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األمير هنأ رئيس الهند بذكرى يوم اجلمهورية
وحاكم عام أستراليا بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث 
كوفيند رئيــس جمهورية الهند الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى يــوم اجلمهورية لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية الهند 
وشعبها الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس رام نات كوفيند رئيس جمهورية 
الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة ذكرى يــوم اجلمهورية لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى اجلنرال 
ديڤيد هيرلي حاكم عام استراليا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبــالده، متمنيا له موفور 
الصحــة والعافية وألســتراليا وشــعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
اجلنرال ديڤيد هيرلي حاكم عام أستراليا 
الصديقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

م القائمني على تغطية «شامل ٧» املكراد كرَّ
اســتقبل رئيس قوة اإلطفاء العــام الفريق خالد املكراد 
فــي مكتبه صباح أمس األربعاء بحضور نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع املكافحة اللواء جمال بدر ناصر مخرج 
تلفزيون الكويت القدير ســليمان اخلــراز ويرافقه املخرج 
فهد الرشيدي، وذلك لتكرميهما على جهودهما املبذولة في 

تغطية مترين «شامل ٧» الذي أقيم في األسبوع املاضي.
كما استقبل املكراد رئيس وأعضاء فريق مترين شامل، 
وذلك لتكرميهم ونقل لهم حتيات وتقدير نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ أحمد املنصور وإشــادته 
بجهودهم املبذولة التي اســتمرت لعدة شــهور طوال فترة 
التجهيز للتمرين ما أثمر بنجاح جميع الفعاليات مبشاركة 
معظــم جهات الدولة احلكومية واألهلية التي وصل عددها 

ألكثر من ٢٧ جهة.
حضر التكرمي مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم العقيد 

محمد بدر إبراهيم.

نقل حتيات وزير الداخلية لرئيس وأعضاء فريق التمرين
الفريق خالد املكراد واللواء جمال بدر ناصر مع رئيس وأعضاء فريق مترين شامل ٧ في لقطة جماعية

الفريق خالد املكراد مكرما املخرج سليمان اخلراز واملخرج فهد الرشيدي بحضور اللواء جمال بدر ناصر

السفير الهندي يشارك احلضور قطع كعكة االحتفال

السفير الهندي: مكافحة جائحة «كورونا» 
لم تنتِه بعد والبد من التعاون ملواجهتها

أسامة دياب

أكد سفير الهند لدى الكويت السفير سيبي 
جورج إن االحتفال بيوم اجلمهورية الـ٧٣ لهذا 
العام له أهمية خاصة ألنه يأتي خالل الذكرى 
الـ ٧٥ الستقالل الهند والتي يتم االحتفال به 

باسم «آزادي كا أمريت ماهوتساف». 
 وقال السفير في كلمة ألقاها خالل االحتفال 
الذي أقامته السفارة صباح أمس ان هذا اليوم 
هو مناســبة لكل هندي لتذكر ودفع الوطن 
ملقاتلي احلرية الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
الفوز بحرية الهند.  وأشــار إلى أن دســتور 
الهند ليــس مجرد قانون أساســي لألرض، 
ولكنــه أيضا مبنزلة كتــاب مقدس للتحول 

االجتماعي واالقتصادي للهند.
وبعد ٧ عقود من الزمان تفخر الهند بكونها 
بلــدا دميوقراطيــا مزدهرا وأســرع اقتصاد 

رئيسي منوا في العالم.

وسلط السفير الضوء على جهود السفارة 
للعمل مع اجلالية في تعزيز العالقات الهندية 
الكويتية ومعاجلة القضايا التي تهم اجلالية.

وشكر أعضاء اجلالية الهندية واملجموعات 
األخرى فــي الكويت لتعاونها مع الســفارة 
في دعم املجتمع من أجــل مواجهة حتديات 
جائحة كورونا (كوفيدـ١٩)، كما أشار الى أن 
مكافحة جائحة «كوفيدـ١٩» لم تنته بعد، وحث 
اجلالية على العمل مع السفارة لضمان رفاهية 
الهنود في الكويت ومساعدتهم في مواجهة 
حتديات البديل اجلديد. كما شكر السفير جميع 
اجلمعيات واملجموعات الهندية في الكويت 
على املشــاركة في مختلــف الفعاليات التي 
نظمتها الســفارة لالحتفال بالذكرى الستني 
لتأســيس العالقات الديبلوماسية بني الهند 
والكويت وكذلك ذكرى الـ ٧٥ الستقالل الهند.

وخالل احلفل قام السفير الهندي بتكرمي 
املهامتا غاندي بوضع الزهور على متثاله.

خالل احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني «يوم اجلمهورية - ٢٠٢٢»

(أحمد علي) السفير الهندي سيبي جورج خالل االحتفال في السفارة  

السفير األسترالي: تربية األحياء املائية تسهم في القطاع 
التجاري الكويتي وتشارك في جهود التنويع االقتصادي

أسامة دياب

شدد الســفير األسترالي 
لدى البالد جوناثان غيلبرت 
علــى أهميــة إدارة البيئــة 
البحريــة واحلفــاظ علــى 
اســتدامتها بالنسبة للدول 
الســاحلية والتجارية مثل 
أســتراليا والكويــت، حيث 
الســكان  معظــم  يرتبــط 
بالساحل سواء في العمل أو 
الترفيه، فاحمليط هو أحد أهم 
مصادر الطعام لعائلتنا وهو 
يؤثر على التغيرات الطفيفة 

والبطيئة في مناخنا.
وأعرب السفير غيلبرت، 
في تصريحات صحافية، عن 
اسفه ملمارسات الصيد اجلائر 
والتلــوث البحري واحترار 

تربية األحياء املائية، مشيرا 
إلى انه من خالل تبني وتبادل 
ممارســات وتقنيات حديثة 
لتربية األســماك من املمكن 
للكويت تقليل الضغط على 
مصايد األســماك واستعادة 

الثــروة  املائيــة، اســتدامة 
الســمكية واحلفــاظ علــى 
التنوع البيولوجي: نحو أمن 
غذائي في منطقة اخلليج»، 
وســيعقد املؤمتر افتراضيا 
(عبر زووم) وسيستمر حتى 
٢ـ  ٣ فبراير (املؤمتر) و٦ـ  ٨ 
فبراير ٢٠٢٢ (ورشة العمل).
وأشــار الــى ان املناطق 
الساحلية واحمليطات واحلياة 
البحرية تعتبر موردا طبيعيا 
مشتركا وثمينا يتطلب إشرافا 
دقيقا لضمان إمكانية حمايته 
لألجيــال القادمــة، ونــدرك 
جميعــا أن الطــرق القدمية 
إلدارة محيطاتنا بحاجة إلى 
إعــادة التفكير ويجب تبني 
املبتكرة والنهج  املمارسات 

اجلديد.

التنوع البيولوجي على طول 
ساحلها، باإلضافة إلى تلبية 
طلب املستهلكني القوي على 
املأكــوالت البحرية وتعزيز 

أمنها الغذائي العام.
وقــال ان تربيــة األحياء 
املائية تتمتع أيضا بالقدرة 
على املســاهمة فــي القطاع 
التجاري الكويتي واملشاركة 
في جهود التنويع االقتصادي 
نظرا لتأثيره اإليجابي على 
املأكــوالت  عمليــة إصــدار 
البحرية واألعمال التجارية.
الســفارة  ان  وقــال 
الكويــت  األســترالية فــي 
تفخــر بالشــراكة مع املعهد 
العلمية  الكويتي لألبحــاث 
في استضافة مؤمتر وورشة 
بعنوان «جناح تربية األحياء 

السفير االسترالي جوناثان غيلبرت

احمليطات وارتفاع مستويات 
امللوحة في املناطق الساحلية 
حيث تشكل خطرا على البيئة 
البحرية والتنوع البيولوجي.

وتابع: لقد حــان الوقت 
لوقف الدمار البيئي وحماية 
محيطاتنا ورســم مستقبل 
أكثر استدامة للحياة البحرية، 
ونحتاج أيضا إلى الوصول 
ملفهــوم أعمــق حمليطاتنــا 
واســتيعاب مــدى التأثيــر 
البشري على النظم البيئية 
واملوارد البحرية. وأضاف ان 
باحثني أستراليني وكويتيني 
يعملون معا على هذه املهمة 
احملورية منذ عدة سنوات.

واستطرد قائال: في اآلونة 
األخيرة يتواصل علماء املعهد 
مع خبراء أستراليني في مجال 

ملشاهدة الڤيديو

الدمعة الغالية
لقــاء معاليــه  فــي 
بــدا أخونــا  القصيــر 
وصديقنــا  وحبيبنــا 
معالــي نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابــر 
العلي متأثرا بحب أهل 
الكويت األوفياء ملعاليه، 
وقد شدني ذلك املوقف 
املؤثر فأحببت مشاركته 
فرحته بحب أهل الكويت 
وحبي ملعاليه وأقول يا 
أبا خالــد كعادتك كنت 
فارسا شــجاعا خلوقا، 

هكذا أنت في كل املواقف التي تواجهك 
منــذ يفاعتك وحتــى توليكم املناصب 
العديــدة التي تبوأتها وصوال ملنصبك 
الرفيع احلالي فنجحت بامتياز وكنت 
أهال للثقة الغالية التي أوالك اياها حضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد أمير 
البالد، حفظه اهللا ورعاه، وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد حفظه اهللا 
وقــد تفردت ومتيزت فــي ردودك على 
االســتجواب بأدائكم احلضاري الراقي 
الــذي يأتــي متناغمــا والدميوقراطية 
الصحيحة والتي تصب في النهاية في 
مصلحــة الوطن واملواطــن والوصول 

لألهداف املنشودة. 
أبا خالد دمعتك والتي 
حاولــت اخفاءهــا وأنت 
تتحدث عن حبك للكويت 
وأهلهــا وحرصــك على 
تقدمها وتطورها ورفعتها 
ورفاهية الشــعب الوفي 
كانت محل تقدير واعتزاز 
غاليــة  فهــي  اجلميــع 
علينا مبــن فيهم مقدمو 
االســتجواب، وهذه هي 
الدميوقراطيــة وبالتالي 
اجلميع يهــدف الى عزة 
الكويت ورفعة اهلها حتت 

راية أميرنا وولي عهده حفظهم اهللا.
ارقــى   ســنود  يــا حمــد 
فعلـكـــم هــذا   خابرينــه 
ارقــى ســنود يــا حمــد 
نهجكـــم نهـــج اجلــدود
عارفينــــــه نـهـجـكـــــــم
نهجـكـــم نهــــج اجلــدود

ــدود  ــاق احلــ ــم فـــ حبـكــ
واصـــلـــــوا دربـكـــــــــم
الـجـــــــدود يـاعـريــــــب 
جنمـــكم واهللا بصعــود
عـــبـــــــرٍة كـنـيـتـهــــــا 
لـهــــــــا ردود يـاحـمـــــد 

بقلم: السفير الفي العجمي

مؤسسات مجتمع مدني: نتائج «ميزة» «مخيبة لآلمال»
الدولة اقتصاديا واجتماعيا، 
ونطالــب اجلهــات املعنية 
فــي وزارة التربيــة بتحمل 
املسؤولية عن تلك النتائج، 
وناشــدت اجلهــات العليــا 
فــي الدولــة تكليــف املركز 
الوطنــي لتطويــر التعليم 
للقيــام بتقومي االنحدار في 
املسيرة التعليمية وااللتفات 
إلى أهميــة تطوير التعليم 
والنهــوض بــه مــن خالل 
التعليمية  أفضل األساليب 
والتركيز على تأهيل الطلبة 
لالنخراط في علم املستقبل 
التقنية،  التطورات  ملواكبة 
لذا ندعو بشدة إلى االرتقاء 
املســؤوليات  مبســتوى 
لتطوير التعليم وأخذها مأخذ 
اجلد، كما نرفع األمر لكل من 
مجلس الوزراء ومجلس األمة 
للتركيز ومتابعة أداء األجهزة 
التــي تقــوم برســم خطط 
التعليــم  واســتراتيجيات 
وأجهزة قياس مستوياتها.

وجميــع املهتمــني بتطوير 
التعليم نحذر من أن يؤدي 
هذا التردي إلى كارثة وطنية 
تعيق خطط تنمية رأس املال 
البشري الكويتي والذي هو 
املركز األساسي خلطط تنمية 

ويشــير  التربيــة،  وزارة 
بشكل واضح هذا املستوى 
املخيب لآلمــال إلى التردي 
في التحصيل العلمي للطلبة 
باملواد األساســية من اللغة 
والرياضيات والعلوم.. وإننا 

تابعنــا نحن املوقعني أدناه 
«ميــزة»  دراســة  نتائــج 
التجريبيــة التــي أجريــت 
في ديســمبر املاضــي على 
بالتعليــم  مدرســة   ٢٦٧
العــام واخلــاص مــن قبل 

أعرب عدد من مؤسسات 
املجتمــع املدني عــن خيبة 
أملهــم جــراء التــردي فــي 
التحصيل التعليمي للطلبة 
باملواد األساســية من اللغة 
والرياضيات والعلوم وذلك 
بعد نتائج دراســة «ميزة» 
التجريبيــة التــي أجريــت 
في ديســمبر املاضــي على 
٢٦٧ مدرسة بالتعليم العام 
واخلــاص مــن قبــل وزارة 

التربية.
وقالــت، فــي بيــان لهــا 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منــه، «إننا وجميع املهتمني 
بتطويــر التعليم نحذر من 
أن يــؤدي هذا التــردي إلى 
كارثــة وطنية تعيق خطط 
تنميــة رأس املال البشــري 
الكويتي والــذي هو املركز 
األساسي خلطط تنمية الدولة 

اقتصاديا واجتماعيا».
وفيما يلي تفاصيل البيان:
ببالغ الدهشة واالستياء 

حّذرت في بيان لها من أن يؤدي هذا التردي لـ «كارثة وطنية»

املوقعون على البيان
٭ مجموعة متضامنون إلصالح التعليم
٭ اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام

٭ مجموعة التعليم أوال
٭ اجلمعية االقتصادية الكويتية

٭ اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
٭ جمعية احملامني الكويتية

٭ جمعية الشفافية الكويتية
٭ اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال
٭ اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية

٭ جمعية اخلريجني الكويتية
٭ اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني

٭ جمعية الصحافيني الكويتية
٭ جمعية املهندسني الكويتية

٭ جمعية أطباء األسنان الكويتية
٭ احتاد اإلعالم اإللكتروني

للتخطيــط  الكويتيــة  اجلمعيــة  ٭ 
اإلستراتيجي

٭ رابطة األدباء الكويتيني
٭ جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية

٭ جمعية أبي أتعلم
٭ رابطة االجتماعيني الكويتية

«التربية» تعلن نتائج  الثانوية وتقدمي التظلمات بدءًا من األحد
املناسبة ألبنائنا الطلبة خالل 

فترة االختبارات املاضية.
مــن جانب آخــر، أصدر 
وزير التربية وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي 
د.علي املضف قرارا يقضي 
املــدارس  مراقــب  بنــدب 
التعليم  بــإدارة  األجنبيــة 
اخلاص منصــور املنصور 
للعمل مديرا إلدارة الشؤون 
العامة  بــاإلدارة  التعليمية 
التابعة  للتعليــم اخلــاص 
التعليــم اخلــاص  لقطــاع 
والنوعي، وذلك اعتبارا من 
٢٦ ينايــر اجلــاري، وعلى 
جهــات االختصــاص العلم 

والعمل مبوجبه.

من فبراير في مقر الكنترول 
املركزي.

 وأعــرب املطيــري عــن 
خالص تهانيه ألبنائه الطلبة 
بالنجاح والتفوق، مشيرا إلى 
أن الفرصة ما زالت سانحة 
أمامهــم لتحقيــق مزيد من 
النجاح خالل الفصل الدراسي 

الثاني.
الــوزارة  أن  واضــاف 
أدت  قطاعاتهــا  بجميــع 
جهــودا كبيــرة فــي تأمني 
جهوزيــة جلان االختبارات 
وفق االشتراطات الصحية 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
املطلوبــة، وتوفيــر البيئة 
املالئمــة واآلمنــة واألجواء 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية 
الوكيل املساعـــــد  باإلنابة 
للشــــؤون القانونية د.بدر 
بجاد املطيري عن رفع نتائج 
الفصل الدراســي األول من 
العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ 
التــي أداهــا طلبــة الصف 
الثاني عشر بقسميه العلمي 
واألدبي، إضافة إلى التعليم 

الديني والتربية اخلاصة.
وأشــار املطيــري فــي 
تصريــح صحافــي إلى أن 
النتائج رفعــت على موقع 
الوزارة اإللكتروني الرسمي 
وتطبيــق الهاتــف اخلاص 

التظلمات سيفتح أمام الطلبة 
الراغبني مبراجعة درجاتهم 
بــدءا من يوم األحــد القادم 
٣٠ يناير حتى الثالثاء األول 

التربيــة وميكــن  بــوزارة 
للطلبــة االســتعالم عــن 
نتائجهــم عبر إدخال الرقم 
املدنــي، موضحــا أن بــاب 

املنصور مديرًا للشؤون التعليمية في «التعليم اخلاص»

منصور املنصور د. بدر بجاد املطيري


