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محليات

العدواني ومبعوث الرئيس الروسي بحثا القضايا المشتركة

ب��ح��ث ���س��ف�ير ال��ك��وي��ت ل���دى رو�سيا
االحت��ادي��ة عبدالعزيز ال��ع��دواين مع
املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي الى
ال�رشق االو�سط ميخائيل بوغدانوف،
�أم�س ،العالقات بني البلدين والق�ضايا
الإقليمية حمل االهتمام امل�شرتك.

وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية يف
بيان ان بوغدانوف الذي يتولى كذلك
من�صب نائب وزير اخلارجية الرو�سية
تبادل مع العدواين الآراء حول الق�ضايا
االقليمية مبا يف ذلك تطورات الأو�ضاع
يف �سوريا واليمن واالرا�ضي الفل�سطينية

الى جانب امل�ستجدات يف منطقة اخلليج
العربي.
وا�ضاف البيان ان العدواين وبوغدانوف
ناق�شا كذلك ق�ضايا العالقات الكويتية
الرو�سية واجندة اللقاءات واالت�صاالتاملرتقبة بني اجلانبني.
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عبدالصمد :سيسهم في تعزيز التبادل الثقافي

يبحث خاللها سبل تعزيز التعاون األمني مع الجراح

األمين العام لمجلس وزراء الداخلية
العرب يبدأ زيارة رسمية للبالد

الكويت تتبرع بـ  165ألف دوالر إلنشاء مركز
لتعليم اللغة العربية في صربيا
�سلم �سفري الكويت لدى جمهورية
�رصبيا يو�سف عبدال�صمد ،تربعا
كويتيا بقيمة � 165أل��ف دوالر،
لرئي�س امل�شيخة الإ�سالمية يف
�رصبيا مولود دوديت�ش ،وذلك
لدعم م�رشوع ان�شاء مركز لتعليم
اللغة العربية يف �رصبيا.
وق��ال��ت ال�سفارة الكويتية يف
بلغراد يف بيان �أم�����س ،ان ذلك
ج��اء خ�لال ل��ق��اء مت يف مقرها
بح�ضور عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف مدينة «نويف بازار»
وع�ضو امل�شيخة الإ�سالمية �أنور
غيت�سيت�ش وامللحق الدبلوما�سي
الكويتي م�شعل ال�سعيد.
وا�ضافت ان هذا املبلغ املقدم من
بيت الزكاة الكويتي يهدف الى
دعم ن�رش اللغة والثقافة العربية
يف �رصبيا.
وا�شارت ال�سفارة الى ان ال�سفري
عبدال�صمد �أك��د حر�ص الكويت
على تقدمي امل�ساعدات االن�سانية
واخلريية لإخوانها و�أ�صدقائها
حول العامل وخا�صة فيما يتعلق
بامل�شاريع التي تخ�ص م�ساعدة
امل�سلمني والنهو�ض بالتعاون
الثقايف كما هو احل��ال بالن�سبة

• جانب من استقبال األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب لدى وصوله

و�صل الأمني العام ملجل�س وزراء الداخلية العرب
حممد كومان �إل��ى البالد يف زي��ارة ر�سمية يلتقي
خاللها نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح.
وقالت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة
الداخلية يف بيان �صحايف �أم�س� ،إن الزيارة �ستتناول
بحث �سبل تعزيز التعاون الأمني وتفعيل التن�سيق يف

خمتلف اجلوانب الأمنية بني الدول العربية ملواجهة
التحديات التي ت�شهدها املنطقة.
وكان يف ا�ستقبال كومان لدى و�صوله املدير العام
للإدارة العامة ملتابعة �ش�ؤون املجال�س واللجان
الوزارية ماجد املاجد ومدير �إدارة العالقات الدولية
عادل ال�سويد ومدير �إدارة العالقات العامة �صالح
ال�سهيل.

لهذا امل�رشوع.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ف��ارة ع��ن ال�سفري
عبدال�صمد قوله ان هذا امل�رشوع
�سي�سهم حتما يف الرتويج للغة
العربية وتعزيز التبادل الثقايف
مع �سكان جمهورية �رصبيا �سواء
من امل�سلمني �أو غريهم.
من جانبه ثمن رئي�س امل�شيخة
اال�سالمية مولود دوديت�ش هذه
امل�ساعدة الكويتية واعتربها
جت�سيدا ل���دور ال��ك��وي��ت ام�يرا
وحكومة و�شعبا يف العمل اخلريي
واالن�ساين بالعامل كله.
وا���ش��اد بال�سيا�سة امل�س�ؤولة
والكرمية التي تنتهجها الكويت يف
تعاملها مع الق�ضايا والتحديات
االقليمية والدولية وا�صفا املجتمع
الكويتي ب�أنه «قدوة» يحتذى بها
يف الت�سامح والتعاي�ش الداخلي.
واك��د مولود دوديت�ش ان مركز
تعليم اللغة العربية يف �رصبيا
�سيكون له دور كبري يف تعريف
اجل��م��ه��ور ال����صرب��ي بالوجه
االن�ساين للكويت ودورها الرائد
يف ن�رش تعليم اللغة العربية
والتعريف بالثقافة والتقاليد
العربية واال�سالمية.

األثري :للحركة اإلرشادية دور كبير في تعزيز روح القيادة والوالء

الكويت وتونس تشكالن

«التربية» :حريصون على تنمية قدرات
الطلبة وغرس القيم في نفوسهم
�أك���د وك��ي��ل وزارة ال�ترب��ي��ة هيثم
الأث��ري� ،أهمية احلركة الإر�شادية
ودوره��ا الكبري يف �صقل �شخ�صية
الطالبات وتعزيز روح القيادة
وتنمية االنتماء الوطني لديهن.
وا�شار الأث��ري عقب افتتاح خميم
ال�سالم ال�سنوي الـ 21للمر�شدات
«م��ن �أجلها» م�ساء �أم�����س الأول،
برعاية وزير الرتبية وزير التعليم
العايل حامد العازمي� ،إلى اهتمام
ال����وزارة وحر�صها على تنظيم
الفعاليات التي من �ش�أنها تنمية
ق��درات الأبناء �شخ�صيتهم وغر�س
القيم يف نفو�سهم.
ولفت �إلى م�شاركة وفود ار�شادية من
م�رص والأردن لأول مرة ،مبين ًا ان
تلك امل�شاركات �ست�سهم ب�شكل كبري
يف �صقل �شخ�صيات الطالبات وتعزز
التعاون امل�شرتك يف جمال احلركة
االر���ش��ادي��ة واك��ت�����س��اب امل��ه��ارات
واخل�ب�رات وت��ب��ادل التجارب مبا
يعود بالنفع على الأبناء.
ب��دوره ق��ال وكيل وزارة الرتبية
امل�ساعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة

• هيثم األثري

• فيصل املقصيد

في�صل املق�صيد� ،إن هذه الفعاليات
�سنة انتهجتها وزارة الرتبية
لإقامة املخيم كل عام خالل عطلة
منت�صف العام الدرا�سي ،الفتا �إلى
�أن م�شاركة بع�ض ال��دول العربية
ه��ذا ال��ع��ام تعد �إ���ض��اف��ة للمخيم
لتبادل الزيارات وتوطيد العالقات
االجتماعية والثقافية.

و�أو�ضح ان �أهمية املخيم تكمن يف
تبادل الآراء والأف��ك��ار يف احلركة
االر�شادية واطالعهم على ما تقوم
به الكويت وما حتققه من اجنازات
يف خميم ال�سالم وما و�صلت اليه
احلركة االر�شادية من تطور ،الفتا
ال��ى ان املخيم ي�ضم العديد من
الفعاليات والربامج وور�ش العمل.

 7457منها للذكور مقابل  3674لإلناث

«ديوان الخدمة» 12 :ألف ًا و 394وظيفة
متاحة في الجهات الحكومية

ك�شف ديوان اخلدمة املدنية عن �أن �إجمايل
فر�ص العمل املتاحة حالي ًا يف اجلهات
احلكومية يف الدولة بلغت � 12ألف ًا و394
فر�صة عمل ،منها  7457للذكور و3674
للإناث ،مقابل  1263غري حمدد اجلن�س
فيها.
وذك���رت �إح�صائية ل��دي��وان اخل��دم��ة �أن
فر�ص العمل هذه موزعة وفق ًا للم�ستوى
التعليمي على النحو التايل 13 :دكتوراه،
 42ماج�ستري ،فر�صة واحدة درا�سات عليا
�سنة بعد اجلامعة ،و 6437م�ؤهل جامعي،
و 2838دبلوم ،و 2132ثانوية بدورة �سنتان
ف�أكرث ،و 3فر�ص حلاملي الثانوية بدورة
�سنة ،و 38حلاملي الثانوية بدورة قطاع
خا�ص �سنتان ،و 210حلاملي الثانوية
بدورة قطاع خا�ص �سنة واحدة.
و�أو�ضحت الإح�صائية �أن فر�صة العمل
املتاحة حلاملي الثانوية تبلغ ،130
وحلاملي الثانوية مع اخلربة  ،8والثانوي
الفني  ،14واملتو�سطة ب���دورة �سنتان
ف�أكرث  ،196واملتو�سطة بدورة �سنة ،31
وفر�صة واح��دة للمتو�سطة ب��دورة قطاع
خا�ص �سنتان ،و 199للمتو�سطة بدورة
قطاع خا�ص �سنة ،واملتو�سط  11فر�صة،
واملتو�سطة وخربة  ،26واالبتدائي بدورة
�سنة  ،15واالبتدائي ب��دورة قطاع خا�ص
�سنة  7ف��ر���ص ،واالب��ت��دائ��ي  7فر�ص،

واالبتدائي وخ�برة  10فر�ص ،والتعليم
امل��وازي  5فر�ص ،والت�أهيل املهني 10
فر�ص ،وامل�ستوى بدون م�ؤهل فر�صتان،
واخلربة بدون م�ؤهل  8فر�ص.
و�أظهرت �إح�صائية �أخرى للديوان �أن �إجمايل
االت�صاالت التي ا�ستقبلها النظام املركزي
للتوظيف منذ  25فرباير  ،2000وحتى
بداية العام احلايل ،بلغ  9مليون و566
�ألفا و 874ات�صاالً ،مت قبل  3مليون و733
�ألف ًا و 730ات�صاال منها ،الفتة �إلى �أن مليون
و� 421ألف ًا و 125ات�صا ًال من املقبولني مت
ا�ستقبالهم عن طريق الهاتف ،يف حني مت
تلقي  2مليون و� 312ألف ًا و 605ات�صا ًال عرب
االنرتنت.
وبينت الإح�صائية �أن من بني االت�صاالت
املقبولة مليون و� 315أل��ف � ًا و 214من
الذكور ،مقابل  2مليون و� 418ألف ًا و516
من الإن��اث ،الفتة �إلى �أن عدد امل�سجلني
بدون موعد مراجعة «ب��دون �أوراق» وفق ًا
جلهة التخرج هو � 95335شخ�ص ًا يف التعليم
التطبيقي ،و 50054يف جامعة الكويت.
و�أ�شارت �إلى �أن �إجمايل امل�سجلني بلغ 222
�ألفا و� 544شخ�صاً 76908 ،منهم ذكور،
مقابل  145636من الإناث ،يف حني �أن من
مت ت�سجيلهم بدون �أوراق بلغ عددهم 145
�ألف ًا و 389مقابل � 77ألف ًا و 155مت ت�سجيلهم
بعد املراجعة.

• يوسف عبدالصمد أثناء تسليم التبرع

لجنة مشتركة

لتعزيز التعاون العسكري

ويف كلمة لها خ�لال حفل افتتاح
املخيم ال��ذي تتوا�صل فعالياته
ملدة ا�سبوع قالت رئي�سة جمعية
املر�شدات ورئي�سة جلنة مر�شدات
دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
هند الهويل «نلتقي لنحقق بع�ضا
م��ن طموحات وتطلعات فتياتنا
املر�شدات والقائدات ونزرع بذور
املحبة والتعاون وت��ب��ادل الآراء
لنحقق النجاحات».
وا�شارت الى �رضورة العمل اجلاد
لتحقيق ب��ع�����ض �أه�����داف اخلطة
اال�سرتاتيجية للر�ؤية العاملية
واملتمثلة يف ان الفتيات جديرات
بالتقدير وي�ستطعن تغيري العامل
من حولهن داعية الى العمل لتمكني
تلك القدرات من خالل فتح املجال
لهن وتوفري الفر�ص وتوجيههن
ليت�أثرن وي�ؤثرن فيمن حولهن.
ودعت الى تكثيف اجلهود والتعاون
باالهتمام ببناء الفرد من داخله
بعيدا عن الآف��ات ال�سلبية ال�ضارة
التي تهدم املجتمع وتف�سد ال�شخ�ص
وتدمر حياته.

اتفقت الكويت وتون�س على ت�شكيل جلنة
م�شرتكة لتعزيز التعاون الع�سكري بني
البلدين ال�سيما يف جماالت التكوين والتدريب
ومراقبة احلدود.
جاء ذلك خالل حمادثات اجراها �سفري الكويت
ل��دى تون�س علي الظفريي ووزي��ر الدفاع
التون�سي عبدالكرمي الزبيدي وفق ما ذكرت
وزارة الدفاع التون�سية يف بيان.
واتفق اجلانبان على ت�شكيل جلنة ع�سكرية
م�شرتكة ال�ستك�شاف «م�سالك» للتعاون
الع�سكري يف ميادين التكوين والتدريب
ومراقبة احلدود فيما ثمن الوزير التون�سي
ا�ستعداد الكويت ل��دع��م تون�س يف كافة
املجاالت مبا فيها املجال الع�سكري «وهو
ما يج�سد متانة العالقات االخوية العريقة
القائمة بني البلدين».
واو�ضح البيان �أن تون�س والكويت يتقا�سمان
اهتمامات وم�شاغل م�شرتكة باعتبارهما

فرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية حسب المؤهل
م�ستوى تعليمي

ذكور

�إناث

غري حمدد

جمموع

دكتوراه

6

4

3

13

ماج�ستري

18

17

7

42

دبلوم درا�سات عليا �سنة بعد اجلامعي

0

1

0

1

جامعي

3595

2324

518

6437

دبلوم

1651

838

349

2838

ثانوية بدورة �سنتني ف�أكرث

1611

369

152

2132

ثانوية بدورة �سنة

3

0

0

3

ثانوية بدورة قطاع خا�ص �سنتني

27

6

5

38

ثانوية بدورة قطاع خا�ص �سنة

151

33

26

210

ثانوية

93

19

18

130

ثانوية وخربة

7

1

0

8

ثانوي فني

7

3

4

14

متو�سطة بدورة �سنتني ف�أكرث

176

10

10

196

متو�سطة بدورة �سنة

18

6

7

31

متو�سطة بدورة قطاع خا�ص �سنتني

1

0

0

1

متو�سطة بدورة قطاع خا�ص �سنة

22

21

156

199

متو�سطة

8

2

1

11

متو�سطة وخربة

18

6

2

26

ابتدائي بدورة �سنة

14

1

0

15

ابتدائي بدورة قطاع خا�ص �سنة

2

5

0

7

ابتدائي

5

2

0

7

ابتدائي وخربة

9

1

0

10

تعليم موازي

5

0

0

5

ت�أهيل مهني

5

0

5

10

م�ستوى بدون م�ؤهل

2

0

0

2

خربة وبدون م�ؤهل

3

5

0

8

7457

3674

1263

12394

يعي�شان نف�س التحديات االمنية داعيا الى
�رضورة اال�ستفادة من التجربة الكويتية يف
جماالت التكوين والتدريب ومراقبة احلدود.
وا�ستعر�ض يف هذا ال�سياق اجلهود املبذولة
لرتكيز منظومة املراقبة االلكرتونية على
احلدود اجلنوبية  -ال�رشقية لتون�س بدعم من
بع�ض الدول ال�صديقة وكذلك التن�سيق املحكم
مع اجلزائر يف مراقبة احلدود الغربية.
م��ن جهته �أك��د ال�سفري الظفريي ا�ستعداد
الكويت التام لدعم التعاون مع تون�س على
جميع اال�صعدة مبا فيها التعاون الع�سكري
ال��ذي �سي�شهد تطورا يف �ضوء ما �ستفرزه
نتائج اعمال اللجنة امل�شرتكة التي �ست�شكل
يف اقرب الآجال.
و�شدد على اهمية تطوير القدرات الع�سكرية
واالمنية التون�سية يف هذه املرحلة لرفع
التحديات االم��ن��ي��ة خ��دم��ة لأم���ن املنطقة
وا�ستقرارها.

الدوسري :مشروع
«يا هناي»
يسعى لتقليل
حاالت الطالق
قالت رئي�سة مبادرة «وقاية»
�سمرية الدو�رسي� ،إن امل�رشوع
ال��وط��ن��ي الأ���س�ري الأول «يا
ه��ن��اي» ي��ه��دف �إل���ى التوعية
املجتمعية ل��ل��زواج وبيان
�أهمية معرفة �سبل النجاح يف
هذا اجلانب وال�سعي الى تقليل
حاالت الطالق.
و�أ�شادت بدعم ومبادرة حمافظ
الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود،
للم�رشوع ،مبينة �أنه ينطلق من
حمافظة الفروانية لي�شمل باقي
املحافظات ،م�شرية الى اهتمام
املحافظ بجميع امل��ب��ادرات
ال�شبابية الوطنية ،الفته الى
ان امل����شروع ي�شمل ع��دد ًا من
الور�ش واملحا�رضات ال�شهرية
والدورات التدريبية.
وا���ش��ارت ال��دو��سري �إل���ى �أن
امل�رشوع ال��ذي يقام يف �شهر
م��ار���س املقبل بفندق ك��راون
بالزا حتت رعاية ودعم حمافظ
الفروانية يهدف يف املقام االول
ال��ى ح��ل امل�شكالت اال�رسية
وتقليل حاالت الطالق واحلفاظ
على الكيان املجتمعي الكويتي
القائم على التم�سك بالعادات
والتقاليد الأ�صيلة.

