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السفير علي اخلالد: الكويت حريصة على التنسيق 
والعمل لتطوير العمل املؤسسي اخلليجي

الرشيدي: االطالع على جتربة السعودية في تربية 
األطفال وتبادل اخلبرات والتجارب الناجحة

أكد ســفير الكويــت لدى 
الســعودية  العربية  اململكــة 
الشــيخ علــي اخلالــد أهمية 
اجتماعــات اللجــان الوزارية 
اخلليجية في اتخاذ القرارات 
وبناء اخلطط واالستراتيجيات 
مبا يخدم مصالح دول وشعوب 
اخلليج. جاء ذلك في تصريح 
أدلى به الســفير الشيخ علي 
اخلالد لـ«كونــا» على هامش 
مأدبة عشاء أقامها على شرف 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة فهــد الشــريعان 
والوفد املرافق له املشارك في 
اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء 
الشؤون - التنمية االجتماعية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 

في الرياض.
وأشاد الشيخ علي اخلالد 
مبا مت مناقشــته وطرحه من 
بنــود خالل االجتمــاع والتي 
تخــدم شــرائح املجتمع ككل 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
والطفل واملرأة وكبار الســن 
واألســرة التــي تعتبــر لبنة 

األساس للمجتمع والدولة.
وقال ان مشاركة الكويت في 
االجتماعات يؤكد حرصها على 
التنسيق مع أشقائها في دول 
اخلليــج والعمل على تطوير 
العمل املؤسسي اخلليجي مبا 
يحقق املصلحة لدول املنظومة 
مع استمرارية هذه االجتماعات. 

اللجــان  اجتماعــات  خــالل 
الوزارية اخلليجية وهم رئيس 
مجلــس إدارة جمعية الهالل 
االحمر الكويتي د.هالل الساير 
كشــخصية رائدة فــي املجال 
االجتماعي واجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والســرطان 
وبنك الكويــت الوطني كأحد 
املشــاريع االجتماعية الرائدة 
وكذلك البنك الوطني مع بيت 
التمويل الكويتي من مؤسسات 
القطاع اخلــاص املتميزة في 

االحــالل والتوطــني، وكذلــك 
شــركة دور آند مور العاملية 
ألعمــال النجارة مــن الكويت 
كصاحب أحسن مشروع صغير 

في دول املجلس.
هــذه  تكــرمي  أن  وأكــد 
الشــخصيات واجلهــات جاء 
للجهود اإلنسانية والتنموية 
التي قدموها، وتأتي امتدادا ملا 
جبل عليه أهل الكويت من عمل 
اخلير والتكاتــف االجتماعي 

والنهضة املجتمعية.

قال الوكيل املساعد لقطاع التنمية 
االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية  
سالم الرشيدي ان الهدف من زيارة وفد 
للمجلس االعلى لشؤون  الوزارة  من 
االســرة الســعودي ومكتب منظمة 
«يونيسف» في اخلليج هو االطالع على 
التجربة السعودية في رعاية االطفال.
وأكــد الرشــيدي فــي تصريح

لـ «كونا» عقب الزيارة ان تبادل اخلبرات 
والتجارب الناجحة واالطالع عليها من 
اهم مصادر املعلومات التي تبنى عليها 
اخلطط «حيث انها مجربة على ارض 
بالسعودية  بيئة مجتمعية  الواقع في 
للمجتمع  ودول اخلليــج مشــابهة 

الكويتي».

وأوضــح أنه «مت خــالل الزيارة 
االطالع على عروض توضيحية للبرامج 
التي يقوم بها املجلس للنهوض بحقوق 
األطفال وحمايتهــم، وكذلك البرامج 
املشتركة مع مكتب منظمة (يونيسف) 
في اخلليج، وذلك لالستفادة من هذه 
البرامج الناجحة وحتويرها مبا يتناسب 
مع الدســتور الكويتي والقوانني في 
الكويت».وقال «مت خالل زيارة مكتب 
(يونيســف) االطالع علــى برامجه 
فــي دول اخلليج مبا في ذلك اململكة 
العربية الســعودية، كما اطلعنا على 
دراسة السياسة الصديقة لألسرة ومت 
التطرق أيضــا الى املجاالت احملتملة 
للتعــاون بيننا». وأعرب الرشــيدي 

عن خالص الشــكر للمملكة العربية 
الســعودية ممثلة في املجلس األعلى 
لشؤون االسرة ووزارة املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية الســعودية على 
حسن االستقبال والوفادة، وتقدمي كل 
ما سهل زيارتنا لالستفادة بأقصى ما 
ميكن وتقدمي كافة املعلومات التي تدعم 
التعاون بيننا، وكذلك الشكر موصول 
اليونيسف في اخلليج  ملكتب منظمة 

على اجناح هذه الزيارة.
وضم وفد وزارة الشؤون االجتماعية 
الكويتية كال من مدير التخطيط واملتابعة 
- فريق تنمية الطفولة املبكرة بالوزارة 
د.مرمي العازمي ومدير مشروع تنمية 
الطفولة املبكرة بالوزارة أفراح املطيري.

أشاد باملكّرمني من وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودي

وكيل التنمية االجتماعية في «الشؤون» أعرب عن شكره للمملكة

فهد الشريعان والسفير الشيخ علي اخلالد وأعضاء الوفد الكويتي املشارك باالجتماع

ولفت إلى أن هذه االجتماعات 
تعطــي الفرصة لتبادل اآلراء 
واخلبــرات واالطالع بشــكل 
مباشــر علــى اهــم التجارب 
الناجحة واالستفادة منها في 
كل دول اخلليج مبا يتناسب 
معهــا وتســهم فــي تطويــر 
اخلدمات التي تقدمها الوزارات 
واملؤسســات. وأشاد مبن مت 
تكرميهم من قبل وزير املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية 
الراجحي  الســعودي م.أحمد 

اجلامعة نّظمت «أساليب التدريس املتميز» 
ألعضاء هيئة التدريس اجلدد

نظــم برنامــج التدريس 
املتميز مبكتــب نائب مدير 
اجلامعة للشــؤون العلمية 
ورشة عمل أساليب التدريس 
هيئــة  ألعضــاء  املتميــز 
التدريــس اجلدد في جامعة 
الكويــت وذلــك فــي مركــز 
االبتــكار بجامعــة الكويت، 
جاءت هذه الورشة تزامنا مع 
اللقاء التنويري ألعضاء هيئة 
التدريس اجلــدد باجلامعة 
وقبــل بدء العــام األكادميي 
ضمن سلســلة من الندوات 
والورش التي يعقدها فريق 
املتميز  التدريــس  برنامــج 
التابــع ملكتــب نائــب مدير 

اجلامعة للشؤون العلمية.
هدفت الورشة إلى تعريف 
أعضاء هيئة التدريس باملبادئ 
احلديثة وأفضل املمارسات في 
مجالي التعليم والتعلم حيث 

هيئــة التدريس مــن مختلف 
كليات جامعة الكويت، وأثروا 
الورشة باملداخالت والتعقيبات 

العلمية املتميزة.
قدم الورشة كل من األستاذ 
الدكتور محمد بيدس من كلية 
الهندسة والبترول، الدكتورة 

جواهر البدر من كلية العمارة، 
الدكتورة فوزية العوضي من 
الدكتور محمد  التربية،  كلية 
املكيمــي مــن كليــة العلوم، 
والدكتور ضاري احلويل من 

كلية العلوم احلياتية.
ومن خالل نشاطاته العلمية 
الهادفة لتطوير مهارات أعضاء 
هيئــة التدريس فــي جامعة 
الكويت على مختلف األصعدة، 
يقوم برنامج التدريس املتميز 
على جهود تطوعية من أعضاء 
هيئة التدريس لنشــر ثقافة 
التدريس والتعلم  التميز في 
وتعزيــز أفضــل املمارســات 
التعلميــة املبتكــرة والفعالة 
متاشيا مع خطة جامعة الكويت 
االستراتيجية وتفعيال لبرنامج 
التدريــس املتميــز لتدريــب 
أعضاء هيئة التدريس ولبناء 

القدرات ونشر اخلبرات.

جانب من احلضور خالل الورشة

يتم تعريفهم ببرنامج التدريس 
الدارجــة  املتميــز واألمنــاط 
للتعليــم وتوظيف أســاليب 
وطــرق التدريــس املختلفــة 
والبرامج في سياق تعليمي، 
وشــارك فــي هــذه الورشــة 
العمليــة مجموعة من أعضاء 

العقاب: حماية احلياة الفطرية في مواقع تابعة للمطار
اعتبرت رئيس اجلمعية 
البيئــة  الكويتيــة حلمايــة 
د.وجدان العقاب أن االجتماع 
التمهيدي الذي جمعها مبدير 
إدارة املكتب الفنــي باإلدارة 
املدنــي  للطيــران  العامــة 
الشــريفي وخبير  م.مرزوق 
املدنــي  الطيــران  منظمــة 
م.محمود شرف الدين بحضور 
رئيســة فريــق التصويــر 
باجلمعيــة  الفوتوغرافــي 
ســميرة اخلليفة، يدخل في 
إطار الترتيب لتوقيع مذكرة 
التفاهم البيئية بني اجلمعية 

واإلدارة.
العقــاب عــن  وأعربــت 
اســتعداد اجلمعيــة لتقــدمي 

واملســاحات التابعــة ملطــار 
الكويت، مشيدة مبناقشة تلك 
احملاور مع الشريفي، الفتة إلى 
االتفاق علــى حتديد اجتماع 

دوري ملتابعة التعاون ملا فيه 
أمن وســالمة الطيران املدني 
دون املساس بسالمة التنوع 

االحيائي في املنطقة.
مــن جانبــه، أشــار مدير 
املكتب الفني باإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي م.مــرزوق 
الشريفي إلى أن االجتماع أثمر 
مناقشــة أوجــه التعاون بني 
اجلهتني في مجال االستفادة 
من خبرة كوادر جمعية البيئة 
ومشاركة اخلبرات ومناقشة 
العديد مــن القضايا البيئية 
املرتبطــة بصناعــة الطيران 
لتطوير التنســيق املســتمر 
االهتمــام  ذات  للمواضيــع 

املشترك.

في إطار التعاون بني «حماية البيئة» و«الطيران املدني»

د.وجدان العقاب خالل اللقاء مع م.مرزوق الشريفي وم.محمود شرف الدين

خبــرات كوادرهــا بالفــرق 
واللجــان التخصصيــة فــي 
تنظيــم وحمايــة مكونــات 
احليــاة الفطرية فــي املواقع 

«آي تي إس» تزود بنك االئتمان بالتقنية الرقمية 
واخلبرات الالزمة لتطوير فروعه الذكية

قالت شركة آي تي إس إنها 
تفخر باإلعالن أن بنك االئتمان 
الكويتي كلفهــا بتزويد البنك 
بالتقنيــة الرقميــة واخلبرات 
الالزمة لتطوير الفروع الذكية 

التابعة له.
وفــي هــذا اإلطــار، صرح 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعة 
آي تــي إس عصام اخلشــنام 
بــأن املجموعة «تتطلــع لهذه 
الفرصــة لتقــدمي الدعم الالزم 
لبنــك االئتمــان الكويتــي كي 

الرقميــة التــي بدأهــا لضمان 
الكفاءة التشغيلية والنمو».

وقــال اخلشــنام إن «ذلــك 
الدعم متثل في توظيف أحدث 
احللول الرقمية الالزمة لدخول 
الفــروع الذكيــة اإللكترونيــة 
حيز التنفيذ الفعلي، وستعمل 
هذه املنصــة الرقمية املبتكرة 
على ضمــان وصــول العمالء 
خلدماتهم البنكية بشــكل آمن 
وفعال، وستتميز هذه اخلدمات 
بالكفاءة وبالقدرة على التوافق 

بني األجهزة املســتخدمة، كما 
ستعمل هذه املنصة على تسهيل 
معامالت العمالء وعمليات الدفع 
وعمليــات بطاقــات االئتمــان 
القــروض وغيرها من  وإدارة 
اخلدمــات املالية. وعالوة على 
ذلك، سيكون العميل قادرا على 
إجراء كل العمليات عبر املنصة 
الرقمية فــي أي وقت وفي أي 
مــكان بعيدا عن القيــود التي 
تفرضها ساعات العمل احملددة 

أو مكان العمل».

صالح املضف وعصام اخلشنام وبعض احلضورعصام اخلشنام

يصبــح أول مؤسســة ماليــة 
حكوميــة كويتية تبــدأ رحلة 

التحول الرقمي الشامل».
وأضاف أن «هذه الشــراكة 
اجلديدة تأتي مبنزلة استجابة 
سريعة للتغيرات الكبيرة التي 
مير بها االقتصاد العاملي في هذه 
األوقات التي تشــهد ابتكارات 
رقمية ســريعة التطور، حيث 
بــدأت «آي تــي إس» بتوفيــر 
التقنية واخلدمات الالزمة لدعم 
بنك االئتمان الكويتي في رحلته 

AIU اجلامعة األمريكية الدولية
انطلقت بعامها الدراسي خريف ٢٠٢٢

في كل عــام جديد، يتخذ 
فــي  املتخرجــون  الطــالب 
العامــة خطواتهم  الثانويــة 
األولى نحو املستقبل من خالل 
استكشــاف العالم احلقيقي. 
اجلامعــة األمريكيــة الدولية 
ـ الكويــت ـ اســتقبلت دفعة 
جديدة من طالبها اجلامعيني 
في وقت سابق من هذا الشهر 
منذ اللحظــة التي دخل فيها 
هؤالء الطــالب اجلدد بوابات 
اجلامعــة، مت الترحيــب بكل 
AIU طالــب منهــم فــي ثقافة

املهنية،  التقوية واخلدمــات 
يهدف كل من هــذه اخلدمات 
إلــى تزويد الطــالب بأقصى 
قدر من الدعم لتعزيز أدائهم 
األكادميي واملهني والشخصي.

وتدرك اجلامعة األمريكية 
الدولية AIU أن لكل طالب قدرات 
واهتمامات وإمكانيات فريدة، 
لذلــك تقدم للطالب مجموعة 
واسعة من املنظمات الطالبية، 
بحيــث ميكنهــم التفاعل مع 
أقرانهم املتشابهني في التفكير، 
واخلروج من الروتني ومناطق 

الراحة اخلاصة بهم، واكتساب 
خبرات قيمــة. ينظم الطالب 
بانتظام األحداث واألنشطة في 
مجاالت اهتمامهم ويشتركون 
مع املنظمات األخرى للترويج 

لقضاياهم.
ومــن أجــل توفيــر بيئة 
تعليمية شاملة لقادة املستقبل 
في الكويــت، تهدف اجلامعة 
األمريكيــة الدوليــة AIU إلى 
توفير جتربة تعليمية أميركية 
أصيلة تعزز اإلبداع واالبتكار 

والتعاون.

استقبلت دفعة جديدة من طالبها اجلامعيني ورحبت بهم في بيئتها املتميزة

وبيئة التعلــم املتميزة التي 
توفرها.

بــدأ الطــالب رحلتهم في 
اجلامعــة األمريكيــة الدولية 
AIU بحضور برنامج التوجيه 
الطالبي اجلديد، وهو سلسلة 
مــن البرامــج التــي تعرفهم 
بالثقافة األكادميية وخدمات 
الطالب ومرافق احلرم اجلامعي 
املتاحة للطالب على مدار العام 
الدراسي. تشــمل بعض هذه 
اخلدمات التي يديرها اإلرشاد 
األكادميي مركز الكتابة ومركز 

الفارس: «جلنة الغذاء» بحثت تسهيل إجراءات دخول 
املواد الغذائية عبر املوانئ لبلوغ املعدل العاملي

مشاري املطيري

قــال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة بالوكالة د.محمد الفارس 
إن اللجنــة الوطنيــة العليا 
لتعزيز منظومة االمن الغذائي 
واملائي بحثت تسهيل اجراءات 
دخــول املــواد الغذائية عبر 
املوانــئ البحريــة وميكنتها 
العاملــي  املعــدل  لتحقيــق 
املستغرق لدخولها ألي دولة.
وأضــاف د.الفــارس، في 
تصريح لـ «كونا» وتلفزيون 
الكويت عقب ترؤسه االجتماع 
الثالث للجنة الذي عقد أمس 
الســيف بحضــور  بقصــر 
اعضــاء اللجنــة من اجلهات 
املعنية، أن اللجنة ركزت في 
اجتماعها على مشكلة دخول 
املواد الغذائيــة عبر املوانئ 
البحرية «الشويخ أو الدوحة 

أو الشعيبة».
وأوضح أن اللجنة تهدف 
إلى إصالح املنظومة املتبعة 
حاليا في كيفية التعامل مع 
املواد الغذائية وكيفية دخولها 
إلى البالد، إذ استدعت اللجنة 
ممثلني عن اجلهات احلكومية 

إلى وجود فريق خاص يعمل 
علــى حل هــذه املشــكلة إذ 
ســيقوم بزيارة ميدانية إلى 
تلك املوانئ واستدعاء جميع 
تلــك اجلهات والتعامل معها 
بشكل مباشر ومن ثم تقييم 
اخلطوات اإلجرائية ملعاجلة 
هــذه القضيــة مــن الناحية 
اإلدارية أو املالية أو الفنية.

وأكد د.الفارس أنه سيتم 
وضــع جميع تلك األمور في 
خطة متكاملــة ملعاجلة هذه 
القضية، الفتا إلى اســتمرار 
اللجنــة بهــذا النهــج للعمل 
على معاجلة البنية التحتية 
إذ بــدأت مبوضــوع املوانئ 
وستستمر بنفس هذا النهج 
خالل االجتماعات املقبلة مع 

جميع اجلهات املعنية.
وكشــف عــن أن اللجنة 
ستستعرض وتناقش جميع 
املشاكل التي تواجه القطاعات 
املختلفة بالدولة بشأن تعزيز 
منظومة االمن الغذائي واملائي.
وفــي الســياق ذاته، ذكر 
بيان صادر عن االمانة العامة 
ملجلــس الــوزراء أن اللجنة 
العليــا لتعزيــز  الوطنيــة 
الغذائــي  االمــن  منظومــة 
واملائي ناقشت في اجتماعها 
التــي اتخذتهــا  اإلجــراءات 

اجلهــات املعنيــة ملواجهــة 
التــي تواجههــا  التحديــات 
لتسيير رفع كفاءة آلية اإلفراج 
عن املــواد الغذائية املختلفة 
املســتوردة مــن اخلارج من 
خالل فحصها وتسريع وتيرة 
العمل وميكنتها لضمان سرعة 
دخولها إلى الســوق احمللي 

واملستهلكني بشكل آمن.
وأضاف البيان أن اللجنة 
القائم  ناقشت كذلك الوضع 
ألنظمة الربــط اآللي وأكدت 
على ضرورة تكثيف اجلهود 
الختصار اإلجراءات من خالل 
الربط االلكتروني لتســهيل 
عمليــة االفراج عن البضائع 
بأســرع وقــت دون االخالل 
بالرقابة من اجلهات املختصة 
سواء اجلمركية أو األمنية في 

هذا الشأن.
وأفاد بــأن اللجنة انتهت 
إلــى تكليف فريــق عمل من 
أعضائهــا للقيــام بتحليــل 
التــي  املشــاكل واملعوقــات 
استعرضتها اجلهات املعنية 
ووضع احللول املناسبة لها 
ورفعهــا إلى اللجنــة العليا 
متهيدا إلخراجها إلى قرارات 
وإجراءات تنفيذية بالتنسيق 
مع اجلهــات احلكومية ذات 

الصلة.

ترأس اجتماعها بحضور أعضائها من اجلهات املعنية

د.محمد الفارس

املعنية وهي مؤسسة املوانئ 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
للغــذاء  العامــة  والهيئــة 

والتغذية.
وأفاد د.الفارس بأن اللجنة 
ناقشــت أيضا سبل تسهيل 
اجراءات دخول املواد الغذائية 
لتذليــل  ووضعــت خطــة 
العراقيــل والصعــاب التــي 
تؤدي الستغراقها مدة طويلة 
لدخولهــا املوانــئ ألســباب 
عديدة، منها عدم توافر أماكن 
لتخزين البضاعة في امليناء 
أو عدم توافر مناطق مبردة 
لتخزين املواد واحلفاظ عليها، 
اضافة إلى الوقت الطويل الذي 
تســتغرقه األجهزة الرقابية 
بفحص هذه البضائع، مشيرا 


