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األحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

رئيس الوزراء هّنأ أمير موناكو ممثل األمير يتوجه إلى قطر حلضور افتتاح كأس العالماألمير هّنأ أمير موناكو ورئيس التفيا بالعيد الوطني
ورئيس التفيا بالعيد الوطني

بعث سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيــس 
مجلــس الــوزراء 
إلى  ببرقيــة تهنئة 
إيجيلس  الرئيــس 
ليفيتــس رئيــس 
التفيا  جمهوريــة 
مبناسبة  الصديقة 
العيد الوطني لبالده.
سمو  بعث  كما 
الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح 
مجلــس  رئيــس 

الوزراء ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو األمير ألبرت 
الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.

األمير  السمو  بعث صاحب 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحب السمو األمير 
ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا ســموه 
لسموه موفور الصحة والعافية، 
وإلمارة موناكو وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار. 
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
ليفيتس  إيجيلس  الرئيس  إلى 
رئيس جمهورية التفيا الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية، وجلمهورية 
التفيا وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بحفظ اهللا ورعايته، يغادر ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن اليوم 
األحد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك 
حلضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢ املقامة على ستاد البيت في مدينة 
اخلور بدولة قطر الشقيقة. رافقت سموه 

السالمة في احلل والترحال.
من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
صاحب السمو األمير ألبرت الثاني أمير 
إمارة موناكو الصديقة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا لسموه وافر الصحة والعافية. كما 
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس 
رئيس جمهورية التفيا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية: الكويت تصون أمن الطاقة وإمداداتها باملنطقة والعالم
ـ كونــا: تــرأس  املنامــة 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا وفد الكويت املشارك 
في حوار املنامة بدورته الثامنة 
عشرة التي تنعقد أعمالها خالل 
الفترة مــن ١٨ إلى ٢٠ نوفمبر 
٢٠٢٢ حتت عنــوان «القواعد 
واملنافسة في الشرق األوسط».
وشــارك الشــيخ ســالم 
العبداهللا في جلسة «املتغيرات 
اجليوسياســية للطاقة» التي 
عقــدت ضمــن فعاليات حوار 
املنامــة ٢٠٢٢ وقــد ألقى كلمة 
خالل املنتدى أكد خاللها على 
أهمية التعاون الدولي املشترك 
ملواجهة التحديات التي تشهدها 
الساحتان اإلقليمية والدولية.
وذكــر «أن الكويــت تقــع 
فــي قلب منطقة حيوية غنية 
باملوارد وشهدت نصيبها العادل 
من عــدم االســتقرار في هذه 
املنطقة املضطربــة»، مضيفا 
أن «الكويت تقوم بدورها ووفق 
مبادئها وثوابتهــا في حماية 
االســتقرار السياسي وصون 
أمــن الطاقــة وإمداداتهــا في 
املنطقة والعالم». وشدد على 
أهمية وقف التصعيد واحلوار 
ملواجهة التحديات اجلسام التي 
تشهدها دول العالم جراء عدم 

مؤكدا أن «قرارات من هذا النوع 
ليست سياسية بل وجودية».
الثانــي  أن  وأضــاف 
ضمــان تدفق سالســل إمداد 
الطاقــة واحلاجة إلــى زيادة 
االستثمار في عمليات التنقيب 
واالستخراج والتصدير النفطي 
النفــط  مصافــي  وتطويــر 
ومصانع التكرير وحماية الدول 
املنتجة واملستهلكة لضمان أمن 

الطاقة وإمداداتها.
ولفت الــى أنــه «ال ميكن 
آثــاره  يتجاهــل  أن  للمــرء 
اخلطيــرة على املنــاخ، حيث 
يشــكل تغيــر املنــاخ تهديدا 
وجوديــا وحتديــا ليس فقط 

لتحقيق أهدافهــا بحلول عام 
٢٠٥٠ بهذا امللف والوصول إلى 
احلياد الكامل للكربون بحلول 

عام ٢٠٦٠.
وذكــر أن مواجهــة تغيــر 
املناخ واألمن واالزدهار عوامل 
مترابطة وأنه ال ميكننا ببساطة 
التركيز على اجلانب املناخي 
دون النظــر إلــى كل من أمن 
الطاقــة وعناصــر االزدهــار 
االقتصــادي لهــذه املقاييــس 
املتوازنة بدقة وأن عدم استقرار 
أســواق الطاقة له آثــار على 
االقتصاد العاملي وتبعات هذا 
األمر تعد تهديدا مباشرا على 
الدول والشعوب والتحديات 

تعيينه وزيرا للخارجية، معربا 
عن صادق متنياته بالتوفيق 
والنجاح في تولي مهام عمله 
وللعالقات الوثيقة التي جتمع 
البلديــن الصديقني املزيد من 
التقدم واالزدهار. كما مت خالل 
اللقاء بحث آخر املســتجدات 
الســاحتني اإلقليميــة  علــى 
والدوليــة، وأطــر التنســيق 
املشــترك حيالها واستعراض 
املواضيع املطروحة على جدول 
أعمال حوار املنامة لهذا العام 
ومناقشة عدد من القضايا محل 
االهتمــام املشــترك كما التقى 
وزيــر اخلارجيــة مــع وزير 
خارجيــة مملكــة البحرين د. 

مستقبليا بل نعيش تبعاته في 
تاريخنا املعاصر وعلى جميع 
دول العالــم تكريس جهودها 
املشتركة للتصدي لتبعاته فهو 
تهديد عابر للحدود يهدد مصير 

األجيال القادمة».
وشدد على أهمية االلتزام 
باتفاقيــة باريس للمناخ وكل 
القرارات الصــادرة عن القمم 
واملؤمترات للدول األطراف في 
اتفاقيــة األمم املتحــدة لتغير 
املناخ مستعرضا جهود الكويت 
فــي هــذا اإلطــار واخلطوات 
الكبيــرة التــي اتخذتها للحد 
من االنبعاثات الكربونية في 
قطاعي النفط والغاز ومساعيها 

املترتبــة  اجليوســتراتيجية 
على ذلك. وقال «بينما تستعد 
أسواق الطاقة ملا هو آت.. مع 
اشتداد الصراعات وركود عاملي 
يلــوح في األفــق وخاصة مع 
دخول فصل الشــتاء وحاجة 
الشعوب لألساسيات املعيشية 
املهدد، علينا كدول العالم أجمع 
أن نتحد اليوم أكثر من أي يوم 

سبق التاريخ».
مــن جانــب آخــر، التقــى 
وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا مــع وزير خارجية 
جمهوريــة فنلنــدا الصديقة 
بيكا هافيســت. وقدم الوزير 
الفنلندي التهنئة له مبناسبة 

عبداللطيف الزياني ومت خالل 
اللقاء بحث العالقات األخوية 
املتينــة التي تربــط البلدين 
الشقيقني واستعراض املواضيع 
والقضايا املطروحة على جدول 
أعمال حوار املنامة لهذا العام 
التحديــات األمنيــة  الســيما 
واالقتصادية والسياسية على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 

والتنسيق املشترك حيالها.
كما التقى وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا مع 
وزيرة خارجية مملكة النرويج 
الصديقة آنكن هيوتفلدت حيث 
قدمــت الوزيــرة النرويجيــة 
التهنئة له مبناســبة تعيينه 
وزيــرا للخارجية، معربة عن 
صــادق متنياتهــا بالتوفيــق 
والنجاح في تولي مهام عمله 
وللعالقات الوثيقة التي جتمع 
البلديــن الصديقني املزيد من 
التقدم واالزدهار. كما مت خالل 
اللقاء بحث آخر املســتجدات 
الســاحتني اإلقليميــة  علــى 
التنســيق  والدوليــة وأطــر 
املشــترك حيالها واستعراض 
املواضيع املطروحة على جدول 
أعمال حوار املنامة لهذا العام 
ومناقشة عدد من القضايا محل 

االهتمام املشترك.

سالم العبداهللا أكد قيام الكويت بدور بارز وفق املبادئ والثوابت في حماية االستقرار السياسي وشدد على أهمية وقف التصعيد واللجوء إلى احلوار ملواجهة التحديات اجلسام في دول العالم

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال د.عبداللطيف الزيانيالشيخ سالم العبداهللا يلقي كلمته في جلسة «املتغيرات اجليوسياسية للطاقة»وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال وزيرة خارجية النرويج

االســتقرار السياسي، مشيدا 
في هــذا الســياق بالتطورات 
العالم  التي شهدها  اإليجابية 
عقب القمة األميركية الصينية 
األخيرة دعما لالستقرار العاملي.
وقــال «نحتــاج أيضا إلى 
النظر فــي عاملني أساســيني 
يؤديــان إلى تفاقــم توقعات 
أمن الطاقة: األول االســتعداد 
ملواجهــة أي احتمالية لركود 
اقتصــادي واتخــاذ إجراءات 
جماعية من قبل الدول املنتجة 
للنفط والدول املســتهلكة في 
هذا اإلطــار ووضع تصور ملا 
ستتحمله أسواق النفط في عام 
٢٠٢٣ واتخاذ قرارات حيالها»، 

اجلافور: ال منع إلصدار إذن عمل ألي جنسية

«أمانة اجلامعة» لرؤساء مراكز العمل: ال كتب
أو معامالت إال عن طريق املدير أو األمني العام

ثامر السليم

كشــف مدير عــام الهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
بالتكليف د.مبارك اجلافور عن 
قيام موظفي الهيئة مبتابعة 
جميــع إجــراءات اســتقدام 
العمالة اجلديدة إلى الكويت 
والتدقيــق على اإلجــراءات 
اخلاصة بهم لضمان احلماية 
الكاملة لهم منذ حلظة توقيع 
العقــود حتى احلصول على 
العمل في البالد، واشار إلى أن 

الهيئة، تتابـــع تنفيذ بعض الدول ملالحظـــات 
الكويـــت بشأن جتاوزات في آلية التوظيف لدى 
بعض الوكـاالت العمالية ومكاتـــب التوظيف 
الداخلية، حيـث يجري وبشكل دوري التدقيق 

العقــــــود وأذونــــات  على 
العمـــل اجلديــــدة من خالل 
إدارات  آليــة جديــدة لــدى 
العمل. وأكد عدم وجود منع 
في إصــدار أي إذن عمل ألي 
جنسية، باستثناء اجلنسيات 
التي لها آلية خاصة من خالل 
وزارة الداخليــة، فــي حــني 
تصــدر باقــي األذونــات من 
خالل الدورة املستندية عبر 
األنظمة اإللكترونية والربط 
اآللي بني اجلهات احلكومية.

وبّني أن الدول غير امللتزمة 
باالشتراطات اخلاصة بقوانني الكويت وأنظمتها 
الداخلية واملالحظات املرســلة لها ســتواجه 
إجراءات تصل إلى منع استقدام عمالتها لتجنب 

التعدي على حقوقهم.

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن 
األمني العام باإلنابة د.محمد زينل دعا جميع رؤســاء مراكز 
العمــل باجلامعة، إلى عدم مخاطبة أي جهات خارجية دون 
احلصول على تفويض في ذلك من املختص قانونا، مشيرة إلى 
انه لوحظ قيام بعض جهات العمل مخاطبة جهات خارجية 
دون الرجوع إلى اإلدارة اجلامعية. وأشارت املصادر إلى أن 
اجلهــات اخلارجية تتم مخاطبتهــا من خالل مدير اجلامعة 
أو أمــني عام اجلامعة أو من خالل املفوضني في هذا الشــأن 

املعتمدة توقيعاتهم لدى اجلهات اخلارجية.

أكد أن «القوى العاملة» تتابع جميع إجراءات استقدام العمالة اجلديدة إلى الكويت

د.مبارك اجلافور

د.محمد زينل

«التربية»: اليوم آخر موعد للنقل بني املدارس لطلبة الثانوية

الكويت: التعسف في «الفيتو» أثر على مصداقية مجلس األمن

عبدالعزيز الفضلي

حدد وكيل قطــاع التعليم العام بوزارة التربية 
أســامة الســلطان اليوم األحــد ٢٠ نوفمبر اجلاري 
املوعد النهائي للنقل بني املدارس واملناطق التعليمية 
ملتعلمي املرحلة الثانوية وإغالق النقل وإعادة القيد 
في سجل الطالب، يأتي ذلك ضمن آلية عمل الكنترول 
المتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية 

األولى للعام الدراسي احلالي.
من جانــب آخــر، تواصــل املناطــق التعليمية 
استعداداتها الختبارات نهاية الفترة الدراسية االولى 
للمرحلة املتوسطة التي ستنطلق يوم ١٨ من الشهر 
املقبل وتنتهي في ٢٦ منه وأيضا للصفني العاشــر 

واحلادي عشر، حيث قامت بإصدار جداول االختبارات 
كل منطقة على حدة لطلبة املرحلة املتوسطة، بينما 
تنطلق اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي 
واألدبي يوم ٤ يناير من العام ٢٠٢٣ وتستمر حتى 

١٦ من نفس الشهر.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» عن ان وزارة التربية ماضية في تدوير 
رؤســاء جلان اختبارات الثانويــة العامة عند بدء 
االمتحانات، مشيرة الى ان هذا االجراء قرار وزاري 

نافذ.
من جانب آخر، مازالت مدارس وزارة التربية تعاني 
من مشــكلة عدم وجود حافالت لنقل الطلبة، االمر 
الذي يقلق االدارات املدرسية وأولياء امور الطلبة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن ان 
املدارس مبراحلها املختلفة مازالت خالية من احلافالت 
الطالبية، مشــيرة الى ان االدارات املدرسية تواجه 
مشكلة في مشاركة الطلبة في االنشطة واملسابقات 

التي تقام على مستوى مدارس املنطقة.
وأضافت ان املدارس امام أمرين إما املشاركة في 
األنشطة او االعتذار، غير ان االمر يتطلب املشاركة 

ملصلحة الطلبة.
وذكرت ان االدارة املدرسية تضطر الى نقل الطلبة 
في سيارات املعلمني اخلاصة واضعة مصلحة الطلبة 
فوق كل اعتبار، وداعية اجلهات املختصة في وزارة 
التربية الى ضرورة االســراع في حل هذه املشكلة 

وتوفير باصات للطلبة.

نيويــورك ـ كونــا: أكــدت 
الكويــت ان هنــاك العديد من 
التحديــات اخلاصة مبســألة 
إصــالح مجلس األمــن أبرزها 
مســألة حق النقض «الفيتو» 
حيث ســاهم التعسف أحيانا 
في استخدامه خالل السنوات 
املاضية في النيل من مصداقية 
املجلــس. جــاء ذلك فــي بيان 
الكويت الذي ألقاه الســكرتير 
األول فهــد محمد حجــي أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
خــالل مناقشــة بند «مســألة 
التمثيــل العــادل فــي مجلس 
األمــن وزيــادة عــدد أعضائه 
واملســائل ذات الصلة». وقال 

مبســؤولياته واتخاذ التدابير 
الالزمــة حلفظ الســلم واألمن 
الدوليني، ونعرب هنا عن أسفنا 

فرصة أكبر للدول الصغيرة في 
الوصول إلى عضوية املجلس 
واملســاهمة في أعماله مع عدم 
اغفــال حــق الــدول العربيــة 
واالســالمية في التمثيل الذي 
يتناســب مع عددها وأهميتها 
ومســاهماتها فــي الدفاع عن 
مقاصــد ومبــادئ ميثاق األمم 
املتحــدة. وجدد حجــي تأييد 
الكويت الكامل للموقف العربي 
الذي يطالب بتمثيل عربي دائم 
بكامل الصالحيات في فئة املقاعد 
الدائمــة في حال أي توســيع 
مستقبلي للمجلس واملطالبة 
كذلك بتمثيل عربي متناسب في 

فئة املقاعد غير الدائمة.

الشــديد بأن الغالبية العظمى 
من حاالت اســتخدامه خاصة 
خالل العقــود الثالثة املاضية 
كانت جتاه قضايا تخص املنطقة 
العربية». وذكر ان هناك حتديا 
آخر وملحا هو مســألة كيفية 
التوصل إلى حتديــد التمثيل 
العادل واملناسب للمجموعات 
اجلغرافية واإلقليمية فضال عن 
مسألة حتسني أســاليب عمل 
مجلــس األمن، حيــث بات من 
الضــروري إضفــاء املزيد من 
الفعالية والشفافية في عمله. 
وبــني ان أي زيــادة قــد تطرأ 
على مقاعد مجلس األمن يجب 
أن تأخذ بعــني االعتبار إتاحة 

املعلمون ينقلون الطلبة بسياراتهم اخلاصة للمشاركة في األنشطة املدرسية

السكرتير األول فهد محمد حجي يلقي كلمة الكويت

حجــي ان «اســتخدام الفيتــو 
أدى فــي بعــض احلــاالت إلى 
عجــز املجلس عــن االضطالع 

«املهندسني».. مسيرة إجناز وطنية على مدى ٦٠ عامًا.. الرقم الصعب في العمل التطوعي بالبالد
حتتفل جمعية املهندسني اليوم األحد بالذكرى الـ ٦٠

إلنشائها وهي متضي في مسيرتها الوطنية «لتصبح 
أكبر كيانات جمعيات النفع العام عمرا ورقما صعب 

في العمل التطوعي في البالد».
وفي الذكرى الـ٦٠ إلنشائها يسجل التاريخ للجمعية 
دورها الريادي واملساهمة احلقيقية في حل مشكالت 
املجتمع كالسبق في «تكويت» مهنة الهندسة وإلقائها 
الضوء على مزايا األخذ بطرائق الطاقة املتجددة عبر 
إنشاء «مركز كفاءة الطاقة» والدور املميز الذي قام به 

املهندســون خالل جائحة (كورونا) من خالل حتويل 
مبنى اجلمعية الى مصنع ملعدات بسيطة دعما للصفوف 
األمامية. وبهذه املناسبة، وصف رئيس اجلمعية م.فيصل 
العتل في تصريح لـ «كونا» دور اجلمعية بأنه «رقم 
صعب ال ميكن مجاراته في العمل التطوعي وســط 
مؤسســات املجتمع املدني وسجل فخر لكل مهندس 
ومواطــن كويتي بأن تكون اجلمعية أول جمعية نفع 
عام أشهرت في الكويت رسميا» الفتا إلى أن «جناح 
عملها يرسخ الشعار الذي ترفعه دوما وهو «األوطان 

تبنى بسواعد أبنائها». وأثنى العتل على دور املؤسسني 
من طالئع املهندسني الكويتيني الذين تلقوا تعليمهم في 
اجلامعات العاملية املرموقة والذين كان لهم دور كبير في 
مسيرة بناء العمل التطوعي الهندسي بشكل خاص»، 
مشيرا في هذا الســياق الى «تاريخ اجلمعية الطويل 
الذي واكب نهضة الكويــت العمرانية واالقتصادية» 
وإلى «النظرة الثاقبة والرؤية بعيدة املدى لرواد العمل 
التطوعيـ  الهندســي في الكويت». وأكد أن اجلمعية 
ماضية في نفس النهج الذي وضعه املؤسسون وفي 

تعزيــز دور املهنة واملهندس وخدمة الدولة واملجتمع 
وأعضاء اجلمعية، مبينا أن «مجلس االدارة يعمل على 
توفير كل السبل لتنفيذ مبادرات ومشاريع املتطوعني».
وكشــف أن اجلمعية قدمت خالل االعوام الستة 
املاضيــة «عددا من املبادرات للحكومة أدرجت اثنتان 
منها في خطة التنمية» وهما «إنشاء مركز كفاءة الطاقة 
وتعديل التركيبة السكانية وهو مشروع في التنمية 
البشرية يهدف الى تأهيل وتدريب القطاعات الهندسية 
متهيدا لتكويت شامل للمهنة في القطاعني العام واخلاص 

السيما أن لدى اجلمعية نحو ٢٠ ألف مهندس». وأوضح 
أن اجلمعيــة تنفذ حاليا «جزءا من هذه املبادرة وهي 
تنقية سوق العمل من املهندســني غير املعتمدين إذ 
راجعت عضوية نحو ٧٠ ألف مهندس غير كويتي منذ 
مــارس ٢٠١٨ وأخرجت أكثر من ١٢ ألف مهندس غير 
كويتي من سوق العمل بعد أن تبني أن مؤهالتهم غير 
معتمدة أو لم يتجاوزوا االختبارات املهنية». وتأسست 
جمعية املهندسني على سواعد ابناء الوطن املؤسسني 

املهندسني منهم من هو حي يرزق ومنهم من رحل.


