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األمير عزى الرئيس األميركي بضحايا 
العاصفة الثلجية في عدد من الواليات

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء 
والنائب األول وعزى الرئيس األميركي

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوزيــف آر. بايــدن رئيــس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيــه وصادق 
مواســاته بضحايا العاصفــة الثلجية 
التي اجتاحت عددا من الواليات األميركية 
والتي أســفرت عن ســقوط العديد من 
الضحايا واملصابــني وتدمير كثير من 
املرافق العامة واملمتلكات اخلاصة، راجيا 
ســموه للمصابني ســرعة الشفاء وأن 
يتمكن املســؤولون في البلد الصديق 
من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، 
متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية 
وللواليات املتحدة األميركية وشعبها 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، بقصر بيان صباح 
امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح.
كما اســتقبل ســمو نائب األمير وولي 
العهد، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

طالل اخلالد.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس جوزيف.آر. بايدن رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
العاصفــة الثلجية التي اجتاحت عددا من 
الواليات األميركية، متمنيا سموه للمصابني 

سرعة الشفاء.  سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء عزى الرئيس األميركي 
بضحايا العاصفة الثلجية

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف.آر. بايدن رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الواليات األميركية.

املاجد: دليل شامل يتضمن ١١٠١ إجراء 
ملعامالت ١٠٧ وحدات في «الُقّصر»

ليلى الشافعي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون 
الُقصر اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس 

إدارة الهيئة عبدالعزيز املاجد.
وقال املاجد في بيان صحافي إن املجلس 
بحث بنود جدول األعمال واطمأن على سالمة 
أداء الهيئة القانوني بعد االطالع على تقرير 
تفصيلي بشأن الدعاوى القضائية واألحكام 
الصادرة بشــأنها ومبرراتهــا، الفتا الى أن 
بيانات التقرير كشفت عن ان املنازعات املدنية 
تركزت على إنهاء حاالت الشيوع عن طريق 
بيع العقارات في املزاد العلني وكلها حقوق 
قانونية مترتبة على التركات لصالح الورثة 
أو الشــركاء، كما تركــزت األحكام املتعلقة 

باملديونيات املترتبة على املشمولني بالرعاية 
من املتوفني واحملجور عليهم في ديون ثابتة 
وفــق عقــود ملزمة واجبة الســداد، ومنها 
القروض البنكية ومديونيات الشركات والتي 
مت إثبات استحقاقها أمام السلطة القضائية 

وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأضــاف املاجد أن املجلس اســتعرض 
الدليل الشــامل لإلجراءات الــذي أصدرته 
الهيئة ويتضمــن ١١٠١ اجراء ملعامالت ١٠٧
وحدات في الهيئة، مبينا أن تلك اإلجراءات 
ستكون محل تطوير وتقييم ودراسة مستمرة 
مبنية على املالحظات الواردة من اإلدارات 

صاحبة االختصاص.
وفــي مجال االســتثمار، كشــف عن أن 
املجلس استعرض إيضاحات بشأن إيرادات 
اســتثمارات الهيئة خالل األشــهر التسعة 

األولى من عام ٢٠٢٢.

ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة واطمأن على سالمة أدائها القانوني

الوزير عبدالعزيز املاجد مترئساً اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُّصر

السفارة اليابانية: منحة دراسية للمعلمني 
الكويتيني وآخر موعد للتقدمي ٢٣ فبراير

أسامة دياب

أعلنت سفارة اليابان لدى البالد عن املنحة 
الدراســية التــي تقدمها احلكومــة اليابانية 
للمعلمــني الذين يرغبون في إجــراء أبحاث 
حول التعليم املدرسي في اجلامعات اليابانية.

وكشفت السفارة في بيان، حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، عن أن برنامج املنح الدراسية 
املقدم من احلكومة اليابانية تأسس عام ١٩٥٤
مــن أجل زيــادة التفاهم املتبادل بني شــعب 
اليابان والبلدان األخرى، باإلضافة إلى تقدمي 

مساهمة دولية في امليدان الفكري.
ولفت البيان إلى أنه ميكن للكويتيني الذين 
تتوافر فيهم الشروط التالية التقدمي للمنحة:
٭ أن يكــون املتقدم من مواليد ٢ أبريل ١٩٨٨

أو ما بعده.
٭ أن يكــون املتقــدم من خريجــي كليات أو 
معاهد تدريــب املعلمني، وســبق لهم العمل 
معلمني للمرحلة االبتدائية أو املتوســطة أو 

الثانوية ملدة خمس سنوات على األقل.
٭ أن يتمتع املتقدم بلياقة بدنية متكنهم من 

املشاركة في البرنامج.
٭ أن يكون لدى املتقدم اهتمام باليابان ورغبة 
في تعميق فهمهم عنها بعد الوصول إلى هناك.

٭ أن يكون لدى املتقدمني قدرة إلعداد البحث 
في اليابان وأن يتأقلموا على املعيشة هناك.

وميكن حتميل منوذج الطلب واملعلومات 
التفصيلية والشروط األخرى عن طريق الرابط 

التالي:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
 ،smap-stopj-applications-teacher.html
ويســلم الطلب باليد، وبعــد تقدمي الطلبات 
ستقوم سفارة اليابان بإجراء فحص األوراق 
وامتحــان حتريري باإلجنليزيــة واليابانية 
ومقابلة شخصية، وآخر موعد لتقدمي األوراق 
املطلوبة الســاعة ٠٣:٠٠ مساء يوم اخلميس 
املوافــق ٢٣ فبراير املقبــل، وموعد االمتحان 

التحريري االثنني ٦ مارس.

السفير الصيني: الصني شريك مخلص للكويت 
ونولي أهمية كبيرة لتطوير الشباب وتنميتهم

اخلالد: رعاية الدولة لذوي اإلعاقة تتعاظم عبر مختلف اجلهات

نظــم مركــز ريكونســنس 
للبحوث والدراسات لقاء حواريا 
بني السفير الصيني تشانغ جيان 
وي وجلنة العالقــات الدولية 
في مجلس الشــباب الكويتي، 
تركز فيه النقاش حول العالقات 
الصينية - الكويتية املتنامية 
وآفاقها املستقبلية ودور الشباب 

الكويتي في دعمها.
و قال سفير الصني تشانغ 
جيان وي بعد لقائه املؤســس 
التنفيــذي ملركــز  والرئيــس 
ريكونسنس للبحوث والدراسات 
عبدالعزيز العنجري في مكتبه 
مبعية رئيــس وأعضاء جلنة 
العالقــات الدوليــة في مجلس 
الشباب الكويتي: «إن العالقات 
التــي تربط الصــني والكويت 
مميــزة، والتعاون بني البلدين 
يتمتع بإمكانــات هائلة وآفاق 
واسعة في مختلف املجاالت».

وأشــار الســفير إلى أهمية 
تعزيــز التعاون بــني البلدين 

في مجال دعم متكني الشباب.
وأردف قائال: «نحرص من 
اجلانــب الصيني علــى العمل 
مع اجلانب العربي على تنفيذ 
(األعمال الثمانية املشــتركة)، 

ثّمن محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد الرعاية التي توليها 
الكويت قيادة وحكومة ألبنائها 
وبناتها من ذوي اإلعاقة، والتي 
تتعاظم يوما بعد يوم وتترجمها 
جهــات االختصاص على أكمل 
وجــه، لنجني جميعــا ثمارها 
عاما بعــد عام محليا وإقليميا 

وعامليا.
جــاء ذلــك خــالل حضور 
ورعاية الشــيخ فــواز اخلالد 
ليوم محافظة األحمدي الرابع 
للوفاء لذوي اإلعاقة حتت شعار 
«إبداعــات وهمــم» بالشــراكة 
والتعــاون مــع مجمــع كويت 
ماجيك، والهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة وشــركة البترول 
الوطنية وبدعم من بنك برقان.
وجــال اخلالــد علــى مقار 
اجلهات املشاركة التي وصلت 
الى ٢٥ جهة، معربا عن إعجابه 
بتنــوع املشــاركات واحلرص 
على تقــدمي أفضــل اإلبداعات 
واملهــارات واملنتجات اليدوية 
والفنيــة والتراثيــة، مجــددا 
التأكيد على اعتزازه ومحافظة 
األحمــدي الدائم بذوي اإلعاقة 

كبيرة لتطوير الشباب وتنميتهم 
ومتكينهم، وأنــه لدى البلدين 
آفاق واسعة من فرص التعاون 

املشتركة في هذا املجال.
من جانبه، قال عبدالعزيز 
العنجــري: «إن اللقاء يأتي في 
إطــار الســعي املســتمر ملركز 
القضايا  ريكونســنس خلدمة 
الوطنية، ومنها متكني الشباب 
املجتهد من تنمية وتطوير قدراته 
وتواصله في مجــال العالقات 
الدولية والديبلوماسية، مشيرا 

ومهاراتهــم وابتــكارات فنيــة 
وعلمية.

وأوضحت املبيلش أن شهر 
ديســمبر حافــل بالفعاليــات 
والرياضيــة  التوعويــة 
واالجتماعيــة اخلاصــة بذوي 
اإلعاقة، معربة عن ســعادتها 
باهتمام اجلهات الرسمية وغير 
الرســمية بهذه الفئة العزيزة 
على اجلميع. بدوره، ثمن رئيس 

ودور الشباب الكويتي في دعمها 
وتنميتها».

وقال العنجري: «سعينا 
في مركز ريكونسنس ومنذ 
التأســيس قبل ٤ ســنوات 
علــى بناء جســور تواصل 
مع الديبلوماسيني واخلبراء 
الدوليــني، لتعزيز العالقات 
الثنائية بني املجتمع الدولي 
والكويت، ووجدت في اعضاء 
جلنة العالقات الدولية جدية 
واهتماما باالستفادة من هذه 

اجلسور في مركزنا».
قــال  اللقــاء،  وعــن 
عبدالرحمن السعيدي «انه من 
الضروري تأكيد الدور الذي 
يلعبه مركز ريكونسنس في 
دعمنا باملجلس وخصوصا 
في جلنــة العالقات الدولية 
منذ بداية التأسيس ونعتبره 
شــريكا اساســيا داعما لنا، 
فمركــز ريكونســنس يقدم 
منوذجــا حقيقيــا فــي دعم 
الشباب الكويتي ورعايته».

واختتم السعيدي: «لقاء 
السفير الصيني يأتي تزامنا 
مع ازدياد التقارب اخلليجي 

مع الصني.

واألهلية.
 من ناحيتــه، أعربت املدير 
األول لالتصاالت واملســؤولية 
االجتماعية لشركات التسويق 
واالتصــاالت مبجموعــة بنك 
برقــان حصــة النجــادة عــن 
ســعادتها باالحتفــال باليــوم 
العاملي لــذوي اإلعاقــة، الذي 
خصصته األمم املتحدة منذ عام 
١٩٩٢ من أجل دعــم تلك الفئة 

وضمان حقوقهم.
وقالت النجادة إن بنك برقان 
كان وما زال من أكبر الداعمني 
لهــذه الفئة تقديــرا لعزميتهم 
وإصرارهم على حتدي إعاقتهم 
وحتقيقهم اإلجنازات املتميزة 

في شتى املجاالت.
الرئيــس   وأعــرب نائــب 
التنفيــذي والناطق الرســمي 
لشركة البترول الوطنية غامن 
العتيبي عن سعادته بأن تكون 
الشركة من اجلهات املساهمة في 
يوم محافظــة األحمدي الرابع 
للوفاء لــذوي اإلعاقة كمبادرة 
طيبة تعكس اهتمام احملافظة 
بهذه الشــريحة من مجتمعنا 
املستحقة لكل رعاية واهتمام.

إلى أن هذه اخلطوة تأتي بعد أن 
شارك املركز في حتضير الندوة 
األولى ملجلس الشباب الكويتي 
بعنوان (ديبلوماسية الشباب) 

في يونيو املاضي».
وأضــاف العنجــري «فــي 
لقائنــا مــع الســفير الصيني 
اســتطعنا طرح عدة تساؤالت 
في إطار حوار مفتوح وواضح 
وشفاف، كمرحلة اولى متكننا 
من فهم األبعاد احلقيقية لفرص 
الشراكة والتعاون مع الصني، 

مجلــس إدارة مجموعة عدنان 
الصالح التجارية هاشم الصالح، 
جهود محافظة األحمدي لتنظيم 
التــي  الفعاليــات املجتمعيــة 
تعكس اهتمام الكويت بكل فئات 
املجتمــع، مؤكدا حرص مجمع 
كويت ماجيك على املسؤولية 
املجتمعية واملساهمة في تنظيم 
الفعاليات التي تدعم هذا التوجه 
بالتعاون مع اجلهات الرسمية 

خالل لقاء حواري نظمه مركز ريكونسنس بني السفير ومجلس الشباب الكويتي

محافظة األحمدي نظمت «يوم الوفاء الرابع» مبشاركة مؤسساتية وجماهيرية واسعة

السفير الصيني تشانغ جيانوي وعبدالعزيز العنجري

الشيخ فواز اخلالد والشيخة شيخة العبداهللا وهنادي املبيلش وعدد من احلضور  (زين عالم)

والتي تغطــي مجاالت ثمانية، 
ومنها تنمية الشباب، وستعقد 
الصني منتدى لتنمية الشباب مع 
الدول العربية وستطلق خطة 
تعاون (١٠+١٠) بني اجلامعات 

الصينية والعربية.
وأكد السفير أن بالده شريك 
مخلص للكويت، ورحب بزيارة 
الشــباب الكويتي إلى الصني، 
حتــى يتعرفوا عــن كثب على 
الصــني بجوانبهــا املختلفــة، 
موضحا أن الصني تولي أهمية 

الذين ميثلون ركيزة من ركائز 
املجتمع، وأنهم كانوا وما زالوا 
وسيظلون في بؤرة االهتمام، 

وهذا استحقاقهم.
وأضا من جهتها، أكدت مدير 
عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة هنادي املبيلش أهمية 
هذه الفعاليات ومساهمتها في 
دمــج ذوي اإلعاقــة باملجتمع 
إبداعاتهــم  بإبــراز وعــرض 

«بوكسهل» استضافت سفير ڤيتنام وشاركت في «مرزام»

شــاركت كليــة بوكســهل 
الكويت، ممثلة بقســم الفنون 
التطبيقيــة والتصميم، حتت 
إشراف أ.عبير العجمي عضو 
هيئة التدريس في الكلية وعدد 
كبيــر مــن طالبــات تخصص 
الديكــور والتصميم الداخلي، 
في معرض «مرزام» بنسخته 
الثالثة، والذي يعد احلدث األكبر 
من نوعه فــي مجال التصميم 
الداخلي والديكور واحتياجات 

املنازل.
أعــرب  املناســبة،  وبهــذه 
رئيــس الكلية د.علــي عريفة 
عن سعادته مبشاركة طالبات 
الديكور والتصميم الداخلي في 
هذا املعرض، مشــيدا باجلهود 
قبــل جميــع  مــن  املبذولــة 
املشــاركني،من جهــة أخــرى، 

الكلية د.علي عريفة ورئيسة 
القســم د.أرزو حراف وأ.باسم 
القاسم عضو هيئة تدريسية في 
قسم الدراسات اإلدارية ملناقشة 

مواضيع متعددة.
وشملت الزيارة جولة على 

العالقات التجارية بني ڤيتنام 
والكويت وألقــى فيها الضوء 
على اثــر االتفاقيــة التجارية 
بني الدول في االقتصاد، وركز 
على التبادل التجاري والعالقات 

املتينة بني البلدين.

مرافــق الكلية مــن مختبرات 
تقنية ومرافق رياضية، وكانت 
لدى السفير محطة في معرض 
لألعمال الفنية لطالبات تخصص 
الديكــور والتصميم الداخلي، 
حتدث خاللها مع الطالبات عن 

جانب من مشاركة الطالبات في معرض «مرزام»درع تكرميية للسفير الڤيتنامي

اســتضافت كليــة بوكســهل 
السفير الڤيتنامي في الكويت 
نغــو تــوان ثانــغ فــي زيارة 
ميدانيــة للكلية، حيث اجتمع 
مع رئيس مجلس أمناء الكلية 
د.عبدالرحمن الشايجي ورئيس 

عريفة: املشاركة في املعرض تدعم الطالبات وتفتح لهن اآلفاق نحو مزيد من النجاح

 سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

«الدفاع» افتتحت مخيمها 
الربيعي اخلامس عشر

برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبداهللا 
مشــعل الصباح، افتتح مخيــم وزارة الدفاع للموســم 
الربيعي اخلامس عشــر. ويســتضيف املخيم الربيعي 
لوزارة الدفاع مبوسمه اخلامس عشر منتسبي الوزارة 
من الهيئتني العسكرية واملدنية، والذين بإمكانهم احلجز 
إما عن طريق موقع وزارة الدفاع أو احلضور شــخصيا 

الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباحالى موقع املخيم الكائن في منطقة صبحان.

«الغباء والذكاء في الغذاء» في «دار السالم األهلية»
حتت رعاية املدير العام لإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص د.سلمان 
الالفي، استضافت مدرسة دار 
الســالم األهلية د.سام قباني 
البيئية والباحث  خبير الصحة 
في أســباب األمــراض إللقاء 
محاضرة بعنوان «الغباء والذكاء 
في الغذاء» حضرتها قيادات من 
االدارة العامــة للتعليم اخلاص 
املدارس  ومديرات وموجهــي 
بحضور كل من مديرة املدرسة 
سعاد السعيد وأصحاب مؤسسة 
تكرمي د.سام قبانيالشايع التعليمية م.غدير الشايع.


