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السويفان: إقرار زيادة مكافآت حملة 

الماجستير والدكتوراه يتوافق مع مطالبنا

»الزراعة« تدعو إلى رفع كفاءة
 تسويق المنتجات الزراعية

 دعت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة السمكية امس الى 
ضرورة رفع كفاءة تسويق املنتجات الزراعية بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية رغم وجود املنافسة في استيراد هذه املنتجات.
وقال احملاضر من ادارة التس����ويق واالستثمار بالهيئة اسماعيل 
الصديقي في ندوة عن اهمية تس����ويق املنتج����ات الزراعية ان هناك 
تعاونا وتنسيقا مع جهات متخصصة مثل شركة املنتجات الزراعية 
واالحتاد الكويتي للمزارعني وجمعيات املنتجات الزراعية في املناطق 

الزراعية بالكويت وذلك من اجل تطوير االنتاج.
واضاف ان هناك مش����روعا يدرس حالي����ا لتطوير وحتديث نظم 
التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية خالل السنوات الثالث املقبلة 
ويتضم����ن نظاما آليا للمنتجات الزراعية. واش����ار الى انه من املزمع 
عقد اتفاقي����ات جديدة لتطوير كفاءة املنت����ج الزراعي بغية محاولة 
الوصول الى االكتفاء الزراعي للكويت.واكد ان الهيئة تعمل على تطوير 
املنتجات الزراعية من خالل اعتماد املزارع على تطوير انتاجه وليس 
اعتماده فقط على االيرادات املالية السنوية من الهيئة. وعلى صعيد 
التسويق قال ان للهيئة جهة ادارية مختصة ببيع منتجاتها الزراعية 
قامت ببيع اكثر من 20 الف ش����تلة في عام 2008 بايراد اكثر من 150 
الف دينار، مشيرا الى ان من مهام الهيئة اعداد دراسات وابحاث بشأن 

تسويق منتجاتها.

أعربت جمعي����ة املعلمني عن 
ارتياحها ملوافقة اللجنة التشريعية 
البرملانية ف����ي مجلس االمة على 
زيادة بدل احلصول على شهادة 
الدكت����وراه من 20 الى 400 دينار 
وبدل املاجستير من 20 الى 200 
ادارة  دينار. وذكر عضو مجلس 
جمعية املعلمني وأمني الصندوق 
جمال السويفان ان ما أقرته اللجنة 
التش����ريعية جاء متوافقا مع ما 
سبق وان طالبت به اجلمعية في 
املذكرة الت����ي رفعتها الى وزيرة 
السابقة نورية الصبيح  التربية 

خالل سبتمبر من العام املاضي، وفي مشروع »ميثاق مع املعلم« الذي 
دعت الى التوقيع عليه من قبل مرش����حي مجلس االمة احلالي والذي 
طالبت فيه بتحس����ني اوضاع املعلمني واملعلمات اصحاب الشهادات 

العليا من حملة املاجستير والدكتوراه.
 واشار السويفان الى ان االقتراح الذي تقدمت به اجلمعية ينص 
على منح احلاصل على شهادة املاجستير من املعلمني واملعلمات مكافأة 
مالية تصل الى 250 دينارا واحلاصل على ش����هادة الدكتوراه مكافأة 
مالية تصل الى 500 دينار وذلك بهدف تش����جيع العاملني في السلك 
التعليمي على رفع مستوى شهاداتهم العلمية ومنحهم احلوافز املناسبة 
وحقهم من التكرمي املادي املناسب نتيجة جهودهم وسعيهم لالرتقاء 
مبستواهم وقدراتهم، وأضاف ان موافقة اللجنة التشريعية البرملانية 
على هذا املشروع ستكون لها انعكاسها االيجابي وان اآلمال تتجه اآلن 

الى ضرورة سرعة اقرار هذا املشروع من قبل املجلس.

في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل »العدل« باإلنابة في افتتاح ملتقى اإلدارات القانونية

الحماد: تكثيف الجهود لتيسير وسائل حل النزاعات التجارية
 دع����ا نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية راشد احلماد امس الى تكثيف اجلهود 
لتيس����ير وسائل حل النزاعات في مجال التجارة 

الدولية.
جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه وكيل وزارة 
العدل باالنابة د.محمد االنصاري مبناسبة افتتاح 
امللتقى الثاني لالدارات القانونية الذي ينظمه مركز 

التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون اخلليجي 
ويستمر يومني.

واض����اف ان حقائق االح����داث »جتعلنا ننظر 
بعني االهتمام الى الدور القانوني والتش����ريعي 
القانونية  ل����الدارات  الذي ميكن  واالستش����اري 
ان تلعب����ه وطني����ا واقليميا في اط����ار ما يتبناه 
ويستحدثه املجتمع الدولي من نظم وقواعد على 

جميع املستويات«.

وطالب امللتقى باختيار افضل التدابير والنظم 
التي من ش����أنها تعزيز ونشر الثقافة التوعوية 
القانونية وعلى وجه اخلصوص املمارسات التي 
تتعلق بصياغة العقود التجارية وما تتضمنه من 

شروط خاصة باللجوء الى التحكيم.
ومتنى احلماد أن »يتوصل امللتقى الى صياغة 
قرارات وتوصيات مناسبة وفاعلة لتحقيق االهداف 
املأمولة ملصلحة متطلبات انظمتنا الوطنية ولتعزيز 

اواصر التعاون والتكامل بني مجتمعاتنا اخلليجية 
الواحدة«.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة مركز 
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون اخلليجي 
خالد املضاحكة في كلمته ان املركز يستهدف نشر 
الوعي القانوني والتحكيمي على املستويني اخلليجي 
والدولي عن طريق طرح املوضوعات املس����تجدة 

على الساحة اخلليجية ودراستها وفحصها.

جمال السويفان


