
محليات
االحد 16 يونيو 2013

16

أص����درت بع����ض القوى 
السياسية وقوى املجتمع املدني 
بيانا بشأن تورط حزب اهلل 
وامليلشيات الطائفية وايران 
وروسيا في اجلرائم االنسانية 
ضد الشعب السوري جاء فيه: 
»يتابع العالم احلرب الدائرة 
على الش����عب السوري على 
الطائفي،  البعث  أيدي نظام 
كما يتاب����ع العالم تورط ما 
يسمى ب� »حزب اهلل« اللبناني 
واملليشيات الطائفية وإيران 
وروس����يا في ه����ذه احلرب 

لصالح النظام الوحشي.
وال ش����ك ان ذل����ك ميثل 
انس����انية كب����رى  جرمي����ة 
سيسجلها التاريخ في صفحات 
اخلزي والعار، وميثل انتهاكا 
صارخا لكل القوانني واألعراف 
الوقت نفسه،  الدولية. وفي 
فإن هذا التدخل الس����افر من 
أطراف خارجية ضد الشعب 
الس����وري ولصال����ح نظام 
مجرم ميثل مؤش����را خطيرا 
على ادخال املنطقة بأسرها 
ف����ي أتون حالة م����ن التوتر 
واالقتتال والفوضى، وهو ما 
يهدد استقرارها وحاضرها 

ومستقبلها. ان ذلك التورط 
املدان ليس ببعيد عن أطماع 
الطائفي  املش����روع االيراني 
الذي يسعى لتشكيل جغرافيا 
طائفية متتد من طهران الى 
بيروت، ويحاول منذ سنوات 
املنطق����ة  الس����يطرة عل����ى 
وحتويله����ا الى منطقة نفوذ 
ألطماعه مبقدراتها وثرواتها 
االس����تراتيجي  وموقعه����ا 
وعقيدتها السمحة. ومن هنا، 
فإن دول املنطقة كافة شعوبا 

وحكومات مطالبون ب�:
1 � التحرك الفوري التخاذ 
مواقف عاجلة وحاسمة ترفض 
هذا التورط الطائفي من ايران 
وما يس����مى ب� »حزب اهلل« 
الطائفية في  وامليليش����يات 
املنطقة، وتدين هذه االبادة على 
الهوية ضد الشعب السوري. 
2 � املبادرة بتقدمي مزيد من 
الدعم املادي واملعنوي للشعب 
السوري املشرد داخل بالده 
وخارجها ، وحل مش����كالت 
الالجئني الصحية والتعليمية 
واالجتماعية وحمايتهم من 
عمليات االبتزاز التي ميارسها 
من ماتت ضمائرهم. 3 � السعي 

اجلاد لتشكيل رأي عام عربي 
ضاغط على احلكومات التخاذ 
مواق����ف قوي����ة وضاغط����ة 
على ايران وروس����يا ووقف 
التج����اري معهما  التب����ادل 
وتخفيض مستوى السفراء 
والتهديد بقطع العالقات حتى 
يتوقفا عن مس����اندة النظام 
الس����وري املجرم عس����كريا 
وسياس����يا بهذا الشكل الفج 
الذي يتابعه العالم. 4 � دعم 
الشعب السوري باالمكانات 
املتاحة حلمايته، ومبا يصد 
العدوان عنه ويناصر ثورته 
ونحي����ي به����ذا املق����ام جهد 
املتميز في  الكويتي  الشعب 
مساعدة املرابطني واملجاهدين 
والنازحني وبفضح املشروع 

الطائفي املشني باملنطقة.
كم����ا ال يفوتنا االش����ادة 
الفضيلة  مبوقف أصح����اب 
علماء األمة � باجتماعهم املنعقد 
بالقاهرة مؤخرا � فيما تضمنه 
من دعم للش����عب وش����جب 
للنظام الطائفي وحلفائه ونقد 
للمواق����ف العربية والدولية 
اخلجولة وفتح باب التطوع 
لشباب األمة لنصرة اخواننا 

في سورية.
وغني عن البيان هنا فإن 
موقف املنظمات الدولية وفي 
مقدمتها مجلس األمن واألمم 
املتحدة مازال موقفا ضعيفا 
ومتخاذال وعلى األمم املتحدة 
التحرك لتحمل مسؤوليتها 
النقاذ ش����عب يقتل على يد 
جالديه، كما نطالب ش����تى 
املنظمات الدولية واحلقوقية 
في العالم بتحمل مسؤولياتها 
في ادانة هذا التورط من جانب، 
والعمل على توثيق اجلرائم 
التي تقترفها ميليش����يات ما 
يسمى ب� »حزب اهلل« وايران 
وروسيا من مجازر وانتهاكات، 
وتقدميها للمحكمة اجلنائية 
الدولية واألمم املتحدة التخاذ 
مواقف عقابية حاس����مة ضد 
كل املتورطني في هذه احلرب 
الوحشية ضد الشعب السوري، 
ان ما يجري في سورية من 
مجازر على يد النظام اجلائر 
مبساعدة ما يسمى ب� »حزب 
الطائفية  اهلل« وامليليشيات 
وايران وبدعم روسي، ميثل 
وصمة عار في جبني االنسانية 
لن ميحوها الزمن، وان صمود 

الشعب السوري الصابر في 
وج����ه هذه احلرب يس����جل 
تاريخا ناصعا في صفحات 
كفاح الشعوب من أجل العزة 
واحلرية، ومهم����ا تواصلت 
املج����ازر ومهما ط����ال الزمن 
ومهما تورط املتورطون فإن 
الش����عب السوري سينتصر 

بإذن اهلل تعالى.
وان القوى السياسية وقوى 
املجتمع املدن����ي في الكويت 
تعلن رفضه����ا وادانتها لهذا 
التورط اخلارجي في سورية 
وتعلن تضامنها ودعمها لثورة 
الشعب السوري، داعني اهلل 
ل����ه بالنصر امل����ؤزر واقامة 
دولة احلق واحلرية والعزة 
والكرام����ة واحت����رام حقوق 
اإلنسان )واهلل غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
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اإلصالحي����ة  احلرك����ة 
الكويتية / ح����راك � احلركة 
الدستورية اإلسالمية � االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � جتمع 
ثوابت األمة � كتلة العدالة � 

احلركة السلفية

اس���بانيا. وب���دوره حتدث 
د.محمد بنعبود عن مدينة 
تط���وان املغربية كجزء من 
العربي االندلس���ي  التراث 
االسباني حيث كان للمدينة 
دور مهم م���ن خالل تدريب 
واعداد عدد كبير من الباحثني 
في الدراسات العربية خالل 
القرن���ني املاضيني، ثم متت 
االشارة الى االعمال املنشورة 
حول تط���وان، املدينة التي 
اعلنت كموق���ع تراث عاملي 
في عام 1987 من قبل منظمة 
اليونس���كو، حيث جند في 
العناصر االساسية  املدينة 
التي متثل الت���راث العربي 
العمارة،  االندلس���ي: ف���ن 
العامة واخلاصة،  املكتبات 
العادات والتقاليد االجتماعية، 

احلركة الثقافية في املدينة 
وكان للباحث���ني من مدينة 
تط���وان مس���اهمة كبيرة 
في اث���راء »مكتب���ة العالم 
 ،»www.wdi.org« »الرقمية
هذا املشروع املهم الذي ترعاه 
اليونسكو. وشرح  منظمة 
بنعبود بطريقة علمية كيفية 
ابراز االص���ول العربية في 
التراث االس���باني بطريقة 
صحيحة، حيث حتدث عن 
التراث  الرسامني والكتاب، 
الت���راث  البيليوغراف���ي، 
املوسيقي والهندسة املعمارية 
احلض���ري  والتخطي���ط 
»العم���ارة، املياه، النوافير، 
املس���اجد«، املنس���وجات، 
دباغة اجللود، الس���يراميك 

وغيرها.

كرس���ي عبدالعزيز سعود 
البابطني للدراسات العربية 
في جامعة اشبيلية املتعلقة 
بنشر اللغة والثقافة العربية 
وتقدير قيمة التراث العربي 
امللموس وغير امللموس في 

نظمت مؤسس���ة جائزة 
البابطني  عبدالعزيز سعود 
لالبداع الش���عري محاضرة 
دولية بعنوان »أهمية التراث 
التراث  العربي كجزء م���ن 
االسالمي«، وذلك من خالل 
البابطني  كرسي عبدالعزيز 
للدراسات العربية، وأقيمت 
احملاضرة في جامعة اشبيلية 
باقليم االندلس في اسبانيا، 
والقى احملاض���رة د.محمد 
بنعبود استاذ تاريخ العصور 
الوسطى في جامعة عبداملالك 
السعدي مبدينة تطوان في 
املغرب. في بداية احملاضرة 
حتدث مدير كرسي عبدالعزيز 
البابطني للدراسات  سعود 
العربية في جامعة اشبيلية 
د.رفائيل بالنسيا عن اهداف 

د.رفائيل بالنسيا ود.محمد بنعبود أثناء احملاضرة

دعت التخاذ مواقف عاجلة لدعم ونصرة الشعب السوري

»البابطني« تنظم محاضرة عن أهمية التراث العربي

قوى سياسية ومدنية: ما يحدث في سورية جرمية إنسانية كبرى

يحتوي على العديد من عالم االستكشافات والسينما التربوية وقصص من القرآن

احلسن: »تعاونية الروضة« تطلق أندية »صيّف ويانا« اليوم
من القرآن الكرمي واملهارات 
الفنية والرياضية مثل كرة 
القدم والرسم وركن الطبخ 
والتسلية باللغة اإلجنليزية 
الرح���الت  إل���ى  إضاف���ة 
التي  الترفيهية والعلمية 
من خاللها يستكشف األبناء 

هواياتهم ومهاراتهم.
وأض���اف احلس���ن أن 
الهدف الرئيسي هو تنمية 
ثقاف���ة الطفل م���ن نواح 
عديدة وتقوي���ة مهاراته 

العقلية والفنية واإلبداعية 
في بيئة تربوية إيجابية 
حيث ميكنه من املشاركة 
والتطور وأن يحصل على 
اخلبرة واملرح والتسلية 
والتعليم في وقت واحد، 
كما نحث أولياء األمور على 
تسجيل أبنائهم ملا له من 
أثر في بناء الثقة ألطفالهم 
ومتتعهم بإجازة صيفية 

مفيدة.
محمد راتب  ٭

الرابع من شهر يوليو املقبل 
لفئات عمرية متعددة منها 
نادي املب���دع الصغير من 
سن 3 الى 5 سنوات لألوالد 
والبنات ونادي الفتيان من 
سن 6 الى 10 سنوات ونادي 
الفتيات من س���ن 6 حتى 

13 سنة.
وأش���ار احلسن الى أن 
النادي يحتوي على العديد 
م���ن عالم االستكش���افات 
والسينما التربوية وقصص 

أعل���ن رئي���س اللجنة 
االجتماعية وأمني الصندوق 
الروضة وحولي  بجمعية 
التعاونية جاسم احلسن 
عن انط���الق باقة منوعة 
م���ن األنش���طة الصيفية 
لعام 2013 من ضمنها نادي 
الروض���ة الصيف���ي الذي 
يحمل ف���ي جعبته الكثير 
من الهدايا واملفاجآت حتت 
شعار »صيف ويانا«، وذلك 
جاسم احلسن ابتداء من اليوم األحد حتى 

علمت »االنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الش���ؤون ان الوزارة وضعت انطالق العمل 
بإنشاء هيئة القوى العاملة ضمن اولوياتها 
لهذا انكب قطاع العمل وعدد من املستشارين 
القانونيني في الوزارة على إعداد كافة اخلطوات 
اخلاصة بوضع إنشاء الهيئة موضع التنفيذ 
س���واء لناحية الهيكل التنظيمي الوظيفي او 
القرارات اخلاصة بإطالق العمل وفق قانون 

إنشاء الهيئة او الالئحة التنفيذية.
وكشفت املصادر ان ترش���يحات الوزارة 

في إطار التحركات النقابية التي يقوم بها 
مجلس إدارة نقابة إيكويت للبتروكيماويات 
واللقاءات الدورية مع قيادات مؤسسة البترول 
الكويتية وقيادات الشركات النفطية في القطاعني 
العام واخلاص، التقى رئيس مجلس إدارة النقابة 
ارشيد الهاجري ومحمد الفرهود نائب العضو 
البترول  املالية مبؤسسة  املنتدب للش���ؤون 
الكويتية، وبدر الشراد العضو املنتدب للشؤون 
اإلدارية والتدريب، في إطار مناقشة دعم العمالة 
الكويتية في الشركات النفطية التي متتلك فيها 

املؤسسة أجزاء وتشارك في إدارتها.
 وأش���ار الفرهود والشراد الى أن القيادات 
النفطي���ة لديها قناعة تام���ة بضرورة املضي 
قدم���ا في عملية دعم العمالة الوطنية واتخاذ 
خطوات فاعلة نحو انطالقتها املستقبلية ودعم 
تطوير املشروعات والشراكة الناجحة مع القطاع 
إيكويت للبتروكيماويات تقدم  اخلاص، وان 
دليال واقعيا على هذه الشراكة الناجحة، وأن 
اجلميع يتطلع في املرحلة القادمة للمزيد من 

لتعيني مدير عام للهيئة ونوابه الثالثة وفق 
الهيكل التنظيمي جاهزة لرفعها إلى مجلس 
الوزراء العتمادها مبينة ان التعيني سيكون 
من داخل الوزارة الس���يما ان أبرز املرشحني 
ملنصب املدير العام للهيئة هو وكيل الوزارة 
عبد احملسن املطيري وفق املصادر. متوقعة ان 
يتم رفع مذكرة بالترشيحات ملجلس الوزراء 
خالل الفترة القليلة املقبلة ورمبا بعد صدور 

قرار احملكمة الدستورية.
 ٭بشرى شعبان 

الدع���م للعنصر الوطن���ي، وإلعطائه الفرص 
الوظيفية لكي يتبوأ املكانة الالئقة به خاصة 
في ظل التوجه اجلديد جلميع الدول اخلليجية 
لالهتمام بعمالتها الوطنية وتسكينها وإحاللها 

محل العنصر األجنبي. 
وأكد الهاجري ض���رورة إعطاء املزيد من 
الدعم للعنصر الوطني بالشركة، وأن استمرار 
اإلدارة في دعم العنصر الوطني س���يكون له 
اثره االيجابي الكبير في املستقبل على جميع 

املشروعات التي تقوم بها الشركة.
كما تناول اللقاء ايضا مناقشة قضية دعم 
تطوير العمالة الوطنية بالشركة، وأكدت النقابة 
أن اإلستراتيجية اجلديدة يجب أن تكون دائما 
تراعي لتطلعات املوظفني الكويتيني باألساس، 
وأن النقابة تدعم أي إس���تراتيجية تطويرية 
وحتديثية في املرحلة القادمة شريطة أال يؤثر 
على مصالح املوظفني وحقوقهم ومكتسباتهم 
الوظيفية، أو أن يكون هناك اي تأثير سلبي 

على العمالة الوطنية.

املنطقة واملساهمة في توفير 
املشروبات والعصائر واملياه 
خالل فترة االختبارات وعمل 

مظالت لعدد من املدارس.
وأض����اف االنص����اري ان 
اللجن����ة االجتماعي����ة وافقت 
على تخصيص مبلغ من زكاة 
الشهداء  اموال اجلمعية السر 
بالتنسيق مع بيت الزكاه، كما 
قامت بعمل مس����ابقة لتحفيظ 
الق����رآن الكرمي وس����اهمت في 
دعم املراكز احلكومية باملنطقة 
بصفة شهرية مع صبغ محوالت 
الكهرباء ومحوالت املواصالت 

وعمل دورات مياه باملمشى.
وذكر انه سيتم االستعداد 
لتسجيل الطالب املتفوقني من 
ابناء املنطقة بغرض تكرميهم 
من خالل حفل يتم الحقا حتديد 
موع����ده، موضحا أن اجلمعية 
قام����ت بعمل لوح����ة فنية في 
نهاي����ة ش����ارع عبدالعزيز بن 
باز وتك����رمي مديرة مدرس����ة 
بدر السيد رجب الرفاعي، كما 
قامت بتنظيم املعرض االول في 
مدرسة ليلى القرشية وتوفير 
سيارة خدمات للفروع وصبغ 

األنصاري: افتتاح فروع قطعة »2« 
لتعاونية اليرموك بعد عيد الفطر

االعمدة لتحديد السرعة باملنطقة 
وتوفير شاشة ذكية في مدرسة 

بحرة االبتدائية.

محمد راتب   ٭
 ٭

أعلن أمني الصندوق ورئيس 
جلن����ة اخلدمات ف����ي جمعية 
اليرم����وك التعاوني����ة فيصل 
االنصاري عن اقتراب توصيل 
التيار الكهربائي لفروع األنشطة 
االستثمارية في القطعة 2 قريبا، 
على أن يكون االفتتاح عقب عيد 

الفطر املبارك.
وقال االنصاري في تصريح: 
ان����ه مت توفير خدم����ة تأمني 
السيارات بالعمولة، الفتا إلى 
أن ثم����ة جملة من االنش����طة 
االجتماعية قامت بها اجلمعية 
مؤخرا تتمثل في رصد مبلغ 1500 
دينار للمختارية وذلك لتنفيذ 
مشاريع ضرورية ومستعجلة 
وتزيني اجلمعية للمنطقة خالل 

االعياد الوطنية.
ان  الى  واش����ار االنصاري 
اجلمعية س����اهمت في ش����غل 
فراغ����ات ومثلثات الش����وارع 
وزرعها بالنخيل الضفاء صورة 
جمالية كما قامت مؤخرا بتسيير 
رحل����ة عم����رة لعم����ال وخدم 
املساهمني وش����اركت بافتتاح 
حديقة قطعة »2«، عالوة على 
فيصل االنصاريعمل صيانة كاملة الحدى مدارس 

»نقابة إيكويت« التخاذ خطوات 
فاعلة في دعم العمالة الوطنية

»الشؤون« جتهز النطالق العمل بهيئة القوى العاملة

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

�صيانة التكييف املركزي

 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف

خدمة 24 �ساعة

ثالجات - فرايزرات -برادات 

مظالت ال�صادق
مظالت

قمـا�ش

تركيب مظالت ا�صباين وا�صرتايل

&99654940
60633286

لـــــــــإليجـــــــــــار

9 7 6 4 6 6 2 5
2 3 7 2 7 6 3 4

سرداب في املنقف
ق 4 - ش 17 - عمارة 64

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

دايــــنــــنـــــج آرت

خصم50

%

2052

20KD

189B-BCV

10KD20 KD 40 KD

حتــــف وهــــدايا - ساعـــات گبــيــرة
 أطقــم شــوك ومالعــق - مبـاخر

مرگز النقي - الشويخ - شارع اجلملة - بجانب هوم آرت

24831273 - 24813384

20
13

/8
/1

0 -
 20

13
/6

/1
ن 0

س م
/2

01
3/

22
0/

ك 
 - 

ع


