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في ختام فعاليات تمرين «لؤلؤة الغرب »2018

الخضر :لنعمل بكل تفا ٍ
ن لخدمة
ومصلحة الوطن
• ال�شيخ نا�رص ال�صباح م�ستقب ً
ال �سفري �أوكرانيا

النائب األول استقبل سفراء أوكرانيا
والهند وسويسرا وروسيا
ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،مبكتبه يف نادي �ضباط
اجلي�ش ،ام�س كل على حدة� ,سفري اوكرانيا لدى البالد
فالدميري تولكا�ش  ،حيث رحب النائب الأول بال�ضيف
 ،كما مت خالل اللقاء مناق�شة �أهم الأمور و املوا�ضيع
ذات الأهتمام امل�شرتك  ،وقدم ال�سفري له ر�سالة خطية
من قبل نظريه وزير الدفاع الأوكراين تت�ضمن دعوته
لزيارة بالده لبحث �سبل التعاون بني البلدين .
كما ا�ستقبل �سفري الهند لدى البالد ك.جيفا �س�أغار
 ،حيث رحب به ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
الودية ومناق�شة �أهم الأم��ور �ضمن حمور الزيارة ،
وقدم ال�سفري له ر�سالة خطية من قبل نظريه وزير
الدفاع الهندي تت�ضمن دعوته لزيارة بالده لبحث �سبل
التعاون بني البلدين.

وا�ستقبل النائب الأول �سفري �سوي�رسا لدى البالد
ال�سيد د.بينيديكت غوبلر ،حيث مت خ�لال اللقاء
مناق�شة الأمور ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيزها
بني البلدين ال�صديقني .
كما ا�ستقبل �سفري رو�سيا االحت��ادي��ة ل��دى البالد
نيكوالي ماكاروف  ،حيث رحب بال�ضيف  ،ومت خالل
اللقاء تبادل الأحاديث الودية و مناق�شة �أهم االمور
واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك  ،كما قدم ال�سفري
له ر�سالة خطية من قبل نظريه وزير الدفاع الرو�سي
تت�ضمن دعوته لزيارة بالده لبحث �سبل التعاون بني
البلدين .
هذا وقد �شكر النائب الأول نظراءه وزراء الدفاع على
هذه الدعوة الكرمية  ،م�شيد ًا بعمق العالقة بني
بالدهم والكويت .

• حممد اخل�رض م�صافح ًا امل�شاركني يف التمرين

كتب حم�سن الهيلم:
برعاية و ح�ضور رئي�س الأرك��ان
العامة للجي�ش الفريق الركن حممد
اخل�رض ،اختتمت �صباح �أم�س مبنطقة
الأدي��رع فعاليالت مترين «ل�ؤل�ؤة
الغرب  ،»2018والذي قام بتنفيذه
اجلي�ش مب�شاركة احلر�س الوطني
وبالتعاون مع القوات الفرن�سية.
هذا وقد ا�ستمع اخل�رض فور و�صوله
�إل���ى �إي��ج��از م��ن م��دي��ر امل�رشوع
النهائي العقيد الركن بندر ال�شمري
ا���س��ت��ع��ر���ض م��ن خ�لال��ه جمريات
و�سيناريو التمرين اخلتامي،
و�إمكانيات وقدرات القوات امل�شاركة
فيه  ،وتبادل وجهات النظر حولها،

• اخل�رض وال�سفرية الفرن�سية وكبار القيادات يف جولة تفقدية

بالإ�ضافة �إلى �أهم املواقف التعبوية
التي �سوف تتخلل جميع مراحل
�سيناريو التمرين.
وقد �أكد اخل�رض يف ختام فعاليات
التمرين  ،على حر�ص ودعم النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
على املوا�صلة والتطوير امل�ستمر
للتمارين والتي ينفذها اجلي�ش
الكويتي ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف
القوات ال�شقيقة وال�صديقة ،كما
�أعرب �سعادته عن فخره واعتزازه
مل��ا و�صل �إل��ي��ه منت�سبو اجلي�ش
وامل�شاركون بالتمرين من م�ستوى
وجاهزية وق��درة على �أداء املهام
والواجبات بال�شكل الذي �شاهده.

كما �أعرب اخل�رض �أنه من الواجب
على اجلميع احلر�ص والعمل ملا
فيه م�صلحة الكويت ،والعمل بكل
تفان خلدمة هذا الوطن املعطاء،
���س��ائ� ً
لا ال��ل��ه ع��ز وج���ل التوفيق
وال�سداد للجميع  ،و�أن يدمي على
وطننا الغايل نعمة الأم��ن والأمان
واال�ستقرار حتت ظل قيادة �سمو �أمري
البالد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ �صباح الأحمد ،و�سمو ويل
العهد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء.
جدير بالذكر �أن مترين « ل�ؤل�ؤة
الغرب  »2018قد انطلقت فعالياته
يف  11احلايل ،وي�سعى �إلى حتقيق
�أه����داف ال��ت��دري��ب لتنفيذ مفهوم
التعاون الع�سكري يف التخطيط

لإدارة العمليات امل�شرتكة  ،وفق
منظومة عمل موحدة للو�صول ايل
درجة عالية من امل�ستوى العملياتي
والتدريبي للواحدات الع�سكرية
امل�شاركة فيه.
ح����ضر خ���ت���ام ال��ت��م��ري��ن وك��ي��ل
احل��ر���س ال��وط��ن��ي ال��ف��ري��ق الركن
ها�شم ال��رف��اع��ي ،ومم��ث��ل رئي�س
الأرك����ان الفرن�سي ق��ائ��د القوات
البحرية الفرن�سية يف املحيط
الهندي الأدم�يرال ديدييه مالتري،
و�سفري فرن�سا لدى الكويت ماري
ما�سدوبوي ،و�أع�ضاء جمل�س الدفاع
الع�سكري ،وعدد من قيادات اجلي�ش
واحلر�س الوطني ووزارة الداخلية
والقوات الفرن�سية.

• عادل العبداجلادر متحدث ًا للزميل جعفر حممد

انطلقت بهدف جمع الوطن العربي تحت مظلة ثقافية واحدة

العبدالجادر لـ«تلفزيون الشاهد»:
أطلقوا علي«طبيب المجالت المريضة»
• «العربي» تطبع اآلن  80ألف نسخة

متابعة �أحمد يون�س:
�أك��د رئي�س حترير جملة العربي
ع��ادل العبداجلادر ،ان املجلة
انطلقت بر�ؤية من �صاحب ال�سمو
الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد قبل
 60عاماً ،و�ضمت منذ ت�أ�سي�سها
رم��وزا ثقافية و�أدبية من الوطن
العربي.
و�أ�ضاف خالل لقائه مع الإعالمي
جعفر حممد يف برناجمه و�سع
�صدرك على تلفزيون «ال�شاهد»،
�أن �سيا�سة املجلة التحريرية
و�سطية قومية عروبية مت�صاحلة
مع كل الأدي��ان وكان هدفها جمع
الوطن العربي حتت مظلة ثقافية
واحدة.
وفيما يلي تفا�صيل اللقاء:
• ملاذا نتغنى مبا�ضي جملة العربي
وال نتحدث عن حا�رضها؟
 جملة العربي حالي ًا مل تختلفكثريا عن الوقت املا�ضي ،ولكن
اختلف ال��ق��ارئ ،ففي املا�ضي
كانت املجلة متداولة فى كل �شارع
وفريج ،خا�صة �أنها بد�أت ملونة
قبل املجالت امل�رصية واللبنانية
يف جميع �صفحاتها وه��ذا يرجع
لذكاء القائمني على �رشاء املطابع
وكان على ر�أ�سهم �صاحب ال�سمو
�أمري البالد �صاحب فكرة املجلة،
ويعد �أحمد الثقاف هو الرجل
اخلفي وراء �إ�صدارها ،كما حملت
املجلة ر�سالة و�سطية قومية

عروبية مت�صاحلة مع كل الأديان
وكان هدفها جمع الوطن العربي
حتت مظلة ثقافية واحدة.
• ه��ل ط��ور �سليمان الع�سكري من
امل��ج��ل��ة؟ وك��ي��ف ج��اء ق���رار تعيينك
رئي�سا للتحرير؟
 مر على املجلة �أ�سماء كبريةمنها �أح��م��د زك��ي و�أح��م��د بهاء
الدين و �سليمان الع�سكري الذي
ك��ان �صاحب ر�ؤي���ة ا�ست�رشافية
ف�أ�س�س ندوة العربي ،وقام بعمل
درا�سة مل تري النور وهي م�ؤ�س�سة
العربي الثقافية ،ثم جئت �أنا
للعربي للتجديد فيها حيث بد�أت
املفاو�ضات معي للإ�رشاف عليها،
علي طبيب املجالت
فكانوا يطلقون ّ
املري�ضة ،وبالفعل قبلت وعملت
درا�سة طموحة للتطوير ،واحلقيقة
امل�س�ؤولون يف القطاع العام كانوا
متعاونني معي واكت�شفت طاقات
�شبابية هائلة ،ثم توليت من�صب
رئي�س التحرير منذ � 4سنوات.
• كم تبلغ ميزانية توزيع املجلة
وكيف يتم توزيعها؟
 تقوم �إحدى ال�رشكات بتوزيعاملجلة وحت�صل على مليون و200
�ألف كل �سنتني مقابل توزيعها
على ال��ب��ل��دان العربية وكذلك
طباعتها ،ودعم احلكومة للمجلة
�أم��ر يدعو للفخر ،وتعود هذه
امليزانية الكبرية نظرا لتكاليف
انتاجها حيث تعد كلفة املجلة
طباعة فقط بدون كتاب دينارا،

ويف م�رص على �سبيل املثال تباع
بخم�سة جنيهات فقط ،الفتا �إلى
�أن املجلة بد�أت م�شوارها بطباعة
� 100ألف وو�صلت الى � 200ألف
والآن نطبع � 80ألف ن�سخة.
• وما �سيا�سة املجلة التحريرية؟
 املجلة منفتحة على العاملالعربي وت�ضم كتابا م��ن دول
خم��ت��ل��ف��ة ويف ب��ع�����ض الأح��ي��ان
ق��د ي�سبب حم��ت��واه��ا اح��راج��ا
ل��ل��م�����س��ؤول�ين خ��ا���ص��ة ان لكل
دول��ة �سيا�سة ور�أي���ا خمتلفا ال
يعرب بطبيعة احلال عن �سيا�سة
ال��ك��وي��ت ،ويف بع�ض الأحيان
�أت��وا���ص��ل م��ع ال��ك��ت��اب الكبار
ملناق�شتهم يف حمتوى مقاالتهم
اذا كانت تلك املقاالت رمبا حترج
الدولة او حتمل بني طياتها ما
قد ي�سبب م�ستقبال ازمة �سيا�سية.
• من �أين ت�صدر املجلة؟ وكيف يتم
طباعتها؟
 املجلة يبا�رش العمل فيهامن داخ��ل بناية م�ؤجرة مبنطقة
بنيد ال��ق��ار ،وتطبع فى مطابع
حكومة الكويت و�أح��ي��ان��ا ،ويف
�إح��دى امل��رات دفع ال�شيخ حممد
العبدالله  5000دينار من ماله
اخل��ا���ص م��ن �أج���ل طباعة جملة
العربي وتوزيعها بعد ان ابلغتنا
مطابع احلكومة بعدم وجود ورق
للطباعة ،ويف �إح���دى امل��رات
متت طباعتها على ورق اجلريدة
الر�سمية «الكويت اليوم».

• جانب من التدريبات اخلتامية للتمرين

«اإلطفاء» :اختيار  430متقدم ًا للدورات الجديدة
كتب حم�سن الهيلم

• �أثناء اجراء القرعة

«التربية» :توفير الضمانات الالزمة الندماج
ذوي اإلعاقة في المجتمع
كتب حم�سن الهيلم:

• جولة تفقدية ملقررة الأمم املتحدة لإدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة

اج���رت ا لإدارة ال��ع��ام��ة للإطفاء
���ص��ب��اح ام�����س ال��ق��رع��ة العلنية
للدورات اجلديدة يف �صالة نادي
الكويت الريا�ضي بح�ضور نائب
املدير العام ل�ش�ؤون قطاع تنمية
امل���وارد الب�رشية ورئي�س جلنة
امل��ق��اب�لات ال�شخ�صية ل���دورات
ا لإط���ف���اء ال��ل��واء م��ه��ن��د���س خالد
يو�سف الرتكيت وبح�ضور نائب
املدير العام ل�ش�ؤون التدريب يف
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب �أ�سامة الدعيج.
وقد �أجريت القرعة لعدد  4دورات
وه��ي� :ضابط دبلوم هند�سة �إطفاء
ومت اختيار  30متقدم ورقيب �إطفاء
مكافحة بحري ومت اختيار  60متقدم
ًا ,ورقيب م�شغل �آلية �إطفاء ومت

قال الوكيل امل�ساعد لقطاع التعليم اخلا�ص
والنوعي بوزارة الرتبية عبداملح�سن احلويلة،
�إن زي��ارة مقررة الأم��م املتحدة حلقوق ذوي
الإعاقة كاتالينا �آغيالر� ،إل��ى �إدارة مدار�س
الرتبية اخلا�صة تعك�س الثقل الإقليمي للكويت
فيما تقدمه من خدمات رائ��دة ومتميزة لهذه
الفئة.
و�أ�ضاف على هام�ش الزيارة التي قامت بها
اغيالر �إلى الإدارة �أم�س� ،أن خطة التنمية الوطنية
 2035ت�ستهدف متتع الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
بكامل احلقوق واحلريات دون متييز و�إ�رشاكهم
يف املجتمع على قدم امل�ساواة.
و�أكد �أن وزارة الرتبية ومن خالل اهتمامها بتلك
الفئة فهي تواكب التوجه العاملي الرامي لتوفري
ال�ضمانات واحل��ق��وق ال�لازم��ة الندماجهم يف
املجتمع من خالل تقدمي م�ستوى تعليمي وخدمي
متميز �إ�ضافة �إلى توفري كل اخلدمات الوقائية
والإر�شادية والعالجية والت�أهيلية لهم.
من جانبه �أع��رب مدير �إدارة مدار�س الرتبية

اخلا�صة �سلمان ال�ل�ايف ،ع��ن ب��ال��غ ��سروره
و�سعادته وكافة العاملني بالإدارة بزيارة مقررة
الأم��م املتحدة حلقوق ذوي الإع��اق��ة ،م�ؤكدا
حر�ص الإدارة على تقدمي م�ستوى تعلمي وخدمي
متميز لأبنائها.
و�أ�شار الاليف �إلى �أن توفري البيئة التعليمية
املالئمة واملزودة بالدعم التقني والتكنولوجي
الالزمني لتلبية كل احتياجاتهم دليل وا�ضح على
ما توليه وزارة الرتبية لأبنائها والذي يت�سق
والتوجه العاملي الداعم حلقوق ذوي الإعاقة.
بدوره قال مراقب ال�ش�ؤون التعليمية يف �إدارة
مدار�س الرتبية اخلا�صة �أحمد الغريب� ،إن
املنظومة التعليمية التي تنتهجها «الرتبية
اخلا�صة» يف تقدمي م�ستوى تعليمي خدمي متميز
يقوم على تهيئة البيئة التعليمية املنا�سبة
وطبيعة كل �إعاقة على حدة.
و�أ�شار �إل��ى وج��ود ا�سرتاتيجيات خا�صة على
م�ستوى الإع��داد والت�أهيل والتدريب املهني
للخروج ب�أ�شخا�ص مهيئني وق��ادري��ن على
االن��دم��اج يف املجتمع وامل�ساهمة يف م�سرية
نه�ضته وتطوره.

اختيار عدد  75متقدم ًا .ودورة وكيل
عريف مكافحة �إطفاء ومت اختيار 120
متقدم ًا.
�أم��ا بالن�سبة ل��دورات رقيب اطفاء
م�شغل �آلية مطارات مت اختيار 47
ممن اجتازوا املقابالت ال�شخ�صية
ودورة رقيب اطفاء تدريب مت اختيار
 ،49ودورة رقيب �إطفاء مفت�ش وقاية
مت اختيار .48
ويف ت�رصيح لنائب املدير العام
ل�ش�ؤون قطاع تنمية املوارد الب�رشية
اللواء خالد الرتكيت الذي قال �إن
الإدارة العامة للإطفاء �أجرت القرعة
لعدد  4دورات للعام 2019 - 2018
حيث تقدم جلميع ال��دورات مايفوق
ع��دده عن  2000متقدم ومت اختيار
عدد  430ممن اجتازوا االختبارات
واملقابالت والقرعة العلنية موزعني
على  7دورات.

«نقابة األشغال» تدعو لحسن اختيار
المسؤولين في الوظائف اإلشرافية

�أ�شاد ع�ضو جمل�س �إدارة العاملني يف نقابة الأ�شغال
العامة طالل العازمي باجلهود التي يقوم بها رئي�س
ق�سم التعينات ب�إدارة �ش�ؤون املوظفني بوزارة الأ�شغال
علي الهليل وذلك لتعامله الراقي وح�سن ا�ستقباله
للمر�شحني للتعيني ب��ال��وزارة وقيامه بت�سهيل
الإجراءات وم�ساعدتهم يف توفري الإجراءات لتعيينهم
بال�رسعة والدقة واالهتمام املطلوبني.
ومتنى العازمي من القيادات يف وزارات الدولة
ح�سن اختيار امل�س�ؤولني يف الوظائف الإ�رشافية
و�أن يكونوا مثاال يحتذى به كما هو احلال يف رئي�س
ق�سم التعيينات يف وزارة الأ�شغال و�أن يتم تكرمي
هذه الكفاءات من �أبناء وطني الذين يعملون من �أجل
راحة املوظفني واملراجعني وتكون لديه خربة يف
�إجادة النواحي الفنية واملهنية والإن�سانية وهو
الأمر الذي يتطلب من جمل�س �إدارة النقابة الثناء
عليهم خا�صة و�أن وزارة الأ�شغال وجميع وزارات
وم�ؤ�س�سات وهيئات الدولة يف الكويت فيها العديد
من الكفاءات املتميزة التي ي�سعى من خاللها
املواطنون من امل�ساهمة يف االرتقاء يف وزارات
الدولة وخدمة املواطنني.

