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مدير جامعة الكويت بحث تعزيز التعاون 
العلمي والثقافي مع سفيري البحرين وإيران

استقبل مدير جامعة 
الكويت د.يوسف الرومي 
ســفير مملكــة البحرين 
الشــقيقة فــي الكويــت 
املالكــي  علــي  صــالح 
الثقافيــة  واملستشــارة 
البحرين لولوة  بسفارة 
البنعلــي، وشــهد اللقاء 
بحــث تعزيــز العالقات 
الثنائيــة بــني جامعــة 
وجامعــات  الكويــت 
مملكة البحرين في مجال 
التبادل األكادميي  أوجه 
والطالبــي بــني الطرفني 

بهدف تبادل الثقافات.
وأشاد سفير البحرين 
بــدور جامعــة الكويــت 
خالل مسيرتها التعليمية 
العريقة املشهود لها في 
املنطقة في تزويد اململكة 
الشقيقة باخلريجني الذين 
تقلدوا مناصــب قيادية 
مرموقة في اململكة، حيث 
يفخر البحرينيون بجهود 
جامعة الكويت واهتمامها 
املتواصــل بطلبة مملكة 

البحريــن املبتعثني إلــى الكويت، إضافة 
إلى أهمية توســيع آفاق التعاون العلمي 

والثقافي املستقبلي.
كمــا اســتقبل مديــر جامعــة الكويت 
الرومــي ســفير اجلمهوريــة  د.يوســف 
اإلسالمية اإليرانية لدى البالد محمد إيراني.

وهدفــت الزيارة إلــى تعزيز العالقات 

الثنائية بني جامعــة الكويت واجلامعات 
وتطرق اجلانبان إلى أهمية توسيع آفاق 
التعــاون العلمــي والثقافي املســتقبلي، 
باإلضافة إلى بحث أوجه التبادل الطالبي، 
والتعرف علــى آخر التطــورات العلمية 
واألكادمييــة وزيادة العمل على تعزيزها 

وتطويرها.

د.يوسف الرومي مستقبال سفير البحرين صالح املالكي ولولوة البنعلي

د.يوسف الرومي مستقبال السفير اإليراني محمد إيراني

«احتاد التطبيقي» يطالب بقبول املتفوقني 
من «البدون» في كليات ومعاهد الهيئة

الرئيــس  قــال نائــب 
لشــؤون الكليات ورئيس 
جلنة املستجدين في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب نواف اجلنفاوي، 
ان شروط القبول والتسجيل 
لفئة غير محددي اجلنسية 
فيها إجحاف كبير بحقهم، 
موضحــا أن الكثيــر مــن 
آباء وأجداد هذه الشريحة 
إبــان  ضحــوا بأرواحهــم 
العراقي للكويت  االحتالل 

ويســتحقون الرأفــة بأحوالهم ومتكينهم 
من استكمال دراستهم أو على األقل إتاحة 
الفرصة للمتفوقني منهم لاللتحاق بكليات 

ومعاهد الهيئة.

وأوضــح اجلنفاوي أن 
هناك قرارا سابقا بتخصيص 
٥٠ مقعــدا للمتفوقــني من 
غيــر محــددي اجلنســية 
بكل مــن جامعــة الكويت 
و«التطبيقي» واليزال القرار 
ساريا بجامعة الكويت إال 
أن الهيئــة قامت بتجميده 
الشــريحة  وحرمــان هذه 
مــن أي فرصة الســتكمال 
تعليمهــم، مناشــدا وزير 
التربية ومدير عام الهيئة 
بنظرة رحمة واستعطاف 
لهذه الشــريحة وقبــول املتفوقــني منهم 
فــي كليات ومعاهد الهيئــة للتخفيف من 
معاناتهم واالســتفادة منهــم بعد التخرج 

كونهم متفوقني ومتميزين في دراستهم.

نواف اجلنفاوي

متديد ندب د.أحمد املطيري رئيسًا 
ملكتبنا الثقافي بالقاهرة ملدة عام

ثامر السليم

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.علي املضف قرارا يقضي بتمديد ندب د.أحمد 
رشيد املطيري للعمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب لدى وزارة التعليم العالــي بوظيفة رئيس 
املكتب الثقافي بســفارة الكويت في القاهرة ملدة ســنة 
تبــدأ من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣٠. يذكر انه في وقت 
سابق مت اختيار كل من د.عبداحملسن عايض القحطاني 
ود.عبدالرحمن عبداهللا الرجعان ملحقني ثقافيني بالقاهرة 
د.أحمد املطيريود.خالد عبدالعزيز احملارب ملحقا ثقافيا باإلسكندرية.

«التربية»: إغالق باب التسجيل 
في مشروع الفاقد التعليمي اليوم

عبدالعزيز الفضلي

تغلق وزارة التربية اليوم األربعاء باب 
التسجيل في مشروع الفاقد التعليمي الذي بدأ 
العمل به منذ األحد املاضي، حيث خصصت 
الوزارة ٩ مراكز للدراسة في مختلف املناطق 
التعليمية منها ٣ مراكز تدريب في اجلهراء 
وحولي ومبارك الكبير إضافة إلى ٦ مدارس.

وقالت مديرة مركز األحمدي للبنات في 
مدرسة عزة بنت احلارث انتصار الشالحي 
في تصريح لـ «األنباء»، انه نظرا إليجابية 
املشــروع ودوره الكبير فــي عالج مواطن 
الضعف واملهــارات املفقودة لدى الطالبات 
فقد اســتقبل املركز عددا من أولياء األمور 
الراغبني في تســجيل أبنائهم، مشيرة الى 

ان اإلقبال كان جيدا.

اجلزائر والكويت توّقعان على برنامج تنفيذي 
للتعاون القانوني والقضائي وتبادل اخلبرات

اجلزائــر ـ كونــا: وقعت 
اجلزائر والكويت أمس على 
برنامــج تنفيــذي للتعاون 
الثنائي بني البلدين في مجال 
القضــاء يهدف إلــى تطوير 
القانوني وتشــجيع  العمل 
التجــارب واخلبرات  تبادل 

وتنمية املورد البشري.
ووقع البرنامج التنفيذي 
عن اجلانــب الكويتي وزير 
العدل وزير الدولة لشؤون 
النزاهة املستشــار  تعزيــز 
جمــال اجلالوي، فيما وقعه 
عن اجلانب اجلزائري وزير 

العدل عبدالرشيد طبي.
وقال املستشار اجلالوي، 
فــي كلمــة عقــب مراســم 
التوقيع علــى البرنامج، إن 
«هذه االحتفالية تتزامن مع 
مناســبة عزيزة على قلوب 
الشعبني اجلزائري والكويتي 
مليئة بالفخر واملجد والعزة 
أال وهي ذكرى عيد استقالل 
اجلزائر»، مؤكدا في السياق 
حرص الكويت في ســعيها 
من أجل بحث واتباع السبل 
املثلى في مجاالت التعاون مع 
اجلزائر كافة مبا فيها املجالني 

القانوني والقضائي.
وأضــاف أن «البلديــن 
يحدوهما إميان راســخ بأن 
أمناط التعــاون باتت متثل 
الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ 
اإلجــراءات الفاعلة ملكافحة 
كل أنــواع اجلرائم مبا فيها 
اإلرهــاب واجلرمية املنظمة 
العابــرة للحــدود وجرائــم 
الفساد بهدف تقييد معدالت 
ارتكابها املتنامية على جميع 
املستويات ومن ثم احلد من 
تداعياتهــا اخلطيــرة علــى 

مجتمعاتنا».
وأشار إلى أن «التجاذبات 
الدولية التي تتعلق بقضايا 
أساسية بالغة األهمية وكثرة 
التغيير لألمناط املستحدثة 
متس مصير وأمن واستقرار 

ومســائل التعاون القانوني 
أن  مضيفــا  والقضائــي»، 
«اجلانبــني عمال مــن خالل 
روافد التعاون املشترك بني 
وزارتي العدل فــي البلدين 
علــى بلورة مجريــات كافة 
التعاون ضمن األطر العدلية 
الثنائية والعمل على تنفيذها 
واقعيا من خالل برنامج زمني 

محدد».
من جهته، أكد وزير العدل 
اجلزائري عبدالرشيد طبي 
أن «التوقيــع على البرنامج 
التنفيــذي للتعــاون بــني 
اجلزائــر والكويــت يأتــي 
تعزيزا لعالقات التعاون بني 
وزارتي العدل فــي البلدين 
باعتباره إحدى آليات وضع 
حيز التنفيذ ملذكرة التفاهم 
املوقعة بني الطرفني بتاريخ 

٥ أبريل ٢٠١٥».
وأشــاد طبي، فــي كلمة 
لــه عقــب مراســم التوقيع 
«بأهمية تنمية املورد البشري 

ويشمل برنامج التعاون 
العديد من املجاالت الســيما 
التعــاون  ترقيــة  أهميــة 
القانوني والقضائي في املجال 
اجلزائي واملدني والكيفيات 
املبادئ  العمليــة لترســيخ 
الدستورية وحماية حقوق 
اإلنسان إضافة إلى اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية وغيرها.
البرنامــج  ويســمح 
التنفيــذي بتعزيز التعاون 
بني املركز اجلزائري للبحوث 
القانونية والقضائية ونظيره 
معهــد الكويــت للدراســات 
القضائيــة والقانونية ومن 
شأنه كذلك أن يؤسس لوضع 
اتفاق ثنائي بني املؤسستني 
الدراســات  تبــادل  وكــذا 

القانونية والقضائية.
وبدأ املستشار اجلالوي 
األحد املاضي زيارة رسمية 
إلى اجلزائر تستمر خمسة 
أيام بغرض تعزيز التعاون 

القضائي بني البلدين.

الذي أضحى لب السياسات 
االستثمارية املعاصرة ويلعب 
دورا مهما في مواكبة تطورات 
العصر الرقمي»، مضيفا أن 
البرنامج التنفيذي خصص 
حيزا مهما لتكوين وتدريب 
القضاة يسمح للطرفني بتبادل 
اخلبرات والتجارب بشــأن 
املناهج الدراسية والتدريبية 

للمعاهد واملدارس.
وأشاد الوزير اجلزائري 
اإلدارة  رقمنــة  بأهميــة 
واإلجــراءات  القضائيــة 
القضائية والتحكم فيها، الفتا 
في هذا اإلطار إلى «التجربة 
التي عاشــها العالم في ظل 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد (كوفيد-١٩) إذ برزت 
أهمية التقنيات التكنولوجية 
لتوفير العديد من اخلدمات 
على مســتوى قطاع العدالة 
العمــل  فــي  كأساســيات 
القضائــي واإلداري جلهــاز 

قطاع العدالة».

املستشار جمال اجلالوي ووزير العدل اجلزائري عبدالرشيد طبي خالل التوقيع على البرنامج التنفيذي بني وزيري العدل للبلدين

الــدول العربية بشــكل عام 
وبلدينا بشكل خاص».

وجدد اجلالوي «حرص 
السياســية  القيادتــني 
واجلزائرية على توطيد أسس 
العالقــات الثنائيــة املميزة 
وإجناح كل الســبل الكفيلة 
بتحقيق التعاون األمثل بني 

البلدين الشقيقني».
وتابع أن «جهود البلدين 
أثمرت التوقيــع على ثالث 
اتفاقيات للتعاون القانوني 
والقضائي في املجاالت املدنية 
واجلزائية وتسليم املجرمني 
والتي ما كانت لتتحقق لوال 
اجلهود املخلصة واحلثيثة 
مــن أجل ترســيخ وتطوير 
آليــات وإجراءات  وتعزيــز 

التعاون بني البلدين».
إلــى  وأشــار اجلــالوي 
البرنامــج  «مشــروع  أن 
التنفيذي يعد ثمرة للجهود 
املتواصلة بــني البلدين في 
العدلية  التباحث بالشؤون 

إشادة أممية بجهود الكويت في دعم الجئي الروهينغا
الســامي  أشــاد املفوض 
إلغاثة وإعادة توطني الالجئني 
فــي بنغالديش شــاه حياة 
بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتي والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
من خالل املساعدات اإلنسانية 
املقدمة لالجئــي الروهينغا 
في مدينــة كوكس بازار في 

بنغالديش.
وأوضح حيــاة في بيان 
صحافي أمس الثالثاء عقب 
لقائه نائــب رئيس االحتاد 

وأشــار إلى أنــه مت بحث 
سبل تعزيز الشراكة مع الهالل 
الكويتي والصندوق  األحمر 
الكويتي للتنمية االقتصادية، 
معربا عن سعادته بالشراكة 
خلدمة الروهينغا في كوكس 

بازار.
أعربــت  جانبهــا،  مــن 
البرجــس عــن بالغ الشــكر 
والتقدير حلكومة بنغالديش 
والهــالل األحمر هنــاك على 
الروهينغا في  اســتضافتهم 
كوكس بازار وتقدمي كل أنواع 

السامية بتقدمي  للتوجيهات 
كل أنــواع الدعم للروهينغا، 
معربــة عن أملهــا بأن تكون 
هذه املساعدات رافدا من روافد 

اخلير.
وأكدت أن اجلمعية تعمل 
بشــكل متكامل للوصول إلى 
الفعليني وتلبية  احملتاجــني 
احتياجاتهم وصون إنسانيتهم 
وكرامتهم مستفيدة في ذلك من 
العالقات الوطيدة والتنسيق 
مــع اجلمعيــات الوطنية في 

كل الدول.

الدعم والتنسيق مع املنظمات 
اإلنسانية السيما الهالل األحمر 
الكويتي والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية.
أن  البرجــس  وأكــدت 
هناك حاجة ملحة إلى تقدمي 
مشروعات إغاثية للروهينغا 
في بنغالديش لتوفير اخلدمات 
األساســية من طعام وإيواء 
ودواء وحتقيق متطلبات احلد 

األدنى حلياة آمنة.
ولفتت إلى أن املساعدات 
الكويتية املقدمة تأتي تلبية 

الدولــي فــي منطقة آســيا 
ودول احمليط الهادي واألمني 
العام جلمعية الهالل األحمر 
الكويتــي مهــا البرجس، أن 
اجلمعية والصنــدوق قدما 
مســاعدات حيوية وخدمات 
طبية للروهينغا في املدينة.
حكومــة  أن  وأضــاف 
بنغالديش والشركاء عملوا 
معــا فــي املجال اإلنســاني 
لتلبية احتياجات الروهينغا 
للوصول إلى ســبل العيش 

املستدامة.

«الهالل األحمر»: ٨٥ طفًال في نادي املتطوع الصغير

انطالقًا من حرصها على 
غــرس ثقافة التطوع وروح 
املواطنة في نفوس األطفال 
والناشــئة، دشــنت جمعية 
الكويتيــة  الهــالل األحمــر 
أول من أمس نادي املتطوع 

في مقــر اجلمعيــة حتى ١٥ 
أغســطس املقبل مبشــاركة 
٨٥ طفــال إكســابهم املهارات 
القيادية واإلبداعية وتنمية 

الذكاء االجتماعي لديهم.
النادي  وتشــتمل برامج 

البحريــة والبريــة، عــالوة 
على توســيع مداركهم جتاه 
العمــل التطوعي وتعريفهم 
مببادئ احلركة الدولية للهالل 
والصليب األحمر والتعامل مع 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

التــي تنظــم خــالل الفترة 
التدريــب علــى  املســائية 
اإلســعافات األولية وتنظيم 
الوقــت والثقافــة الصحية 
املثالية وصحة  والرياضــة 
األسنان واحملافظة على البيئة 

دشنته لغرس ثقافة التطوع والعمل اجلماعي في نفوسهم

صورة جماعية للمشاركني في النادي

تنمية مهارات املشاركني أنشطة متنوعة

الصغيــر بغيــة إذكاء روح 
التواصل  التعاون وقــدرات 
واحلوار بني املشاركني الذين 
تتــراوح أعمارهم بني ٧ و١٢ 

عاما.
ويســتهدف النادي املقام 

القديري زار متحف «األرميتاج» في روسيا
قــام مدير عــام «غدير 
القديري  جاليري» محمــد 
صباح أمس، ضمن برنامجه 
لزيارة ســان بطرســبرغ، 
العاصمة الثقافية لروسيا 
االحتاديــة برفقــة د.ماهر 
سالمة، بزيارة الى متحف 

االرميتاج.
اســتقبال  فــي  وكان 
القديري ود. سالمة مدير عام 
املتحــف العاملي االرميتاج 
ميخائيــل  البروفيســور 
بيوتروفسكي، حيث شرح 
لهمــا آخــر التطــورات في 
املتحف، كما قاموا بجولة في 
أهم قاعات متحف االرميتاج 

اجلميلة.

ضمن برنامج زيارة مدير «غدير جاليري» للعاصمة الثقافية الروسية

محمد القديري ود.ماهر سالمة مع البروفيسور ميخائيل بيوتروفسكي


