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وزير اخلارجية ونظيره اإليراني بحثا التطورات اإلقليمية والدولية

الهدبان لـ «األنباء»: الباحث اخلاسر األكبر من «التفرغ العلمي»

كوريا: استئناف دخول الكويتيني دون تأشيرة أول مايو
أسامة دياب

أعلنت حكومة جمهورية كوريا أنها 
ستستأنف الســماح بدخول املواطنني 

الكويتيني إلى أراضيها دون تأشيرة.
وذكرت احلكومة الكورية أنه اعتبار 
من أول مايو ٢٠٢٢ سيتمكن املواطنون 
الكويتيون من زيارة جمهورية كوريا 
عن طريق تقــدمي طلب للحصول على 
تصريح K-ETA (نظام تصريح السفر 
اإللكتروني في كوريا)، وهو عبارة عن 
تصريــح ســفر مينح لألجانــب الذين 

يعتزمون زيارة جمهورية كوريا دون 
احلاجة الى تأشيرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة 
الكوريــة لدى البالد، حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، يتوجب على املواطنني 
الكويتيني الراغبني في زيارة جمهورية 
كوريا بدون تأشيرة الدخول إلى املوقع 
الرســمي وتقدمي طلــب للحصول على 
K-ETA وتعبئة بياناتهم الشــخصية 
 K-ETA ومعلومات الســفر على موقع
، أو عــن طريق تطبيق الهاتف قبل ٧٢ 
ساعة من ركوب الطائرة لدخول كوريا 

( رابط املوقع: www.k-eta.go.kr تطبيق 
  .( m.k-eta.go.kr :الهاتف

وسيتمكن الكويتيون من خالل تقدمي 
الطلب للحصول على K-ETA من زيارة 
جمهورية كوريا بدون تأشيرة ملدة ٩٠ 
يوما في حال كان الغرض من الزيارة هو 
السياحة أوالعالج أو حضور االجتماعات 
العمــل أو املؤمترات أو زيــارة العائلة 

واألقرباء.
وســتكون K-ETA صاحلــة ملــدة 
ســنتني من تاريــخ احلصــول عليها، 
وميكــن حلامليها الدخول عــدة مرات 

خالل فتــرة الصالحية طاملــا لم يطرأ 
تغيير على املعلومات الشخصية التي 
مت إدخالها، عالوة على ذلك، سيتم إعفاء 
املســافرين احلاصلني على K-ETA من 
تعبئة وتســليم بطاقة بيانات الدخول 
مما ميكنهم من إنهاء إجراءات الدخول 
بســهولة ويســر. وســيحصل مقدمو 
الطلبات على النتائج عبر اإلمييل خالل 
٧٢ ساعة بعد إمتام الطلب، ونحن على 
ثقة بأن النظام اجلديد املعتمد سيسهم 
بشكل كبير في تعزيز التبادالت الشعبية 

بني جمهورية كوريا والكويت.

«التعليم العالي» ُتطلق «وجهني» لتوعية خريجي الثانوية

جرى اتصال هاتفي بني 
الشــيخ  وزيــر اخلارجية 
احملمــد  ناصــر  د.أحمــد 
ووزير خارجية اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
حسني أمير عبداللهيان أمس 
الثنائية  العالقــات  تناول 
الوثيقــة التــي تربــط بني 
البلديــن الصديقــني وأطر 
تنميتهــا وتطويرهــا فــي 
مختلف املجاالت وبحث آخر 
التطورات على الســاحتني 

دارين العلي

شدد رئيس الهيئة اإلدارية 
في رابطة الباحثني العلميني 
في معهــد الكويت لألبحاث 
العلمية د.يحيى الهدبان على 
ضرورة إعادة النظر في آلية 
تطبيق ميزة التفرغ العلمي 
لباحثي املعهد والتي جتعلهم 
اخلاسر األكبر عند احلصول 

عليها.
وقال الهدبان في تصريح 
لـــ «األنباء» ان هــذه امليزة 
وعلى ســبيل املثــال حترم 
الباحثــني من جزء كبير من 
رواتبهم كالبــدالت وغيرها 
بسبب التفرغ العلمي، إضافة 
لعــدم تقــدمي أي دعم مادي 
إضافي للباحــث العلمي أو 
مزايا أخرى كتذاكر الســفر 
األبحــاث  عمــل  ورســوم 
والدراســات عنــد االلتحاق 

آالء خليفة

أطلقــت وزارة التعليم العالي 
حملــة توعويــة إرشــادية حتت 
شعار «وجهني» تستهدف الطلبة 
الكويتيــني من خريجــي الثانوية 
العامة الراغبني في االلتحاق ببرامج 
البعثــات اخلارجية التــي تقدمها 

الوزارة.
وقالت الوكيل املساعد لشؤون 
البعثــات واملعــادالت والعالقــات 
الثقافية الناطق الرســمي بوزارة 
التعليــم العالــي فاطمة الســنان 
إن احلملــة تأتي فــي إطار حرص 
الوزارة على توعية وإرشاد الطالب 

وأوليــاء أمورهم لشــروط وآلية 
التقــدمي للبعثــات اخلارجية قبل 
إعالن خطة االبتعاث للعام الدراسي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتوجيههم لاللتحاق 
باجلامعات املميــزة بالتعاون مع 
اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جــودة التعليــم، وأيضا 
اســتكماال للزيارات امليدانية التي 
قام بها فريق متخصص من قسم 
اإلرشاد والتوجيه بوزارة التعليم 
العالي للمدارس الثانوية احلكومية 

واخلاصة.
وأكــدت الســنان أن «وجهني» 
ســتنطلق عبر حسابات التواصل 
االجتماعي للــوزارة في «تويتر» 

و«انستغرام» ١٠ مايو من خالل خطة 
عمل ممنهجة بإشــراف املستشار 
اإلعالمــي لوزير التعليــم العالي 
البعثات قســم  إدارة  ومبشــاركة 
التوجيه واإلرشاد وتستمر حتى 
بعد إعالن نتائج البعثات اخلارجية، 
وستتخلل اخلطة لقاءات حصرية 
أسبوعية عبر حسابات الوزارة للرد 
على استفســارات الطلبة وتوفير 
 skiplino خدمة التواصل عــن ُبعد
للرد على استفســارات املراجعني 
اخلاصة بخدمات التوجيه واإلرشاد 
خالل الفترة الصباحية من  ٩ صباحا 

إلى ١ ظهرا.
وأشارت الى حرص الوزارة على 

مد جسور التعاون والتنسيق مع 
القطاع اخلاص لتعزيز هدف احلملة 
والوصــول إلى أكبر شــريحة من 
اجلمهور، متوجهة بالشكر اجلزيل 
إلدارة مجمع األڤنيوز لدعم املبادرات 
واحلمالت املجتمعية من خالل توفير 
أماكن مخصصة ولفترات محددة 
يتواجد بها فريق مختص من وزارة 
التعليم العالي للتواصل املباشــر 
مع الفئات املســتهدفة من الطلبة 
والشكر موصول للشركة الكويتية 
الوطنية للســينما «سينسكيب» 
لدعمها املباشــر مــن خالل عرض 
إعــالن احلملــة في دور الســينما 

التابعة لهم.

العلميني ومكتســباتهم في 
املؤسسة.

وشدد على أن املمارسات 
اخلاطئة وســوء اســتغالل 
الســلطة وأيضــا تســخير 
املزايا ومكتســبات العاملني 
لصالح فئة أو شريحة معينة 
ال يجب أن يكون سببا للدعوة 
حلرمــان املعهد أو الباحثني 
العلميــني مــن هــذه املزايا 
واملكتســبات، الفتا إلى انه 
ومن باب أولى تقومي األمور 
وتصويبها بكل الطرق املتاحة 
خللق البيئة اإليجابية املثمرة 
واملنتجة لكــي يصل املعهد 
ملا يجب أن يكون عليه على 

الصعيد احمللي والعاملي.
وقــال ان معهــد الكويت 
لألبحــاث العلميــة أصبــح 
بيئة طاردة بســبب العديد 
من األسباب والعوامل ومنها 
عدم تقدمي الدعم املادي للقيام 

الكويــت املبدئــي والثابت 
املناهض للعنف واإلرهاب، 
مجددة الدعوة إلى املجتمع 
الدولي ملضاعفة جهوده لوأد 

هذه الظاهرة اخلطيرة.
الــوزارة  واختتمــت 
بيانها باإلعراب عن خالص 
املواساة  التعازي وصادق 
حلكومتي وشعبي باكستان 
والصني ولــذوي الضحايا 
ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

العلميــني لــن يكــون هناك 
وجود للمعهد وعليه يتوجب 
على القطاعات املساندة في 
اإلدارية  املعهد كالقطاعــات 
واملاليــة توفيــر كل ســبل 
الدعم والقيام باملسؤوليات 
املناطــة بهــم  والواجبــات 
على أكمل وجه لكي يتمكن 
الباحثني العلميني من القيام 
بإعداد املقترحــات البحثية 
والعلميــة وعمل املشــاريع 
البحثية التطبيقية من دون 
أن يكون هنــاك أي إلهاء أو 
إشغالهم في أمور ومواضيع 
من واجب القطاعات املساندة 

القيام بها.
وانتقد ســوء اســتغالل 
اجلهــات  ممثلــي  بعــض 
الرقابيــة للــدور املناط بهم 
وقيام بعضهم بتوجيه التهم 
للمؤسسة والعاملني فيها من 

الباحثني العلميني.

اإلقليمية والدولية والقضايا 
محل االهتمام املشترك.

من جهة أخرى، أعربت 
وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار الكويت للتفجير 
معهــدا  اســتهدف  الــذي 
صينيا في جامعة كراتشي 
فــي جمهوريــة باكســتان 
اإلســالمية الصديقة  وأدى 
إلى سقوط عدد من القتلى 

واجلرحى.
وأكدت الــوزارة موقف 

باألبحــاث العلمية امليدانية 
والتطبيقية.

ولفت إلى جتاهل مطالب 
الباحثــني من قبــل اجلهات 
املعنيــة واملســؤولني فــي 
التربيــة والتعليــم  وزارة 
التــي مت إدراج املعهد حتت 
مظلتهــا منذ ما بعــد الغزو 
بالرغم مــن ان طبيعة عمل 
املعهد والهدف الذي أنشئ له 
بعيــد كل البعد عن التعليم 
التربــوي واألكادميي، حتى 
بعــد إضافة مســمى البحث 
العلمي للوزارة، إذ انه عندما 
تأسس املعهد كان حتت مظلة 
مجلس الوزراء، وقد كان ذلك 
الوقت يعرف بالعهد الذهبي 

للمعهد.
وقال ان الثقل األكبر في 
املعهد يجب أن يكون للقطاع 
العلمــي، فبــدون األبحــاث 
العلمية وبدون باحثي املعهد 

الكويت أدانت انفجار «كراتشي» وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ملضاعفة اجلهود لوأد «اإلرهاب»

رئيس الهيئة اإلدارية في رابطة باحثي املعهد دعا إلعادة النظر في آلية تطبيقها

حسني امير عبد اللهيانالشيخ د. أحمد ناصر احملمد

د.يحيى الهدبان

في اجلامعــات واملعاهد في 
اخلارج. وقال ان املســتفيد 
الوحيد والرابــح األكبر في 
املعهد هم أصحاب املناصب 
كاملدراء التنفيذيني ومنصب 
املدير العام، الفتا الى ضرورة 
منــع املمارســات اخلاطئــة 
وســوء اســتغالل املناصب 
وعدم املساس مبزايا الباحثني 

صاحب السمو هنأ رئيس توغو
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس فور 
ايسوزميا غناســينغبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والسعادة وجلمهورية 
توغو وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس فور 
ايســوزميا غناســينغبي، ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة العيــد الوطني 

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

«احلرس» يفرج عن املوقوفني انضباطيًا

«التربية» حتدد شروط استحقاق
 «البدل النقدي» من رصيد اإلجازات

بتوجيهات من رئيس احلرس الوطني 
ســمو الشــيخ ســالم العلي، أصدر وكيل 
احلــرس الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي 
قرارا باإلفراج عن العســكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية مبناســبة عيد الفطر 
الســعيد حتــى يتمكنوا مــن قضاء عطلة 

العيد بني ذويهم.
وتقدم سمو الشيخ سالم العلي بأسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد وقادة وقوات احلرس الوطني 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا اهللا أن 
يعيده على اجلميع باخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على ربوع الوطن الغالي نعمتي 

األمن واألمان في ظل قيادته احلكيمة.

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة 
التربيــة باإلنابة أســامة 
السلطان تعميما للعاملني 
بوزارة التربية بشأن قواعد 
وشروط استحقاق وصرف 
البدل النقــدي من رصيد 
اإلجــازات الدوريــة أثناء 

اخلدمة.
وجــاء فــي التعميــم: 
«يصــرف البــدل النقدي 
أثناء اخلدمــة عن رصيد 

اإلجازات الدورية واملجمدة ويكون صرف 
البــدل النقــدي أثناء اخلدمــة وفقا لذات 
مرتب املوظف ومفرداته الذي يصرف له
فيمــا لو صرح له بإجــازة دورية في 
تاريخ صــدور قرار صرف البدل النقدي 
كذلك يحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد 
اإلجازات الدوريــة عند صرف هذا البدل 
على أساس أن الشهر مقداره ثالثون يوما.

وال يتقيد صــرف البدل النقدي أثناء 
اخلدمــة باحلد األقصــى (٩٠ يوما) ملدة 
اإلجــازة الدورية التــي يجوز أن يصرح 
بها للموظف في سنة واحدة، كما ال يتقيد 
باحلد األقصى ١٨٠ يوما للبدل النقدي الذي 
يصرف في نهاية اخلدمة. وأكدت الوزارة 
انــه ال يحول صرف البــدل النقدي أثناء 
اخلدمة أيا كان مقدار البدل الذي مت صرفه 
دون التصريــح للموظف بإجازة دورية 
فــي ذات العام في حدود الرصيد املتبقي 
منها مع مراعاة كافة الشــروط واألحكام 
واإلجــراءات املقررة في شــأن التصريح 

باإلجازات الدورية.
ودعت الوزارة الى ضرورة التأكد من 
الدرجة املالية واملسمى الوظيفي احلاصل 
عليه املذكور قبل صرف البدل النقدي لكي 
ال يترتب عليه فروقات مالية بني املسميات 

الوظيفية والدرجات املالية.
وفيمــا يتعلق بشــروط صرف البدل 

النقدي من رصيد اإلجازات 
الدوريــة أثنــاء اخلدمــة 
بينــت التربيــة أن يكون 
آخر تقريــري أداء حصل 
عليهما املوظف قبل تاريخ 
صدور قرار صرف البدل 
النقدي بتقدير ممتاز فعلي 
وال يعتــد في هــذا املجال 
بتقارير األداء غير الفعلية 
االعتبارية أو احلكمية كما 
ال يعتد بتقارير الصالحية 
عن فتــرة التجربــة وأن 
يكــون املوظف خــدم في 
الدولــة مــدة ال تقل عن خمس ســنوات 
وقــد أمضى في ذات اجلهــة بعد التعيني 
فيها أو النقل إليها مدة سنتني على األقل 
وأال يكــون قد وقعت على املوظف إحدى 
العقوبــات التأديبيــة ما لــم يتم محوها 
وفقــا للمــدد املقررة قانونــا قبل صدور 
قرار صرف البدل النقدي، الفتة إلى عدم 
جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف 
إال بعد انقضاء سنة على األقل من تاريخ 

صدور قرار بصرف هذا البدل.
مــن جهة اخرى، أصدر وكيل التعليم 
العام بوزارة التربية أســامة الســلطان 
تعميما بشأن عطلة عيد الفطر السعيد، 
وتلقت «األنباء» نسخة منه، حيث جاء فيه: 
تقرر تعطيل العمل بجميع جهات وزارة 
التربية ـ مبناســبة عيد الفطر السعيد ـ 
يوم األحد املوافق ١/٥/٢٠٢٢م باعتباره يوم 
راحة لكونه اليوم الثالثني من شهر رمضان 
املبارك، وأيام االثنني والثالثاء واألربعاء 
املوافقني (٢،٣،٤ مايو ٢٠٢٢) على التوالي 
باعتبارها أيام عطلة رسمية لكونها أيام 
عيد الفطر السعيد ويوم اخلميس املوافق 
٥/٥/٢٠٢٢م باعتباره يوم راحة لوقوعه بني 
عطلتني، على أن يستأنف الدوام الرسمي 

يوم األحد املوافق ٨/٥/٢٠٢٢م.
وعليه، يرجى من جميع العاملني العلم 

والعمل مبا جاء بالتعميم.

أسامة السلطان

فيصل احلمود: ضرورة مواكبة التطور 
التكنولوجي لتحفيز االبتكار لدى الشباب

التقــى املستشــار في 
الديوان األميري الشــيخ 
فيصــل احلمــود مبكتبه 
بقصر الســيف د.عبداهللا 
محمد املطوع مساعد نائب 
مدير جامعة الكويت لتقنية 
املعلومات ومستشار دولي 
لــدى اليونيســكو باألمم 
الذكاء  املتحــدة بقضايــا 
االصطناعي واملستشــار 
العاملية  العلمي للمنظمة 
للعلــوم والتكنولوجيــا 

«ملست».
وأكــد احلمــود خالل 
اللقاء أهمية التكنولوجيا 
كأداة لتحفيــز االبتــكار 
وتعزيز مشاركة األسرة 

والشباب في احلياة وتطوراتها في مجال 
تقنية التحول الرقمي واستخدام الروبوتات، 
مشــيرا إلى ضرورة خلــق بيئة تعليمية 
وثقافية في املدارس ملواكبة التكنولوجيا 

احلديثة واملتنوعة.

وأضاف أن تطوير التعليم يعتبر هاجسا 
لــكل الدول التي تهتم بالتنمية البشــرية 
وبطاقاتها الشبابية وبناء جيل مثقف وواع 
نحو إنشاء جيل قائم على املعرفة بوسائل 

التكنولوجيا احلديثة.

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.عبداهللا املطوع

سفير «األوروبي»: رفع متطلبات «الشينغن» خطوة أولى ضمن 
عملية متعددة املراحل للوصول إلى اتفاقية اإلعفاء من التأشيرة

أسامة دياب

أكد سفير االحتاد األوروبي 
لدى الكويت وقطر د.كريستني 
تودور، أن الكويتيني والقطريني 
اليزالون بحاجــة إلى التقدم 
بطلــب تأشــيرة للســفر إلى 

منطقة الشينغن.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافــي «أنه قبــل أيام من 
االعالن الرسمي من املفوضية 
األوروبيــة عن اقتــراح رفع 
التأشيرة ملواطني  متطلبات 
الكويت وقطر نشرت بعض 
املعلومات املضللة في وسائل 
التواصــل االجتماعي والتي 
إلــى أن املواطنــني  تشــير 
لــم  الكويتيــني والقطريــني 
يعودوا يحتاجون الى تأشيرة 
للسفر الى منطقة الشينغن 
إال أنــه من املهم أن ندرك أنه 
وبينما املقترح يعتبر إقرارا 
مهمــا بشــراكتنا القوية مع 
الكويت وقطر، فهو يعد خطوة 

عليهــا ضمن قواعــد االحتاد 
األوروبي املتعلقة مبتطلبات 
التأشيرة، توصلت املفوضية 
إلى نتيجة مفادها أن الكويت 
وقطــر ال تشــكالن أي خطر 
يذكر فيمــا يتعلق بالهجرة، 
كما أنهما يعززان التعاون مع 
االحتاد األوروبي في القضايا 
األمنية ويصــدران جوازات 
سفر بالســمات البيولوجية 
(البيومتريــة) وهو شــرط 
مسبق للســفر دون تأشيرة 
لالحتاد األوروبي. لقد قامت 
الدولتان بإصالحات في مجال 
حقوق اإلنســان في البلدين 
وهما أيضا شريكان جتاريان 
مهمــان لالحتــاد األوروبــي 

وخاصة في مجال الطاقة.
عــن  تــودور  وحتــدث 
تفاصيــل القرار حيث أشــار 
إلــى انه مبوجب هذا املقترح 
الكويتيــني والقطريني  فــإن 
الذيــن يحملــون جــوازات 
سفر بالســمات البيولوجية 

واملجلس ال يخضعان ألي وقت 
محدد من أجل إكمال القراءة 
األولى حيث ميكن ان تستغرق 
العمليــة برمتها ما يصل الى 
ثــالث قــراءات. ولــو تبنــى 
البرملــان األوروبي ومجلس 
االحتــاد األوروبــي املقترح، 
فــإن املفوضيــة األوروبيــة 
ستتفاوض على اتفاقية اإلعفاء 
من التأشيرة مع الكويت وقطر 
على التوالي من أجل ضمان 
املعاملة باملثل بشكل كامل فيما 
بالتأشيرات ملواطني  يتعلق 

االحتاد األوروبي.
وبني أن السفر دون تأشيرة 
لالحتــاد األوروبــي ملواطني 
الكويت وقطر ســيبدأ عندما 
تصبــح اتفاقيــة اإلعفاء من 
التأشيرة سارية املفعول ولكن 
نظــرا لتعقيــدات االجراءات 
التشريعية لالحتاد األوروبي، 
فإن مــن الصعب تقدير املدة 
التي ســوف يستغرقها كامل 

العملية.

لــن يحتاجوا  (البيومترية) 
الى التأشيرة عند السفر الى 
االحتاد األوروبي في زيارات 
قصيرة جتارية أو ســياحية 
أو عائلية ال تتجاوز ٩٠ يوما 

خالل فترة ١٨٠ يوما.
املقبلة  وعــن اخلطــوات 
بعد اقتــراح رفــع متطلبات 
التأشيرة، قال: يعود للبرملان 
األوروبــي ومجلــس االحتاد 
األوروبــي مــن أجل دراســة 
املقترح واتخاذ قرار بشــأن 
الســماح بالســفر لالحتــاد 
تأشــيرة،  دون  األوروبــي 
مشــيرا إلى أنه بداية سوف 
البرملــان بالتصويت  يقــوم 
بأغلبيــة بســيطة وبعــد ان 
يتبنى البرملان موقفه، قد يقرر 
املجلس قبول موقف البرملان 
وفــي هذه احلالــة يتم تبني 
املقترح أو قــد يتبنى موقفا 
البرملان  مختلفــا ويخاطــب 

بشأنه في قراءة ثانية.
وتابع أن كال من البرملان 

شرح أهم خطوات مقترح املفوضية األوروبية.. وأكد أهمية استمرار التقدم بطلب التأشيرة

كريستيان تودور

أولى ضمن عملية تشريعية 
متعددة املراحل والتي سوف 
ينتج عنها في نهاية املطاف 
اتفاقية للسفر بدون تأشيرة 
ولكــن الى أن نصــل الى هذا 
اإلجنــاز النهائــي، مــا يزال 
الكويتيون والقطريون بحاجة 
التقــدم بطلب تأشــيرة  الى 
للسفر إلى منطقة الشينغن».
وقال السفير تودور: بعد 
تقييــم املعاييــر املنصوص 

«اإلغاثة» نفذت «إطعام الطعام»  داخل الكويت
نفذت جمعية اإلغاثة اإلنسانية اتفاقية «إطعام الطعام» 
داخل الكويت، بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف. في هذا 
السياق، أشاد مدير عام اجلمعية خالد السعيد، بهذا التعاون 
البناء وهذه الشراكة الفاعلة، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة 
يسهم بفاعلية في تنمية املجتمع وتلبية احتياجاته وتقدمي 
الدعم ملختلف الفئات. وقال السعيد إن «إطعام الطعام» هو 
أحد مشاريع اجلمعية الذي تنفذه بالتعاون مع األمانة العامة 
لألوقــاف داخل الكويت، وتصرف املســاعدات فيه طعاما، 
بهدف سد حاجة الفقراء واألسر املتعففة، وتخفيف األعباء 
عنهم وسد حاجاتهم، وتأكيد أهمية التراحم والتكافل اللذين 
جبل عليهما أهل الكويت وتعزيزهما في مساعدة احملتاجني.
وأكد أن اجلمعية تسير وفق خطة استراتيجية لتفعيل 

دورها املجتمعي واخليري داخل الكويت.
خالد السعيد

حددت عطلة العيد بدءاً من األحد والدوام ٨ مايو

األمر يعود إلى البرملان األوروبي ومجلس االحتاد األوروبي من أجل دراسة املقترح واتخاذ قرار بشأنه لالحتاد


