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وزير اإلسكان: من حق املواطنني لقاء املسؤولني بشكل مباشر 
وواجب على املسؤولني االستماع إليهم وحل قضاياهم

أكــد وزير الدولة لشــؤون مجلس األمــة ووزير الدولة 
لشــؤون اإلســكان والتطوير العمراني عمــار العجمي، أن 
سياسة األبواب املفتوحة مع املواطنني ستكون دائمة وليست 
مؤقتة في جميع قطاعات املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقــال العجمــي في تصريــح صحافــي، إن اللقاءات مع 
املواطنني تهدف إلى االستماع إلى املالحظات واملشاكل التي قد 
تعترضهم فضال عن إزالة احلواجز بني املسؤولني واملواطنني.

وأضاف: «من حق املواطنني لقاء املسؤولني بشكل مباشر 
ونقل مالحظاتهم واستفســاراتهم وواجب على املسؤولني 
االستماع إليهم وحل قضاياهم وفق األطر القانونية املنصوص 
عليهــا بالقانــون واللوائح والنظــم أو توضيح االجراءات 

املتبعة في مثل حاالتهم».
ودعــا الوزير العجمي املســؤولني في املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية، إلى دراسة القضايا املتكررة التي تواجه 

املواطنني ووضع حلول دائمة لها.

أكد أن سياسة األبواب املفتوحة مع املواطنني ستكون دائمة وليست مؤقتة

عمار العجمي مترئسا االجتماع مع مسؤولي «السكنية»

وزير التربية ملديري املناطق التعليمية: افتحوا أبوابكم للمراجعني

السفير البديوي: الكويت التزال وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليني

واشــنطن ـ كونا: أكد ســفيرنا لدى الواليات 
املتحدة جاسم البديوي ان الكويت التزال «وجهة 
جاذبة للمستثمرين الدوليني ألسباب عدة»، منها 
استقرارها السياسي ومؤسساتها املالية البارزة 
والقويــة املبنيــة على أســس متينــة والتزامها 
وشفافيتها في إجراء املعامالت املالية والتجارية.

جاء ذلك في تصريح للسفير البديوي لـ «كونا» 
على هامش زيارته لوالية آيوا إلجراء مباحثات 
حول فرص تعزيز أفق الشــراكة بني البلدين مع 
كبار املسؤولني احملليني مبن فيهم وزير خارجية 
آيوا بول بات وحاكمها البديل آدم غريغ ورئيس 
مكتب مزارع آيوا برنت جونسون، باإلضافة إلى 
عدد من شــركات تصنيع االغذية ومجموعة من 

قدامى احملاربني في حرب اخلليج.
وقال السفير البديوي ان «الهدف من الزيارة 
هو التواصل مع واليات الغرب االوسط األميركي 
التي تعتمد على الزراعة في ضوء جهود الكويت 

لتعزيز وتنويع مصادر األمن الغذائي لديها».

وأضاف ان «هناك رغبة جادة وحقيقية لدى 
والية آيوا في تعزيز العالقات معنا وخاصة في 
مجال االمن الغذائي، سواء من خالل دعوة الشركات 
الكويتية لالســتثمار فيها او تشــجيع الشركات 
األميركية على التواجد في الكويت كنقطة دخول 

او مركز اقليمي لها في سوق الشرق االوسط».
وأوضــح أن «هذه الزيارة عكســت الشــراكة 
االستراتيجية احلقيقية بني البلدين»، مؤكدا سعي 
الكويــت للتواصــل مــع كل دول العالم من أجل 
البحــث عن فــرص لتعزيــز منظومتها اخلاصة 

باالمن الغذائي.
وأشار الســفير البديوي الى انه عقد اجتماع 
مائدة مستديرة خالل الزيارة بعنوان «الشراكة 
الكويتيــة األميركيــة: فرص والية آيوا» ســلط 
خالله الضوء على العديد من الفرص االستثمارية 
للشركات في والية آيوا لالستفادة منها في الكويت 
خاصة في قطــاع الزراعة وجتهيز االغذية نظرا 

لالهمية املتزايدة لقضية االمن الغذائي.

وأكد خالل االجتماع ان «الكويت ميكن أن تكون 
مبنزلة نقطة وصول لهذه املنتجات من والية آيوا 
ليس فقط إليها ولكن الى منطقة الشرق االوسط 

وشمال أفريقيا بأكملها».
من جانبه، قــال وزير خارجية آيوا بول بات 
في تصريح مماثل ان «الوالية لديها تاريخ قوي 
في الشــراكة مع الدول االخــرى وإقامة حتالفات 

متبادلة املنفعة مبا في ذلك مع الكويت».
وأضاف «لطاملا كانت والية آيوا في صميم انتاج 
الغذاء بالواليات املتحدة وهي تواصل تنمية دورها 
كمنتج للعالم»، مشيرا الى أنها «تعتبر شريكا دوليا 
مهما للتجارة سواء في قطاع التصنيع او الزراعة».
ولفت بات الى ان اكثر من ثالثة آالف شخص 
مــن الوالية كانوا جزءا من التحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة في حرب اخلليج، قائال «طوال 
تاريخنا الطويل كوالية كان سكان آيوا يتقدمون 
دائما للمســاعدة سواء في اجلوار او في اجلانب 

اآلخر من العالم».

عبدالعزيز الفضلي

أبلغ وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي د.حمــد العدوانــي 
املناطــق  عمــوم  مديــري 
التعليمية بتدويرهم إضافة 
إلى مديري الشؤون التعليمية 
خالل اجتماعه معهم صباح 
امس بحضور وكيل الوزارة 
باإلنابــة فيصــل املقصيــد 
ووكيل التعليم العام أسامة 

السلطان.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان الوزير 
العدواني أشــاد بأداء وعمل 
املديرين في مناطقهم، مشيرا 
إلــى انه يهدف مــن التدوير 
التنافســية  الــروح  خلــق 
وتبادل اخلبرات وتوزيعها 
ملا ينعكس ذلك على مستوى 

العملية التعليمية.
وشــدد الوزير العدواني 
حسبما نقلته املصادر على 
املديريــن بضرورة  مطالبة 
اتباع سياسة الباب املفتوح 
وإجنــاز معامالت املراجعني 
مانحا لهم جميع الصالحيات 
وفق النظم واللوائح املعمول 

بها في الوزارة.
وعلــى صعيــد متصل، 
ومتاشــيا مــع توجيهــات 

البــاب  سياســة  أن  إلــى 
املفتوح والنهج في استقبال 
املراجعــني مســتمرة ولــن 
تتوقف في جميع قطاعات 

وإدارات وزارة التربية.
وأعلن املتحدث الرسمي 
باســم وزارة التربية أحمد 
الوهيدة ان وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.حمــد 
العدواني سيبدأ باستقبال 
املراجعــني ابتــداء من يوم 
املوافق ١٢/١١/٢٠٢٢ السبت 
مــن الســاعة ٩:٠٠ صباحا 
حتى الســاعة ١٢:٠٠ ظهرا، 
وذلك في مكتبه مبقر وزارة 
التربيــة الكائــن مبنطقــة 

جنوب السرة.
الوهيدة أن حجز  وذكر 

مطالبهــم وفــق اإلمكانات 
املتاحة مع االلتزام باللوائح 
والنظــم والقوانني املنظمة 
للعمل، وذلك انســجاما مع 
القيادة  توجيهــات ونهــج 
السياســية باتباع سياسة 

الباب املفتوح.
كما أعلن املتحدث الرسمي 
أحمــد الوهيدة عن مواعيد 
استقبال وكيل وزارة التربية 
باإلنابــة فيصــل املقصيــد 
املراجعني والذي ســيكون 
يوم اإلثنــني واألربعاء من 
كل أسبوع، من الساعة ١٢:٠٠

ظهرا حتى الساعة ٢ ظهرا، 
وذلك في الدور األول مببنى 
وزارة التربية، علما أن حجز 
املواعيد سيكون عن طريق 

منصة (متى).

املواعيد للمراجعني سيكون 
عن طريــق منصة «متى»، 
مؤكدا أن املقابالت ستكون 
بصفة دورية حسب املواعيد 
املتاحة فــي منصة (متى)، 
حيث مت إطالق اخلدمة ابتداء 

من امس.
وعلــى صعيــد متصل، 
أوضــح الوهيــدة أن وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي 
العدوانــي وجــه  د.حمــد 
الــوزارة، والوكالء  وكيــل 
املســاعدين فــي مختلــف 
باســتقبال  القطاعــات 
إلى  املراجعني واالســتماع 
آرائهــم ومقترحاتهم. وأكد 
ضــرورة العمــل على حل 
مشكالت املراجعني وتلبية 

د.العدواني يستقبل املراجعني بدءاً من السبت املقبل وبصفة دورية

أكد وجود رغبة جادة وحقيقية لدى والية آيوا في تعزيز العالقات مع الكويت خاصة في مجال األمن الغذائي

د.حمد العدواني

سفيرنا لدى الواليات املتحدة جاسم البديوي مع نائب محافظ والية آيوا آدم غريغالسفير جاسم البديوي مع وزير خارجية والية آيوا بول بات واحتاد املزارعني

الــوزراء بضرورة  مجلس 
تســهيل آليــة العمل داخل 
مختلــف قطاعــات الدولة، 
وتســهيال علــى مراجعــي 
وزارة التربيــة وأصحــاب 
وبتعليمــات  املعامــالت، 
مباشــرة من وزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.حمــد العدوانــي، وجــه 
بأهمية حتديد مواعيد ثابتة 
ملقابلــة املراجعــني، ويأتي 
ذلك حرصا من الوزير على 
تفعيل وترســيخ سياســة 
املفتوح وتوســيع  البــاب 
نطاق وسبل التواصل بني 
املسؤول واملواطن، إلتاحة 
فرصة تفاعــل حقيقية مع 

قضايا وهموم املواطنني.
ولفــت د.حمد العدواني 

السلطان: تدريس منهج واحد ملادة العلوم
عبدالعزيز الفضلي

أبلغ وكيل التعليم العام بوزارة التربية 
أسامة السلطان اإلدارات املدرسية بتدريس 
منهج واحد ملــادة العلوم بناء على توصية 

من التوجيه العام للعلوم.
جاء ذلك فــي كتاب وجهه الســلطان 

للمناطق التعليمية، وتلقت «األنباء» نسخة 
منه، حيث قال فيه: «يرجى التكرم باإليعاز 
جلهة االختصاص لديكم نحو التعميم على 
أنــه ال مانع من تدريس املعلمني واملعلمات 
منهجا واحدا ملادة العلوم، وذلك حســبما 
يتناســب وأنصبة املعلمني وعدد الفصول 

داخل املدرسة».

ممثل األمير يشارك في مؤمتري قمة 
املناخ وقمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

بحفظ اهللا ورعايته يغادر ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد والوفــد الرســمي املرافق 
لسموه أرض الوطن اليوم اإلثنني 
٧ اجلاري متوجهــا إلى جمهورية 
مصر العربية الشــقيقة للمشاركة 
في مؤمتري قمة قادة العالم للدورة 
الـــ ٢٧ ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم 
COPاملتحدة اإلطارية لتغير املناخ ٢٧
والنســخة الثانية من قمة مبادرة 
الشــرق األوسط األخضر املقامتني 
في مدينة شــرم الشــيخ. إلى ذلك 
اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد.

سموه يغادر إلى مصر اليوم واستقبل رئيس الوزراء والنائب األول

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

احلمود: نأمل أن حتقق «قمة املناخ» أهدافها
أعرب املستشــــــار في الديـــــوان األميري 
الشــيخ فيصل احلمود عن متنياته بالتوفيق 
جلمهورية  مصر  العربيــــــة قيادة وشعـــــبا 
في  القمـــــــة السنوية  التي انطلقــــــت أمس 
مــــــن مدينة  شرم الشيـــــــخ «قمة املنـــاخ» 

مبشاركة عدد مـــــن قادة دول العالم والنشطاء 
املعنيني بالبيئة ملناقشة  التغير املناخــــي  والتي 
ستنعقـــــد حتى ١٨ اجلاري، داعيــــا اهللا لهم 
التوفيــــــق والسداد وأن يكــــون هذا املؤمتر 
نقطـــــة حتول جذريـــــــة في جهــــود املناخ 
الدولية للوصـــــول الى األهداف املنشـــــودة 

الشيخ فيصل احلمودللجميع.

«احملاسبة» يشارك في املؤمتر الدولي
الـ ٢٤ لألجهزة العليا للرقابة املالية

يشــارك وفد رســمي من 
ديــوان احملاســبة برئاســة 
رئيس الديوان فيصل الشايع 
فــي املؤمتــر الدولــي الـ ٢٤

لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة «االنكوساي» في 
البرازيــل خالل الفترة من ٨

إلى ١١ نوفمبر اجلاري. ويضم 
وفد الديوان بجانب الشايع 
كال من الوكيل املساعد لقطاع 
الرقابة املسبقة والدعم الفني 
خالد العبدالغفور، ومراقب 
العالقات الدوليــة في إدارة 

التدريــب والعالقات الدوليــة هبة العوضي، 
واملدقق الرئيسي بإدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االجتماعية فاطمة درويش. وقال رئيس ديوان 
احملاســبة فيصل الشــايع إن الوفد الكويتي 
لديوان احملاســبة سيشــارك في اليوم األول 
مبجموعة من اجتماعات جلان رئيسية من بينها 
اجتماع جلنة املعايير املهنية «PSC»، واجتماع 
جلنة بناء القدرات «CBC»، باإلضافة إلى اجتماع 
جلنة تبادل املعرفة «KSC». وأضاف الشايع 
أن حفل افتتاح املؤمتر سيكون يوم األربعاء 
٩ نوفمبر، وستتضمن جلسة االفتتاح اعتماد 

القواعد اإلجرائية واجلدولية 
وسيتم اختيار نائب رئيس 
املؤمتر كما ســتتم مناقشة 
تقرير األمني العام، واخلطة 
اإلســتراتيجية لإلنتوساي 
٢٠٢٣-٢٠٢٨، باإلضافــة إلى 
تقرير املجلة الدولية للرقابة 
احلكومية «IJGA»، مؤكدا ان 
هناك العديد من التقارير التي 
سيتم عرضها خالل املؤمتر 
مثل تقرير مدققي اإلنتوساي، 
وتقرير جلنة اإلشراف على 
 ،«SCEI» القضايــا الناشــئة
وتقارير االمانات العامة للمنظمات الدولية. 
وأشار إلى أن املؤمتر سيناقش عمل املؤسسات 
العليا ملراجعة احلســابات في سياق الكارثة 
العامة، باإلضافة إلى الصوت العاملي والنتيجة 
العاملية والتأثير بعيد املدى، كما ســيتم عقد 
بعض اللقــاءات الثنائية بــني رئيس ديوان 
احملاسبة فيصل الشايع ورؤساء أجهزة الرقابة 
العليا، يذكر أن ديوان احملاسبة سيشارك في 
الركن اخلاص باملنظمة العربية لألجهزة العليا 
للرقابة املالية واحملاســبة مــن خالل عرض 

بعض اإلصدارات املهنية.

فيصل الشايع

تعاون بني احلرس الوطني و«الطيران املدني»
وقعــت الرئاســة العامــة 
للحرس الوطنــي بروتوكول 
العامــة  تعــاون مــع اإلدارة 
للطيران املدني يقضي بالتعاون 
فــي مجــال الطيــران وتأهيل 
مراقبني جويني من منتســبي 
احلرس الوطني وتأهيل ضباط 
في الســالمة اجلويــة وإدارة 
املجال اجلوي، وذلك عبر إقامة 
الــدورات الفنية املتخصصة، 
إضافــة إلــى تقــدمي احلرس 
الوطنــي الدعــم اللوجســتي 

واإلســناد للطيران املدنــي بعمليات التأمني 
وأي مهام تشــكل مساعدة لإلدارة في حاالت 

الطوارئ واألزمات.
وكان وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي قد استقبل مدير اإلدارة العامة 
للطيران املدني م.يوسف الفوزان، حيث جرت 
مراسم توقيع البروتوكول في الرئاسة العامة 

للحرس الوطني بحضور كبار القادة.
وأكد الرفاعي أن بروتوكول التعاون يجسد 
رؤيــة القيادة في احلرس الوطني ممثلة في 
رئيس احلرس الوطني ســمو الشــيخ سالم 
العلي، في االرتقاء بدور احلرس الوطني في 
تقدمي الدعم واإلسناد ألجهزة الدولة وحتويله 

إلى جهاز اإلسناد األول في الدولة.

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وم.يوسف الفوزان خالل توقيع بروتوكول التعاون

إخالء إحدى مدارس الفروانية من الطالبات بسبب تسرب غاز
عبدالعزيز الفضلي

أخلت مدرسة الوسطى املتوسطة للبنات التابعة 
ملنطقــة الفروانية التعليمية املبنى املدرســي من 
طالباتها، وذلك بسبب تســرب غاز داخل أروقة 

املدرسة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد 
الوهيدة في بيان رســمي إن حادث تسرب الغاز 
في تلك املدرســة لم يسفر عن وقوع أي إصابات 

بني الطالبات والهيئة التعليمية واإلدارية، مشيرا 
إلــى أنه مت التعامل مع احلادث من خالل االتصال 
الفوري بفرق اإلطفاء واملعنيني باملنطقة التعليمية.

وبالتزامن قام فريق التدخل السريع في املدرسة 
بعملية اإلخالء االحترازي إلى نقطة التجمع اآلمنة 
في الساحة، ومت خروج الطالبات مع أولياء أمورهم 
بكل سالمة ونظام، كما قامت اإلدارة العامة لإلطفاء 
عن طريق مراكزها املعنية بإجراء مســح ميداني 
بواسطة أجهزة قراءة الغازات وسوف تقوم بإعداد 

تقرير عن احلادثة وأسبابها.
وأوضحت وزارة التربية أنه مت التأكد من سالمة 
مبنى املدرســة وخلوه من أي تســرب للغاز من 
قبل جهات االختصاص، وذلك الستقبال الطالبات 
والهيئــة التعليمية واإلدارية، وإذ تطمئن الوزارة 
كافة منتسبيها، أكدته أنها لن تألو جهدا في سبيل 
ضمان سالمتهم وصحتهم، وأنها ماضية قدما في 
تنفيذ اللوائح اخلاصة بالصحة والسالمة واألمن 
والبيئة، وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية في الدولة.

«التربية»: ال إصابات بني الطالبات أو الهيئة التعليمية وتأكدنا من سالمة املبنى

ملشاهدة الڤيديو

وزير الداخلية: جلنة لنظر تظلمات 
التحفظات األمنية.. والتقدمي «أونالين»

النائــب األول  أصــدر 
لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ 
طالل اخلالد القرار الوزاري 
رقــم ١٢٤٧/٢٠٢٢ بشــأن 
تشــكيل جلنــة تختــص 
بالنظر في التظلمات املقدمة 
من اصحاب الشأن لوزارة 
الداخلية، وذلك فيما يخص 
التحفظات األمنية التي مت 
اإلعالن عن إلغائها مســاء 
املاضــي، تأكيدا  اخلميس 
الشفافية  واستكماال ملبدأ 

والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه وصوال 
الى تعزيز مسيرة تصحيح املسار ودعما 
حلريــة التعبير وترســيخ دولة القانون 

التي تضمن حقوق املواطنة 
مبــا يتوافــق مــع أحكام 
القانون والدستور ويحقق 
األمن واالمان واالستقرار 

للكويت.
النائب االول  كما وجه 
لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة اللجنة 
التظلمـــــات  الستقبـــال 
الكترونيا من خالل خدمة 
عبــر  معنــا»  «تواصــل 
التطبيق احلكومي املوحد 
اإللكترونيــة  للخدمــات 
البريــد االلكترونــي  «ســهل» او عبــر 
Contactus@moi.gov.kw وذلــك تســهيال 

وتخفيفا على املتظلمني.

الشيخ طالل اخلالد


