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وكيل احلرس استقبل خريجي كلية امللك خالد العسكرية

اســتقبل وكيل احلرس 
الركــن  الفريــق  الوطنــي 
م.هاشــم الرفاعــي ضباط 
احلــرس الوطنــي اجلــدد 
خريجــي كليــة امللك خالد 
العســكرية فــي اململكــة 

العميد أحمــد عبدالرحمن 
عبداللطيف.

ونقــل وكيــل احلــرس 
الوطنــي للخريجني تهاني 
احلــرس  رئيــس  ســمو 
الوطني الشيخ سالم العلي 

وحــث الضبــاط اجلدد 
علــى مواصلــة حتصيــل 
العلــم واملعرفــة، وتنمية 
الــذات عبــر املشــاركة في 
الدورات التدريبية في جميع 

املجاالت.

بانضمامهم إلى إخوانهم في 
احلــرس الوطني، ودعاهم 
إلــى االلتــزام واالنضباط 
وبــذل الغالــي والنفيــس 
من أجــل احلفاظ على أمن 

الوطن.

دعا إلى االلتزام واالنضباط وبذل الغالي والنفيس من أجل احلفاظ على أمن الوطن

الفريق الركن م. هاشم الرفاعي خالل اللقاء مع ضباط احلرس الوطني اجلدد خريجي كلية امللك خالد العسكرية

العربية السعودية الشقيقة، 
حيث أدوا القسم، بحضور 
املعاون للعمليات والتدريب 
اللواء الركن فالح شــجاع 
فالح، ومديــر ديوان نائب 
الوطني  رئيــس احلــرس 

سفير پولندا: الكويت خففت من معاناة الالجئني األوكرانيني
أشــاد ســفير جمهوريــة 
پولندا لــدى الكويــت بافيل 
لبهوفيتش باجلهود الكويتية 
فــي تخفيــف املعانــاة عــن 
الالجئــني األوكرانيــني فــي 
پولندا، مؤكدا أنه ليس غريبا 
على بلد اإلنسانية هذا العطاء 
اإلنساني. وأثنى لبهوفيتش 
فــي تصريــح لـ(كونا) عقب 
لقائــه نائب رئيــس مجلس 
أنــور  الهــالل األحمــر  إدارة 
جهــود  علــى  احلســاوي 
اجلمعية في تخفيف املعاناة 
اإلنسانية وسرعة استجابتها 
للنداءات بهذا الشــأن وحشد 
الدعــم والتأييــد للمتأثرين 
مــن األزمات والكــوارث على 
املســتوى الدولــي. وقال إنه 
اطلع خالل اللقاء على جهود 
اجلمعية في إغاثة املتضررين 
جراء الكوارث الطبيعية أو من 
صنع اإلنسان الفتا إلى أهمية 
التنسيق والتعاون في تقدمي 
الدعــم لالجئــني األوكرانيني 
في أزمتهــم احلاليــة. وعبر 
عن بالغ الشكر للكويت عبر 
الهالل األحمر الكويتي إليصال 
املســاعدات االغاثية لالجئني 

الهالل األحمر على املشــاركة 
فــي اجلهود اإلنســانية التي 
تقــوم بها الكويت عبر تقدمي 
الدعم واملســاندة للمنكوبني 
جراء الكــوارث الطبيعية أو 

الكوارث من صنع اإلنسان.
االجتمــاع  أن  وذكــر 
تطــرق الى املســاعدات التي 

واجلمعيات الوطنية واملنظمات 
اإلنســانية ملساعدة الالجئني 
األوكرانيــني، مؤكــدا دعم كل 
جهد إنساني يتماشى مع نهج 
الكويــت الثابت وسياســتها 
اخلارجية في تقدمي املساعدات 
اإلنسانية للدول التي تتعرض 
للكوارث أو األزمات اإلنسانية.

تقدمها اجلمعيــة للمنكوبني 
واملتضررين، السيما الالجئني 
پولنــدا  فــي  االوكرانيــني 
ورومانيا وأهم أعمال اجلمعية 
وحتركاتها اإلنسانية إلغاثة 
ومساعدة املناطق املتضررة.

التنســيق  الــى  وأشــار 
والتعاون الدائم بني اجلمعية 

التقى نائب رئيس مجلس إدارة «الهالل األحمر» وأكد أنه ليس غريباً على بلد اإلنسانية

مها البرجس وأنور احلساوي مع السفير الپولندي

االوكرانيني في پولندا، مشيرا 
إلى وجود األعداد الكبيرة من 
هؤالء فــي بــالده وحاجتهم 
الى املســاعدات االغاثية. من 
جانبه، رحب احلســاوي في 
تصريــح مماثــل لـ(كونــا) 
بزيارة السفير الپولندي الى 
مقــر اجلمعية، مؤكدا حرص 

هدى يسي: األمة العربية حلمة واحدة وقّوتها في توّحدها
القاهرة ـ ناهد إمام

فــي أجــواء رمضانيــة 
ووســط عبق التاريخ مبقر 
قصر القبة الرئاســي، أكبر 
القصور في مصر، نظم احتاد 
املســتثمرات العرب وجلنة 
بالتعــاون  رجــال األعمــال 
مع جمعية ســيدات األعمال 
للتنميــة حفــل إفطار حتت 
شــعار «الوحــدة الوطنيــة 
في حب مصر»، وشارك من 
الكويــت ســفيرنا بإيطاليا 
السفير عزام الصباح والشيخ 

راكان بدر محمد الصباح.
كمــا حضر ممثلــو كافة 
أطيــاف املجتمع مــن رجال 
الديــن، مــن الكنيســة األب 
بطرس دانيــال مدير املركز 
الكاثوليكي املصري للسينما 
ومن األزهر الشريف الشيخ 
د. حسن السيد خليل. وممثلو 
احلكومة والعديد من السفراء 
العــرب واألفارقــة ونــواب 
مجلس الشــعب والشــيوخ 
واألحزاب ورجال وســيدات 

األعمال.
وفي كلمتها، أكدت رئيس 
احتــاد املســتثمرات العرب 

كبيــرا خالل الفتــرة املقبلة 
للمساهمة في التطور الذي 
تشهده البالد في اجلمهورية 

اجلديدة.
بــدوره، أكد األب بطرس 
املركــز  مديــر  دانيــال، 
الكاثوليكي املصري للسينما 
ممثال من الكنيســة، أن هذا 
التجمــع يؤكد أننــا جميعا 
نســيج واحد وتواجدنا في 
حفــل اإلفطــار، للعمل على 
نقل تلك الصورة إلى املجتمع 
في اخلارج. من جانبه، قال 
الشيخ د.حسن السيد خليل 
ممثال من األزهر الشــريف، 

وعلى هامش حفل االفطار، 
تقدم السفير د.أبو بكر صار، 
ســفير الســنغال في مصر، 
بدعــوة رجــال وســيدات 
الــدول العربية  األعمال في 
ومصر لالستثمار في السوق 
الســنغالي واالســتفادة من 
املزايا املقدمــة من ضمانات 
لالستثمار وتوافر األراضي 
واإلعفاءات اجلمركية املقدمة 
في ظل توافر األمن واألمان 

في السنغال.
وقال إن العالقات وطيدة 
بني السنغال ومصر والعديد 

من الدول العربية.

إن ذلك التجمــع يعد تأكيدا 
على الوحدة الوطنية واللحمة 
القوية بني العرب واألفارقة مع 
املصريني جميعا من املفكرين 
الديــن وغيرهــم.  ورجــال 
وأوضح أن توحد املصريني 
يدعم القيادة السياسية في 
جهودها املباركة نحو التنمية 
املستدامة ودعم املشروعات 
العمالقة التي تقيمها الدولة 
حتت قيادة الرئيس املصري 
عبدالفتــاح السيســي الذي 
يصــل الليل بالنهار لصالح 
املواطنــني جميعــا وتوفير 

احلياة الكرمية لهم.

احتاد املستثمرات العرب وجمعية سيدات األعمال نّظما حفل إفطار حتت شعار «الوحدة الوطنية في حب مصر»

صورة جتمع املشاركني في حفل اإلفطار

وجمعيــة ســيدات األعمال 
للتنميــة د. هدى يســي، أن 
مشــاركة الكويت وعدد من 
الــدول العربيــة فــي إفطار 
الوحدة الوطنيــة، تؤكد أن 
األمــة العربية حلمة واحدة 

قوتها في توحدها.
وأرسلت رسالة للرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
جميعــا  املصريــني  بــأن 
ســيكونون يدا واحدة لدعم 
مســيرة التنميــة والســالم 
حتــت قيادتــه، موضحة أن 
املرأة املصرية تعيش عصرها 
الذهبي، مما يلقي عليها دورا 

الغنيم: الكويت حريصة على توثيق 
عالقاتها مع منظمة العمل الدولية

العمل الدولية اإلقليمي في بيروت.
وبني ان االجتمــاع تناول أيضا جدول 
أعمــال املؤمتر الســنوي للمنظمــة الذي 
ستشــارك فيه الكويت عبــر وفد حكومي 
رســمي وآخــر ممثال عــن غرفــة التجارة 
والصناعة وثالث ممثال عن قطاع العمال. 
كما أشاد السفير الغنيم بدور منظمة العمل 
الدولية في تبني أزمة عمال فلسطني املتجلي 
في تقريرها السنوي املخصص لها، والذي 
ســيتم اســتعراضه أمام املؤمتر السنوي 
للمنظمة املقرر انطالقه في يونيو املقبل.

جنيــڤ - كونــا: أكد 
مندوبنا الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية 
في جنيڤ السفير جمال 
الغنيــم حــرص الكويت 
علــى توثيــق عالقــات 
والشــراكة  التعــاون 
االستراتيجية مع منظمة 
العمل الدولية مبا في ذلك 
النهوض ببرامج التعاون 
التقني في منطقة الشرق 

األوسط.
وقال الغنيم لـ (كونا) 
بعد اجتماعــه مع املدير 
العمــل  العــام ملنظمــة 

الدولية غــي رايدر، إن اللقاء تناول أوجه 
التعاون املشترك بني الكويت واملنظمة.

وأضــاف ان املنظمة لها دور متميز في 
جمعها بــني احلكومات وأصحــاب العمل 
وممثلي العمال، وذلــك في جهد متواصل 

منذ أكثر من مائة عام تقريبا.
وأوضــح الغنيم أن اللقــاء تركز على 
التعاون الثنائي فــي البرامج الهادفة الى 
تطويــر قطاع العمل والعمال في الكويت، 
الفتا الى االتفاق على التنسيق بينهما يتم 
بشكل سلس وبناء من خالل مكتب منظمة 

من خالل التعاون في البرامج الهادفة إلى تطوير قطاع العمل والعمال في الكويت

السفير جمال الغنيم خالل اللقاء مع غي رايدر

تعاون بني الكويت و«اليونيسف» لتطوير 
التعليم والقضاء على الفاقد التعليمي

عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وكيــل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب والوكيل املســاعد للتعليم العام 
أسامة الســلطان ممثل مكتب اليونيسف 
في دول اخلليج العربي آدم الطيب والوفد 
املرافق له، حيث متت مناقشة حقوق الطفل 
وســبل تكثيف التعاون بني اليونيســف 
والكويت من أجل مســتقبل أفضل ألطفال 
الكويت وتقدمي بعض املقترحات للتعاون 
املتبــادل، كما متت مناقشــة بعض األمور 
املتعلقة مبستوى التعليم، خاصة مرحلة 
الطفولة ومدى إمكانية تقدمي برامج لتطوير 
التعليم ومناقشــة اخلطط والبرامج التي 
نفذتهــا وزارة التربية للقضاء على الفاقد 

التعليمــي واآلثــار الناجمــة عــن جائحة 
كورونا.

وقــد أبدى الطرفان اســتعدادهما لعقد 
اتفاقية لتحقيق املشــاركة االستراتيجية 
بينهمــا والوصــول إلى حتقيــق األهداف 

املرجوة.
حضــر االجتمــاع نائب برامــج مكتب 
اليونيسف جمانة حاج أحمد ورئيس مكتب 
تنميــة الطفولة املبكــرة مبنطقة اخلليج 
العربي تاجتانا كولــني ومدير االتصاالت 
في مكتب منطقة اخلليج رفيق الورشفانيو 
واختصاصية تنمية الطفولة املبكرة نور 
الهويدي، كما حضر االجتماع املوجه العام 
للعلوم منى األنصاري واملوجه العام لرياض 

األطفال نادية املسلم.

د.علي اليعقوب وأسامة السلطان مع وفد «اليونيسف»

٩ جلان لالرتقاء باحلركة الكشفية الكويتية

 عبدالعزيز الفضلي

شــّكل مجلس إدارة جمعية الكشــافة 
الكويتية ٩ جلان للعمل في اجلمعية والتي 
يكمن دورها في القيام باألنشطة والفعاليات 

الكشفية املختلفة.
وقال أمني عام جمعية الكشافة الكويتية 
إبراهيــم العيد، خالل اجتمــاع عقده مع 
رؤســاء اللجان وحضره أعضاء مجلس 
اإلدارة، «أشكركم على مشاركتكم في العمل 
بلجان اجلمعيــة وأبارك لكم ثقة مجلس 
اإلدارة فيكم سواء أنتم كرؤساء اللجان أو 
أعضاء فيهــا، وإنني على ثقة بأنكم على 

قدر املسؤولية املكلفني فيها».

وأضاف العيد «حددنا ٩ جلان على أن 
يكون عدد أعضاء كل جلنة ٥ متاشيا مع 
لوائــح ونظم املنظمة الكشــفية العربية 
والعاملية، وذلك وفقا للشروط والضوابط 
املعمول بها مشــيرا إلى أن تشــكيل هذه 
اللجــان يهدف إلى تطويــر أداء اجلمعية 
وفق االستراتيجية وخطط وبرامج املنظمة 
الكشفية العربية، ومؤكدا في الوقت نفسه 
دعم هذه البرامج التي من شأنها االرتقاء 
باحلركة الكشــفية الكويتيــة». وأضاف 
«نحتــاج من كل جلنة تقدمي خطتها التي 
تخــدم املجتمــع وتبــرز دور اجلمعية»، 
موضحا أهمية أن تقدم تلك اخلطة ألمني 
عام اجلمعية لعرضها على مجلس اإلدارة.

مجلس إدارة جمعية الكشافة مع أعضاء اللجان التي مت تشكيلها

العازمي: نرفض الغمز أو اللمز ضد كوادرنا 
رفــض رئيــس نقابــة 
العاملــني في وزارة التربية 
عادل العازمي محاوالت الغمز 
أو اللمز التي يصدرها البعض 
التعليميــة  ضــد كوادرنــا 

الوطنية.
أن  العازمــي  وأوضــح 
القيادات املستهدفة لها دور 
وطني مشــهود في مسيرة 
التعليم مبناطقهم التعليمية، 
مشددا على أنه اذا كان هناك 
من ميلك أي دليل على تلك 
الكــوادر فليقدمــه للجهات 

الرقابية املختلفــة، مضيفا «لكن الطعن من 

دون دليل هو اتهام باطل».
وأضاف أنه ال يليق بنائب 
مســؤول أن يصــدر همــزا 
وملزا دون دليل، خاصة انه 
ميلــك كل األدوات للمراقبة 
واحملاســبة لكن اســتهداف 
الكــوادر التعليميــة بتلــك 
الطريقة هو استهداف ملسيرة 
التعليم ذاتهــا وهو أمر لن 
نقبل به من أي شخص كان.

وختم العازمي تصريحه 
بضرورة أن تكون محاسبة 
أدائــه  أي مســؤول علــى 

وجهوده وليس ملآرب أخرى.

عادل العازمي

طوابير اخلير تبرز وجه الكويت اإلنساني قبيل اإلفطار
الكويت - كونا: يجود أهل اخلير 
في الكويت بالبذل والعطاء ســعيا 
لكسب األجر السيما في شهر رمضان 
املبــارك وأيامــه الفضيلــة بتوفير 
وتوزيــع وجبــات إفطــار مجانيــة 
لراغبيها مــن الصائمني قبل حلول 

ساعة اإلفطار.
وتتشــكل طوابيــر الصائمــني 
خصوصا من ضيــوف الكويت من 
العمالــة الوافــدة بانتظــار حافالت 
اخليــر احململــة بوجبــات اإلفطار 
املتنوعــة في مختلــف املناطق، في 

حني يتولى املتطوعون إدارة عملية 
توزيع وتسليم الوجبات عالوة على 

عبوات املياه والتمر.
وتكــون نقاط التجمــع ومتركز 
حافالت اخلير عادة قرب املســاجد 
وفي مراكز حيوية باملناطق السكنية 
كاجلمعيات التعاونية أو قرب صاالت 
األفراح لتيســير وصــول الراغبني 
إليها، وتتميز عملية التوزيع بأنها 
متاحة للجميع وال يفصح أهل اخلير 
عادة عن أنفســهم رغبة في املثوبة 

طوابير تلقائية من ضيوف الكويت لتسلم وجبة اإلفطارواحتسابا لألجر.


