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»الشباب« تطلق »تأهيل اخلريجني لسوق 
العمل« حتى 31 مارس

أعلنــت الهيئة العامة 
إطــالق  عــن  للشــباب 
برنامج »تأهيل اخلريجني 
لالستعداد لسوق العمل« 
حتى 3١ اجلاري للكويتيني 
من خريجي اجلامعة الذين 
لــم يلتحقوا بأي وظيفة 
خالل األشهر الـ 6 األولى 

بعد التخرج.
وقالت الهيئة في بيان 
صحافي أمس إن البرنامج 
يهدف إلى تزويد املشاركني 
باملهارات التي متكنهم من 

حتديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي 
تتناسب مع سوق العمل الكويتي للحصول 
على فرص عمل مناسبة ومساعدتهم على 
أداء مهامهم الوظيفية املســتقبلية بشكل 
أفضــل، مبينة انه سيســتقبل ١٠٠ خريج 
وخريجة مقسمني إلى 4 مجموعات ويتضمن 
١٠ محــاور مهمة حــول الوظائف والتقدم 
إليها والهيكل العام للجهاز احلكومي ومزايا 
وفرص العمل في القطاعني العام واخلاص 
مبا يســاعد املشاركني على اختيار القطاع 

والوظيفة واملكان املناسب للعمل.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن إعداد 
الســيرة الذاتية ومهــارات إجراء مقابالت 
التوظيف لتهيئة اخلريج إلجراء مقابالت 

توظيف ناجحة، باإلضافة إلى كيفية التعامل 
مع منصــة اخلدمة املدنيــة وآلية التقدمي 
على الوظائف الشــاغرة وإعداد الرســائل 
واملذكرات احلكومية، موضحة أن البرنامج 
يعلم الشــباب مهــارات التواصل والعمل 
اجلماعــي وطرق تعزيز اإلبــداع والتميز 
الوظيفي لدى اخلريجني وتدريب اخلريجني 
إدارة الوقت لتحديد األولويات والتعرف على 
أهمية الوقت واحلاجة إلى إدارته بكفاءة.

ودعــت الهيئة الشــباب الكويتيني من 
اجلنســني إلى التســجيل بالبرنامج عبر 
www. املوقــع اإللكتروني لهيئة الشــباب

 Work الفتة إلى أنه يعقد في ،youth.gov.kw
Space Center التابع ملركز شباب القادسية.

للذين لم يلتحقوا بأي وظيفة خالل األشهر الـ 6 األولى بعد التخرج في اجلامعة

الصويان: أسعار مناسبة لألسماك 
احمللية الطازجة خالل شهر رمضان

االحتــاد  رئيــس  قــال 
الكويتي لصيادي االســماك 
ظاهر الصويان إن املستهلك 
على موعد مع أسعار مناسبة 
ومبتناول اجلميع لألسماك 
احمللية الطازجة خالل الفترة 
املقبلــة الســيما في شــهر 
رمضــان املبارك مــع توقع 

وفرة الصيد.
وأوضــح الصويــان في 
تصريــح لـــ »كونــا« أمس 
أن صيد األســماك من املياه 
اإلقليمية الكويتية يزداد مع 

دخول فصل الربيع ودفء األجواء وخروج 
الصيادين للبحر بعد فصل الشتاء ما يجعله 
موسما تنخفض معه أسعار األسماك، وهذه 
األيام تشــهد وفــرة في أصنــاف معينة من 
األسماك احمللية الطازجة مثل النويبي والشعم 
والشيم، أما األيام املقبلة وحتديدا مع دخول 
شهر أبريل فيكثر صيد سمك الزبيدي الذي 
يتميز بطعم محبب لدى جل مستهلكي األسماك 
في البالد وعليه فستنخفض أسعاره مقارنة 

بسعره احلالي.
وعن سمك الزبيدي، قال انه معروف باملذاق 
الطيب فهو من أشهى أسماك املائدة الكويتية 
ويتميز بخلوه من الشوك ويعد من الثروات 
املهمة في الكويت، داعيا الصيادين إلى االلتزام 
بالقوانني والقرارات املنظمة للصيد خصوصا 
فيما يتعلق مبواســم حظر صيــد الزبيدي 
والروبيان ليكون موســم صيدها وفيرا مبا 
يخدم الصياد واملستهلك على حد سواء ويدعم 

جهود حتقيق األمن الغذائي 
في البالد.

وأشار إلى توافر أسماك 
البالــول والهامــور اعتمادا 
علــى مــدى قــدرة دخــول 
القادمــني مــن  الصياديــن 
البحر إلى االحواض البحرية 
»النقعة« التــي توجد فيها 
البحرية املســماة  األقفاص 
محليــا »قراقير« مضيفا ان 
ســمك »الصبــور« احملبب 
لدى البعض ســيكثر أيضا 
خالل الشــهر املقبل بسبب 
دفء الطقس. وبني أن زيادة االنتاج السمكي 
وتوافره بأسعار مناسبة يعتمدان على عوامل 
عدة، منها مدى تعاون اجلهات املعنية بقطاع 
الصيد نظرا المتالكها احللول ملشاكل الصيادين 
والقطاع الغذائي واإلنتاجي بشكل عام وعليه 
ميكن لالحتاد مد السوق باألسماك واملأكوالت 

البحرية بشكل سلس ودائم دون تأخير.
وأشار إلى أن االحتاد مسؤول عن توفير 
األمن الغذائي السمكي احمللي عبر زيادة اإلنتاج 
في مختلف املواسم بأسعار تكون في متناول 
جميع املستهلكني مواطنني ومقيمني، مؤكدا 
السعي لتذليل مختلف التحديات التي تواجه 
صيادي األسماك عبر التنسيق والتعاون مع 
اجلهات احلكومية املعنية وعلى رأسها الهيئة 
العامة للزراعة والثروة الســمكية واجلهات 
األخرى املسؤولة حلل أي إشكاالت وعقبات 
تواجه الصيادين وفقا للقوانني املنظمة ومبا 

يخدم املصلحة العامة.

الصيد من املياه اإلقليمية الكويتية يزداد مع دخول فصل الربيع ودفء األجواء

ظاهر الصويان

سفير الڤاتيكان: ليس هناك بديل عن أن نبني املستقبل معًا

أسامة دياب

الكرســي  ســفير  أكــد 
»الڤاتيــكان«  الرســولي 
لدى البــالد يوجــني مارتن 
نوجينــت التــزام الكرســي 
الكاثوليكية في  والكنيســة 
الكويت مبواصلة اســتثمار 
مواردهــا البشــرية واملادية 
التــي ميكن  وكل اخلبــرات 
أن تســتعني بها في مجاالت 
التعليــم والرعاية الصحية 
وتنميــة املجتمــع وتعزيز 

حقوق اإلنسان.
وأضــاف نوجينــت، في 
كلمته خالل الذكرى التاسعة 
النتخاب البابا فرنسيس أول 
من أمــس بحضور مســاعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
التنميــة والتعــاون الدولي 
الوزير املفوض حمد املشعان 
وعــدد من رؤســاء البعثات 
املعتمــدة  الديبلوماســية 
الكنيســة  البــالد، ان  لــدى 
الكاثوليكية مؤسسة عاملية 
تضم أكثر من 34٥.٠٠٠.٠٠٠.١ 
عضو مع أكثــر من ١٥٢٠٠٠ 
مدرسة و6٠٠ جامعة و٥٢٠٠ 
مستشفى و١٥٠٠٠ مستوصف 
ومركز صحي ونحو 6٠٠٠٠ 
معهد كاثوليكي للمســاعدة 

اإلنسانية.
وتابع: شــرف عظيم لي 
أن أمثل البابا فرنســيس في 
الكويت، ومــع خروجنا من 
جائحة كورونا، دعونا نواصل 
العمل معا لتحقيق رؤية البابا 
فرنســيس جلعــل املجتمع 
أكثر عدال وإنصافا، وتعزيز 
احترام اآلخر لتحقيق األخوة 
احلقيقية. وأعرب ألصدقائي 
الكويتيني وجلميع السلطات 
عن أملي في مواصلة جهودنا 
املشــتركة لتعزيز املزيد من 
التماسك االجتماعي والصالح 
العام، مضيفا »اســمحوا لي 
بأن أؤكــد لصاحب الســمو 
األميــر علــى صلــوات 3٠٠ 
ألــف كاثوليكي مــن اجلالية 
الكبيــرة فــي  الكاثوليكيــة 
الكويت واحترامهم وتقديرهم 

لسموه«.
وعــن املناســبة، قال ان 
الكرسي الرسولي يعتبر غير 
اعتيــادي من نــواح عديدة، 
وجنتمــع هنــا لالحتفــال 
بعيــده الرســمي، أي ذكرى 
انتخاب أسقف روما احلالي 
والــذي وفقا للتقليــد فإنه 
البابــا رقــم ٢66 للكنيســة 
الكاثوليكيــة، الفتــا الى ان 
البابا فرنســيس هــو البابا 
األول الــذي كان عضــوا في 
الرهبنــة اليســوعية، التي 
أسسها القديس إغناطيوس 
دي لويوال، واملعروفة باسم 
اليســوعيني، كمــا انــه أول 
بابا غيــر أوروبي منذ البابا 
غريغوريــوس  الســوري 
الثالــث فــي القــرن الثامن، 
وأيضا البابا األول من القارة 
األميركية وأول من يتخذ اسم 
فرنسيس. وزاد: عندما زار 
البابا فرنسيس دولة اإلمارات 
خالل فبراير ٢٠١9، في زيارة 

يديها فيمكنها أن تختار إما 
احلياة أو املوت، إما احلرب 
أو السالم، وفي هذه اللحظة 
احلرجة ال نعرف ماذا يخبئ 
أيامــا  املســتقبل فنعيــش 
مظلمــة. وذكــر اننا نشــهد 

فقال البابا في صالة التبشير 
املالئكــي يوم األحد املاضي: 
»جتري فــي أوكرانيا أنهار 
دمــاء ودمــوع، إن األمــر ال 
يتعلق مبجرد عملية عسكرية 
وإمنا بحــرب تــزرع املوت 
والدمار«، ميكن تطبيق هذه 
الكلمات على جميع احلروب 
الدائرة في العالم، ونأمل أن 
يرفض أولئك الذين يزرعون 
الدمــار احلــرب ويختارون 
طريق الديبلوماسية واحلوار 
»فليس هناك من بديل آخر.. 
إما أن نبني املستقبل معا، وإال 
فلن يكون هناك مستقبل«.

وأشار إلى ان حبرية البابا 
فرنسيس على مدى السنوات 
املاضيــة مثــال بليــغ على 
املشــاركة من أجل الصالح 
العام، وبالفعل، فإن التقدير 
الكبيــر الذي يكنــه الناس 
للبابا سواء كانوا كاثوليكيني 
أو مسيحيني أو مسلمني أو 
يهودا أو من ديانات أخرى 
ينبع من بســاطة أســلوب 
حياته والسلطة األخالقية 
اآلتية من طريقة التي يعيش 

بها إميانه.

حربــا رهيبة فــي أوكرانيا، 
وكانت غير مبررة وستكون 
لها عواقب غير متوقعة على 
العالم، وان مشاهد اخلسائر 
في األرواح وتدمير املمتلكات 
وتشريد الناس مؤملة للغاية، 

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة الذكرى التاسعة النتخاب البابا فرنسيس

حمد املشعان وسفير الڤاتيكان يوجني نوجينت خالل قطع كيكة االحتفال

جانب من احلضور خالل احلفل

حضور نسائي

فتحت فصال جديدا في احلوار 
بني األديان، أعلن أنه »ليس 
هناك من بديــل آخر، إما أن 
نبني املستقبل معا، وإال فلن 
يكون هناك مستقبل«، وحتمل 
البشرية اليوم مصيرها بني 

البشرية حتمل مصيرها بني يديها فيمكنها أن تختار احلرب أو السالم وال نعرف ماذا يخبئ املستقبل
نشهد حربًا رهيبة وغير مبررة في أوكرانيا وستكون لها عواقب غير متوقعة على جميع دول العالم
الكنيسة الكاثوليكية تضم أكثر من 152000 مدرسة و600 جامعة و5200 مستشفى و15000 مستوصف

السفير األملاني: احلل الديبلوماسي هو اخليار األمثل لألزمة األوكرانية

القائم باألعمال األميركي: العالم في أمّس احلاجة إلى السالم 

قال الســفير األملاني لــدى البالد 
استيفان موبس إن احللول العسكرية 
ليســت حلوال على االطالق، واحلل 
الوحيد هو الديبلوماسية من خالل 

احلوار واملفاوضات.
ولفــت موبــس فــي تصريحات 

للصحافيني إلى أن الالجئني والنازحني 
األوكرانيني محل ترحيب في االحتاد 
األوروبي وكل األبواب مفتوحة لهم، 
مبينا أن پولنــدا التي اعتبرها أكثر 
الدول األوروبية كرما تستضيف ١.٥ 
مليون الجئ من أوكرانيا وهناك الكثير 

من الدول التي تقوم مبســؤولياتها 
اإلنســانية مثل مولدوڤــا، رومانيا، 

التشيك سلوڤاكيا وأملانيا.
وردا على ســؤال حول توقعاته 
إلمكانية نشوب حرب عاملية ثالثة، 

قال »ال أعرف«.

أكد القائم باألعمال األميركي جيم 
هولتسيندز أن الرئيس األميركي كان 
واضحا حينما دعا إلى ضرورة وقف 
العدوان علــى أوكرانيا، حيث خلف 
كارثة إنســانية، الفتــا إلى أن املزيد 
مــن العقوبات ســيتم توقيعها على 

روسيا كما قال الرئيس، موضحا أن 
العالم في أمس احلاجة إلى الســالم 

ودعم وتعزيز جهود التنمية.
وأشاد هولتسيندز مبوقف الكويت 
املشرف في األمم املتحدة والتي ساندت 
فيه احلق والعدل وأيدت فيه استقالل 

وسيادة أوكرانيا، فالكويت قائد رائع 
في منطقتها.

وردا علــى ســؤال حــول توقعه 
نشوب حرب عاملية ثالثة، أشار إلى 
أنه ال يتمنى نشــوبها فالعالم يريد 

السالم ال احلرب.


