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بعد طول انتظار

»األوقاف«: تسكين المعلمين
بالوظائف اإلشرافية التدريسية

38 قاضيًا يحضرون برنامجًا حول المنازعات التجارية

وفد جمعية الصحافيين يشارك
في اجتماعات اتحاد الصحافيين العرب

الكويت تقدم مليون دوالر تبرعًا طوعيًا 
لمفوضية األمم المتحدة لالجئين

دورة لتأهيل
موظفي »الزراعة«

أفاد مدير ادارة االرش���اد الزراعي ف���ي الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. غامن السند بتنظيم 
دورة تدريبية ملوظفي الهيئة حتت عنوان »جودة املياه 

باملزارع السمكية أهميتها وطرق قياسها«.
واشار الى ان الدورة ستقام خالل الفترة من 15 وحتى 

19 اجلاري في قاعة التدريب مببنى الهيئة في الرابية.

وذكر أنه س���يحاضر في ال���دورة د. مص��طفى محمد 
خبير امراض االس���ماك واالستزراع السمكي، وستشمل 
احملاور جودة املياه ومصادره���ا واخلواص الفيزيائية 
لها، واخلواص الكيميائية والط���رق احلقلية واملعملية 
واالمراض البيئية املرتبطة بتدهور جودة املياه في املزارع 

السمكية.

يلزم لتخفيف األعباء اإلنسانية 
امللقاة على عاتقها.

واضاف ان املفوضية السامية 
لالجئ���ن تعمل بجه���د لتقدمي 
العون لضحايا النازحن داخليا 
في نزاعات مسلحة اخرى كتلك 
التي جترى حاليا في أفغانستان 

وباكستان.

جنيڤ � كونا: قدم املندوب 
الدائم للكويت لدى االمم املتحدة 
الدولية في جنيڤ  واملنظمات 
السفير ضرار رزوقي مساهمة 
الكويت الطوعية االستثنائية 
للمفوضية بقيمة مليون دوالر 
الى املفوض الس���امي لالجئن 
انطونيو غيتيريس، وذلك إدراكا 
من الكويت للدور الذي تقوم به 
في مناطق النزاعات، السيما في 

البلدان العربية واالسالمية.
وأكد السفير رزوقي اهمية 
اجلهود االنس���انية التي تقوم 
بها املفوضية لتقدمي العون الى 
الالجئن ف���ي كل ارجاء العالم 
ومنها اعم���ال االغاثة اجلارية 

حاليا في شمال اليمن.
وأوضح السفير رزوقي ان 
اجلهد الدولي لرعاية الضحايا 
في اليمن وفى أماكن اخرى رافقه 
حترك كويتي عبر جمعية الهالل 
التي سارعت  الكويتي  االحمر 
بنقل املؤن واملساعدات االنسانية 

الطارئة في املناطق املتضررة.
وشدد على اهمية الدور الذي 
تلعبه مفوضي���ة االمم املتحدة 
لالجئن في رعاية ضحايا احلروب 
الدعم  والنزاعات ودعا لتعزيز 
الدولي لها. كما أعرب الس���فير 
رزوقي عن استعداد الكويت لدعم 
املنظمات الدولية لتقدمي كل ما 

يغ����ادر البالد ظهر اليوم وفد 
الى  جمعية الصحافين متوجها 
القاهرة للمشاركة في اجتماعات 
األمان����ة العامة واملكت����ب الدائم 
لالحتاد والتي يش����ارك فيها 50 
من النقب����اء واألمناء العامن من 
19 دول����ة عربية. وميثل الكويت 
ف����ي ه����ذه االجتماع����ات رئيس 
اجلمعية الزمي����ل احمد بهبهاني 
وبصفته نائ����ب رئيس االحتاد 
الع����ام للصحافين العرب وأمن 
س����ر جمعية الصحافين الزميل 
فيصل القناعي بصفته رئيسا لوفد 

الكويت وعضوية الزمالء اعضاء 
أم����ن الصندوق  االدارة  مجلس 
الراش����د، وفاطمة حسن  عدنان 
وعبداحلميد الدعاس وجاسم كمال 

ودهيران ابا اخليل. 
اعم����ال  ويتضم����ن ج����دول 
التقرير  االجتماع����ات مناقش����ة 
املالي ومناقشة العالقة بن احتاد 
الصحافين العرب واالحتاد الدولي 
للصحافين واعتماد املش����روع 
املعدل للنظام االساسي لالحتاد 
وتعزي����ز دور وفاعلي����ة احتاد 
الصحافين العرب في اطار التعاون 

مع النقابات واالحتادات الوطنية 
لالعضاء كما س����يتم مناقش����ة 
مشروع تقرير احلريات املقدم من 
رئيس جلن����ة احلريات باالحتاد 
وبحث اوض����اع حرية الصحافة 
والتطورات في فلسطن والسودان 
والصومال. جتدر االشارة الى ان 
االحتاد العام للصحافين العرب 
حصل على العضوية االستشارية 
باملجلس االقتصادي واالجتماعي 
باجلامعة العربية وأيضا العضوية 
االستش����ارية ب����األمم املتح����دة 

ومنظماتها املتخصصة.

يفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون 
االسالمية املستشار راش����د احلماد البرنامج الذي 
ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
ألعضاء السلطة القضائية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي والذي يتضمن مجموعة ورش عمل 
حول املنازعات التجارية، وسيلقي مدير املعهد وكيل 
محكمة االستئناف املستشار جمال الشامري كلمة 
يستهل بها اجللسة االفتتاحية للبرنامج الذي يحضره 

38 قاضيا من الكويت ودول مجلس التعاون حيث 
يحضر ثالثة قضاة من اململكة العربية السعودية 
وثالثة من كل من مملكة البحرين وقطر واالمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان واجلمهورية اليمنية 
اضافة الى 20 قاضيا من اعضاء السلطة القضائية 
بالكويت. وستبدأ اجللسة االفتتاحية للبرنامج في 
الساعة التاس����عة صباح اليوم بفندق املارينا تبدأ 
عقبها جلسات العمل املكثفة التي تستمر ملدة يومن 

متتالين على ان يختتم البرنامج اعماله غدا.

ليلى الشافعي
الوكيل املس����اعد  ص����رح 
الك����رمي  الق����رآن  لش����ؤون 
والدراسات االسالمية عبداهلل 
البراك ببداية العمل في تسكن 
املعلمن بالوظائف االشرافية 
التدريسية. وتقدم بالشكر الى 
القيادين بوزارة االوقاف  كل 
والشؤون االس����المية، وعلى 
رأس����هم نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
واالوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد، وذلك 
على موافقته الكرمية في بداية 

االمر والتي ذللت الصعاب والعقبات أمام هذا املوضوع.
وتابع: ان املوافقة على تسكن الوظائف االشرافية التدريسية 
جاءت بعد جهد كبير وعمل مستمر في طرح املوضوع للمناقشة 
مرات عديدة وعقد عدة اجتماعات للسادة الوكالء املساعدين لهذا 
اخلصوص، وقد أثمرت هذه اجلهود وبحمد اهلل تعالى املوافقة على 
تعين أول دفعة من الوظائف االشرافية التدريسية داخل قطاع 
الدراسات االسالمية وسيأتي بإذن اهلل تعالى التعين وتسكن 
باقي الوظائف على دفعات متقاربة طبقا حلاجة العمل الوظيفية 

في مراكز دور القرآن الكرمي أو مراكز ادارة السراج املنير.
وذكر البراك ان اللجنة اخلاصة بالوظائف االشرافية جتتمع 
بش����كل اسبوعي لتسريع التنصيب بالوظائف وتبذل كل ما في 
وس����عها من جهد للعمل على تعين من تنطبق عليهم الشروط 

من اخلبرات.
وواصل البراك ايضا الشكر ملديري االدارات ومراقبيهم ورؤساء 
االقس����ام واللجان اخلاصة بالوظائف االشرافية على تواصلهم 
الدائم في العمل وعقد االجتماعات اخلاصة بهذا املوضوع وطرحه 
للمناقش����ة عدة مرات واعطائه الكثير م����ن أوقاتهم واهتمامهم 
به حتى متت املوافقة على تعين أول دفعة وتس����كن الوظائف 
االشرافية والتدريسية داخل قطاع الدراسات االسالمية وشؤون 

القرآن الكرمي.

عدنان الراشد فيصل القناعي

عبداهلل البراك

أحمد بهبهاني

ضرار رزوقي يسلم شيك التبرع


