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«الناتو» استضافت ١١ طالبًا 
من اجلامعة األمريكية في الكويت

استضافت منظمة حلف شمال األطلسي 
«الناتو» ١١ طالبا من اجلامعة األمريكية 
في الكويت في مقرها الرئيســي مبدينة 
بروكسل في بلجيكا، ليصبحوا بذلك أول 
بعثة طالبية من الكويت تزور املنظمة، 
وجــاءت الزيــارة بترشــيح مــن املركز 
اإلقليمي للناتو بالكويت، ورافقت الطلبة 
األستاذة املساعدة في العلوم السياسية 
د.شريفة العدواني، إضافة إلى عضوين 
من املركز اإلقليمي ومبادرة إســطنبول 

.«NIRC» للتعاون
وأتاحت الزيارة للطلبة فرصة النقاش 
مع ديبلوماسيني وشخصيات سياسية 
مرموقة، حيث تخللها جلسات نقاشية 
وأخرى طرح فيها الطلبة أسئلتهم، كما 
تفاعل الطلبة مع ممثلي «الناتو» وسفراء 
مــن كندا ورومانيــا وإيطاليا وفرنســا 
واململكة املتحدة، وطرح احلضور عددا 
من القضايــا الهامة مثل التغير املناخي 
وأمــن الطاقــة والعالقات بــني الكويت 
ومنظمــة «الناتو،» إضافة إلى سياســة 
الدفــاع ومكافحة اإلرهــاب التي تتبعها 

«الناتو،» وغيرها من القضايا واملفاهيم 
االجتماعية والسياسية.

وسبق أن أقام ممثلو مبادرة إسطنبول 
للتعاون بالكويت لقاء تنويريا للطلبة 
قبل الزيارة، كما عمل مدير معهد سعود 
الناصر الديبلوماســي الكويتي السفير 
ناصــر الصبيح علــى تعريــف الطلبة 
بتفاصيل الزيارة، كاالجراءات املطلوبة 
والبروتوكول املتبع في مثل هذه الزيارات، 
كمــا شــارك الطلبة جتربته فــي املجال 
السياســي واســتراتيجيات التفــاوض 
املتماشية مع سياسة الكويت اخلارجية، 
مشــددا على ضــرورة امتالكهم مهارات 
التفاوض والتواصل بشكل فعال، واإلملام 

باملجريات السياسية على الساحة.
وتلتزم اجلامعة األمريكية في الكويت 
بتقــدمي جتــارب مثمــرة لطلبتها حتى 
يســتعدوا للواقع العملي، كما متنحهم 
فرصــة خلوض جتربــة تعليمية عالية 
اجلودة من خالل هذه الزيارات، كما تساعد 
اجلامعة طلبتها على اشباع طموحاتهم 

املهنية والشخصية.

منتسبو اجلامعة األمريكية مع ممثلي املركز اإلقليمي ومبادرة إسطنبول

شاواروت شانكيات تيتيكول في صورة جماعية من اإلعالميني واحلضور خالل املؤمتر الصحافي

«زكاة اجلهراء»: ٢٥ دينارًا قيمة كفالة اليتيم
قال مدير زكاة اجلهراء التابعة لقطاع البرامج واملشاريع 
بجمعية النجاة اخليرية محمد السعيدي إن كفالة األيتام 
تعد «غنيمة» وســببا مهما من أسباب مرافقة النبي ژ 
في الفردوس األعلى، مستشــهدا بحديث النبي ژ «أنا 

وكافل اليتيم في اجلنة كهاتني».
وأضــاف الســعيدي: تبلغ قيمة كفالــة اليتيم داخل 
الكويــت ٢٥ دينــارا، وفي اخلــارج ١٥ دينــارا، وبدورنا 
نحرص على تقدمي الرعاية االجتماعية لأليتام واالهتمام 
ببرامج الدعم النفســي والتربوي ومســاندتهم في كافة 
مراحلهــم التعليمية وتذليل الصعــاب التي تقابلهم في 
حياتهم، مؤكدا أن مشــروع كفالة األيتام يعد واحدا من 
أهم املشــاريع اإلنســانية التي حترص النجاة اخليرية 

محمد السعيديعلى تنفيذها داخل الكويت وخارجها.

تيتيكول: السائح الكويتي ضمن قائمة 
األعلى إنفاقًا في تايلند

قائمة أعلى السائحني إنفاقًا مبعدل ٢٥٠٠
دوالر فــي رحلة تتراوح بــني ٧ و١٠ أيام، 
و٣٠٪ منهــم مهتمون بالســاحة العالجية 

في املستشفيات عالية اجلودة.
وأشــار إلــى أن جائحــة كورونا أثرت 
سلبا على قطاع السياحة في مختلف أنحاء 
العالم، نظــرا للقيود التي فرضتها الدول 
على السفر للسيطرة على اجلائحة واحلد 
من انتشارها، موضحا أن بالده نفذت خطة 
علمية مدروسة كانت لها نتائج مؤثرة في 
السيطرة على الڤيروس وتعافي مختلف 

القطاعات وعودة احلياة الطبيعية.

أسامة دياب

نظــم مكتــب هيئــة 
الســياحة التايلندي في 
دبي والشــرق األوســط 
بالتعاون مع فندق سيام 
كمبينسكي بانكوك وفندق 
ســندهورن كمبينسكي 
بانكوك مؤمترا صحافيا 
في فندق فور ســيزونز 
الكويــت أول مــن أمــس 
بعنوان «إعادة اكتشاف 
بانكوك مع فصول جديدة 
مذهلة من الفخامة»، وذلك 
للترويــج للســياحة في 

تايلند.
فــي البداية، أكد مدير 
التســويق التنفيذي في 
الســياحة  مكتــب هيئة 
التايلندي في دبي والشرق 

األوسط شاواروت شانكيات تيتيكول أن 
بالده تتمتع بإمكانات سياحية هائلة، ولذلك 
حترص على جذب السائحني من مختلف 

أنحاء العالم وزيادة أعدادهم.
وقال فــي معرض ردوده على أســئلة 
الصحافيــني إن الكويت من أهم األســواق 
املســتهدفة للســياحة التايلندية ونسعى 
إلى زيادة أعداد السائحني الكويتيني الذين 
يعتبرون تايلند من الوجهات الســياحية 
املميزة واملفضلة في ضوء التنوع الثقافي 

الفريد واألنشطة السياحية املتنوعة.
وذكر أن الســائح الكويتي يأتي ضمن 

خالل مؤمتر صحافي بعنوان «إعادة اكتشاف بانكوك مع فصول جديدة من الفخامة»

شاواروت تيتيكول

«الوطني» يدعم حملة «الهالل األحمر» «تبرع لتعليمهم»

التزامــا من بنك الكويت 
الوطني جتاه تنمية املجتمع 
وإميانا منه بأن التعليم حق 
للجميــع، قــدم البنك دعمه 
حلملة جمعية الهالل األحمر 
التعليمية، حيث تتيح هذه 
احلملة على املوقع االلكتروني 
للجمعية للمتبرعني اختيار 
املرحلة الدراسية من ابتدائية 
أو ثانوية أو ذوي احتياجات 

خاصة أو جامعية.
البنــك  دعــم  ويهــدف 
للحملــة جلمــع التبرعــات 
وتسديد املصاريف الدراسية 
للجامعيــني املتعثريــن عن 
سداد تكاليف الدراسة وذلك 
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
ومتثــل هــذه الرعايــة أحد 
جوانب املسؤولية االجتماعية 
لبنك الكويت الوطني والتي 
الركيــزة األساســية  تعــد 
الستراتيجية البنك من أجل 
تعزيز االستدامة، وذلك في 
إطار الشراكة االستراتيجية 
واجلمعيــة  البنــك  بــني 
واملستمرة على مدار سنوات.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مديــر أول إدارة العالقــات 
العامــة فــي بنــك الكويــت 
الباقر إن  الوطني يعقــوب 

وأضاف الباقر: نلتزم في 
بنــك الكويت الوطني بدعم 
املبادرات اإلنسانية واخليرية 
وتقدمي يد العون ملن هم في 
حاجة إلى املســاعدة، وذلك 
في إطار مسؤولياتنا جتاه 
املجتمــع والتــي نهدف من 
خاللها إلى ترســيخ أســس 
التنمية املستدامة مبا يتوافق 
مع رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
التعليم  وأكد أن تطوير 
ومتكني الشباب تعد محاور 

الدعم الالزم للطالب األكثر 
احتياجا.

وأضاف احلساوي: متثل 
احلملــة مشــروعا تنمويــا 
بامتيــاز، حيث يســهم في 
خفــض مســتويات األميــة 
وتأهيل الطالب لسوق العمل 
مبــا يجعلهــم قادرين على 
إعانة عائالتهم في املستقبل، 
األمر الذي يساعد في القضاء 
الفقر ومحــو أضراره  على 

السلبية على املجتمع.

رئيســية في اســتراتيجية 
بنــك الكويــت الوطني من 
أجل تعزيز االستدامة والتي 
شهدت مســاهمات متنامية 
على مدار السنوات املاضية.
مــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس جمعية الهالل األحمر 
أنــور احلســاوي: ســعداء 
بشــراكتنا االســتراتيجية 
مــع بنــك الكويــت الوطني 
ومساهماته في هذا املشروع 
اإلنساني الذي يعنى بتوفير 

الباقر: مسؤوليتنا االجتماعية جتاه قطاع التعليم راسخة من أجل مستقبل واعد لوطننا

فريق البنك الوطني في مقر جمعية الهالل األحمر خالل احلملة

رعايــة البنك حلملة «تبرع 
لتعليمهــم» تأتــي في إطار 
مسؤولية البنك االجتماعية 
جتــاه قطاع التعليــم الذي 
يعد االســتثمار فيه أساسا 
لتطور وتنمية املجتمعات، 
حيث يضــع البنك التعليم 
في مقدمة مسؤولياته جتاه 
تنمية املجتمع، وذلك إلمياننا 
الراســخ بأنه ميثل األساس 
ملســتقبل واعــد لوطننــا 

الكويت.

ــتدامة ــز االس ــل تعزي ــن أج ــتراتيجيتنا م ــي إس ــية ف ــاور رئيس ــباب مح ــني الش ــم ومتك ــر التعلي تطوي

افتتاح أول ملعب بادل داخل مجمع «سيمفوني ستايل»
إدارة مجمــع «ســيمفوني  أعلنــت 
ستايل» عن افتتاح أول ملعب بادل في 
الكويت يتم تنفيذه داخل مجمع جتاري.
وأعرب الرئيس التنفيذي للشــركة 
التجارية العقارية م.عبداملطلب معرفي 
عن ســعادته بهذا االفتتاح الذي يهدف 
إلى تشجيع وتنمية املواهب الرياضية 
وتوفيرها لراغبي ممارسة هذه الرياضة 
في مجمع سيمفوني ستايل عوضا عن 
تكبدهــم عناء ممارســتها فــي درجات 
احلرارة املرتفعة، حيث حققت رياضة 
البادل انتشارا كبيرا في الكويت خالل 
اآلونة األخيرة، موضحا أنها تعتبر لعبة 
جماعية مناسبة جلميع األعمار ومزيجا 

من رياضة االسكواش والتنس.
وبني أن وجود ملعب البادل الداخلي 
إضافــة جديدة لبيئة املركــز التجاري 
التي حتتوي على العديد من العالمات 
التجارية الشهيرة مثل كافاراتي، وصيف 
إشتا، وبيك، وتوبيز إستيت، وبانغ أند 

ملعب «البادل» في «سيمفوني ستايل»أولفسن، وعالم AAB وغيرها الكثير.

القحطاني: إعادة تشكيل اللجان في «األعلى لشؤون األسرة»
بشرى شعبان 

أكــد األمني العام للمجلس 
األســرة  لشــؤون  األعلــى 
خالــد القحطانــي أن الكويت 
تؤمــن باحلفــاظ على حقوق 
ومكتســبات املــرأة وتعزيــز 
إمكانياتهــا، موضحا أن ذلك 
جتلى حني اســتخدم املشرع 
الكويتي من خالل الدســتور 
وهو القانون األعلى في الدولة 
صيغة عامــة ليخاطب املرأة 
والرجل على حد ســواء دون 
متييز، مشــيرا الــى اجلهود 
الكبيــرة واملتواصلة للتأكيد 
علــى دور املــرأة املهــم فــي 
املجتمــع والتــي نالت الكثير 
مــن االمتيازات خــالل الفترة 

األخيرة.
جاء ذلــك في كلمته خالل 
افتتاح ورشة العمل النقاشية 
أمــس بعنوان «أجنــدة املرأة 
والســالم واألمــن» برعايــة 
وزيــر الشــؤون والتنميــة 
املجتمعيــة ورئيس املجلس 
األعلى لشــؤون األســرة فهد 
الشــريعان وبالتعــاون مــع 
جلنة األمم املتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغرب آسيا.
وشــدد القحطانــي علــى 
ضــرورة العمــل علــى إعداد 

مشــيرا إلــى التــزام الكويت 
الدولي واستمرار دعمها لتمكني 

املرأة في كل املجاالت.
تشكيل اللجان

وذكر أن املجلس سيعمل 
على تنظيم ورشة عمل أخرى 
قريبا جلمعيــات النفع العام 

ومؤسسات املجتمع املدني.
وحول تفعيل عمل املجلس 
بعد توقف بسبب «كورونا»، 
بني القحطاني أن هذه الورشة 
بداية العمل واستكماال ملا قام 
به مســؤولو األمانــة العامة 
للمجلس سابقا، وهناك العديد 

أجندة املرأة والســالم واألمن 
والتــي تتضمــن ١٠ قــرارات 
تتنــاول معاجلــة األثــر على 

النساء خالل النزاعات. 
هذا، وتضمن اليوم االول 
من ورشــة العمل النقاشية ٤

جلسات االولى بعنوان «أجندة 
املرأة والسالم واألمن»، والثانية 
تتناول قرار مجلس األمن ١٣٢٥

وتســتعرض الركائــز األربع 
له، باإلضافة الى موضوعات 
أخرى حول املشاركة، والوقاية، 
واإلغاثة، فيما ناقشت اجللسة 
الثالثة جتارب الدول في تطوير 

خطط العمل الوطنية.

من الورش والفعاليات خالل 
األيام املقبلة. وأشــار الى أن 
العمل جار على إعادة تشكيل 
داخــل  املختصــة  اللجــان 
املجلس بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية، كاشــفا عن مخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية بشــأن 
إعادة تنظيــم الهيكل اإلداري 
العامــة للمجلــس  لألمانــة 
وتسكني الشواغر في الوحدات 

التنظيمية.
بدورهــا، ســلطت ممثلة 
جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا نادية 
خليفــة الضــوء علــى أهمية 

خالل ورشة عمل نظمها املجلس بعنوان «أجندة املرأة والسالم واألمن» بالتعاون مع «اإلسكوا»

نادية خليفة متحدثة خالل الورشة (ريليش كومار)خالد القحطاني خالل ورشة العمل

خطــة وطنية ألجنــدة املرأة 
والســالم واألمــن، وذلك عبر 
وضــع آليــة محــددة تعنــى 
بتبني التشريعات واملخططات 
والسياسات التي تتناسب مع 
استراتيجية الدولة حول تنفيذ 
اهداف التنمية املستدامة ووفاء 
بااللتزامــات اخلاصة بتنفيذ 
املعاهــدات الدوليــة املتعلقة 
بحقوق االنسان، الفتا الى أن 
املجلس األعلى لشؤون االسرة 
يعمل علــى وضع خطة عمل 
وطنية ألجنــدة املرأة واألمن 
والســالم مع مراعاة تناسبها 
مع االولويات والواقع الوطني، 

الكويـت تؤمن بأهميـة احلفاظ علـى حقوق ومكتسـبات املرأة وتعزيـز إمكاناتها

ملشاهدة الڤيديو

«التربية»: ٢٠٠ ألف دينار مكافآت للعاملني في انتخابات «البلدي»
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان اجلهات الرقابية وافقت على صرف مكافآت 
العاملني في انتخابات املجلس البلدي ٢٠٢٢ من 
موظفــي وزارة التربية، مشــيرة الى ان املبلغ 

اإلجمالي املخصص يقارب ٢٠٠ الف دينار.
من جهة اخرى، قامت الوزارة باعتماد اللجان 
العاملة في انتخابات مجلس االمة ٢٠٢٢ والتي 
ســتقام في ٢٩ الشــهر اجلاري، مشيرة الى ان 
الوزارة تعمل جاهدة على املشاركة واملساهمة 
في اجناح العرس الدميوقراطي من خالل جتهيز 
١١٨ مدرسة ليوم االنتخابات وذلك مبتابعة من 
وزيــر التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.علي املضف ووكيــل التربية د.علي 

اليعقوب.

تدريب ٦٠ معلمة جديدة في «رياض األطفال» 
عبدالعزيز الفضلي

انطلقت امس أعمال دورة املعلمات اجلديدات 
للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتي ينظمها توجيه رياض 
األطفال بروضة اجلابرية وتستمر ملدة ٥ أيام.

وقالت املوجهة العامة لرياض األطفال بوزارة 
التربية نادية املسلم إن الدورة تهدف الى إعداد 
معلمة مدربة ومؤهلة لرفع املستوى التعليمي 
ومتكني املعلمات من استخدام األساليب التربوية 
احلديثــة والتعرف على نظام العمل املدرســي 
وكيفية التخطيط واإلعداد لألنشطة، فضال عن 

الصياغة السليمة لألهداف السلوكية وتوظيف 
التقنيات احلديثة في مجال العمل.

وأشارت املسلم إلى أن الدورة حتتوي على 
محاور أساسية، الفتة الى أن اليوم األول يخصص 
ملناقشة مهارات معلمة رياض األطفال، واليوم 
الثاني يتناول األهداف التربوية والســلوكية، 
والثالث ملناقشــة الوســيلة التربوية الناجحة 
وتكنولوجيا التعليم، موضحة أن عدد املعلمات 
اجلديــدات بلــغ ٦٠ معلمة من جميــع املناطق 
التعليمية، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا 

وعطاء مستمرا.

نسعى إلى زيادة أعداد السائحني الكويتيني والذين يعتبرون تايلند 
من الوجهات السياحية املميزة

الزيارة أتاحت للطلبة فرصة النقاش مع ديبلوماسيني وشخصيات سياسية مرموقة


