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أحمد النواف استقبل سفير النمسا

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف نائــب رئيس احلرس الوطني في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
ســفير جمهوريــة النمســا الصديقة لدى 

الكويت ماريان وربا.

ورحب نائب رئيــس احلرس الوطني 
بالسفير النمساوي، ومت خالل اللقاء بحث 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك والتأكيد 
على أهمية تعزيز العالقات مع جمهورية 

النمسا الصديقة.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير ماريان وربا

اخلالد يشيد بإجناز د. سرطاوي: مّكن مواطنة 
قطرية من املشي مباشرة بعد العملية اجلراحية

الرياض: أشاد سفيرنا 
العربيــة  اململكــة  لــدى 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
باإلجناز الطبي الذي حققه 
العظــام واملخترع  جــراح 
الكويتي د.مثنى سرطاوي 
بعملية زراعة مفصل الركبة 
بتقنيــة مبتكــرة ملواطنة 
قطرية في أهم مستشفيات 
الســفير  الرياض. وأعرب 
فــي تصريــح عــن الفخر 
مبثل هــذه اإلجنازات التي 
يحققها الشــباب الكويتي، 
حيث استخدم د.سرطاوي 
خــالل العمليــة تقنية من 
ابتكاره حاصلة على براءة 

اختراع صــادرة من مكتــب الواليات املتحدة 
لبراءات االختراع والعالمات التجارية ما مكن 
املريضة القطرية من املشي مباشرة بعد العملية 
واالنصراف من املستشفى في نفس اليوم. وأكد 
السفير ان هذا اإلجناز الطبي يعزز مكانة الكويت 
في العالم ودول اخلليج خصوصا في اململكة 
التي لديها الكثير من املستشفيات ذات املستوى 
واخلبرات العاملية، وهذا املوقف يجسد التكاتف 
والتعاضد من قبل اململكة العربية السعودية 
والكويت وقطر ودعم مسيرة العمل اخلليجي 
املشترك. وحول العملية بني د.سرطاوي «ان 

العديد من الدراسات الطبية اظهرت أنه عندما 
يتم جتنيب وتر العضلة الرباعية، وهو الوتر 
الرئيســي للركبة والذي عادة مــا يتم قطعة 
أثناء عملية اســتبدال الركبة التقليدي خالل 
اجلراحة للوصول للركبة، فإن تعافي املرضى 
يكون بشكل أسرع وبأقل ألم ممكن». وأوضح 
ان هذا هو السبب في أن العديد من اجلراحني 
املتمرسني في املؤسسات األميركية البارزة قد 
حتولــوا إلى طرق حتافــظ على وتر العضلة 
الرباعية ومع ذلك اليــزال معظمهم يقطعون 

العضلة املجاورة.

السفير الشيخ علي اخلالد مكرما د.مثنى سرطاوي

البغلي: لّم شمل عائلة هندية في الكويت

أعلن رئيس جلنة الشكاوى والتظلمات 
في الديوان الوطني حلقوق االنسان احملامي 
علي البغلي، أن جهود اللجنة بشأن االلتماس 
املقدم لها من رب أســرة عائلة هندية كان 
يطلب فيه لّم شمل أسرته تكللت بالنجاح من 
خالل استجابة وزارتي الداخلية واخلارجية.

وأضاف البغلي أن زوجة مقدم االلتماس 
وطفلها الرضيع أصبحوا بني أفراد أسرته 

في الكويت بعد انقطاع عام كامل.
وتقدم البغلي بالشــكر والتقدير على 
سرعة استجابة اجلهات الرسمية حلل هذه 

املسألة اإلنسانية.

علي البغلي مع العائلة الهندية

األمير وولي العهد استقبال رئيس الوزراء
اســتقبل صاحــب 
الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد بقصر 
امــس  بيــان صبــاح 
سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد، كما 
استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد. 
بدوره، استقبل سمو 
ولــي العهــد الشــيخ 
مشــعل األحمد سمو 
رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

السفير اإليراني: تعزيز العالقات البّناءة
مع دول اجلوار من أولويات السياسة اخلارجية إليران

أسامة دياب

اجلهوريــة  ســفير  أكــد 
لــدى  اإلســالمية اإليرانيــة 
البــالد محمــد إيرانــي «عمق 
الوشائــــــج التــاريخـــــــية 
واجلغرافية والشــعبية التي 
تربــط بــني بــالده والكويت 
بفضل اإلرادة احلكيمة لقيادة 
البلدين الصديقني». واستذكر 
الســفير إيراني، فــي احتفال 
الســفارة  أقامتــه  افتراضــي 
مبناســبة الذكرى الســنوية 
الـ ٤٢ لليوم الوطني اإليراني 
على حسابها في تويتر، بكل 
تقدير دور سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 

العلمية واالقتصادية والتقنية 
وتبلورت في حتقيق االكتفاء 
الزراعية  الذاتي للمحاصيــل 
واملنتجات الصناعية وتقنية 

الرسائل اخلطية خالل العام 
املاضي بني كبار الشخصيات، 
والسيما بني وزيري اخلارجية 
البلديــن الصديقــني».  فــي 
وشهدت االحتفالية كلمة لوزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف حتدث فيها عن استعداد 
بالده «للتعاون نحو األهداف 
والغايات املشتركة مع جيراننا 
وأن هدفنــا الثابت في جميع 
مساعينا هو بناء منطقة اكثر 

استقرارا وسلما وازدهارا».
وفي ختام االحتفالية، مت 
عرض مجموعة صور ومناظر 
السياحية والتراثية  للمعالم 
العلميــة  وأهــم اإلجنــازات 

والتقنية اإليرانية.

النانــو وغيــر ذلــك واألرقام 
واإلحصائيات الدولية تؤكد هذا 
التطور املذهل والتنمية الرائدة 
في جميع املجاالت، السيما في 

املجال العلمي والتقني».
وأشــار إلى أن العالم كان 
منشغال في عام ٢٠٢٠ بظاهرة 
تفشــي مرض «كوفيــد ـ ١٩» 
الذي تأثرت به كل النشاطات 
الداخلية واخلارجية بني الدول، 
لكن في الوقت نفسه لم تؤثر 
هــذه اجلائحة على مســتوى 
عالقــات اجلــوار بــني إيران 
والكويــت. وأضاف الســفير 
إيراني انه «في مجال السياسة 
اللقاءات  اخلارجية تواصلت 
واالتصاالت املصورة وتبادل 

في احتفال افتراضي أقامته السفارة مبناسبة الذكرى السنوية الـ ٤٢ لليوم الوطني

السفير اإليراني محمد إيراني

اهللا ثــراه، فــي تعزيــز عرى 
الصداقة بني البلدين وسعيه 
احلثيث لتطويرها. وقال «إننا 
على ثقة بأن صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وبقية املسؤولني في الكويت 
ســيواصلون مســيرة األمير 
الراحــل في تعزيــز العالقات 

بني بلدينا الصديقني».
تعزيــز  أن  إلــى  ولفــت 
العالقــات البنــاءة مــع دول 
اجلوار في املجاالت السياسية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة 
واالجتماعية هي من أولويات 

السياسة اخلارجية إليران.
وبني أن بالده «جنحت في 
حتقيــق مزيد مــن اإلجنازات 

الدخنان لـ «األنباء»: بحثنا مع سفير الفلبني
حل مشاكل ٢٠٠ عاملة عالقة في السفارة

كرمي طارق

أكد رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب العمالة املنزلية خالد 
الدخنــان حرص االحتاد على حل كافة املشــاكل والقضايا العالقة في 
القطــاع الــذي يعاني من العديد من األزمات، الفتا إلى ســعي االحتاد 
وتعاونه مع كافة السفارات اخلاصة بالدول املصدرة في الكويت وفي 
مقدمتها السفارة الفلبينية. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «األنباء» على 
هامش زيارة الســفير الفلبيني محمد نور الدين لوموندوت وامللحق 
العمالي للســفارة ناصر مصطفى لديوان االحتاد، وذلك ملناقشة آخر 
التطورات واألوضاع املتعلقة باســتقدام العمالة املنزلية بني البلدين. 
وأضاف الدخنان ان السفير الفلبيني تطرق للعديد من القضايا وفي 
مقدمتها ضرورة انها مشاكل العمالة املنزلية العالقة في سفارة بلدها 
والتي يبلغ عددها تقريبا ٢٠٠ عاملة منزلية، وذلك متهيدا لعودتها إلى 
بالدها في أقرب وقت ممكن، موضحا ان عملية االستقدام متوقفة بني 
اجلانبني «مؤقتا» حلني حل قضايا تلك العمالة العالقة. وأضاف الدخنان 
ان االحتاد ناقش مع الســفير أيضا اإلجراءات االحترازية املستحدثة 

واملتبعة في عملية االستقدام بني اجلانبني في ظل جائحة كورونا.

ناقشنا «اإليقاف املؤقت» واإلجراءات االحترازية في عمليات االستقدام

السفير الفلبيني محمد نور الدين لوموندوت وامللحق العمالي للسفارة ناصر مصطفى خالل زيارة لديوان االحتاد

ملشاهدة الڤيديو

«تدريس التطبيقي» تدعو إلى تشكيل جلنة عليا إلنقاذ التعليم

ذكر رئيــس رابطة أعضاء 
التدريــس بالكليــات  هيئــة 
التطبيقيــة فــي الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
د.يوســف مســعد العنزي أن 
الرابطة تشــرفت مســاء أمس 
بلقــاء ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
في قصر السيف العامر، حيث 
كان اللقــاء وديا وثريا بكل ما 
من شــأنه االرتقــاء بالتعليم 
ومكانتــه في البــالد، إذ تلقى 
سموه من أعضاء الهيئة العديد 
من املقترحات املتعلقة بالوضع 
التعليمي وتركزت بشكل خاص 
على احلالة في الهيئة والعمل 

على تطويرها. 
وأضاف د.العنزي إن سمو 
رئيس الوزراء استمع باهتمام 
آلراء ومقترحات أعضاء الرابطة 
والتي متحورت بالتوافق مع 
توجه ســموه إلنقاذ التعليم 
والنهوض به مــن خالل دعم 
البحث العلمي وزيادة امليزانية 
املخصصة له من قبل الدولة، 
كما أكدت الرابطة على ضرورة 
تشــكيل جلنة تعليمية عليا 
مكونة من األكادمييني املختصني 
املؤسســات  مختلــف  مــن 
األكادمييــة كجامعــة الكويت 
التطبيقي ومؤسســة  وهيئة 
التقدم العلمي ومعهد األبحاث 
لوضــع  التربيــة  ووزارة 
تصــورات متكاملة للنهوض 
بالتعليم علــى أن تكون هذه 
اللجنة ذات استقاللية وتتبع 
تبعية مباشــرة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء لسرعة حسم 

اتخاذ القرار. 
بــأن  د.العنــزي  وأفــاد 
الرابطــة أكدت علــى ضرورة 
إنشاء جامعة حكومية نواتها 
كليات التطبيقي كونها متلك 
االمكانيات املطلوبة من طاقات 
بشرية ومنشآت خللق فرص 
للخريجــني ونحــو تعزيــز 
تنافسية بني مؤسسات التعليم 
اجلامعي احلكومــي لالرتقاء 
ورفــع التصنيــف ومواكبــة 
اجلامعــات العامليــة خاصــة 
بعد إصــدار قانون اجلامعات 

ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد اســتقبل رئيس 
وأعضــاء اجلمعيــة، حيــث 
أوضحوا لسموه مجموعة من 
املعطيات اجلوهرية التي تهم 

املجتمع واجلامعة والتعليم.
والشــك فــي حقيقــة االمر 
والواقع أن مبادرة سمو رئيس 
الوزراء بالتحاور مع مؤسسات 
املجتمع املدني والقوى الفاعلة 
مجتمعيا مؤشر ايجابي يعكس 
االنفتاح نحو التعمق في فكر 
املجتمع وحقيقة متطلباته، وأن 
مجلس االمة اجلديد عكس نبض 
الشارع وحاجات املجتمع، وال 
شك ان انفتاح احلوار والتواصل 
بني رئيس احلكومة واملجلس 
من أهم عناصر النجاح وسبل 

االستقرار.
ان  د.احلمــود  وأضــاف 
موضوع التعليم وما يحتويه 
من إرهاصــات وتداعيات لعل 
البحــث  جوهرهــا موضــوع 
العلمــي وســبل االهتمــام به 
دفع اجلمعية الــى القول بأنه 
فــي ظل أزمــة «كورونا» تبني 
مدى النقص الشديد في موارد 
البحــث العلمــي، فعدم وجود 
مختبرات مجهزة أو عاملة في 
موضوعات الڤيروسات بالرغم 
من قدم جامعة الكويت وما مت 

وهــو احلريص علــى حتقيق 
املصاحلة الوطنية والعفو عن 
أبنائه وفقا لقواعد ومقتضيات 

العدالة واملساواة.
كما بينت اجلمعية التداعيات 
املالية العامة للدولة ووسائل 
إيجاد روافــد ومصادر جديدة 
مســتمرة مــن شــأنها تعزيز 
النفطيــة وأكــدت  االيــرادات 
أن أســاتذة اجلامعــة املاليــني 
واالقتصاديني لديهم أفكار خالقة 
وقدرات متميزة من أجل حتقيق 

هذه الغايات.
وركزت اجلمعية على مفهوم 
احلريات العامة السيما حرية 
التعبير ووجوب إلغاء القوانني 
املقيــدة لهــا وتلك التــي تقرر 
احلبس ملجرد التعبير عن الفكر.
كما أكــدت اجلمعيــة على 
أهمية حسم ملف «البدون» من 
منطلقات قانونية وإنســانية 
الســيما مــع تواجــد احللول 
الواضحة والسهلة في تطبيقها 
حرصــا على حتقيــق العدالة 

ورفع املظلومية عنهم.
واقترحــت اجلمعيــة على 
ســموه في ســبيل التشــكيل 
الوزاري اجلديد تعيني أصحاب 
العلميــة والعملية  الكفــاءات 
واالســتعانة بأعضــاء الهيئة 

التدريسية بجامعة الكويت.

صرفه من مليارات على مبانيها 
أمــر يثيــر عالمــات التعجب 
مما يســتوجب االنطالق نحو 
إنقاذ البحث العلمي وتدعيمه 
واالرتقاء به بحسبانه املؤشر 
العالي  التعليم  األول جلــودة 

وتصنيف اجلامعات.
إن اســتقالل اجلامعة ماليا 
وإداريا ووضع الرجل املناسب 
فــي املكان املناســب بعيدا عن 
الشللية والفئوية والتحزبات 
هــو املدخل والســبيل املبدئي 
األساســي لالرتقاء بالتعليم، 
فال تنمية بشرية مستدامة في 
ظل احملاصصة واحملســوبية 
وانعــدام املســاواة والعدالــة 
وتكافؤ الفــرص وأن اإلصالح 
االداري في مؤسســات الدولة 
ال يكــون إال بتعيــني الكفاءات 
الوطنية وفقًا ملعايير تنافسية 
وموضوعية وقانونية واضحة 
تســتقيم مع أســس الشفافية 

ومعايير احلوكمة.
وأضافــت اجلمعيــة أنه ال 
ريب في أن موضوع املصاحلة 
الوطنية وكيفية حتقيقها يعتبر 
من أهم املوضوعات التي تالمس 
الواقــع العملــي وفيــه أكدت 
اجلمعيــة أن صاحب الســمو 
األميــر وفقــا لنص الدســتور 
هــو األب ألبناء الوطن جميعا 

رئيس الوزراء استمع آلراء ومقترحات أعضاء جمعية التدريس والرابطة حول الوضع التعليمي

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله رئيس وأعضاء رابطة تدريس «التطبيقي»

احلكومية الذي تندرج حتته 
جامعــة حكوميــة يتيمــة مت 

انشاؤها عام ١٩٦٦.
وبني د. العنزي أن الرابطة 
ثمنت اختيار وزير التربية من 
«التطبيقي» وباركت هذا النهج 
في االختيار من الهيئة كونها 
تزخر بالكفاءات األكادميية من 
مختلف املجاالت العلمية والتي 
ترتقي للقيادة في أعلى املراكز 
ومنهــا االستشــارية، ودعت 
لتضمينهم في كشــوف تعمم 
فــي كل وزارات ومؤسســات 
الدولــة لالســتعانة بهم متى 

دعت احلاجة لذلك.
أن  د.العنــزي  وأوضــح 
الرابطة ناقشت مع سمو رئيس 
الــوزراء العديد من املواضيع 
املتعلقة بالوضع الراهن على 
مختلف األصعدة، وملست من 
ســموه اطالعا وتفهمــا بالغا 
لــكل اآلراء املطروحــة، كمــا 
شــكرت الرابطة ســموه على 
مبادرتــه لاللتقاء مع مختلف 
املدنــي  مؤسســات املجتمــع 
لتبادل وجهات النظر واستثمار 
التعاون املنشــود عن طريق 

هذه اللقاءات.
بدوره، قال رئيس جمعية 
أعضــاء هيئــة التدريــس في 
اجلامعة د.إبراهيم احلمود: إن 

جمعية التدريس: املصاحلة الوطنية وكيفية حتقيقها من أهم املوضوعات التي تالمس الواقع العملي


