
2alwasat.com.kw

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يعزي رئيس »الصني الشعبية« 
بضحايا الفيضانات 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
ش��ي جينبينغ رئ��ي��س جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته 
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة 

التي هطلت على شرقي الصني وما أسفرت 
عنه م��ن س��ق��وط ال��ع��ش��رات م��ن الضحايا 
واملصابني ونزوح اآلالف من مناطقهم، راجيا 
سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية 
وللنازحني سرعة العودة ملناطقهم وبأن 
يتمكن امل��س��ؤول��ون ف��ي البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس شي 
جينبينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص����ادق م��واس��ات��ه ل��ف��خ��ام��ت��ه بضحايا 

الفيضانات ج��راء األم��ط��ار الغزيرة التي 
هطلت على شرقي ال��ص��ني، راج��ي��ا سموه 
للمصابني سرعة الشفاء وللنازحني سرعة 

العودة ملناطقهم.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

Thursday 16th July 2020 - 14 th year - Issue No.3655اخلميس 25 ذو القعدة 1441 ه�/16 يوليو 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3655

 أك��د وزي��ر اإلع���الم ووزي���ر الدولة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري أمس 
األرب��ع��اء أن متكني الشباب وتوفير 
فرص العمل املالئمة لطموحاتهم في 

مقدمة أولويات دولة الكويت.
وق��ال الوزير اجلبري في تصريح 
صحفي مبناسبة احتفاء دولة الكويت 
باليوم العاملي مل��ه��ارات الشباب: إن 
ال���وزارة تعمل على تنفيذ السياسة 
الوطنية للشباب التي اعتمدها مجلس 
الوزراء من خالل وضع خريطة طريق 
لتنشيط دور ال��ش��ب��اب الكويتيني 
ودع��م��ه��م ب��ك��ل ال���وس���ائ���ل تطبيقا 
لتوجيهات سمو أمير ال��ب��الد الشيخ 

صباح األحمد.
وأشار إلى جهود احلكومة الكويتية 
في متكني الشباب وتهيئتهم ملواجهة 

حت��دي��ات املستقبل م��ن خ��الل تبنيها 
العديد من البرامج التي تدعم الشباب 
الكويتي من اجلوانب العلمية والفكرية 

والرياضية وريادة األعمال.
وأوض���ح أن ال���وزارة أطلقت ع��ددا 
م��ن ال��ب��رام��ج والفعاليات ع��ن طريق 
التواصل )عن بعد( مبشاركة عدد كبير 
من الشباب الكويتيني لرفع مستوى 
مهاراتهم والتواصل معهم بشكل فعال 
الفتا إلى أن هناك برامج قادمة تتماشى 

مع الظروف التي متر بها البالد.
وأش����اد ال��وزي��ر اجل��ب��ري بجهود 
الشباب الكويتيني الذين كانوا على قدر 
عال من املسؤولية وذلك خالل تطوعهم 
مل��واج��ه��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 
مؤكدا أن ذلك أحد اجلوانب املهمة التي 

يعتمد عليها في وقت األزمات.
م��ن جانبه ق��ال وكيل مكتب وزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل 

الربيع في تصريح مماثل إن املكتب 
يعكف حاليا على وض��ع تصوراته 
ملواكبة التغييرات التي أحدثتها جائحة 
ك��ورون��ا م��ن خ���الل اب��ت��ك��ار ال��ب��رام��ج 
ووضع أولويات تتماشى مع ما فرضته 

هذه األزمة لتهيئة الشباب ومتكينهم.
وأضاف الربيع أن الكويت وضعت 
سلسلة م��ن اإلج������راءات وال��ت��داب��ي��ر 
احلكومية لسد احتياجات الشباب في 
كل املجاالت للحد من التبعات واألثار 

السلبية جلائحة كورونا.
وبني أن ال��وزارة ستعمل على طرح 
رؤى جديدة لتنفيذ السياسة الوطنية 
للشباب املعتمدة من مجلس ال��وزراء 
وال��ت��ي س��ت��واك��ب ج��ه��ود ال��دول��ة في 
العودة التدريجية للحياة مع وضع 

محاكاة لتصورات الوزارة للمستقبل.

أج��رى وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد أم��س األرب��ع��اء ات��ص��االً هاتفياً مع 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة اجل��م��ه��وري��ة اليمنية الشقيقة 
محمد احلضرمي جدد خالله التزام دولة الكويت 
بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة األمن 
واألم���ان إل��ى رب��وع��ه ومساندتها لكافة اجلهود 
الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سالم دائم 

لألزمة في اليمن.
وأكد دعم دولة الكويت لإلجراءات التي تتخذها 
احلكومة اليمنية لتقريب وجهات النظر بني كافة 
األط��راف للوصول إلى حلول سلمية دائمة إلنهاء 
اخلالف الدائر في اليمن وفقا للمرجعات الثالث 
املتفق عليها واملتمثلة في املبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية وم��خ��رج��ات م��ؤمت��ر احل���وار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة مبا فيها 
القرار رقم 2216 وذلك لتجاوز األوضاع اإلنسانية 
املتدهورة، التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق 
والذي شهد ظروفا عصيبة في اآلونة األخيرة جراء 

تفشي جائحة فيروس كورونا املستجد وتبعاته.
م��ن ناحيته ق��دم وزي��ر خارجية اجلمهورية 
اليمنية شرحا عن آخر املستجدات احلاصلة في 
اليمن والتطورات املتعلقة بخطة املبعوث اخلاص 

ل��ألم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة إل��ى اليمن ف��ي هذا 
السياق، معرباً عن بالغ الثناء والتقدير لدور دولة 
الكويت وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن 
خاصة على الصعيد اإلنساني وملساعيها الرامية 
إل��ى حتقيق األم��ن واالستقرار وتخفيف املعاناة 

اإلنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.

اجلبري: احلكومة تعمل على متكني الشباب 
وتهيئتهم ملواجهة حتديات املستقبل

محمد اجلبري 

خالل اتصال هاتفي مع نظيره اليمني

 وزير اخلارجية يجدد التزام الكويت 
بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

ثمن محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد احلضور املجتمعي 
والتوعوي والتثقيفي الفاعل 
ل����وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلس��الم��ي��ة على ام��ت��داد فترة 
جائحة كوفيد19، منوها إلى 
جن��اح ال����وزارة بوقت قياسي 
ف��ي ت��ط��وي��ع معظم خدماتها 
وب���رام���ج���ه���ا وخ��ط��ط��ه��ا مبا 
يتوافق مع طبيعة ومتطلبات 
امل��رح��ل��ة وال��ت��ح��ول ب��ه��ا إل��ى 
الوسائط االلكترونية ابتداء من 
البرامج التدريبية والتثقيفية 
والشرعية، وص��وال إلى خطبة 
اجلمعة وبثها عبر تلفزيون 
دولة الكويت خالل فترة احلظر 
وتعليق ال��ص��الة باملساجد ، 
م��ع��رب��ا ع��ن االرت���ي���اح جلهود 
وخطوات ال��وزارة ضمن خطة 
الدولة للعودة التدريجية الى 
احل��ي��اة الطبيعية مبراحلها 
املختلفة وال��ت��ي توجت بقرار 
استئناف الصالة اجلماعية ثم 

صالة اجلمعة اعتباراً من الغد.
وخ���الل استقباله الوكيل 

املساعد لقطاع املساجد بوزارة 
األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
محمد ناصر العليم ، أمس في 
دي��وان عام احملافظة ، بحضور 
مراقب ال��ش��ؤون اإلداري���ة عمر 
محمد قاسم ، ومراقب الشؤون 
الثقافية  مرزوق فليج احلربي، 
ف��ي إدارة م��س��اج��د محافظة 

األح��م��دي، ج��رى ت��داول مجمل 
جهود ومساهمات ال��وزارة في 
مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 
19 م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا ، وخططها 
وبرامجها اخل��اص��ة بالعودة 
التدريجية إلي احلياة الطبيعية 
وخاصة قطاع املساجد، ووجه 
احمل��اف��ظ الشكر إل��ى منتسبي 

ال��وزارة علي الصعيد املركزي 
وفي محافظة األحمدي، متمنيا 
لهم السالمة والتوفيق، وأن 
ي��ح��ف��ظ ال��ل��ه ال��ك��وي��ت ق��ي��ادة 
وحكومة وشعبا ويعجل بزوال 

البالء عنها وعن العالم أجمع.
م��ن ج��ان��ب��ه أع���رب الوكيل 
املساعد لقطاع املساجد بوزارة 

األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
محمد ناصر العليم عن سعادته 
باللقاء ال��ذي وصفه باملثمر، 
حيث ت��ن��اول التنسيق ملجمل 
ن���ش���اط ق���ط���اع امل��س��اج��د في 
املرحلة املقبلة، مشيدا بالدعم 
ال��الم��ح��دود م��ن ق��ب��ل احمل��اف��ظ 
لقطاع املساجد إجماال وإلدارة 
م��س��اج��د األح��م��دي ع��ل��ى نحو 
خاص، مؤكدا أنه سيتم ترجمة 
مضمون ه��ذا اللقاء على أرض 
الواقع من خالل تقدمي عدد من 
اخلدمات ألهالي احملافظة عبر 
املساجد في مختلف املناطق، 
تزامنا مع الترتيب لعودة صالة 
اجلمعة بدءا من يوم غد املوافق 
17 اجلاري، مشيرا إلى الترتيب 
من اآلن لوضع اخلطة املناسبة 
ب��ش��أن ص���الة ع��ي��د األض��ح��ى، 
الفتا إلى أن محافظة األحمدي 
حتتوي أكبر عدد من املساجد في 
دولة الكويت ، لذا حتظى باملزيد 
من االهتمام واخلدمات لتهيئتها 
إلقامة الصلوات اخلمس وصالة 

اجلمعة في املرحلة املقبلة.

محافظ األحمدي »األوقاف« لعبت
دورًا فاعاًل خالل جائحة »كوفيد19«

 جانب من اللقاء

أك���د وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وزي���ر 
التعليم العالي سعود احلربي 
أم���س األرب���ع���اء أه��م��ي��ة إدخ���ال 
)التعلم اإللكتروني( بكل أبعاده 
في العملية التعليمية والتربوية 
لتحقيق األهداف املنشودة وخلق 
جيل ق��ادر على التعلم الذاتي 
ليتمكن من مواكبة التطورات 

الطارئة واملتسارعة عاملياً.
وش���دد ال��وزي��ر احل��رب��ي في 
تصريح صحفي عقب اجتماعه 
م��ع موجهي )احل��اس��وب( على 
أهمية تدريب الهيئة التعليمية 
خالل الفترة املقبلة على حزمة 
تطبيقات )مايكروسوفت تيمز( 
التي متتلك مجموعة متنوعة 
م��ن اخل��ي��ارات متكن املعلم من 
استخدام استراتيجيات تعليمية 
متعددة داخل الفصول التقليدية، 
وك��ذل��ك التفاعلية ع��ن بعد من 

خالل املنصة التعليمية.
ولفت إلى أهمية دور التوجيه 
الفني للحاسوب ف��ي االرت��ق��اء 
بالكوادر التعليمية فنيا من خالل 

تدريبهم على أح���دث األدوات 
والتطبيقات املستخدمة في 
التعليم التقليدي والتعليم عن 
بعد. وحث موجهي )احلاسوب( 
إل���ى ب���ذل اجل��ه��ود ف��ي ت��دري��ب 
املعلمني على استخدام التطبيقات 
املطلوبة خ��الل املرحلة املقبلة 
عبر إعداد وإنشاء مواد التدريب 
التفاعلي وأدلة االستخدام ومواد 

الفيديو اإلرشادية.
ودعا وزير التربية املوجهني 
إل��ى تقدمي تصور شامل حول 
اخل��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة املطلوبة 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني ف���ي أس�����رع وق��ت 
والتركيز على أن تكون قصيرة 
املدى ألعضاء الهيئة التعليمية 
باملرحلة الثانوية ومتوسطة 
امل���دى لبقية امل��راح��ل األخ��رى 
ري����اض األط���ف���ال واالب��ت��دائ��ي 

واملتوسط.

دعا إلى تقدمي تصور شامل حول اخلطة التدريبية املطلوبة للمعلمني 

احلربي: »التعليم اإللكتروني« يسهم في خلق 
جيل قادر على التعلم الذاتي ومواكبة التطورات

د. سعود احلربي

دع��ت دول��ة الكويت أم��س األربعاء 
مجلس حقوق اإلن��س��ان التابع لألمم 
املتحدة إلى التحرك لوقف التداعيات 
اإلنسانية في سورية في ضوء استمرار 
القتال وتفشي جائحة فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت أمام 
ال���دورة ال45 للمجلس، ال���ذي ألقاه 
م��ن��دوب��ه��ا ال��دائ��م ل���دى األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية األخ��رى في جنيف 
السفير جمال الغنيم في سياق مناقشة 
تقرير جلنة التحقيق املستقلة املعنية 

بسورية.
وأكد السفير الغنيم أن العالم يواجه 
اليوم عدوا مشتركا يتمثل في فيروس 
)ك��ورون��ا( ال���ذي يهاجم اجلميع بال 
ه���وادة وال ي��أب��ه ب��أي أص��ل ع��رق��ي أو 

جنسية أو دين.
وأع���رب ع��ن قلق دول��ة الكويت من 
ب���وادر أزم���ة ت��ل��وح ب��األف��ق ف��ي ضوء 
استمرار القتال في سورية، األمر الذي 
يهدد بالقضاء على أع���داد كبيرة من 

املدنيني بسبب تفشي اجلائحة وضعف 
نظام الرعاية الصحية في البالد، مشيرا 
إلى انخفاض عدد املستشفيات واملراكز 
الصحية إلى النصف بفعل االعتداءات 
املسلحة عليها بينما غ��ادر البالد 70 

باملئة من القوى العاملة الصحية.
وأض���اف السفير الغنيم أن دول��ة 
الكويت حتث كافة األطراف على تسهيل 
وص���ول امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى 
النازحني داخليا واملناطق احملاصرة 
دون حتيز أو متييز ذلك ألن اجلائحة 
متثل ملاليني السوريني تهديدا إضافيا 
ملا يعانونه من الصعوبات واالنتهاكات 

واحلرمان.
ولفت إل��ى أن دول��ة الكويت تطالب 
املجتمع الدولي بأن يولي أهمية قصوى 
حل��ال��ة ال��ن��ازح��ني ال��س��وري��ني ف��ي دول 
اجل���وار ومناطق أخ��رى ح��ول العالم 
وذل���ك منعا ألي ت��داع��ي��ات إنسانية 
إضافية والعمل على جتنب أبناء ذلك 
البلد الشقيق املزيد من اآلالم واملآسي 

والتشريد.

وأوض���ح السفير الغنيم أن دول��ة 
الكويت قد تبنت دبلوماسية إنسانية 
فعالة جت��اه ه��ذه األزم���ة إدراك���ا منها 
ملسؤوليتها وواجبها للوقوف إلى جانب 

الشعب السوري الشقيق في محنته.
وق��ال: إن ه��ذه الدبلوماسية حققت 
نتائج ملموسة من خالل استضافتها 

ألولى املؤمترات الدولية للمانحني لدعم 
الشعب ال��س��وري الشقيق في الداخل 
واخل���ارج ع��الوة على مشاركتها في 

مؤمترات املانحني في لندن وبروكسل.
وأضاف أن دولة الكويت تناشد في 
هذا السياق كافة الدول التي أعلنت عن 
تعهداتها في مؤمترات املانحني التي 
عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق 
اإليفاء بتلك التعهدات وااللتزامات لرفع 

املعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
وفي الوقت ذاته أعرب السفير الغنيم 
عن قناعة دولة الكويت التام بأن احلل 
الوحيد املمكن لألزمة السورية يتمثل 
في احلل السياسي الذي يلبي تطلعات 
الشعب السوري وفقا ملا ورد في بيان 
جنيف للعام 2012 واستنادا على ما 
نص عليه قرار مجلس األمن رقم 2254 
على أمل جناح اجلهود الرامية للدفع 

باحلل السلمي. 
كما أع��رب السفير الغنيم عن تطلع 
دول��ة الكويت إل��ى تعاون اجلميع مع 
جهود مبعوث أم��ني ع��ام األمم املتحدة 

إلى سورية غير بيدرسن الهادفة إلى 
حتقيق ال��س��الم. وأش���ار كذلك إل��ى أن 
دولة الكويت تدعو كافة أطراف النزاع 
في سورية إلى اتخاذ التدابير الالزمة 
للبحث ع��ن املفقودين ومتكني إع��ادة 

رفاتهم ومنع حاالت اختفاء األشخاص.
كما طالبت دولة الكويت أن تضمن 
جميع األط��راف في سورية التحقيقات 
النزهة والفعالة ومقاضاة اجلرائم 
املتصلة باألشخاص املفقودين أثناء 
هذا النزاع مبوجب القواعد ذات الصلة 
في القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي حلقوق اإلنسان. 
وأع����رب السفير الغنيم ع��ن أم��ل 
دول��ة الكويت ف��ي أن يتعامل مجلس 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وآلياته 
بجدية مع هذه املسألة وأن يطالب كافة 
أط��راف النزاع بتوفير املعلومات عن 
مصير املفقودين ولم شملهم بعائالتهم 
والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع 
املعايير الدولية واإلنسانية املتعارف 

عليها.

الغنيم: نحث كافة األطراف على تسهيل وصول املساعدات إلى النازحني داخليًا واملناطق احملاصرة دون حتيز أو متييز

الكويت تدعو إلى وقف التداعيات اإلنسانية في سورية

السفير جمال الغنيم

وزير الداخلية يستقبل ضابطني  
اجتازا دورة القيادة واألركان املشتركة

استقبل نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية أنس 
الصالح في مكتبه مبقر وزارة الداخلية، أمس، رائد ركن حمد فؤاد 
الغريب ورائد ركن مشاري جابر األحمد، وذلك مبناسبة اجتيازهما 

دورة القيادة واألركان املشتركة رقم )24(.
وهنأ وزير الداخلية بهذه املناسبة الضابطني على اجتيازهما 
ال��دورة بنجاح ومتيز، مؤكدا أن املؤسسة األمنية دائما تدعم 
منتسبيها لكسب العلم واملعرفة وتطوير املهارات، وتشجعهم على 
االلتحاق بالدورات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل، متمنياً لهم كل 

التوفيق والنجاح مبا يخدم الوطن.

»التربية« تتيح للمعلمني الوافدين 
جتديد إقاماتهم إلكترونيًا

أعلنت الوكيلة املساعدة لقطاع الشؤون اإلداري��ة والتطوير 
اإلداري رج��اء بوعركي عن إط��الق خدمة  جتديد اإلق��ام��ة على 
الصفحة الرسمية لوزارة التربية وذلك بالتعاون مع إدارة نظم 

املعلومات اعتباراً من أمس األربعاء.
ودعت الوكيلة املساعدة رجاء بوعركي جميع األخوة موظفي 
ال��وزارة من الوافدين ممن انتهت إقامتهم أو على وشك االنتهاء 

التقدم بطلب جتديد اإلقامة على موقع الوزارة الرسمي.


