتدث فيها عن جتاربه 
ورحات����ه اخليرية إلى الصني، داعي����ا إلى ضرورة غرس حب 
العمل اخليري في نفوس أبناء الكويت وخاصة من جيل الشباب 
اجلامعي والثانوي. وتطرق د.العوضي خال محاضرته إلى ما 
تتعرض له الشعوب اإلسامية من محاوالت تنصير، مستشهدا 
بقرية اندونيسية اشترطت عليها جهات غربية التنصر مقابل 

تزويدها باملاء.
من جانبه شدد مدير عام الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 
د.سليمان شمس الدين في كلمة له أعقبت محاضرة د.العوضي، 
على ضرورة غرس بذرة حب اخلير في نفوس األطفال والشباب 

الثانوي واجلامعي.
وقال انه ومن خال جتاربه ياحظ أن بعض شركات الوجبات 
الس����ريعة تصب جل اهتمامها في تسويق نفسها على الطفل 

لتضمنه زبونا وهو صغير وأيضا وهو شاب إلى أن يكبر.

نسيبة املطوع

تكرمي د.محمد العوضي

املطوع: فكرة »الصندوق اخلشبي« 
حتولت إلى مشروع خيري رائد

امللتقى الثالث ملشروع تنادي احلضارات نظمته »األوقاف« يوم األربعاء املاضي

الفالح: الوحدة اإلنسانية مستقبل الشعوب واألديان والطوائف واملذاهب
احلقيقي لإلنسانية فيما تضيفه 
إلى النوع البشري من وعي بذاته 
وهويته الكونية. وأوضح د.الفاح � 
في امللتقى الذي أقيم ملدة يوم واحد 
فقط � انه من املؤكد أن االشتغال 
الكونية«  مبثل مفهوم »الهوي���ة 
من ش���أنه أن يدعم هذا التوجه، 
إميانا من���ا بأن احلوار احلضاري 
الهادف إلى الوحدة اإلنسانية في 
املنشأ واملصير والعمران يبقى هو 
مستقبل مختلف الشعوب واألديان 
والطوائف واملذاهب واحلضارات، 
ألنه ضامن أمانها ومحقق تعايشها 

وسبيل سامها.
وزاد: إنن���ا ال نري���د ملثل هذه 
الن���دوات النوعية أن تتوقف عند 
حدود التحس���يس بأهمية مفهوم 
»الهوية الكونية« ودوره في مجال 
احلوار احلضاري أو التنصيص على 
ضرورته وكونه اخليار املستقبلي 
الوحيد القائم على احلكمة والعقل 
والرشاد، إمنا نأمل في أن تتواصل 
هذه الن���دوات محليا وعامليا، وأن 
يتن���ادى إليها مختل���ف القيادات 
الفكرية والسياس���ية والتربوية 

واالقتصادية.
أسامة أبوالسعود  ٭

٭ ان ما يش���هده العالم اليوم من 
صراعات وحروب واحتكاك حضاري 
سلبي قائم على الكراهية والعنف 
والتشويه واإلساءة واإلقصاء يعتبر 
حجة قوية عل���ى حتمية احلوار 
الواقعية  احلضاري وضرورت���ه 

وأولويته االستراتيجية.
٭ لقد صارت قاع���دة ذهبية في 
املقولة  احلضارة اإلسامية، تلك 
التي أطلقها اإلمام علي ÿ حني 
جعل األخوة متج���اوزة للقرابة، 
ومتحدة بأخوة اإلنسانية، وذلك 
ف���ي قوله »الناس إم���ا أخ لك في 
القرابة أو أخ لك في اخللق«، هذه 
األخوة الثانية، إضافة إلى العديد من 
النصوص في هذا املجال، هي التي 
نحتاج اليوم إلى إبرازها والتأكيد 
عليها، واالنطاق من مقتضياتها 
في التعامل مع »الهوية الكونية«، 
وإش���هاد العاملني على أن اإلسام 
ميتل���ك مخزونا معرفي���ا وقيميا 
من شأنه أن يثري حركة التنوير 

اإلنساني.
٭ ان الكسب احلقيقي لإلنسانية 
اليوم ال ينحصر في املنجزات املادية 
التي بلغت حد املعجزات في العلوم 
والتكنولوجيا، إمنا يتقوم الكسب 

»الهوية الكونية.. جسر للتواصل 
احلضاري« يق���ف على معطيات 

حاسمة، لعل أهمها:
٭ ال قوة وال اعتبار ملفاهيم التعايش 
والتفاهم واحلوار بني الش���عوب 
واحلضارات ما لم تتأس���س على 
قواعد ثابتة من االخوة اإلنسانية 
والوحدة البشرية التي متثل أساس 

الهوية الكونية.

مناخ ثقافي وفك���ري جديد ميهد 
لتأصيل مفاهيم التواصل والتقارب 
والتعايش، مؤكدا أنه سيكون لذلك 
فائدة كبيرة على العديد من املقوالت 
والتصورات، وفي مقدمتها محور 
ن���دوة »الهوية الكونية«، فهو من 
إل���ى كثير من  املفاهيم احملتاجة 

البيان والتوضيح.
وتابع: ان املتأمل في موضوع 

اك���د وكي���ل وزارة األوق���اف 
والشؤون اإلسامية د.عادل الفاح 
ان ملتقى تنادي احلضارات الثالث 
الكونية..  حتت عنوان »الهوي���ة 
جس���ر للتواصل احلضاري« هو 
امللتقى الثالث من نوعه الذي تقيمه 
الوزارة ممثلة في قطاع العاقات 
اخلارجية، السيما من حيث طبيعة 
تنظيمها واألطراف املتحاورة فيها، 
والغايات واألهداف املرجوة منها 
في مجال التقارب والتفاهم واحلوار 

احلضاري.
وأوضح د.الفاح، ضمن امللتقى 
الثالث ملشروع تنادي احلضارات 
في اجللس���ة اخلاص���ة للمهتمني 
واملختصني التي أقيمت أول من أمس 
على مسرح مكتبة البابطني املركزية، 
ان هذا امللتقى يعقد بعد ورش���ة 
العمل األولى التي جمعت نخبة من 
املفكرين واملستشرقني ضمن مشروع 
»صلة« وذلك للتباحث والتدارس 
والتوافق على إيجاد ميثاق شرف 
ينمي العمل االستشراقي، ويجعله 
رافدا من روافد التواصل احلضاري 
بني املسلمني وغيرهم، مشيرا إلى 
أن ذلك يدل وبقوة على أن عقاء 
العالم متفقون على ضرورة إيجاد 

)أنور الكندري( د.عادل الفاح ود.مطلق القراوي يتقدمان احلضور  

57 موظفاً في »السراج املنير« يطالبون بوقف إنهاء تكليفهم

احلربي: أسعى ملشروع منهجي وتربوي الحترام املعاقني
أك����د مدي����ر منطق����ة اجلهراء 
التعليمي����ة عبداهلل احلربي على 
أهمية واحترام وتقدير املعاقني وأن 
هذه الفئة تستحق كل التقدير كون 
اهلل سبحانه مّن عليهم من عنده، 
كم����ا أن هذه القضية ال تقف على 
شريحة معينة محذرا من استغالها 
أو إقحامها في قضايا معينة، مشددا 
على أهمية القيم الثقافية العامة 
واملتأصلة جلميع شرائح املجتمع 
جتاه املعاقني، كما أشاد بدور جميع 
فئات املجتمع في البناء والعطاء 
وأن املعاقني ليسوا أقل من أفراد 

املجتمع في عطائهم.
وأضاف احلربي، خال رعايته 
العاملي  الي����وم  افتتاح احتف����ال 
للمعاقني حتت ش����عار »لس����ت 
وح����دك« والذي نظمت����ه ثانوية 
س����عاد بن����ت س����لمة بالتعاون 
مع اللجن����ة الوطني����ة الكويتية 
للتربية والعلوم )اليونيس����كو( 
ومركز الرعاية النهارية للمعاقني 
»ان عل����ى التربويني تبني قضية 
املعاقني ودورا كبيرا فيها بحيث 
يتم التعامل مع ه����ذه الفئة بكل 
كرامة كونها مهمة«، وأنه سيبذل 
قصارى جهده في تقدمي مشروع 
إلعداد املناهج واملدارس لتأصيل 

ثقافة االحترام لفئة املعاقني.
واش����ار إلى أن الشعار »لست 
وحدك« يج����دد اهتمامنا بهم وأن 
نعطيهم االحت����رام والتقدير كما 
نقول اننا معهم ننهض باملجتمع 
ونس����اهم في تطويره، الفتا الى 
أننا نعد نسيجا متكاما للمجتمع 
كوننا مساهمني في بنائه، مبينا أن 
النهج العاملي احلالي يتجه لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة ويس����عى 
لارتقاء بهم بش����كل مماثل لبقية 

فئات املجتمع.
من جانبها، قالت نهلة السعيد 

للمشاركة في بنائه.
من جانبه، قال سفير املعاقني 
عبدالكرمي العنزي ان هذا اجلمع 
يثلج صدورنا كمعاقني وان حضور 
املسؤولني ومشاركتهم لنا هو شرف 
لنا وجتسيد للشعار الذي رفعته 
مدرسة سعاد بنت سلمه مشكورة، 
الفتا الى أن تواجدنا باألنشطة ليس 
للمفاخرة بل هو رسالة للمسؤولني 
وألولياء األمور باالهتمام، مشيرا 
إلى أن الدول األوروبية ارتقت كونها 
أعطت االهتمام لهذه الفئة مشددا 
على أهمية التكاتف والتعاضد معها. 

مدير ثانوية سعاد بنت سلمة: انه 
ليش����رفنا اليوم التواجد مع فئة 
املعاقني مشيرة إلى أن هذه الفئة 
متس اجلميع بشكل مباشر كون 
اإلنسان لديه احتياج خاص وإعاقة 
خاصة، لكن تبقى احتياجاتنا غير 
ظاهرة ونستطيع معاجلتها بأنفسنا 
وأن هذه الفئة حتتاج إلى الرحمة 
والتعاون من قبلهم واإلحساس بهم 
وبالتالي تسهيل أمورهم، موضحة 
أن الباد ال يتوقف احتياجها على 
شخص أو فئة معينة بل االحتياج 
ميتد جلمي����ع عناص����ر املجتمع 

ولفت العنزي الى أننا كمعاقني ال 
نهتم باملسميات التي تطلق علينا 
من احتياجات خاصة أو معاقني لكن 
ما يهمنا هو التعاون والنظرة لنا 
باالعتزاز، مشددا على أهمية التفرقة 
بني نظرة االعتزاز والتقدير ونظرة 
الشفقة وكسر اخلواطر، مشيرا إلى 
أن الرحمة مطلوبة ويحث عليها 
ديننا لكن »ال تشفق علي بطريقة 
جترح شعوري« مستشهدا مبوقف 
تعرض له حول قضية االحترام 
للمعاق����ني وأن هن����اك الكثير من 
املرافق التجارية والعامة خصصت 
مواقف سيارات للمعاقني وأن هناك 
املرتادين يستغلونها  الكثير من 
دون النظر الحتياج هذه الفئة ما 
حدا بنا لرفع شعار خاص وهو »إذا 

أردت موقفي فخذ إعاقتي«.
م����ن جانبها، أعربت مش����رفة 
الفضلي  التنظيمي وداد  النشاط 
عن شكرها للمشاركني من املعاقني 
واملسؤولني قالت: اننا نهدف من 
خال هذه الفعالية الى بعث رسائل 
خاص����ة ألفراد املجتم����ع للعناية 
باملعاقني وأن هذه الفئة تستحق 
االحترام قبل كل ش����ي وأنها فئة 

مشاركة ببناء املجتمع.
فرج ناصر  ٭

حتملون نشر شعلة االسام في 
العالم ما ذنب هؤالء في مصارعة 
مصاعب احلياة والغاء املعيشي، 
سيادة الوكيل مقتضيات العمل 
العام واإلنساني ضد  والصالح 
انه���اء تكليف ه���ؤالء املوظفني 
الفق���راء وذلك من خال خطاب 
مدي���ر اإلدارة لك���م، ومن خال 
قطع ارزاق مس���لمني دون وجه 
حق وفجأة ودون ذنب اقترفوه 
لذا اناشدك واناشد اي مسؤول 
بالوزارة العدول عن القرار ألن 

الرجوع للحق فضيلة.

ومع ذلك اصر الوكيل املس���اعد 
إنه���اء تكلي���ف املوظفني  على 
املشار إليهم رغم تضرر اإلدارة 
إنهاء تكليفه���م وهذا يثير  من 
التس���اؤل لصالح من يا سيادة 
الوكيل تسعى الى توقف العمل 
بإدارة تابعة لكم بالقطاع؟ واين 
يذهب هؤالء املوظفون املكلفون 
الفقراء من املس���لمني؟! سيدي 
الوكيل هؤالء مسلمون وفقراء 
ولديهم حاجات مادية والتزامات 
كافية بان تزج بهم الى السجن، 
الى هذا يدعونا االسام وأنتم من 

الكشف الوارد من الوكيل املساعد 
إلنهاء تكليفهم إال ان مدير إدارة 
الس���راج املنير قد خاطب مدير 
إدارة الشؤون اإلدارية بعدم رغبة 
اإلدارة في إنهاء تكليف املوظفني 
املدرجة أسماؤهم وذلك حلاجة 
اإلدارة له���م وان انهاء تكليفهم 
سيضر بالعمل اإلداري لإلدارة 
نتيجة الختيار األس���ماء بشكل 
عشوائي من قبل الوكيل املساعد 
وه���م ميثلون الهي���كل اإلداري 
ل���إلدارة ودون الرجوع لإلدارة 
ف���ي اختيار وحتديد األس���ماء 

ناش���د 57 موظفا مكلفا في 
املني���ر بوزارة  الس���راج  إدارة 
الوزراء الشيخ  األوقاف رئيس 
جابر املب���ارك التوجيه بإيقاف 
قرار وزير األوقاف إنهاء تكليفهم 
وقال املوظفون لقد خاطب الوكيل 
املساعد لش���ؤون القرآن الكرمي 
إدارة  والدراس���ات اإلس���امية 
الشؤون اإلدارية بالوزارة بشأن 
إنهاء تكليفهم وقد خاطبت إدارة 
الشؤون اإلدارية بالوزارة إدارة 
السراج املنير بشأن إرسال بيانات 
صورة زنكوغرافية لكتاب متسك إدارة السراج املنير باملوظفني ال� 57املوظفني املدرجة أسماؤهم في 

)سعود سالم( عبداهلل احلربي مدير »اجلهراء التعليمية«مديرة املدرسة نهلة السعيد 

شاركت مدرسة ام البراء بنت 
صفوان ممثلة بقسم الداون 

في هذا امللتقى وذلك مبشاركة 
معلمات الرعاية الذاتية وهن: آمال 
الفضلي ومعالي املطيري وتهاني 
الظفيري وذلك بجهود جبارة من 

مديرة املدرسة مشاعل املياح.

وكيل »العدل« أكد لـ »األنباء« أن مطالب نقابة العدل على جدول مجلس اخلدمة املدنية واطلع عليها بنفسه

املاجد عن املليفي للقانونيني املضربني: أنا قانوني وسأطبق عليكم القانون
االنتخابية سواء عدد القضاة 
املش���رفني عل���ى اللج���ان أو 
قضاة الدوائر الرئيسية وكل 
االم���ور القضائي���ة التي من 
العملية  شأنها االشراف على 

االنتخابية.
وبالنسبة للجنتني االدارية 
والفنية من وزارة العدل قال 
املاجد انه مت تشكيل اللجنتني 
باشرافه شخصيا حيث ستكون 
مهمة اللجنة االدارية التجهيزات 
االدارية واملعاونة لسير العملية 
االنتخابية بالتنسيق مع وزارة 
أما بالنسبة للجنة  الداخلية، 
الفنية فب���دأت مهمتها والتي 
تتمثل في املرور على املدارس 
ومتابعة القاعات واستراحات 
القضاة ومت تش���كيلها وهي 
برئاس���ة املستش���ار نبي���ل 

الربيعة.
واعلن املاجد انه لن تكون 
او  هن���اك اجه���زة كمبيوتر 
حاس���بات آلية داخل اللجان 
االنتخابية او جلان الفرز مشددا 
على ان العملية ستسير بشكل 
يدوي كامل لضمان اكبر قدر من 

النزاهة والشفافية والدقة.
أسامة أبو السعود  ٭

املقب���ل وكيف  يوم االثن���ني 
سيتصرفون حيال ذلك اضاف 
قائا: م���ن يترك مق���ر عمله 
سيحتسب »غياب«، وسأطبق 
كل االجراءات القانونية، فنحن 
وزارة العدل وسنطبق القانون 
على كل موظ���ف يضرب عن 

عمله«.
وش���دد املاجد على التأكيد 
الع���دل امر  عل���ى »ان وزير 
القوانني بحذافيرها  بتطبيق 

على اجلميع«.
وبالنس���بة ملطالب نقابة 
العدل قال املاجد »مطالب النقابة 
املدنية  قدمت ملجلس اخلدمة 
وادرجت على جدول االعمال، 
ومبجرد تشكيل مجلس اخلدمة 
املدنية اجلديد سيقر الن هذا 
االمر تأكدت منه بنفسي النني 
ذهبت شخصيا لديوان اخلدمة 
ادراجه على  املدنية ورأي���ت 

جدول االعمال.
وكش���ف املاجد ان املجلس 
االعلى للقضاء اصدر امس قرارا 
اللجنة االستشارية  بتشكيل 
برئاسة املستشار احمد العجيل 
والتي تتولى مهمة االش���راف 
القضائي الكامل على العملية 

عليكم القانون«.
وردا على سؤال عن العقوبات 
التي س���تطبقها الوزارة بحق 
املضربني قال املاجد »سنصدر 
يوم االحد تعميم���ا باداء كل 
موظ���ف للعمل املطلوب منه، 
ومن يرفض العمل فس���نتخذ 
بحق���ه االج���راءات االداري���ة 

والقانونية الازمة«.
وردا على سؤال حول اعان 
نقاب���ة القانوني���ني تنظيمها 
اعتصام���ا واضرابا حاش���دا 
ام���ام ديوان اخلدم���ة املدنية 

أك���د وكي���ل وزارة العدل 
عبدالعزيز املاجد ان وزير العدل 
ووزير التربية والتعليم العالي 
احمد املليفي اصدر تعليماته 
بتحويل اي موظف يضرب عن 
العمل الى الشؤون القانونية 
وتوقي���ع العقوب���ات الازمة 

بحقه.
 وقال املاجد في تصريحات
ل� »األنباء« ان الوزير املليفي 
قام بجولة في مختلف ادارات 
وزارة الع���دل ام���س وناقش 
املضرب���ني ع���ن العم���ل من 
القانونيني وسألهم عن سبب 
اضرابهم وقال لهم »انا قانوني 
مثلكم، ما هي املواد القانونية 
التي تتحدث عن االضرابات، اال 

تهمكم مصالح الناس؟!
وتابع املاجد نقا عن الوزير 
املليفي »كل واحد عنده مطالب 
يقدمها ويؤدي العمل اللي عليه 
الناس«،  وال يعطل مصال���ح 
مشيرا الى ان احلكومة اجلديدة 
لديها توج���ه بزيادة الرواتب 

وحل املشاكل الفئوية كلها.
واض���اف املاج���د نقا عن 
الوزير املليفي قوله للمضربني 
عن العمل »انا قانوني وسأطبق 

عبدالعزيز املاجد

أحمد الكندري عبدالعزيز الشرثان
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