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أشاد بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها

وزير الدفاع :فخورون برجال الجيش البواسل المشاركين في «إعادة األمل»
كتب حم�سن الهيلم:
قام النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ،م�ساء �أم�س الأول ،بزيارة
ال��ق��وات الكويتية امل�شاركة يف
«�إع��ادة الأمل» بال�سعودية يرافقه
�سفري الكويت باململكة علي خالد،
ورئي�س الأرك��ان العامة للجي�ش
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حممد اخل�رض،
ووفد ع�سكري رفيع امل�ستوى وذلك
لتهنئتهم بحلول �شهر رم�ضان
املبارك.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع يف بيان
�صحايف �أم�س ،انه كان يف ا�ستقبال
ال�شيخ ن��ا��صر ال�����ص��ب��اح حلظة
و�صوله منطقة خمي�س م�شيط،
قائد املنطقة اجلنوبية اللواء
الركن عبدالله القفاري ،وقائد
قاعدة امللك خالد اجلوية بالقطاع
اجلنوبي اللواء الركن عبدالعزيز
القديري وقائد جمموعة الدفاع
اجلوي الرابعة اللواء الركن بندر
اجل��ب��ل ،وع��دد م��ن �ضباط القوة
الكويتية امل�شاركة.
و�أ�ضاف البيان انه �أقيمت بهذه
املنا�سبة م�أدبة افطار على �رشف
ال��ن��ائ��ب الأول لرئي�س جمل�س
ال�����وزراء��� ،ش��ارك فيها �أب��ن��ا�ؤه

امل�����ش��ارك��ون يف عملية «�إع���ادة
الأمل».
وذكر �أن النائب الأول وجه كلمة
للقوات الكويتية امل�شاركة هن�أهم
خ�لال��ه��ا ب��ح��ل��ول �شهر رم�ضان
املبارك معربا عن فخره واعتزازه
برجال اجلي�ش الكويتي البوا�سل
امل�شاركني يف عملية «�إعادة الأمل»
بال�سعودية التي «تربطنا معها
راب��ط��ة ال��دم والأخ���وة والتاريخ
امل�شرتك للبلدين».
كما نقل لهم «حت��ي��ات وتقدير
وتهنئة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ �صباح الأحمد ،و�سمو ويل
عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد،
و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك ،مبنا�سبة �شهر
رم�ضان املبارك �أعاده الله علينا
باليمن والربكات».
ومتنى لرجال اجلي�ش الكويتي
امل�شاركني يف اململكة التوفيق
والنجاح يف �إمت��ام مهامهم و�أداء
واجبهم الوطني م�شيدا بالروح
القتالية العالية التي يتمتعون بها
داعيا الله �سبحانه وتعالى �أن يدمي
نعمة الأم��ن والأم��ان على اململكة
ودول جمل�س التعاون اخلليجي
والأمة العربية واال�سالمية.

• الشيخ ناصر الصباح خالل اإلفطار مع ضباط وأفراد من القوات الكويتية

• ...ومع املشاركني في «إعادة األمل»

طلب نيابي لمناقشة التطورات اإلقليمية في جلسة اليوم

المجلس يوافق على «التأمين»

و«المناقصات» في المداولة األولى
كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

• جانب من اجللسة التكميلية

واف��ق جمل�س الأم��ة خ�لال جل�سته
التكميلية �أم�س على م�رشوع قانون
ب�ش�أن تنظيم الت�أمني والإ��شراف
والرقابة عليه يف مداولته الأولى
كما واف��ق على االق�ت�راح بقانون
لتعديل احكام قانون املناق�صات
العامة ،ووافق على تقرير جلنة

االع����داد مل����شروع اجل����واب على
اخلطاب الأمريي متهيد ًا لرفعه �إلى
�سمو �أمري البالد.
وقال رئي�س جمل�س الأمة :يف جل�سة
اليوم هناك طلب نيابي بالتن�سيق
مع وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخل���ال���د مل��ن��اق�����ش��ة ال��ت��ط��ورات
احلا�صلة يف الإقليم و�سنطلب عقد
اجلل�سة �رسية الطالع النواب على
�آخر التطورات».

العجمي :ندعو إدارة التنسيق بـ«التربية»
إلى تحديد موعد عاجل الختبارات الوظائف اإلشرافية
كتب حم�سن الهيلم:

• مطيع العجمي

��صرح رئي�س جمعية املعلمني الكويتية
مطيع العجمي خالل حفل ا�ستقبال املهنئني
ب�شهر رم�ضان قائالً« :نبارك لزمالئنا �شاغلي
الوظائف الرتبوية امل�ساندة اقرار كادرهم
والذي طال انتظاره منذ�سنوات طويلة وقد
حر�صنا يف اجلمعية على التوافق والتن�سيق
مع النقابات واجلمعيات املهنية املعنية
وبدعم من اع�ضاء جمل�س االمة».
وا�ستطرد�« :آم��ل �أن ي�ساهم ه��ذا الكادر يف
تعزيز وجود ا�صحاب هذه املهن يف امليدان
ال�ترب��وي وتوفري احل��واف��ز التي ت�سهم يف
ا�ستقطاب املزيد من الكوادر الوطنية خلدم
التعليم» ،الفتا �إلى �أن توفري البيئة املنا�سبة

والدعم لهذه الفئة �سينعك�س ايجابا على اداء
املعلمني واملعلمات يف امل��ي��دان وه��و ما
نحر�ص عليه يف اجلمعية ،منوها �إلى �أننا
مهما اعطينا هذه الكوادر الوطنية �سنكون
مق�رصين.
وتوجه العجمي با�سمه وبا�سم اع�ضاء اجلمعية
باملباركة جلميع �شاغلي الوظائف الرتبوية
امل�ساندة على اقرار كادرهم ،م�ضيفا «ونتمنى
لهم املزيد من حتقيق املكا�سب املعنوية
واملادية لهذه الوظائف».
وفيما يتعلق باختبارات الوظائف اال�رشافية
ق��ال العجمي :و�صلنا �إل��ى منت�صف �شهر
مايو و�أواخ��ر العام الدرا�سي ون�سعى �إلى
وجود ا�ستقرار الهل امليدان ،ولذلك ندعو
ادارة التن�سيق يف وزارة الرتبية �إلى حتديد

موعد عاجل الختبارات الوظائف اال�رشافية
وخ�صو�صا لبع�ض امل��راح��ل املقبلة على
االج��ازة ال�صيفية ال�سيما و�أن ع��دم حتديد
موعد االختبارات ي�ضع املعلمني واملعلمات
يف حالة من ال�ضبابية وعدم و�ضوح الر�ؤية يف
تلك املواعيد ،مطالبا باحلر�ص على �رضورة
تقدمي االختبارات واالع�لان عن موعدها يف
اقرب فر�صة لتهيئة االجواء املنا�سبة الداء
االختبارات.
و�أ�شار �إلى ان ت�أخر ن�رشة الوظائف اال�رشافية
كان �سببا يف ت�أخر موعد االختبارات لكن
هذا الت�أخري يجب �أن ال يدفع ثمنه املعلمني
واملعلمات ول��ذل��ك ن��ك��رر دعوتنا الدارة
التن�سيق ب�رسعة حتديد مواعيد االختبارات
للوظائفاال�رشافية التعليمية.

الموسى :صرف بدل خطر لوظائف
السالمة المهنية والهندسية
كتب �أحمد احلربي:
ك�شف مدير عام الهيئة العامة
للقوى العاملة �أحمد املو�سى ب�أن
ديوان اخلدمة املدنية وافق على
�رصف بدل خطر لوظائف التفتي�ش
ال�سالمة املهنية والهند�سية بقيمة
 35دينار ًا �شهري ًا.
و�أ�ضاف املو�سى �أن هذا البدل
يكون لوظائف تتطلب طبيعة
العمل فيها بتفتي�ش امل�صانع
واملواقع امليدانية حتت الإن�شاء
ب�صفة دورية.
وتوجه املو�سى بال�شكر لديوان
اخلدمة املدنية على تعاونهم
الدائم مع الهيئة.

• أحمد املوسى

«الشؤون» :تطبيق آلية دعم
المنتجات الوطنية الزراعية
كتب �أحمد احلربي:

ك�شف املتحدث الر�سمي لوزارة
ال�ش�ؤون الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التعاون عبد العزيز �شعيب عن
مبادرة الوزارة بعقد اجتماع رباعي
بني وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ووزارة التجارة واالحتاد الكويتي
للمزارعني والهيئة العامة ل�ش�ؤون
الزراعة والرثوة ال�سمكية ،حيث
مت خالل االجتماعي بحث ا�سباب
ا�ستياء املزارعني وامل�شاكل التي
• عبدالعزيز شعيب
تواجههم ف�ضال عن ا�سباب عدم
التعاون مع املنتج الوطني بال�شكل الالئق وعدم دعمه ومنحه الفر�صة
للتواجد يف الأ�سواق التعاونية ،م�شريا الى ان االجتماع خرج بعدة تو�صيات
اهمها تطبيق �آلية دعم املنتج الوطني وفتح الباب �أمام االحتاد الكويتي
للمزارعني لتنفيذ �آلية التعامل مع املنتجات التي يدعمها االحتاد وادخالها
الى اجلمعيات التعاونية وزيادة اعداد املنتجات الزراعية الوطنية يف
اجلمعيات لت�شهد طفرة غري م�سبوقة خالل الفرتة املقبلة.
و�أكد �شعيب ان ال�ش�ؤون والتجارة وهيئة الزراعة واحتاد املزارعني �ستبذل
الغايل والنفي�س من اجل دعم املنتج الوطني الذي ميثل م�صدر االمن
الغذائي اال�سرتاتيجي للكويت.

