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الثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣ محليات

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ود.بدر املال وعبدالرحمن املطيري خالل اجللسة

كلير لو فليشر: التعاون الثقافي والعلمي 
بني فرنسا والكويت مستمر منذ ١٩٦٩

دارين العلي

أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لو فليشــر 
اســتمرار التعــاون الثقافي 
والعلمي والفني بني فرنسا 
والكويــت منــذ عــام ١٩٦٩

برغبة مشتركة للحفاظ على 
العالقات املتميزة بني البلدين.
وقالت لو فليشــر خالل 
االســتقبال الــذي أقيــم في 
الســفارة الفرنســية مســاء 
أمس األول على هامش افتتاح 
التدريبي املكثف  البرنامــج 
ملدرســي اللغــة الفرنســية 
كلغة أجنبية «BELC الكويت 
٢٠٢٣» والذي يشارك فيه ٨٠

مدرسا من الكويت واالمارات 
والسعودية والبحرين وقطر 
ومصــر، إن هــذه األنشــطة 
للفريق الفرنســي، والسيما 
الســفارة الفرنسية واملعهد 
الفرنسي في الكويت ومركز 
األبحــاث الفرنســي لشــبه 
اجلزيرة العربية في الكويت 
يساهم بتعزيز جاذبية لغتنا، 
وجودة جامعاتنا ومراكزنا 
البحثيــة، وتعزيــز قيمنــا، 
وتكثيف عالقاتنا مع املجتمع 
الثقافــي والعلمي واملجتمع 

املدني في الكويت.
وأشــارت الــى انــه يتم 
تدريس اللغة الفرنسية في 
الكويت منذ عام ١٩٦٦، وحاليا 
يقوم ما يقرب من ١٠٠٠ معلم 
بتدريس اللغة الفرنسية في 
املؤسسات العامة واخلاصة.
البرنامج  ان  وأوضحــت 
التدريبــي االقليمي هو جزء 
التعــاون  مــن ديناميكيــة 
الثنائــي، ويهدف بعد عامني 
من اإلغالق الكامل للمدارس 

الفرنســية في الكويت، عبر 
عدة برامــج وآخرها الدورة 
التدريبية التي تســتضيفها 
جامعة اخلليج، مشيرا إلى أن 
«عدد امللتحقني بهذه الدورة 
املكثفة التي تستمر ٥ أيام، من 
املعلمني الكويتيني أكثر من ٤٠

معلما ومعلمة كويتية، اضافة 
إلــى نحو ٤٠ معلما من دول 
الســعودية وقطر واالمارات 
والبحرين ومصر»، مضيفا أن 
«دورات مماثلة ستتبعها في 
املستقبل، وكل ذلك يصب في 
مجال التعاون مع احلكومة 
اللغة  الفرنســية في تعليم 

الفرنسية في الكويت».
وأوضح السلطان أن إدخال 
اللغة الفرنسية في املرحلة 
املتوسطة اليزال قيد البحث، 
الفتا إلى وجود جتربة سابقة 
في تدريس اللغة الفرنسية 
في املرحلة املتوسطة، الفتا 
الى وجود دراســات في هذا 
اخلصوص إلعادة تكرار هذه 
التجربــة اال ان ذلك يحتاج 

إلى حتديث مناهج وحتديث 
معلمني وحتديث مدارس، آمال 
أن يتم تطبيق هذه التحديثات 

في املستقبل القريب.
اتفاقيات تعاون

بدوره، أكــد مدير املعهد 
الفرنســي فــي الكويت بنوا 
كاتاال، أنه مت توقيع اتفاقية 
تعاون فــي مــارس املاضي 
مــع وزارة التربية الكويتية 
اللغــة  تدريــس  لتعزيــز 
الفرنســية والــذي يتضمن 
بــدء تدريســها مــن الصف 
الســابع بدال مــن الصف الـ 
١١. وقــال كاتــاال إن االتفاق 
مــع وزارة التربية الكويتية 
ينــص علــى حتديــد من ١٠

إلى ١٥ مدرســة علــى االقل، 
لتكون نواة ملشروع التوسع 
في تدريس اللغة الفرنسية 
من الصف الســابع في هذه 
املــدارس املختــارة، والتــي 
سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 

.٢٠٢٣

ً السفارة الفرنسية تطلق البرنامج اإلقليمي التدريبي ملدرسي لغتها مبشاركة ٨٠ مدرسا

أسامة السلطان مدير املعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتاال (قاسم باشا)السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر متحدثة خالل احلفل

في منطقة اخلليج الى إعادة 
الشــراكات، والسيما  إطالق 
املشاريع الهيكلية التي تسمح 
بتنميــة التبــادالت الثقافية 
واللغوية فــي الكويت ومع 

الدول املجاورة.
وثمنت دور القائمني على 
إنشاء هذا البرنامج التدريبي 
اإلقليمي، والسيما السفارات 
الفرنســية في املنطقة التي 
France Educationساهمت، و

International واملعهد الفرنسي 
في باريس على ثقتهم ودعمهم 
القوي، وكذلك جامعة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
(GUST) على استضافة هذا 
احلدث في حرمها اجلامعي.

تعاون مع «التربية»

بدوره، حتدث وكيل وزارة 
التربيــة باالنابــة والوكيــل 
العــام  للتعليــم  املســاعد 
أســامة السلطان عن تعاون 
وزارة التربيــة مع احلكومة 
الفرنســية ممثلة بالسفارة 

امللحق العسكري الفرنسي: استكمال تسليم طائرات 
كاراكال مرهون بطلب احلكومة الكويتية

أكد امللحق العسكري الفرنسي العقيد 
فرانسوا ديكاس أن الكويت تسلمت ٢٨ طائرة 
كاراكال من اصل ٣٠، الفتا الى أن الطائرتني 
املتبقيتني مت تعليق تسليمهما للكويت بناء 
على طلب اجلانب الكويتي. وأضاف ديكاس 
في تصريح للصحافيني على هامش حفل 
تكرمي معلمي اللغة الفرنسية، أن مشاريع 
الطائرات  لهذه  التقنيــة  الصيانة واألمور 
مستمر ولم تتوقف، وهناك مباحثات جارية 

بني الشــركة الفرنسية املصنعة للطائرات 
والقوة اجلوية الكويتية لتحديد مصير آخر 
طائرتني. وأكد أن استئناف تسليم الطائرات 
يتوقف على موافقة اجلانب الكويتي، مشيرا 
الى أن التعاون العسكري بني البلدين مستمر 
منذ اكثر من ٣٠ عاما. ولفت الى أن مترين 
لؤلؤة الغرب املشترك بني قوات البلدين جرى 
في ديسمبر املاضي وانهم اآلن في مرحلة 

أخذ الدروس من هذا التمرين.

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء: وقف استثناءات.. الكويتيون سواسية

مرمي بندق

وجــه رئيــس مجلــس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
جميع الوزراء إلى وقف أي 
اســتثناءات من قرار وقف 
النقــل والنــدب املعمول به 
منــذ ٢٠١٣، وذلك خالل عقد 
املجلس أول اجتماع رسمي 
حلكومة العاجل بعد قبول 

استقالة احلكومة.
يأتــي هــذا التوجيه من 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح تأكيدا على حرص 
سموه على وقف استثناءات 
ومعاملة الكويتيني مبسطرة 
واحدة التزاما بنص الدستور 
أن املواطنني سواســية في 

التزام الوزراء بوقف التعيني 
القيادية بجميع  بالوظائف 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
وكذلك وقف شغل الوظائف 
اإلشرافية أيا كانت وسائل 
شغل هذه الوظائف ندبا أو 
تعيينا أو نقال أو ترقية إليها، 
فضال عن وقف النقل والندب 
أو متديــده خارجيــا بــني 
اجلهات املختلفة، مع وقف 
اإلعارة ومتديدها بني اجلهات 
املختلفــة داخل البالد حتى 
إشــعار آخر، وقرر مجلس 
الوزراء إحالة املوضوع إلى 
ديوان اخلدمة املدنية إلصدار 

قرار بهذا الشأن.

تنظيم التركيبة الســكانية 
ورفعه إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
كما وافق على مشروع قرار 
بالئحة آليات معاجلة اخللل 

في التركيبة السكانية.
وعلمــت «األنبــاء» أنه 
مت اعتمــاد ترقيات قضاة 
وتعيــني وكالء نيابة جدد 
وصنفــت علــى أنهــا من 
العاجل من األمور لتصريف 
مرفق القضاء والذي يحتاج 
إلى إعالنها وعدم االنتظار 
حتــى تشــكيل احلكومــة 
تخضــع  وال  اجلديــدة 
لالنتظار نظرا حلاجة مرفق 

القضاء إليها. 

وتطويــر مدينــة الكويــت 
وتشجير الساحة الواقعة بني 
برج بيتك ومجمع الوطية.

وقرر املوافقة على طلبي 
بلدية الكويت بشــأن قبول 
املقدمتــني مــن  املبادرتــني 
بنك الكويت الوطني وبيت 

التمويل الكويتي.
أن  وعلمــت «األنبــاء» 
مجلس الــوزراء وافق على 
إعــادة دمــج جهــاز األمــن 
الوطنــي حتت مظلة وزارة 

الداخلية.
ووافــق املجلــس علــى 
مشــروع مرســوم بتعيني 
السفير جمال الغنيم سفيرا 
للكويت لدى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
من جانبــه، أعلن وزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 

وقــرر املجلــس املوافقة 
على مشروع مرسوم بإصدار 
التنفيذية للقانون  الالئحة 
رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن 

وشددت املصادر على أن 
احلاجة ماســة فــي احملاكم 
إلعالن هذه الترقيات لتسيير 

العمل ومصالح الناس.
املجلــس  واســتعرض 
املبــادرة املقدمــة مــن بنك 
الوطني للمشاركة  الكويت 
في جتميل وتطوير مدينة 
الكويــت ودعــم ومتويــل 
مشــروع تطويــر وجتميل 
شاطئ الشويخ في املنطقة 
الواقعة من شاطئ الوطية 
البتــرول  مؤسســة  إلــى 

الكويتية.
املقدمة  املبــادرة  وكذلك 
من بيــت التمويل الكويتي 
جتميــل  فــي  للمشــاركة 

األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان عمار العجمي موافقة 
مجلس الوزراء على استثناء 
أهالــي خيطــان اجلنوبــي 
وأبوحليفة والفحيحيل من 
شرط البدل اخلارجي، وقال: 
ونعمل بتوفيق اهللا للحصول 
على املوافقة على تخفيض 
قيمة األرض بالتنسيق مع 
اللجنة االقتصادية الوزارية.
حتيــط  أن  وينتظــر 
احلكومة املجلــس بقرارها 
البرملانية  حــول اجللســة 
اخلاصــة حول «اســتفحال 
الطلبــة»،  غــش  ظاهــرة 
وجتذرهــا وامتدادها ملدة ٥
ســنوات في ظل عــدم علم 
وزارة التربيــة، واحملــددة 
اخلميس املقبل بعد استكمال 

املشاورات حولها.

اعتماد ترقيات قضائية تعتبر من «العاجل» واملوافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول املبادرتني املقدمتني من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي

احلقــوق والواجبــات، بعد 
أن أمر ســموه فــي اجتماع 
ســابق بوقف منــح رواتب 
استثنائية جديدة ومراجعة 
جميع الرواتب االستثنائية 

القدمية وإعادة تقييمها.
وبناء على توجيه رئيس 
الوزراء، فقد علمت «األنباء» انه 
مت جتميد صالحية االستثناء 
املمنوحة ملجلس اخلدمة املدنية 
من قرار وقــف النقل والندب 

املعمول به منذ ٢٠١٣.
وجاءت توجيهات رئيس 
الوزراء بعد تداول معلومات 
ومستندات عن جلوء مجلس 
املدنيــة إلصــدار  اخلدمــة 
قرارات نقل وندب ملوظفني 
حكوميني اســتنادا إلى هذا 

االستثناء.
وأكد املجلس على ضرورة 

اإلمارات لدى  للكويت  سفيرًا  الغنيم  جمال  وتعيني  «الداخلية»  مع  الوطني  األمن  جهاز  دمج  إعادة 

اإلعارة وقف  مع  املختلفة  اجلهات  بني  خارجيًا  متديده  أو  والندب  النقل  ووقف  ترقية  أو  نقًال  أو  تعيينًا  أو  ندبًا  اإلشرافية  الوظائف  وشغل  القيادية  بالوظائف  التعيني  بوقف  الوزراء  التزام  ضرورة 

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تنظيم التركيبة السكانية ومشروع قرار بالئحة آليات معاجلة اخللل في التركيبة السكانية

االقتصادية» «الوزارية  مع  بالتنسيق  األرض  ثمن  تخفيض  على  ونعمل  اخلارجي  البدل  شرط  من  والفحيحيل  وأبوحليفة  اجلنوبي  خيطان  أهالي  استثناء  على  وافق  الوزراء  مجلس  العجمي: 

جتميـد صالحيـة االسـتثناء مـن قـرار وقـف النقـل والنـدب املمنوحـة لــ «اخلدمـة املدنيـة» حتـى إعـالن احلكومـة اجلديـدة تفعيـًال لقـرار «الديـوان» املطبق منـذ ٢٠١٣

السفير جمال الغنيم


