
محليات
اخلميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

03

ولي العهد أبرق مهنئًا رئيس سيشلاألمير هنأ رئيس سيشل بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
إلـــى الـرئـيس وافيل 
رامــكاالوان رئيــس 
سيشــل  جمهوريــة 
الصديقة، عبــر فيها 
ســموه حفظــه اهللا 
عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه 
لــه موفــور الصحــة 
والعافية وجلمهورية 
وشــعبها  سيشــل 
الصديــق كل التقــدم 

واالزدهار.

بعــث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحـمـــد، حـفــظـــه 
اهللا، ببرقيــة تهنئــة 
إلــى الرئيــس وافيل 
رامــكاالوان، رئيــس 
سيشــل  جمهوريــة 
الصديـــقة، ضمنهــا 
سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء هنأ رئيس 
سيشل بالعيد الوطني

بـعـــث سـمـو 
رئيــس مـجـــلس 
الــوزراء الشــيخ 
الـخـــالد  صبــاح 
حفظه اهللا ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس 
وافيــل رامكاالوان 
رئيــس جمهورية 
سيشــل الصديقة 
العيــد  مبناســبة 

الوطني لبالده.
سمو الشيخ صباح اخلالد

املضف: مبادرات كبرى لالرتقاء باملنظومة التعليمية 
باريسـ  كونا: كشف وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.علي املضف 
أن الكويــت بصــدد جتهيــز 
مشــروعات ومبادرات كبيرة 
لتغيير املنظومــة التعليمية 
واالرتقاء بها الى األمام ورفع 
املؤشرات التعليمية في الدولة 
ملســتويات عامليــة، مؤكدا أن 
القيادة السياسية تولي التعليم 
اهتمامــا خاصا كونــه جزءا 

أساسيا في بناء الوطن.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الوزير املضــف لـ «كونا» 
وتلفزيون الكويت مبناســبة 
مشاركته في املؤمتر التمهيدي 
لـ«قمــة التحول املنشــود في 
التعليــم» الــذي تســتضيفه 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو) في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف املضف أن «الكويت 
تخصــص جــزءا كبيــرا من 
ميزانيتهــا للتعليــم وذلــك 
باهتمــام القيادة السياســية 
وفي مقدمتهم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 

للقمــة الرئيســية». وأعــرب 
عن اســتعداد الوزارة لعرض 
النتائج األولية واملشــاورات 
التزامات  الوطنيــة وعــرض 
الدولة لتحويل التعليم متهيدا 

حلضور القمة املرتقبة.
وقال إن هناك جتارب مهمة 
ستطرحها الكويت أمام القمة 
املرتقبــة وتســليط الضــوء 
عليها منها التصدي جلائحة 

املؤمتر العاملي للتعليم الذي 
عقد في بريطانيا بتقدمي مبلغ 
٣٠ مليون دوالر لدعم مبادرة 
التعليــم العامليــة على مدى 
السنوات اخلمس املقبلة بواقع 

ستة ماليني دوالر سنويا.
احلكومــة  أن  وأوضــح 
ســتصدر بيانــا فــي شــهر 
املقبــل يتضمــن  أغســطس 
أهــداف ورؤى الكويــت لقمة 
التحول املنشــود في التعليم 
التي ستعقد في سبتمبر إبان 
انعقاد اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
وانطلقــت أعمــال املؤمتر 
الــذي يحضره اكثــر من ١٤٠ 
وزيرا للتعليم بوفد يترأســه 
الوزير املضــف ويضم املدير 
العام للجهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جــودة 
العدوانــي  التعليــم د.حمــد 
واألمني العام ملجلس اجلامعات 
احلكوميــة د.مثنــى الرفاعي 
والوكيل املساعد لقطاع املناهج 
بوزارة التربية د.صالح دبشه 
واملوجــه العام ملــادة العلوم 
بوزارة التربية منى األنصاري.

التي  «كورونا» واإلصالحات 
ســتقدمها لتطوير املنظومة 

التعليمية.
الكويــت فــي  وعــن دور 
تطويــر عجلة التعليــم، أكد 
الوزيــر املضــف أن الكويــت 
سباقة دائما في هذا املضمار، 
الفتا إلى تعهد الكويت بناء على 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد، خالل 

يشارك في املؤمتر التمهيدي لـ«قمة التحول املنشود في التعليم» املنعقد بالعاصمة الفرنسية

الوزير د. علي املضف مترئسا وفد الكويت

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد».

وعن مشاركته في املؤمتر 
التمهيدي اليوم لقمة التحول 
املنشــود فــي التعليــم الذي 
سينعقد في مقر األمم املتحدة 
في سبتمبر املقبل، قال الوزير 
املضــف إن «اجتمــاع اليــوم 
مهم جــدا لتحضيــر األهداف 

«التربية» تخاطب «الديوان» بشأن «تشجيعية املوجهني»
عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية 
اليعقــوب ديــوان  د.علــي 
اخلدمة املدنيــة إلى اإلفادة 
عن مدى استحقاق املوجهني 
الدراســية  الفنيــني للمواد 
لصرف العالوة التشجيعية 
للعاملني في املناطق النائية.
وقال اليعقوب في كتابه 
الــذي وجهه لـــ «الديوان» 
وتلقت «األنباء» نسخة منه 
«بداية يطيــب لنا أن نثمن 
جهودكم احلثيثة واملبذولة 
في ســبيل أداء املســؤولية 
امللقاة علــى عاتقكم، آملني 
مــن اهللا العلــي القديــر أن 

رقم ١٨ لســنة ٢٠١٢ الصادر 
بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٢ بشأن منح 
عالوة تشجيعية للعاملني 
في املناطــق النائية، وقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
٩ لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 
٠٥/١٢/٢٠١٨ بشأن تعديل قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٨ لســنة ٢٠١٢ بشــأن منح 
عالوة تشجيعية للعاملني 

في املناطق النائية.
وباإلشــارة إلــى كتــاب 
رئيــس جمعيــة املعلمــني 
(ج.م.ك  رقــم  الكويتيــة 
٢٣٢/٥) املؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٢ 
واملتضمــن مقتــرح صرف 
عالوة تشجيعية للعاملني في 

العــالوة  علــى أن متنــح 
التشجيعية بفئات أقل من 
الفئات الــواردة في املادة ١ 
من هــذا القــرار للموظفني 
الذيــن تقتضــي طبيعــة 
عملهم االنتقــال للعمل في 
إحدى املناطق املقرر لها هذه 
العالوة بعض أيام األسبوع 
وذلك على النحو املبني في 

هذه املادة.
راجني التكــرم باالطالع 
واإلفادة عن مدى استحقاق 
الفنيــني للمواد  املوجهــني 
العالوة  الدراســية لصرف 
التشــجيعية للعاملــني في 
املناطق النائية في ضوء ما 

سبق بيانه.

املناطق التعليمية للموجهني 
الفنيني، وملــا كانت طبيعة 
عمــل املوجه الفنــي للمادة 
الدراســية تقتضــي قيامه 
بزيارات دوريــة للمعلمني 
ورؤساء األقسام في مدارسهم 
وفصولهم وذلك بهدف التأكد 
واالطمئنان على كفاءة أدائهم 
في التدريــس والعمل على 
حل املشكالت والصعوبات 
التــي تواجههــم، وذلك من 
خالل برنامج معد للزيارات 
امليدانيــة ملــدارس املنطقة 

التابعة له.
وحيث نصت املادة رقم 
٤ من قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١٨ لســنة ٢٠١٢ 

لالستفسار عن مدى استحقاق العاملني في املناطق النائية صرفها

د.علي اليعقوب

يوفقكم ويسدد على طريق 
اخلير خطاكم.

إلــى قــرار  وباإلشــارة 
املدنيــة  مجلــس اخلدمــة 

«اخلارجية»: خلل في أجهزة الطوابع أّخر تصديق املعامالت 
قــال مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
للشؤون القنصلية بالوكالة في وزارة 
اخلارجية املستشار مشعل املضف 
إن خلال في أجهــزة الطوابع املالية 
التابعة لشــركة (كي نت) في مراكز 

التصديقات التابعة لإلدارة تســبب 
بتأخير أعمال التصديقات للمعامالت 

اخلاصة باملراجعني.
وأوضح املضف في بيان صحافي 
أن اإلدارة سعت مع الشركة املسؤولة 

عن هذه اخلدمة إلصالح اخللل وعودة 
العمل إلى طبيعته املعتادة إال أن هذه 
اجلهود لم تكلل بالنجاح حتى اآلن.
وأكــد أنه حرصا من اإلدارة على 
تقدمي خدماتها للمراجعني وعدم تأخر 

مصاحلهم فقد مت االتفاق مع وزارة 
املاليــة على العمل وفق آلية تضمن 
تسيير مصالح املراجعني، األمر الذي 
يعيد العمل فــي مراكز التصديقات 

إلى طبيعته.

مت االتفاق على آلية تضمن تسيير مصالح املراجعني وإعادة العمل إلى طبيعته

توعية الكوادر الهندسية بـ «كود اإلطفاء اجلديد»

م.بدر السلمان وأعضاء رئيس احتاد املكاتب الهندسية في مقدمة احلضوراللواء خالد عبداهللا فهد

أقامت قوة اإلطفاء العام محاضرة 
توعوية بحضور نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العــام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبــداهللا فهــد ورئيس احتاد 
املكاتب الهندســية م.بدر السلمان، 
وذلك بالتنســيق مع احتاد املكاتب 

الهندسية وبحضور العديد من املكاتب 
والدور االستشارية في مبنى قطاع 
الوقاية بضاحية مبــارك العبداهللا 
اجلابــر، وكان الهدف من احملاضرة 
هو التعريف عن كود اإلطفاء اجلديد 
املتعلق في أنظمة إنذار احلريق وإنارة 

الطوارئ واملخارج، كما مت شرح الفرق 
بني الكود اجلديد والكود الســابق، 
وكذلك متت مناقشة طريقة تصميم 
انذارات احلريق وتنفيذها مبا يساهم 
في جودة املشاريع وسرعة اعتمادها.
وتعتبــر هذه احملاضــرة ضمن 

سلسلة من احملاضرات التي تقيمها 
قوة اإلطفاء العام ملؤسسات املجتمع 
املدني للتعريف بكود اإلطفاء اجلديد، 
ومبا يساهم بنشــر الوعي الوقائي 
حماية لــألرواح واملمتلكات واألمن 

املجتمعي.

الكويت لتعزيز شفافية عمل مجلس األمن
نيويــورك - كونا: أكدت الكويت مجددا 
دعمها ملجلس أمن دولي أكثر شفافية وكفاءة 
وخاضع للمســاءلة مبا في ذلك سياق عمل 
الفريق العامل غير الرسمي املعني بالوثائق 
واملســائل االجرائية االخرى التابع ملجلس 
االمن واســتعدادها التام لدعم هذه اجلهود 

بأي طريقة ممكنة.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبهــا الدائم لدى األمم املتحدة الســفير 
منصور العتيبي مســاء الثالثاء في جلسة 
مجلس األمن مفتوحة النقاش حول «أساليب 
عمل مجلس األمن». وقال العتيبي إن «هذه 
املناقشة املفتوحة تعقد مع بدء تعافي العالم 
من جائحة (كوفيد - ١٩) وكما رأينا كان لهذه 
األزمة الصحية العاملية غير املسبوقة تأثير 
كبيــر على أداء وأعمال األمم املتحدة مبا في 

ذلك مجلس األمن».
ورحب بالتدابير املؤقتة التي مت اعتمادها 
من قبل املجلس للتكيــف مع تلك الظروف 
الصحية االستثنائية مع احلفاظ على استمرار 
عمله وفقا للمادة (٢٨) من ميثاق األمم املتحدة 
ممــا أظهر قــدر كبير من اإلبــداع واملرونة. 
وأضــاف العتيبــي أن هذا مثــال إيجابي ملا 
ميكن حتقيقه عندمــا يتحد أعضاء مجلس 
األمن وينخرطون بشكل بناء بهدف ضمان 
كفاءة واســتمرارية عمل املجلس معربا عن 
سعادته برؤية جميع جلسات مجلس االمن 
في عام ٢٠٢٢ تعقد باحلضور الشخصي بعد 
حتسن الوضع الصحي في مدينة نيويورك.

وأوضح أن تطوير وحتسني أساليب عمل 
مجلس األمن يعد عامال حاســما في قدرته 
على االضطالع مبسؤولياته في صون السلم 
واألمــن الدوليني حيث طــرا خالل العقدين 
املاضيني الكثير من التحسن على إجراءات 
وأساليب عمل املجلس خصوصا للدول غير 
دائمــة العضوية واملبــادرات األخرى التي 
أطلقتهــا عدد من الدول واملجموعات خارج 

مجلس األمن.
ونــوه العتيبــي إلى عدد مــن املبادرات 
املبتكرة والتي تعتبــر الكويت منضمة لها 
فهي من الدول املوقعة على مدونة الســلوك 
التي تتعهد فيها الدول األعضاء في مجلس 
األمن بعدم االعتراض على مشاريع القرارات 
التي تتصدى جلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 

اجلماعية وجرائم احلرب.

أكدت ضرورة تطوير عملية التوزيع العادل للمسؤوليات بني أعضائه

السفير منصور العتيبي

سفير اجلزائر زار االحتاد الكشفي العربي:  
توقيع ٤٠ اتفاقية تعاون مع الكويت

عبدالعزيز الفضلي

أشاد سفير اجلمهورية 
اجلزائريــة الدميوقراطية 
الشــعبية لــدى الكويــت 
عبداملالك بوهدو بالعالقات 
الثنائية األخوية التي تربط 
بالده مع الكويت، مشــيرا 
الــى انها عالقــات متميزة 
ومتجذرة تستند إلى إطار 
قانوني قوي يتشــكل من 
نحــو ٤٠ اتفاقيــة وآليات 
تعاون على رأسها اللجنة 

املشتركة باإلضافة إلى تسع جلان فنية تتعلق 
بقطاعات مختلفة نعمــل حاليا على تفعيل 
دورهــا خدمة ملصالح الشــعبني الشــقيقني 
اللذيــن يحتفالن هذا العــام بالذكرى الـ ٦٠ 
إلقامة العالقات الديبلوماســية بني الدولتني 
الشــقيقتني. جاء ذلك في تصريــح أدلى به 
السفير اجلزائري للصحافيني خالل زيارته 
لالحتاد الكشفي للبرملانيني العرب ظهر امس 
مقدمــا التهنئة لالحتاد وجلمعية الكشــافة 
الكويتية على النجاح غير املسبوق في تنظيم 
امللتقى الكشــفي العربي والذي اســتضافته 

الكويت خالل مايو املاضي

وأكد السفير بوهدو أن الكويت مركز العمل 
اإلنساني والتطوعي واخليري واإلغاثي وهي 
من البلدان التي تقدم الكثير لدول العالم التي 
حتتاج إلى املساعدات اإلنسانية في مختلف 
مناطق العالم، موضحا إلى أن للعمل الكشفي 

دورا كبيرا في هذه األعمال التطوعية.
من جانبه، رحب رئيس االحتاد الكشفي 
للبرملانيني العرب ورئيس جمعية الكشافة 
الكويتية النائب د.عبداهللا الطريجي بالسفير 
اجلزائري، مشيرا إلى أن ذلك يدل على اهتمام 
األشقاء اجلزائريني باحلركة الكشفية ودورها 

في العمل التطوعي.

د.عبداهللا الطريجي يقدم درعا إلى السفير عبداملالك بوهدو بحضور فيصل العنزي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«اإلخاء الوطني» شاركت بدورة في سويسرا 
عن اآلليات الدولية حلماية حقوق املرأة

قالت رئيســة مجلس 
الكويتية  إدارة اجلمعية 
لإلخــاء الوطنــي بيبــي 
عاشــور إن رفــع الوعي 
بأهميــة قضايــا حقوق 
التعامل  اإلنسان وآليات 
الدولــي واإلقليمــي لكل 
الدول في مجــال حقوق 
األداة  هــي  اإلنســان 
الرئيسية الزدهار ورقي 
املجتمعــات. وأضافــت 
عاشور، لدى مشاركتها في 
الدورة التدريبية املتقدمة 

حول اآلليات الدولية حلماية حقوق املرأة 
التي نظمها معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان 
علــى هامش أعمال الدورة ٨٢ للجنة األمم 
املتحــدة املعنية بالقضاء على كل أشــكال 
التمييز ضد املرأة (سيداو) ومناقشة التقرير 
الدوري لكل من املغرب واإلمارات، مبشاركة 
٢٥ شــخصا من منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا، وذلك مبقر معهد جنيڤ 
ومقــر األمم املتحدة بجنيڤ من ١٩ إلى ٢٣ 
اجلاري، إن هذا الرفع للوعي هو داللة على 
قيم اجتماعية وحضارية نود غرسها جميعا 
في مجتمعاتنا وخصوصا املجتمع العربي، 

كمــا أنه رفع ملســتوى أعمال املؤسســات 
الوطنية من ناحية تشــريعية وتنفيذية 
في حقوق اإلنسان. وتابعت عاشور، التي 
كانت املشــاركة الوحيدة من الكويت، عن 
مشاركتها في الدورة املتقدمة: كانت دورة 
متميزة، تعلمنا واستفدنا منها كثيرا كما أنها 
كانت فرصة لتبادل األفكار واخلبرات واألهم 
كسبنا الكثير، فالعلم ال ينضب واملعرفة 
ال تتوقف. وبوابة العمل واملرحلة القادمة 
تتطلب منا إجناز الكثير من األعمال لرفع 
اسم الكويت في مجال حقوق اإلنسان في 

كل احملافل اإلقليمية والدولية.

نظمها معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان

بيبي عاشور مع عدد من املشاركني في الدورة


