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مجلس الوزراء: لم ُيتح للحكومة تقدمي رأيها
الدستوري واملالي في تقارير اللجان البرملانية

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا 
صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء، وبعد االجتماع صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
اطلــع مجلــس الــوزراء فــي اجتماعــه 
االســتثنائي على مجريات جلســة مجلس 

األمة المنعقدة الثالثاء ١٠ الجاري وما تضمنه 
جدول أعمال الجلســة مــن تقارير اللجان 
البرلمانية المختصة التي لم يتح للحكومة 
خالل اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم 
رأيها الدستوري والمالي حيالها وهو ما دعا 
الحكومة إلى أن تطلب من مجلس األمة عبر 
بيان تلته أثناء الجلسة إلعادة التقارير إلى 
اللجــان البرلمانيــة ذات العالقة للوصول 

إلــى حلــول تحقق األهــداف التي حرصت 
الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة 
ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس األمة، إال 
أن الحكومة لم تمّكن من ذلك مما اضطرت 
معه إلى مغادرة الجلسة واالعتذار عن عدم 
حضور جلســة مجلس األمــة أمس وعقد 
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتدارس 

الخيارات المتاحة.

ن فاضطرت إلى مغادرة اجللسة احلكومة طلبت إعادة التقارير للجان لكنها لم ُمتكَّ

فيصل النواف: رفع اجلاهزية القتالية لقوات احلرس الوطني
قام نائــب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ فيصل النواف 
إلى معسكر الصمود،  بزيارة 
وكان فــي اســتقباله وكيــل 
احلرس الفريق الركن م.هاشم 

الرفاعي وكبار القادة.
النواف عــددا من  وتفقــد 
الوحدات، وشدد على استمرار 
خطط التأهيل ورفع اجلاهزية 
القتاليــة لدى قــوات احلرس 
الوطني ليكونوا دائما على أهبة 
االستعداد في حماية مقدرات 
البــالد. وخالل الزيــارة اطلع 
على التجهيزات اجلارية لتنفيذ 
مترين «أسد اجلزيرة ٥»، الذي 
يعتبــر أحــد أكبــر التمارين 
القتالية على مستوى الوحدات 
املقاتلة واملساندة في احلرس 
الوطني لالطمئنان على جاهزية 
القــوات وقدرتهــا على تنفيذ 
املهام املوكلة إليها، مؤكدا أهمية 
التمارين امليدانية في محاكاة 
الواقــع وإكســاب املنتســبني 
املهارات الالزمة إلدارة األزمات 
والعمل كفريق واحد، مثنيا على 
جهــود القائمني على التجهيز 
للتمرين وتوفير كل اإلمكانات 
لضمان جناحه وحتقيق أهدافه 
االستراتيجية. كما قام النواف 
بزيــارة إلى وحدة موســيقى 
احلرس الوطني، واستمع إلى 
ايجاز عن موســيقى احلرس 
منذ تأسيسها وما شهدته من 

التدريبية من عزف منتسبي 
موســيقى احلــرس الوطني، 
مشيدا باألداء املتميز واملستوى 

املســتخدمة فــي املؤسســات 
العسكرية املرموقة، ما يضمن 
متيز موسيقى احلرس الوطني 
املناســبات  ومشــاركاتها في 
املختلفــة، ومــا تقــوم به من 
رفع الروح املعنوية للمنتسبني 
خالل العروض العسكرية.وفي 
نهايــة اجلولة، وجــه النواف 
ببذل اجلهــود لصقل خبرات 
ومهارات املنتسبني، مؤكدا أن 
احلــرس الوطني منذ انطالق 
مسيرته يسخر كل اإلمكانات 
الالزمــة لالرتقــاء بالعنصــر 
البشــري فــي كل املجــاالت 
باعتباره ركيزة التطور وضمان 
النجاح فــي حفظ أمن الوطن 
وحماية مقدراته في ظل قيادته 

الرشيدة.

الراقي، داعيا إلى االستفادة من 
اآلالت واملعدات املتطورة التي 
تواكب أفضل اآلالت املوسيقية 

تفقد معسكر الصمود وأشرف على جتهيزات مترين «أسد اجلزيرة»

الشيخ فيصل النواف خالل زيارته معسكر الصمود بحضور كبار القادة

جانب من االستعدادات لتنفيذ مترين «أسد اجلزيرة»

تطور، وأهم املشــاركات التي 
تقوم بها داخل وخارج الكويت، 
واســتمع إلى إحــدى الفقرات 

٢٨ فنانًا قدموا ٧٦ تصميمًا لطوابع تتويج امللكة إليزابيث

أسامة دياب

أقامــت اجلمعية الكويتيــة لهواة 
الطوابع والعمالت فــي مكتب البريد 
باجلابريــة أول مــن أمــس محاضرة 
امللكــة  ومعــرض «طوابــع تتويــج 
اليزابيــث الثانية ١٩٥٣»، للباحث في 
العالقات الكويتية - البريطانية وأمني 
سر اجلمعية عيسى دشتي، بحضور 
الشــيخة هالــة بــدر احملمــد، ونائب 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.عادل 
العبدالرزاق وأعضاء اجلمعية وجمع 

من املهتمني.
في البداية، قال عيســى دشتي إن 
احملاضــرة واملعرض ضمن أنشــطة 
اجلمعية لدعم أعضائها لعرض ما لديهم 
من مجموعات خاصة من طوابع لزيادة 
الثقافة حول هذه الهواية، وحتدث عن 

مناسبة تتويج امللكة اليزابيث الثانية 
عام ١٩٥٣، وحفلها الذي كلف ٤ ماليني 
دوالر تقريبــا، واســتغرق اإلعداد له 

١٦ شهرا.
وأضاف دشــتي أن أحد املتطلبات 
األساسية حلفل التتويج كانت الطوابع 
وحينها مت إرسال دعوات إلى الفنانني 
في أوائل شــهر مارس من أجل تسلم 
رســوم أو صــور أو تصاميــم لوجه 
امللكة الســتخدامها في تصميم طابع 
التتويج، الفتا الى أنه مت إعطاء الفنانني 
واملصممــني احلرية الكاملــة من قبل 

جمعية الطوابع امللكية.
وبني أن إدارة اخلدمــات البريدية 
ومدير دار ســك العملــة امللكية قامت 
مبقابلة أشهر مصورة واختيارها وهي 
دوروثي ايلدجن وأخذت الصورة التي 
التقطتها مع عمل بعض رتوش فنية 

على الصــورة من قبل املصمم ادمون 
دوالك على أن تستخدم بشكل رسمي في 
املطبوعات الرسمية املختلفة باململكة، 
الفتا الى تقدمي ٧٦ تصميما لهذه املناسبة 
من قبل ٢٨ مصمما، وبعد عمل الكثير 
من التعديالت واألخذ باملالحظات على 
التصاميم املقدمة من الفنانني مت االتفاق 
على اختيار ٤ تصاميم مختلفة من قبل 
أربعــة فنانني وترجع تصاميمهم إلى 
الفنان م.ك فارار بيل، والفنان إدغار جي 
فولر، والفنان مايكل غومان، واملصمم 

ادمون دوالك.
وحول تفسير ألوان الطوابع، أوضح 
دشــتي أنها حتمل رســائل ومضامني 
متنوعة فاللون األحمر القرمزي يدل 
على القيمة األساســية للرســالة، أما 
األزرق البحري فيدل على قيمة الرسائل 
الدولية، واألخضــر الداكن املصفر أو 

األزرق الرمــادي مت طلبهــا من احتاد 
البريــد العاملــي UPU خلدمات البريد 

احملدودة.
وقــدم شــرحا عن معانــي ورموز 
تصميــم طوابع التتويج ومنه اإلطار 
النباتي احمليط بصورة امللكة بالطابع 
األحمر القرمزي والتي تعبر عن السالم، 
أما النبتة املوجودة في اجلهة السفلى 
اليسرى للطابع األزرق البحري، فتشير 
إلى وردة النرجس البري وهي الوردة 
الوطنية لويلز حيث اعتمدت عام ١٩٠٦، 
وباقة الورود بالطابع األزرق الرمادي 
الداكن فهي ترمز إلى اململكة املتحدة، 
مبينــا أن اخلتــم اخلاص باملناســبة 
يحمــل صــورة رســم تــاج القديس 
long life» إدوارد، باإلضافة إلى جملة

the Queen» أي عاشت امللكة أو العمر 
املديد للملكة.

دشتي: حفل تتويج امللكة ١٩٥٣ كّلف ٤ ماليني دوالر واستغرق اإلعداد له ١٦ شهرًا

مجموعة من الطوابع امللكية الشيخة هالة البدر وعيسى دشتي ومجموعة من احلضور خالل املعرض

اخلالد تلقى دعوة من نائب رئيس اإلمارات 
حلضور معرض ومؤمتر الدفاع الدولي

تلقــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفاع 
باإلنابــة الشــيخ طالل اخلالــد دعوة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي وزير الدفاع، حلضور الدورة 
السادسة عشــرة ملعرض ومؤمتر الدفاع 
الدولي (آيدكس ٢٠٢٣) والدورة السابعة 
ملعرض الدفاع واألمن البحري (نافدكس 
٢٠٢٣) واللذين ســيقامان فــي العاصمة 
أبوظبي خالل الفتــرة من ٢٠ ولغاية ٢٤

فبراير املقبل.
وقد تسلم النائب األول لرئيس مجلس 

الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفاع 
باإلنابة الدعوة خالل استقباله صباح امس 
بقصر الســيف لســفير اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة لدى البالد د.مطر النيادي، 
وقد أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة 
الكرميــة، والتــي تعكس عمــق العالقات 
التاريخيــة الراســخة والروابط األخوية 
املتينة التي جتمع الكويت بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
 كما جرى خالل اللقاء بحث أهم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام املشترك، وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل بني البلدين 

الشقيقني.

سيقام في العاصمة أبوظبي خالل الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ فبراير املقبل

الشيخ طالل اخلالد يتسلم الدعوة من سفير اإلمارات د.مطر النيادي

إيداع مبالغ مكافأة الصفوف األمامية
في حسابات مستحقيها من العسكريني

«الشؤون» : حصر أعداد الوظائف الشاغرة 
بكل القطاعات متهيدًا لتسكينها

عبدالهادي العجمي

قال املتحدث الرســمي لــوزارة الدفاع 
العقيد الركن فهد املطيري إن الوزارة بدأت 
في عمليــة إيداع مبالــغ مكافأة الصفوف 
األماميــة فــي حســابات مســتحقيها من 

العسكريني.
النائــب األول لرئيــس  وقــد أصــدر 
مجلــس الوزراء ووزيــر الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد قرارا 
وزاريا بتشــكيل جلنة مختصة للنظر في 
التظلمات اخلاصة مبكافأة الصفوف األمامية 

للعسكريني وذلك حرصا منه على حصول 
كل مســتحق من الضباط وضباط الصف 

واألفراد على حقه في هذه املكافأة.
وســتبدأ اللجنة املختصة في مباشرة 
أعمالها اعتبارا من األسبوع املقبل، وميكن 
التقدم بطلب التظلم من خالل موقع (سهل 
احلكومي/ وزارة الدفاع/ تظلمات الصفوف 
األمامية) أو من خــالل املوقع اإللكتروني 
kuwaitarmy. لرئاسة األركان العامة للجيش

gov.kw (إدارة خدمــة املواطــن ـ تظلمات 
الصفوف األمامية) والقيام بتعبئة البيانات 
املطلوبة للنظر فيها من قبل هذه اللجنة.

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» من مصــادر خاصة 
في وزارة الشــؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة، ان الوزارة عملت على حصر 
أعداد الوظائف الشــاغرة في كل قطاعات 
الوزارة متهيدا إلطالق عجلة التسكني وفقا 

لضوابط وشــروط ديوان اخلدمة املدنية 
خالل الفترة املقبلة، متوقعة املصادر أن يتم 
التسكني قبل نهاية السنة املالية احلالية.
علــى صعيــد آخــر، أشــارت املصادر 
إلى اعتمــاد الدفعة الثالثــة لبدل اإلجازة 
للموظفني، متوقعة ان تكون في حسابات 

املستحقني بداية األسبوع املقبل.

منصور العتيبي بحث مع السفير السعودي 
العالقات املتميزة بني البلدين

التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
العتيبي مع سفير خادم احلرمني الشريفني 
لدى الكويت سمو األمير سلطان بن سعد بن 

خالــد بن محمد آل ســعود. ومت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات األخوية املتميزة 

بني البلدين الشقيقني.

السفير منصور العتيبي مستقبال سفير خادم احلرمني الشريفني سمو األمير سلطان بن سعد

ملشاهدة الڤيديو

م رئيس قوة اإلطفاء العام كرَّ
اجلهات املشاركة في «شامل ٨»

م رئيس قــوة اإلطفاء العــام الفريق  كــرَّ
خالــد املكراد وبحضور نائــب رئيس القوة 
لقطاع املكافحــة اللواء جمال ناصر اجلهات 
املشاركة في مترين شامل، ونقل لهم حتيات 
وتقدير النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد، وإشــادته بجهودهــم املبذولة 

التي استمرت عدة أشهر طوال فترة التجهيز 
للتمرين،.

وحث الفريق املكراد اجلهات املشاركة على 
االستمرار مبتابعة نتائج التمرين واخلروج 
بالتوصيات والدروس املستفادة من التمرين 
وتطبيقها على أرض الواقع للتعامل مع أي 

حادث.

الفريق خالد املكراد واللواء جمال ناصر مع املكرمني واحلضور

شكاوى من صعوبة األحياء.. والفلسفة في مستوى الطالب

جانب من الطلبة في قاعة االختبارات

عبدالعزيز الفضلي

واصل طلبة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي 
اختبارات الفصل الدراسي األول 
للعام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، 
حيث قدم طالب الصف الثاني 
عشر القسم العلمي اختبار مادة 
األحياء، بينما أدى طلبة القسم 
األدبي اختبار مادة الفلســفة، 
على أن يؤدي طلبة القســمني 
اختبار مادة اللغة االجنليزية 

اليوم اخلميس. 
وحول مستوى االختبارات 
يــوم أمــس أكدت مصــادر من 
داخل امليدان التربوي لـ«األنباء» 
أن اختبــار مادة الفلســفة كان 
مبســتوى الطالب، اما اختبار 

مادة األحيــاء كان صعبا جدا، 
موضحة أنه: وفق مراجعتنا له 
اتضح انه من داخل املنهج ولكن 
صيغته مختلفة وصعبة على 

الطالب وغير مفهومة.

وأضافت املصادر أن بعض 
اللجان قامــت بإدخال معلمني 
للطلبة لشرح لهم السؤال فقط 
حتــى يكــون واضحــا لديهم، 
منوهة الــى ان بعض املعلمني 

فوجئوا بالصيغة وقالوا كأنها 
اختبارات تالئم سنة أولى طب! 
جاء ذلك بعد عدد من الشكاوى 
من الطلبة من صعوبة االختبار. 
من جانبها، قالت نائب رئيس 
جلنة االختبارات في ثانوية أم 
احلكم بنت أبي سفيان التابعة 
ملنطقــة الفروانيــة التعليمية 
املديرة املســاعدة فــي ثانوية 
الطاهــرة بنت احلــارث د.منى 
قاسم إنه  كانت هناك حالة غياب 
لطالبة من الصف الثاني عشر 
القسم األدبي، الفتة إلى أن سير 
عملية االختبارات سارت على ما 
يرام، وفق اإلجراءات واألنظمة 
املعمــول بهــا من قبــل وزارة 
التربية. وبدورها ذكرت الطالبة 
شيخة العنزي من الصف الثاني 

عشر القســم األدبي أن اختبار 
الفلسفة اتسم بالسهولة  مادة 
والوضــوح متمنيــة التوفيق 

جلميع الطلبة والطالبات.
أفــاد نائب  ومــن جانبــه، 
رئيــس جلنة فلســطني املدير 
املســاعد لثانوية فهد الســالم 
للبنني عبداهللا علي إســماعيل 
بأنه مت التجهيز مســبقا لفترة 
االختبارات عــن طريق عرض 
لوائــح الغش على الشاشــات 
الـخـارجـيـــة  واللوحــات 
للمـدرسـة والتشديد على عقوبة 
الغش، باإلضافة إلى استخدام 
وســائل التواصــل االجتماعي 
للمدرســة، لإلبالغ عن مواعيد 
التي  االختبــارات واملعلومات 

تخص االختبارات.


