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06
دعت جموع املعلمني إلى املشاركة في ندواتها حول الكادر

أثنى على إجراءات احلكومة البحرينية في تبني سياسة احلوار

طالب النواب مبد يد التعاون إلى رئيس الوزراء في توجهه السياسي الناجح

»املعلمني«: نواب أكدوا وقوفهم إلى جانب 
مطالب اجلمعية في جلسة 5 أبريل

اخلنفور خالل اللقاء وقوفه 
الكام���ل مع الكادر مش���يرا 
أوائل  أنه س���يكون من  الى 
املصوتني عل���ى اقراره وانه 
لن يتردد أبدا في تعزيز مكانة 
املادي���ة واملعنوية  املعلمني 
وقال: كم���ا وقفت مع زيادة 
العس���كريني فمن باب أولى 
ان نقف مع اخواننا املعلمني 
الذين يحملون لواء التربية 
والتعليم من أجل انارة دروب 

األجيال.

الدعم والتشجيع

اما النائب شعيب املويزري 
فأشار الى أن املعلم في الكويت 
الدعم  يستحق كل أش���كال 
والتشجيع خاصة انه يتحمل 
مسؤوليات جسيمة في بناء 
وتعليم أجي���ال هذا الوطن 
العزيز كما أنه يتحمل أعباء 
مضاعف���ة ومتزايدة في ظل 
التحديات الواسعة، واختتم 
املويزري حديثه قائال: اذا لم 
نقف مع اخواننا املعلمني فال 
خير فين���ا، فنحن لم نوفكم 
حقكم مهما عملنا فمستقبل 
أبنائن���ا بني أيديكم، وأنا بال 

شك مع اقرار الكادر.
اكد د.ضيف  املقاب���ل  في 
اهلل ابورمي���ة أن وقوفه الى 
جانب الكادر يأتي من واقع 
قناعته بضرورة منح املعلم 
كل االمتيازات التي يستحقها 
تقديرا جلهوده ورسالته ومن 
واقع احلاجة املاسة الى دفع 
خريج���ي الثانوي���ة العامة 
التعليم  لاللتح���اق مهن���ة 
وللمساهمة في توسيع قاعدة 
مشاركة الكوادر الوطنية في 
هذا املجال املهني احلس���اس 
والكبير واملؤثر ولتحقيق أكبر 

قدر من االكتفاء الذاتي.

الواضح���ة جلمي���ع النواب 
اقرار  حول أهمية وضرورة 
هذا القانون الذي من ش���أنه 
انصاف أهل امليدان ومن شأنه 
أيضا أن تكون له انعكاسات 
ايجابية على املسيرة التربوية 
بشكل عام وعلى االستقرار 
النفسي ألهل امليدان وتشجيع 
الك���وادر الوطنية للعمل في 

مجال التعليم.

أول المصوتين

النائب  أك���د  من جهت���ه 

وجهت جمعي���ة املعلمني 
الدعوة للمعلمني واملعلمات 
واألس���رة التربوية حلضور 
الندوات التي ستقيمها في اطار 
حتركها القرار القانون اجلديد 
الذي يشتمل  لكادر املعلمني 
على تعديالت جوهرية في رفع 
البدالت واملكافآت التشجيعية 
واالشرافية ومكافآت املؤهالت 
العلمية واالس���تحقاق بعد 
التقاعد وه���و القانون الذي 
خصص له يوم 5 ابريل ملقبل 
ملناقشته والتصويت عليه من 

قبل مجلس األمة.

3 ندوات

وقد ح���ددت جلنة الكادر 
املش���كلة من مجل���س ادارة 
الندوات  اجلمعية مواعي���د 
الثالث التي ستقيمها جميعا 
بدءا من الس���اعة الس���ابعة 
والنصف مس���اء مبش���اركة 
عدد من النواب حيث ستقام 
الندوة األولى في فرع اجلمعية 
مبحافظة اجلهراء - ضاحية 
القصر - يوم االثنني املقبل، 
يعقبها ي���وم األربعاء املقبل 
اقامة ن���دوة مماثلة في مقر 
الف���رع مبحافظ���ة األحمدي 
- ضاحية املنق���ف -، فيما 
الثالثة يوم  الندوة  س���تقام 
األح���د من األس���بوع املقبل 
الرئيسي للجمعية  املقر  في 

بالدسمة.
من جانب آخر أكد النواب 
د.ضيف اهلل أبورمية وشعيب 
املويزري وس���عد اخلنفور 
دعمهم الكامل لكادر املعلمني 
خ���الل لقائهم بفريق الدائرة 
الرابعة املشكل من قبل جلنة 
ال���كادر بجمعي���ة املعلمني 
وبرئاسة د.غازي العنزي الذي 
يس���عى الى ايصال الصورة 

شعيب املويزريد.ضيف اهلل أبورمية

متعب العتيبيسعد اخلنفور

الستكمال أوراق ترشيحهم للتوظيف في اجلهات احلكومية

»الديوان« يدعو 181 مواطنًا ملراجعته غداً األحد
دعا ديوان اخلدمة املدنية 181 
مواطنا ملراجعته غدا خالل وقت 
الدوام الرس����مي الستكمال أوراق 
ترشيحهم للتوظيف في اجلهات 
احلكومية املختلف����ة، وفيما يلي 

األسماء:
سعيد سالم راشد املري  ٭

فه����د احلمي����دي عبدالرحمن   ٭
العصيمي

جراح فيصل حسن خباز  ٭
محمد عبيد عبداهلل العازمي  ٭

بكر محمد سعد فرج  ٭
طالل مسلط ربيج العتيبي  ٭

يوسف خليل حاجي عبداهلل  ٭
عبدالرحم����ن حس����ني صق����ر   ٭

الشطي
علي محمد عبد الرضا علي  ٭
احمد ضاري حمد الظفيري  ٭

س����عدان  محم����د  موس����ى   ٭
الرشيدي

سليمان محمد عبدالعزيز السبيعي  ٭
خالد حمد محمد هادي  ٭

عبدالوه����اب رض����ا عبد علي   ٭
اشكناني

نواف تركي االسمر رحيل  ٭
فايز عيد خالد العازمي  ٭
خالد وليد خالد العلي  ٭

زع����ل  مطل����ب  عبدالعزي����ز   ٭
العازمي

عبداهلل زبار فهد الفضلي  ٭
وايل مشهور راشد العنزي  ٭

محمد محمود ابراهيم املطوع  ٭
حسن يعقوب طاهر املطوع  ٭

عبداهلل صالح حسني العجمي  ٭
مشعل صباح سريع العنزي  ٭

نواف مخلد سعد العنزي  ٭
عايد عبيان عيد الرشيدي  ٭

علي عبدالعزيز علي الغامن  ٭
حسني صالح عباس بوصفر  ٭

عبداهلل دليهي س����عد شويع   ٭
الهاجري

سعود سيف يوسف الشمري  ٭
فهد سليمان حسن رضا  ٭
خالد علي هالل احلربي  ٭

مبارك براك عايش العرادة  ٭
علي عبد الرضا مكي اسود  ٭

علي حسن فالح احمد  ٭
 ٭ عبدالرحم����ن عب����داهلل محمد 

الهاملي
فيصل علي سعيد العازمي  ٭
سعد صالح سعيد العجمي  ٭

الوه���اب عبداهلل  طالل عبد   ٭
االنصاري

مطلق فهد محمد العجمي  ٭
سلطان صقر عواض الرشيدي  ٭

مهدي جابر علي ذياب  ٭
مشاري تركي محسن العنزي  ٭

احمد بدر احمد عبداهلل  ٭
فهد راشد فهيد العجمي  ٭

جاج����ان  ع����ودة  محم����د   ٭
السليماني

طالل علي حسني السماك  ٭
س����ليك  مف����رح  عب����داهلل   ٭

الرشيدي
علي عبداهلل محمد العازمي  ٭

حمود عوض حمود اخلالدي  ٭
محمد فاضل محمد بومريوم  ٭

دعيج صالح ابراهيم اللهو  ٭
احم����د عدن����ان الس����يد احمد   ٭

الغربللي
معضد محمد اعجيان العجمي  ٭

عب����داهلل  احم����د  عب����داهلل   ٭
الديحاني

عبدالهادي دايخ دويخ وادي  ٭
مبارك خالد سالم الصباح  ٭
حسن ملفي محمد العجمي  ٭

خالد حمود عبداهلل ابو شيبة  ٭
احمد عبداملجيد محمد حاجية  ٭

جراح صالح فهد الدويلة  ٭
مشعل راشد محمد عرادة  ٭

فهد عايض مرزوق البنيان  ٭
محسن مانع محمد العجمي  ٭
مبارك ناصر محمد العجمي  ٭

أحمد عبدالهادي مبارك هادي   ٭
الرشيدي

محمد عباس ش����رهان حسن   ٭
عباس

احمد داخل مهنا املطيري  ٭
جاسم محمد عيسي حيدر  ٭

عبداهلل براك ميزر العازمي  ٭
ابراهيم أحمد ابراهيم اسماعيل   ٭

العبداهلل
فالح غازي عبيد البرازي  ٭

فه����د  عق����اب  عبدالرحم����ن   ٭
املطيري

يوسف س����امي سليمان العلي   ٭
السالم

فهد فارس خالد املطيري  ٭
س����عود عزي����ز عبدال����رزاق   ٭

الهاجري
حمد عبداالمير عباس بحروة  ٭

ناصر سالم ابراهيم نافع  ٭
حمود س����الم مجح����م عميرة   ٭

العازمي
محمد جعفر اسماعيل اجلزاف  ٭
عبداهلل عيسى محمد القطان  ٭

شايع داود سليمان الغنيم  ٭
سليمان احمد عمران العمران  ٭
احمد فندي محسن املطيري  ٭

راكان بدر فالح احلجرف  ٭
عبدالعزيز جابر االحمد الصباح  ٭
عبداهلل عبدالعزيز محمد الكندري  ٭
يوسف محمد يوسف املعتوق  ٭

مبارك غنيم وليد املطيري  ٭

عب����داهلل  ناص����ر  عب����داهلل   ٭
العتيبي

خالد زايد راوي العنزي  ٭
محمد يوسف يعقوب الصفي  ٭

خالد راضي رشيد الشمري  ٭
غريب راشد غريب العفاسي  ٭

قتيبة فيصل سالم الصقالوي  ٭
محمد جاسم محمد سياة  ٭

جابر محمد جابر العجمي  ٭
فهد مسلم فهد املويزري  ٭

خالد محمد شويرب العجمي  ٭
سيد يونس حسني سيد مسلم   ٭

سيد مصطفي
محمد خالد ابراهيم العتيبي  ٭
صالح سعد صالح احلوطي  ٭

جراح ضاحي فيصل العتيبي  ٭
عبدالوه����اب س����عيد محم����د   ٭

مبارك
عبدالعزي����ز نايف حس����يان   ٭

الدوسري
مساعد يوس���ف عبدالعزيز   ٭

الشيحة
يعقوب انور يعقوب النصر اهلل  ٭

 ٭ حمد سعود نهار العصفور 
الهاجري

مبارك احمد مناحي مبارك  ٭
سعد مشرف ابراهيم العنزي  ٭

عبداله����ادي  ب����در  يوس����ف   ٭
اجلبعة

عبداهلل عدنان صقر الصقر  ٭
مضح����ي  مش����عل  محم����د   ٭ 

الصليلي
سالم خالد احمد الربيعان  ٭

عثمان سلمان غامن الطويلع  ٭
احمد منيف مشعل الديحاني  ٭

فهد حجي مطلق الدويلة  ٭
عبدالرحمن عب����داهلل هويدي   ٭

الهاجري
بدر محمد علي محمد ش����مس   ٭

الدين
عبدالعزيز محمد عبد الرحيم   ٭

الهولي
علي جديع علي اجلديع  ٭

تركي فارس ناصر النون  ٭
بسام محمد تركي خلف  ٭

خالد محمد جاسم احلمدان  ٭
عب����داهلل فيص����ل عب����داهلل   ٭

الياقوت
صالح حسن صالح احمد  ٭

سالم محمد سلمان الهاجري  ٭
محمد ابراهيم ليلي مسيعيد  ٭

احمد راجح عبدالعزيز القحطاني  ٭
حمد مطر عاشور بشير  ٭

فواز بدر ناصر الهاجري  ٭
بدران سالم بدر البدر  ٭

متعب عبداهلل زايد املطيري  ٭
نواف خضير بداح الصليلي  ٭

ناص���ر محم���د عبداله���ادي   ٭
احلسيني

محم����د فيص����ل ضي����ف اهلل   ٭
العتيبي

جاسم محمد عبداهلل القعود  ٭
عبداحملس����ن احم����د عبداهلل   ٭

املرشد
عبدالعزيز محمد جواد الفيلي  ٭

مشاري مطر ادهام غنيم  ٭
 ٭ مشعل شعبان محمد العنزي

عبدالعزي����ز يعقوب يوس����ف   ٭
الدوسري

فالح فالح فالح العازمي  ٭
نواف جابر صباح الفضلي  ٭
فارس علي محمد الفارسي  ٭
حمود محمد حمود الهيلع  ٭

فهد عبدالعزيز حامد العنزي  ٭
خال����د ع����ارف عبدالوه����اب   ٭

العيسي
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭

البدر
طالل فاضل حسني البلوشي  ٭

عمر ذياب محمد الراجحي  ٭
راشد سويان فالح الهاجري  ٭

 ٭ ابراهيم سعود حمود املشحني
احمد بدر محمد بوقمبر  ٭

سعود غازي كدموس الديحاني  ٭
عيسى حمد علي العنزي  ٭

يوس����ف عبد احملس����ن خضر   ٭
الفارس

 ٭ يوس���ف عبدالعزيز سعود 
العازمي

علي حسني عبدالصمد االربش  ٭
عبدالعزيز احمد سيد جواد   ٭

الناصر
وليد خالد عبداهلل الدبيخي  ٭

معدي محسن شداد املطيري  ٭
فهد عطااهلل محمد الفريش  ٭

هادي فالح عبداهلل الدوسري  ٭
احمد فيصل يوسف السجاري  ٭

فهد ذعار شجاع العتيبي  ٭
سليمان محمد غازي املطيري  ٭

علي مروان علي الفقعان  ٭
سعد فهد غازي احلسيني  ٭

خالد محمد دابس الرشيدي  ٭
 ٭ جابر مشعان سعد الهاجري

صالح راشد محمد اخلشم  ٭
محمد علي عبدالعزيز الصفار  ٭
ابراهيم سمير عبدالرحمن البناي  ٭
علي عبدالهادي حسن القالف  ٭

مشاري سعد متيم عبيد  ٭
ناصر خالد محمد الكندري  ٭
عبداهلل سعد عيد العازمي  ٭

سعد محمد خميس الشمري  ٭
 ٭ ط����ارق عبداحلكيم وس����مي 

الوسمي
 ٭ سعد عبدالوهاب حافظ مسيعيد

راضي حبيب: نحّذر من زج املجتمع في الفتنة الطائفية
والبد أن يراعي الطرح الرقابي املصلحة العامة

جتمع منتديات الكويت: من حق دول التعاون 
مواجهة أي أخطار تهدد شعوبها في ظل منظومتها

الرقابي  يس���توعب الطرح 
املصلحة العامة وأقولها بني 
قوس���ني )التالحم الوطني( 
وأال يس���ارع في دفع عجلة 
االستعجال الشخصاني فقط 
الس���تعراض العضالت امام 
جمهور ناخبيه وعدم التصيد 
واستغالل الفرص على حساب 
ايقاظ الفنت املاحقة للتالحم 
الوطن���ي والش���عبي وزج 
الشعب الكويتي في ظلمات 

الفنت الطائفية.
وختم احلبيب كالمه: وتعد 
سياسة سمو رئيس الوزراء 
اخلارجية صمام امان الوحدة 
الوطنية له���ذا البلد والعمل 
على التج���اوز بالكويت عن 
املخاطر السياسية وينبغي 
على أعضاء مجلس األمة مد 
يد التعاون إليه بالعمل معه 
وإعانته على صقل وبلورة 

التوجه السياسي الناجح.

وفي هذا السياق، نحيي ما 
قامت به احلكومة البحرينية 
منذ بداي���ة األزمة في تبني 
احلوار الوطني مع املعارضة 
والتع���رف عل���ى مطالبهم 
للتوصل مل���ا فيه مصلح���ة 

للبحرين وشعبها.
 ونرفض نحن في جتمع 
منتدي���ات الكوي���ت املوقف 
الضبابي واملتراخي حلكوم����ة 
الش���يخ ناص���ر احملمد في 
التعاطي مع األحداث اجلارية 
في مملكة البحرين وكذلك ما 
يقوم به البعض من وسائ���ل 
اإلعالم املرئية واملقروءة في 
الكويت م���ن تأجيج الفتنة 
الطائفي���ة بالتصريح���ات 
الالمسؤول����ة والتعدي على 
دول اخلليج العربي وعلماء 
الدين، وندع���و اجلميع الى 
ان االلتزام بالتهدئة وضبط 
الن����ف���س واحلف���اظ على 
الوطني���ة لبلدنا  الوح���دة 
والتي أنع���م اهلل بها علينا، 
راجني اهلل تعالى ان يحفظ 
شعوبنا وأوطانن��ا اخلليجي��ة 
والعربية واإلسالمية من كل 

مكروه.

موقع درع اجلزيرة في اململكة 
العربي���ة الس���عودية وهو 
يأخذ االوامر من القيادة في 
السعودية، وليس من الكويت 
حتى ُيس���أل عن ذلك رئيس 

وزراء الكويت.
وتابع: وهذا األمر يفهمه 
اجلميع، لذا فالس���ؤال الذي 
يطرح نفس���ه ملاذا يثار مثل 
ان قائد  هذا االستجواب مع 
قوات درع اجلزيرة قد صرح 
بأنه ليس من صالحيات درع 
اجلزيرة التدخل في الش���أن 

الداخلي للبحرين؟
وزاد: فمتى يعي البعض 
ان لكل مقام مقاال ولكل زمان 
حاال وان ليس كل ما يعرف 
يقال، وليس كل ما يقال حضر 
اهله، وليس كل ما حضر اهله، 
حان وقته، وليس كل ما حان 

وقته صح قوله؟!
ان  ينبغ���ي  وأض���اف: 

مجلس التع���اون الكامل في 
مواجهة جميع األخطار التي 
تهدد شعبها ومصاحلها متحدة 
في ظل منظومة األمانة العامة 
الكامل  للمجلس وااللت���زام 
مبا ص���در عنه من اتفاقيات 
ومعاهدات أبرزها ما مت توقيعه 
في املنامة أعوام 1982 � 2000 
وهو تش���كيل درع اجلزيرة 
واتفاقية الدفاع املشت��رك بني 
دول اخلليج والذي يتي���ح 
ألي دولة ان تطلب املساندة 
العس���كرية في اي وقت اذا 
ارتأت خطرا يهدد ش���عبها 

ومنشآتها احليوية.
 والبد لنا في هذا املوقف 
ان نذك���ر بأن والء ش���عوب 
اخللي�����ج من السّنة والشيعة 
لبلدانه���م وحكوماتهم التي 
بايعوه���ا، ونؤكد في الوقت 
نفس���ه على حق الش���عوب 
اخلليجي���ة في اب���داء الرأي 
واملطالبة باحلقوق االجتماعية 
واالقتصادية واملشاركة في 
التجمع�������ات والتظاهرات 
الس���لمية من خ���الل األطر 
الدس���تورية والقانوني����ة 

لكل دولة.

عل���ى خلفية ما تردد عن 
ع���زم بعض الن���واب تقدمي 
استجواب إلى رئيس الوزراء 
بحجة ع���دم ارس���ال قوات 
الباحث  درع اجلزيرة، حذر 
االسالمي الشيخ راضي حبيب 
من مغبة وقوع فتنة طائفية 
في الكويت، وقال حبيب في 
تصريح صحافي ل� »األنباء« 
ان ما يحصل في البحرين شأن 
سياسي داخلي بحت واعتصام 
مدني مبطالب شعبية تتعلق 
بتحسني املعيشة، وال ينطبق 
عليه القيام باعتداء عسكري 
حتى يتم ارس���ال قوة درع 
اجلزيرة لردع���ه ألنه ليس 
من شأنه ردع االعتصامات 
املدنية وإمنا انشئ على أساس 
اتفاقي���ة ال���دول اخلليجية 
الس���ت في حالة اي اعتداء 
عس���كري خارجي يهدد امن 
الدول اخلليجية الست وان 

صّرح املنسق العام لتجمع 
منتديات الكويت االلكترونية 
د.فالح العم���رة بأن التجمع 
قد اجتمع مساء امس األول 
للتباحث حول ما يجري على 
الساحة اخلارجية من األحداث 
البحرين  املتعلقة مبملك���ة 
وما حدث فيها، ومت في هذا 
االجتماع اصدار قرار باإلجماع 
مبشاركة التجمع في املهرجان 
اخلطابي ال���ذي تقيمه كتلة 
التنمية واالصالح في ساحة 
التغيير، وقد أصدر التجمع 
البي���ان التالي: »تضامنا مع 
مملكة البحرين الشقيقة وما 
يح���دث فيه���ا: تابعنا ببالغ 
األسى واحلسرة ما حدث في 
مملكة البحرين الشقيقة من 
أحداث غريبة ودخيلة على 
مجتمعاتنا اخلليجية بني أبناء 
الش���عب الواحد والتي كان 
املسبب الرئيسي فيها تغليب 
النعرة الطائفية البغيضة من 
قبل بعض األطراف اخلارجية 
التي ال تريد للبحرين حكومة 
وشعبا االستقرار والرفعة. 
وإذ نؤك���د نح���ن في جتمع 
منتدي���ات الكويت حق دول 

راضي حبيب

دعوة جميع 
وسائل اإلعالم 

إلى التزام التهدئة 
وضبط النفس 
للحفاظ على 

الوحدة الوطنية


