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رئيس الوزراء استقبل نائب رئيس احلرس الوطني

استقبل سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء في قصر بيان 
امس نائــب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ فيصل نواف 
األحمد وذلك مبناسبة تعيينه 

في منصبه اجلديد.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال الشيخ فيصل النواف

وزير التربية: جائزة محمد بن زايد ألفضل
معلم ترسخ أفضل املمارسات التربوية

عبدالعزيز الفضلي

اســتقبل وزيــر التربيــة 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني األمني 
العــام جلائزة محمد بن زايد 
ألفضل معلم د.حمد الدرمكي، 
والوفد املرافق له، وذلك لتكرمي 
املعلمتني املتأهلتني من املرحلة 
األولى في جائزة محمد بن زايد 
ألفضل معلم، وهمــا املعلمة 
شريفة املطوع واملعلمة ثمر 

الشناوي.
 كما كرم الوزير العدواني 
جميع املشــاركني في املرحلة 
األولــى، بحضــور قياديــي 
الوزارة، ومدير إدارة العالقات 
التربــوي  العامــة واإلعــالم 
ضيدان العجمي واملوجه الفني 

د.حمــد العدوانــي فــي كلمة 
ألقاها بهذه املناسبة أن جائزة 
محمد بن زايــد ألفضل معلم 
تعزز مكانة املعلم في امليدان 

األولى من الدورة الرابعة، بدءا 
بالتقييم املكتبي للملفات ثم 
املقابالت الشخصية، وأخيرا 
إجــراء املقابــالت مــع املعلم 
ثم زمالء املعلــم واملتعلمني. 
وأشــار إلى أن ذلك يدل على 
أهمية اجلائزة ومعاييرها في 
االرتقاء بأداء وجودة املعلمني 
وفقا ألفضل املعايير العاملية، 
التي تسهم في حتقيق استدامة 
التعليم من خالل متكني املعلم.
وشكر د.العدواني رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان على 
تقدمي أشكال الدعم كافة إلبراز 
دور املعلم وتكرميه وتعزيز 
احلراك التربوي محليا وعربيا 

ودوليا.

التربوي، خصوصا أن اجلائزة 
تركز علــى ٣ مراحل لتقييم 
أفضــل املمارســات التربوية 
الســنة  للمتســابقني خــالل 

كّرم املعلمتني املتأهلتني لنهائيات املسابقة واملشاركني في املرحلة األولى من منافساتها

الوزير د.حمد العدواني مع املشاركني في املرحلة األولى من اجلائزة بعد تكرميهم

العام  لالجتماعيات واملنسق 
للجائزة حمد البحوه.

وأكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 

الربيعان: تعاون الكويت مع مفوضية شؤون الالجئني  
يقدم مثاًال حيًا للتضامن اإلنساني مع املهجرين قسرًا

أسامة دياب

أعربــت ممثلة املفوضية 
املتحــدة  لــألمم  الســامية 
لشؤون الالجئني لدى الكويت 
نسرين ربيعان عن اعتزازها 
بالشــراكة مع الكويت وكل 
الهيئات احلكومية والقطاع 
اخلــاص، فــي تقــدمي مثال 
حــي للتضامــن اإلنســاني 
مــع األشــخاص املهجريــن 
قسرا الذي بلغ عددهم اكثر 
مــن ١٠٣ ماليــني شــخص، 
يواجهون حتديات متزايدة 
ويعيشون أوضاعا صعبة، 
الفتــة إلــى أنهــا ال تتحدث 
عن الدعــم املالي فقط وإمنا 
الدعم املعنوي كمحرك عاملي 
للحوار والسالم، وكمبادر في 
وضع البنية التحتية إلطالق 
العديد من املبادرات التوعوية 
فــي الكويت والتي تعد هذه 

الطــوارئ»، التــي نظمتهــا 
املفوضيــة الســامية لــألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني لدى 

- الذين سيكونون في مقعد 
القيــادة في حالة حدوث أي 
حالة طوارئ إنسانية متعلقة 
باللجــوء وجميــع من عمل 
على هذه الورشة من مدربني 

ومتخصصني وخبراء.
وأشارت إلى أن املفوضية 
تتمتع بخبرة ثرية في حاالت 
الطوارئ ولها دور قيادي في 
حالة تدفق الالجئني، وعلى 
مدى السنوات املاضية، حيث 
انخرطت املفوضية في مئات 
احلاالت املعقــدة والعنيفة، 
في بلد املنشأ واحلدود وبلد 
اللجوء، كمنظمة متخصصة 
في العمل امليداني بأكثر من 
٩١٪ من العاملني فيها بامليدان، 
فلــدى املفوضيــة موظفون 
وخبراء مدربون تدريبا معمقا 
مما ميكنهم من تقدمي املشورة 
والتنسيق وتقدمي االستجابة 

على أرض الواقع.

الكويت بالتعاون مع أكادميية 
األمن واستهدفت التركيز على 
املسؤولني رفيعي املستوى 

خالل ورشة عمل «بعنوان االستعداد لوضع الطوارئ - اللجوء اجلماعي»

جانب من الورشة

الورشة إحداها.
جاء ذلك خالل «ورشــة 
عمــل االســتعداد لوضــع 

ولي العهد 
استقبل اخلالد 
وفيصل النواف

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 

طالل اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ فيصل نواف األحمد وذلك 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدمبناسبة تعيينه مبنصبه اجلديد.

منح من لم يحالفهم احلظ بقرعة كلية 
علي الصباح أولوية بدورة ضباط الصف

هنــأت رئاســة األركان العامة للجيش 
الطلبــة الضباط املقبولني فــي كلية علي 

الصباح العسكرية.
وأعلنــت منح أولويــة القبول الفوري 
لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية ملن لم 
يحالفهم احلظ في القرعة، وذلك من خالل 
التسجيل في دورة ضباط الصف ملدة ثالثة 
أشهر ونصف الشهر والتي سيتم اإلعالن 

عنها قريبا. وقالت إنه من لديه استفسار 
عن أسباب اســتبعاده من قرعة املقبولني 
فــي كلية علي الصباح العســكرية ميكنه 
التواصــل عبر تطبيق «ســهل» أو املوقع 
اإللكتروني لرئاسة األركان العامة - إدارة 
 ،www.kuwaitarmy.gov.kw خدمة املواطن
وذلك حرصا من الرئاسة على فتح قنوات 

التواصل مع املواطنني.

اجلمعية اليابانية تنظم «عملية السلحفاة» 
لتنظيف الشاطئ السبت

أسامة دياب

أعلنت سفارة اليابان لدى الكويت عن 
تنظيم اجلمعيــة اليابانية حملة تنظيف 
الشــاطئ باســم «عملية الســلحفاة» يوم 
الســبت ١٩ نوفمبــر اجلــاري فــي حديقة 
شاطئ الشويخ من الساعة ١٠:٣٠ صباحا 

حتى ١٢ ظهرا.
وأضافــت الســفارة في بيــان حصلت 
«األنباء» على نسخة منه أن احلملة بدأت 
عام ٢٠٠٠ بهدف إعادة احلياة للبيئة البحرية 
في الكويت حتى تعود السالحف البحرية 
لشــواطئها إضافة إلى زيــادة وعي أفراد 
املجتمع بأهمية حمايــة البيئة، الفتة الى 
أن احلملــة مفتوحــة للجمهور واجلمعية 
اليابانية ترحب مبشاركة أي شخص مهتم 
باحلملــة، ونرحب أيضا مبمثلي وســائل 

اإلعالم لتغطية الفعالية.

بهدف زيادة وعي أفراد املجتمع بأهمية احلفاظ على البيئة

«نزاهة» تنظم «نزاهة وسائل اإلعالم 
وترسيخ مهنية العمل الصحفي» غدًا

حنان عبداملعبود

أعلنــت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
«نزاهة» انها ستنظم ورشة تدريبية بعنوان 
«نزاهة وســائل اإلعالم وترســيخ مهنية 
العمل الصحفي» غدا الثالثاء مبقر الهيئة 

بالتعاون مع وزارة اإلعالم.
وقالت «نزاهة» إن الورشة تأتي في إطار 
تفعيل مستهدفات االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز الشفافية والنزاهة للكويت ٢٠١٩-
٢٠٢٤ وهي العمل على متكني املجتمع من 
املســاهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة 
ضد الفساد،، حيث متثل وسائل االعالم أحد 
مكونات املجتمع ومؤسساته على املستويني 
العام واخلاص، مما يحملها مسؤولية كبيرة 
في جهود التوعية والتثقيف والرقابة واحلد 

من الفساد.
وأضافــت الهيئــة أن جهــود مكافحــة 
ومواجهة الفســاد تنطلــق من النصوص 
والقوانني املنظمة للمؤسســات واالحكام 
بالدولة، والتي تستند على مبادئ ضمان 
حقوق االنســان وتشجيع سيادة القانون 

وحماية احلقــوق الفكرية واحترام حرية 
االعــالم مبســؤولية وضمان املنافســات 
السياسية وتشجيع دور منظمات املجتمع 
املدني، مشــيرة الــى ان دور املؤسســات 
اإلعالمية والقائمني عليها يأتي لترســيخ 
هــذه املبادئ أو تغييبهــا، وبناء رأي عام 
مناهض للفساد عبر ممارسة دورها كسلطة 
رقابة ومواكبة تؤمن التواصل بني قاعدة 
اجلمهور ومؤسسات الدولة وما يتبعها من 
وجود قوانني تتيح حق التماس للمعلومات 
ووجود حرية االعالم والرأي وفق الضوابط 
والقوانني. وذكرت أن الورشة تهدف ايضا 
إلى تزويد املشاركني باملعارف الالزمة حول 
بيان أهمية ودور وسائل اإلعالم في جهود 
مكافحة الفساد وتوعية املجتمع وتثقيفه 
مبخاطره وسبل الوقاية منه وترسيخ مبادئ 
الشــفافية والنزاهة واملواطنة الصاحلة، 
ويشــارك فيهــا مجموعة مــن املختصني 
واألكادمييني في مجاالت االعالم والصحافة 
االستقصائية والقانون بحضور ٤٥ إعالميا 
وصحافيا ميثلون مؤسسات من القطاعني 

العام واخلاص واملجتمع املدني.

ً بالتعاون مع وزارة اإلعالم ومشاركة ٤٥ إعالمياً وصحافيا

الفهد لـ «األنباء»: عودة جلنة تطوير العمل التعاوني

محمد راتب

احتــاد  رئيــس  كشــف 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
االســتهالكية علي فهد الفهد 
في تصريح لـــ «األنباء» عن 
عودة جلنــة تطويــر العمل 
التعاونــي برئاســة ســعود 
احلرفان إلى العمل من جديد، 
موضحــا أن إجنازات اللجنة 
الكبيرة سيجعلها عامال مساندا 
وقويا في حتقيق التوجهات 
احلكوميــة بتعزيــز األمــن 
الغذائي وجعلــه في صدارة 
األولويات، مشددا على أهمية 
عمل اللجنة في ظل الظروف 

الراهنة.
وأضاف خالل لقائه رئيس 
اللجنــة ســعود احلرفان في 
مكتبــه بأن اللجنة املشــكلة 
من العام ٢٠٢٠ عادت ملمارسة 
أعمالها بالتنسيق بني االحتاد 
وأعضــاء فــي مجلــس األمة 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية ووزير 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
م.مي البغلي التي أكدت ضرورة 

احلرفان لـ «األنباء» إن عودة 
اللجنــة للســاحة التعاونية 
بعد إعالنهــا في مارس العام 
املاضي انتهاء أعمالها يرجع 
التشــريعية  إلى اإلجنــازات 
التي  واملجتمعيــة املختلفــة 
حققناها خالل الفترة الزمنية 

التي قاربت العامني.
وبــني أن اللجنــة ســابقا 
وبالتعاون مع وزارة الشؤون 
االجتماعية اســتطاعت إلغاء 
القرار الوزاري رقم ١٦/ ت لسنة 
٢٠١٦ املنظم للعمل التعاوني، 

التعاونية.
وبســؤاله عن جديد عمل 
اللجنة، قال إنه سيتم االجتماع 
مع األعضاء ووضع خطة عمل 
جديــدة تقــوم على دراســة 
احتياجــات القطاع التعاوني 
مبــا يخــدم خطــة احلكومة 
التنموية وتوفير األمن الغذائي 
واستقرار األسعار، وسيكون 
تعديــل قانون التعــاون في 
املقدمــة، إلــى جانــب متكني 
التعاونيــة مــن  اجلمعيــات 
لعب دور محوري ورئيســي 
في التنمية حتت إشراف احتاد 

اجلمعيات التعاونية.
وتضــم اللجنــة كال مــن 
سعود محمد احلرفان رئيسا، 
وعذبي جزاع ابا اخليل مقررا، 
وعضويــة كل مــن د.ســعد 
الشــبو، ود.أســامة  مبــارك 
محمــد اجلهيــم، ود.ماجــد 
خزمي العنزي، وغامن قاســم 
األســتاذ، وأحمد محمد هالل 
العتيبي، وجمال فالح الفضلي، 
وسامي غازي الظفيري، وخالد 
علي الســداني، وخالد جمعة 
الياسني، وعمر سعود الهمالن.

الوزاري  بالقرار  واســتبداله 
رقم ٤٦/ ت لسنة ٢٠٢١ بشأن 
إصــدار الئحــة تنظيم العمل 
التعاوني، مــع إقرار رحالت 
العمرة والشاليهات، ووضع 
أحــكام التوظيــف وتســكني 
الوظائف اإلشرافية، وزيادة 
احلد األقصــى ملكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة، وإلغاء النص 
املتضمــن جــواز اســتثمار 
األسواق املركزية باجلمعيات، 
وحتديــد اختصاصات جلان 
اجلمعيــات  إدارة  مجلــس 

برئاسة احلرفان وبالتنسيق مع وزيرة الشؤون وأعضاء مجلس األمة

علي فهد الفهد وسعود احلرفان وأعضاء في جلنة تطوير العمل التعاوني

سلوك كل السبل للوصول إلى 
األهداف املنشودة.

وأشار إلى أن من أولويات 
عمل اللجنــة تقدمي تعديالت 
جوهرية على قانون التعاون 
مبــا يتوافــق وينســجم مع 
الراهنــة، وخلق  التحديــات 
بيئة تعاونية أكثر ديناميكية 
في مواكبة التطورات احمللية 
والدولية، ووضع أجندة عمل 
مشتركة لتحقيق التطلعات.

وبدوره، قال رئيس جلنة 
تطوير العمل التعاوني سعود 

احلرفان لـ «األنباء»: سنعمل لتحقيق التوجهات احلكومية بتوفير األمن الغذائي واستقرار األسعار

البغلي: كل الدعم لذوي اإلعاقة
لضمان متتعهم بكل حقوقهم

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة ووزيــرة الدولة لشــؤون املرأة 
والطفولة م.مي البغلي خالل استقبالها امس 
عددا من األشخاص ذوي اإلعاقة حرص الوزارة 

على إيالء هذه الشريحة عناية كبيرة لضمان 
متتعهم بكل احلقوق التــي تؤمن لهم حياة 
كرمية ومشاركة فاعلة في بناء املجتمع، مشيدة 
باإلجنازات التي يحققونها في جميع املجاالت.

م. مي البغلي لدى استقبالها عددا من ذوي اإلعاقة


