
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، الدكتور 
هالل الساير أمس، أهمية املواضيع 
املتعلقة بالعمل اإلنساني كإغاثة 
احملييتيياجيين والييتييعييليييييم ومتييكيين 
املرأة ومكافحة فيروس )كورونا 
املستجد - كوفيد 19( ملواجهة 
آثيييارهيييا ورصيييد تييداعييييياتييهييا في 
احلركة الدولية للصليب االحمر 

والهالل األحمر.
جيياء ذلييك في تصريح للساير 
لييي )كييونييا( عييلييى هييامييش ورشيية 
عييمييل الييلييجيينيية الييدائييميية لييإعييداد 
لالجتماعات الدستورية للحركة 
الدولية للصليب والهالل األحمر 

عبر تقنية االتصال املرئي.
وقال الساير الذي يشغل أيضا 
منصب عييضييو اللجنة الييدائييميية 
للحركة الييدولييييية فييي الصليب 
األحمر والهالل األحمر: إن الورشة 
بحثت القضايا اإلنسانية احلالية 
األشد إحلاحا من خالل اجتماعات 
ملكونات حركة الصليب األحمر 
والييهييالل األحييميير وذليييك حتقيقا 

لغرض اإلنسانية املشترك.
وأضاف أن الهدف من الورشة 
هو مناقشة إعييداد أجندة العمل 

اإلنساني لييإعييداد لالجتماعات 
الييدسييتييورييية للحركة الييدولييييية 
للتباحث في األولويات االنسانية 
وكيفية حتسن حياة املتضررين 
من النزاعات املسلحة والكوارث 

وغيرها من حاالت الطوارئ.
وأفييييياد أن اليييورشييية شييهييدت 

جييلييسييات مييتيينييوعيية وبييينييياءة بن 
املشاركن، مشيرا إلى التحديات 
التي تواجهها املجتمعات احمللية 
والعاملون في احلقل اإلنساني في 

الوقت احلاضر.
وذكيييير أن الييصييليييييب األحييميير 
والييهييالل األحييميير هما فييي وضع 

فريد ميكنهما ميين مواجهة هذه 
التحديات بفضل ما لهما من تأثير 
ال نظير له في املجتمعات احمللية 
وقدرة مجتمعية بدعم من املوارد 

ومشاعر التضامن الدولية.
وأوضح أن املجتمعن ناقشوا 
تعزيز القانون الدولي اإلنساني 
وتنفيذه وتعزيز األطر القانونية 
ملواجهة الكوارث وكفالة وجود 

بيئة مواتية للعمل التطوعي.
وتابع أنه متت مناقشة الدور 
املييهييم فييي تعزيز اليييدور املساعد 
الذي تقوم به اجلمعيات الوطنية 
للصليب األحمر والهالل األحمر 
لدى السلطات العامة في املجال 

اإلنساني في بلدانها.
وأشييييار إليييى مناقشة قضايا 
الييتييعييليييييم والييييدعييييم اليينييفييسييي 
واالجييتييميياعييي والثقة فييي العمل 
اإلنييسييانييي واليينييزاهيية واملساءلة 

والتنسيق والتعاون فيما بينهم.
وأكييد أن املسؤولية املشتركة 
واجلييميياعييييية تييقييع عييلييى عاتقهم 
للوصول إلييى جميع احملتاجن، 
مبينا أن هييذه االجتماعات تتيح 
فييرصيية التييخيياذ قييييرارات لصالح 

اإلنسانية جمعاء.
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أكد تطابق الرؤى واملواقف بني البلدين حيال قضايا األمتني العربية واإلسالمية

وزير اخلارجية: العالقات الكويتية األردنية قوية ومتينة

أكد مبعوث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحييمييد نيياصيير احملييمييد “خصوصية” العالقة 

الكويتية - األردنية.
وقال الشيخ أحمد الناصر في مؤمتر صحفي 
مشترك مييع وزييير اخلييارجييييية األردنيييي أمين 
الييصييفييدي، عقب اجتماعن ثنائي وموسع 
في العاصمة عّمان: إن زيارته الرسمية إلى 
األردن تأتي لنقل رسالة من سمو أمير البالد 
إلييى العاهل األردنيييي تتضمن “أبلغ التقدير 
واالمتنان ملشاطرة الكويت العزاء بوفاة سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد “طيب الله 

ثراه”.
وأضاف أنه ينقل كذلك رسالة تقدير أخرى 
تتعلق باملوقف األردني الداعم لدولة الكويت 
في بداية جائحة )كييورونييا( حينما أرسلت 
اململكة طائرات مساعدات لدعم جهود مكافحة 
الفيروس، مشددا على أن “هذا املوقف ليس 

بغريب على األشقاء في األردن”.
وحييول العالقات الدبلوماسية )الكويتية 
- األردنييييية(، أكييد الشيخ أحمد الناصر أنها 
ستدخل العام املقبل عامها ال60 والذي يتزامن 
مع احتفاالت األردن مبئة عام على قيام اململكة، 
معربا عن أصدق األماني لييأردن بييدوام األمن 

واالستقرار واالزدهار.
وفي هذا اإلطييار أكد أهمية اجتماع اللجنة 
املشتركة الكويتية - األردنييييية فييي دورتها 
اخلامسة الذي سيعقد في الكويت العام املقبل، 
مييشييددا على أهمية اللجنة فييي وضييع إطييار 

مؤسسي لقياس مييدى التطور في العالقات 
املشتركة في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بيياألوضيياع السياسية في 
املنطقة والعالم، قييال الشيخ أحمد الناصر: 
إن القضايا اإلقليمية والدولية والتحديات 
“متصاعدة ومتسارعة” ما يستدعي تنسيقا 
متواصال ومستمرا “ونحن مستمرون على نهج 

قيادتينا في هذا املجال”.
وأكد بهذا الصدد تطابق الرؤى واملواقف بن 
الكويت واألردن حيال قضايا األمتن العربية 

واإلسالمية.
من جانبه جدد وزير اخلارجية األردني أمين 
الصفدي مشاعر التعازي بوفاة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، مستشهدا بتعزية العاهل 
األردنيييي حن قييال: “كان سمو األمير الراحل 
زعيما حكيما وقائدا استثنائيا محبا لأردن 
وأميرا لإنسانية كرس حياته من أجل خدمة 

الكويت والقضايا العربية ورأب الصدع”.
وأعرب الصفدي عن متنياته للكويت باملزيد 
من األمن واالستقرار في ظل قيادة سمو أمير 

البالد الشيخ نواف األحمد.
وحييول زيييارة الشيخ أحمد الناصر لأردن 
الذي يزورها للمرة األولييى كوزير للخارجية 
قييال إنييهييا تعكس متانة وصييالبيية العالقات 

)األردنية -الكويتية(.

وذكييير أن اجلييانييبيين أجييريييا خييالل الييزيييارة 
مباحثات تعكس التعاون الثنائي في مختلف 
املجاالت بخاصة وأن البلدين يحتفالن العام 
املييقييبييل بييالييعييام ال60 عييلييى إقيياميية الييعييالقييات 

الدبلوماسية.
وأضيياف أن العالقات األردنية - الكويتية 
عاشت “ستة عقود من العمل املستمر على 
تعزيز وتطوير الييتييعيياون..وهييو مييا انعكس 

بشكل عملي على املجاالت كافة”.
وأكييد أن الكويت هي أكبر مستثمر عربي 
وثاني أكبر مستثمر دولييي في اململكة، الفتاً 
إلى املشاريع التنموية التي مولها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقييتييصييادييية فييي األردن 
بقيمة تتجاوز نصف مليار دوالر عالوة على 
الدعم الكويتي املستمر للمملكة في املجاالت 

والقطاعات األخرى.
وأعرب عن االمتنان الحتضان الكويت نحو 
60 ألف أردني “يعيشون وكأنهم في بلدهم” 
كما عبر عن اعتزاز األردن بوجود نحو أربعة 
آالف طييالييب كويتي يييدرسييون فييي جامعات 

وكليات اململكة.
وعيين نتائج االجييتييميياع مييع الشيخ أحمد 
الناصر قال الصفدي: إن اجلانبن بحثا أهمية 
اجتماعات اللجنة العليا املشتركة التي ستعقد 
دورتها املقبلة في الكويت، موضحا أن اجلانبن 

سيعمالن على اإلعداد جيدا لالجتماع للخروج 
بنتائج ملموسة تقوي العالقات وتزيد التعاون 

بشكل ملموس وتدفعها نحو رحاب أوسع.
وأضاف أنه تباحث والشيخ أحمد الناصر 
حيييول حتيييدييييات مييواجييهيية تييبييعييات جائحة 
)كورونا( التي تستدعي “تعاونا ثنائيا مثمرا” 
ال سيما في قضيتي االميين الغذائي والدوائي 
وغيرهما ميين القضايا الييتييي يجب التعامل 

معهما.
وفيما يخص التعاون إزاء القضايا اإلقليمية 
قال: إن العالقة “القوية” بن البلدين تتجلى 
في التنسيق املشترك وبييذل اجلهود خلدمة 
القضايا العربية وحتقيق االسييتييقييرار في 

دوالملنطقة.
وأكييد موقف البلدين على مركزية القضية 
الفلسطينية وعلى ضيييرورة انييهيياء الصراع 
بشكل عادل يضمن حل الدولتن وقيام الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وبالنسبة للقضية السورية أكد الصفدي 
اتفاق البلدين على أهمية تكثيف العمل النهاء 
االزمييية الييسييورييية وفييق حييل سياسي يحمي 

سورية وشعبها.
وفيما يتعلق بيياألوضيياع فييي الييعييراق أكد 
أيضاً أن أمن واستقرار العراق الشقيق”هدف 

إستراتيجي” يهم األردن والكويت معا.
وكان مبعوث صاحب السمو أمير البالد قد 
وصل والوفد املرافق له إلى العاصمة األردنية 

أول أمس في زيارة رسمية ليوم واحد.

امللك عبدالله الثاني بن احلسن مستقبالً الشيخ أحمد ناصر احملمد

جانب من جلسة املباحثات الثنائية

األردن ف��ي  ع��رب��ي  مستثمر  أك��ب��ر  ال��ك��وي��ت  ال��ص��ف��دي: 

الساير يؤكد أهمية مواضيع
العمل اإلنساني واإلغاثي

د. هالل الساير خالل مشاركته في ورشة العمل عبر االتصال املرئي
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وزير اخلارجية خالل لقائه رئيس الوزراء األردني

جامعة الكويت تستخدم املستوى 
الثاني للذكاء الصناعي ملراقبة 

االختبارات »عن ُبعد« 

النائب العام يشارك 
في االجتماع اخلليجي 

للنواب العموم 
واملدعني العامني

شارك النائب العام املستشار ضرار 
العسعوسي أمس، في االجتماع ال12 
للنواب العموم واملدعن العامن  بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وذلييييك عيين بييعييد عييبيير تقنية )فيييييديييو 

كونفرانس(.
وقييالييت اليينيييييابيية الييعيياميية فييي بيان 
صحفي: إن االجتماع الييذي شييارك فيه 
 األمييين الييعييام ليييدول مجلس التعاون 
لييدول اخلليج العربية الدكتور نايف 
احلجرف تناول وناقش املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك بشأن التعاون 
القانوني والقضائي بن دول مجلس 

التعاون في املسائل اجلزائية.
وشهد االجتماع تكرمي االستاذ ناصر 
الييبييدر مبناسبة منحه جييائييزة )حامد 
العثمان( تقديرا جلهوده وإجنييازاتييه 
خالل فترة عمله مديرا لنيابة العاصمة 
في الكويت. وشييارك في عضوية وفد 
النيابة العامة في االجتماع اخلليجي 
 احملامي العام األول املستشار سلطان 
بوجروه ومدير نيابة التنفيذ اجلنائي 
مشعل الغنام ومدير نيابة التعاون 
الدولي طالل الفهد ومدير إدارة مكتب 
النائب العام محمد العازمي ورئيس 
قسم شؤون أعضاء النيابة العامة هديل 

احلمدان.

بحث مع رئيس الوزراء األردني العالقات الثنائية

وزير اخلارجية يسلم ملك األردن 
رسالة خطية من سمو األمير

اسييتييقييبييل صييياحيييب اجلييالليية 
الهاشمية امللك عبدالله الثاني 
بن احلسن ملك اململكة األردنية 
الييهيياشييمييييية الييشييقيييييقيية، مبعوث 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نييواف األحييمييد، وزييير اخلارجية 
الييشيييييخ الييدكييتييور أحييمييد ناصر 
احملييمييد، أمييس فييي إطيييار الييزيييارة 
الرسمية التي يقوم بها والوفد 
املييرافييق الييى العاصمة األردنييييية 
عييمييان، إذ سلم معاليه رسالة 
خطية ميين صيياحييب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، تتصل 
بالعالقات األخوية الوطيدة التي 
تربط البلدين الشقيقن والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
كييمييا الييتييقييى مييبييعييوث صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وزييير اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد، بدولة 
رئيييييس وزراء اململكة األردنييييية 
الهاشمية الييدكييتييور بشر هاني 
اخلصاونة أمس، في إطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها مبعوث 
سمو أمير البالد والوفد املرافق إلى 

العاصمة األردنية عمان، إذ نقل 
الشيخ أحمد الناصر تهنئة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحييمييد، وسييمييو الشيخ 
صييبيياح اخلييالييد رئيييييس مجلس 
اليييوزراء، مبناسبة الثقة امللكية 
التي حظي بها بتعيينه رئيسا 
لوزراء اململكة األردنية الهاشمية 
ومتناياتهم لييه بيييدوام التوفيق 
والسداد. كما تناول اللقاء مجمل 
عييالقييات األخييييوة والييتييالحييم بن 
البلدين الشقيقن وسبل تنميتها 
وتقويتها فييي مختلف املجاالت 
اضافة الى بحث املستجدات على 
الساحتن اإلقليمية والدولية 
والقضايا محل االهتمام املشترك. 
وحييضيير الييلييقيياء مييسيياعييد وزيييير 
اخلارجية لشؤون الوطن العربي 
السفير فهد الييعييوضييي، وسفير 
دولة الكويت لدى اململكة االردنية 
الهاشمية عزيز الديحاني، ونائب 
مساعد وزييير اخلارجية لشؤون 
مكتب وزير اخلارجية املستشار 

أحمد الشرمي.

..ويزور مقر السفارة 
الكويتية باألردن

زار وزييير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، مقر سفارة 
دولة الكويت أمس، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة األردنية 
عمان. وقال السفير الكويتي عزيز الديحاني لي )كونا(: إن الشيخ أحمد 
الناصر حرص على لقاء أعضاء السفارة الكويتية واالستماع إليهم وتقدمي 
التوجيهات والنصائح لهم وحثهم على بذل أقصى اجلهود خلدمة البلد 
وخدمة املواطنن املوجودين في اململكة والعناية بشؤونهم. وأضيياف 
أن زيارة الشيخ أحمد الناصر إلى األردن تندرج ضمن زيييارات التنسيق 
السياسي املتبادلة بن مسؤولي البلدين، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية 

العليا في كل من الكويت واألردن باالرتقاء بي “العالقات األخوية”.

جانب من املؤمتر الصحفي بن الناصر والصفدي

أقيييام مكتب مييسيياعييد نييائييب مدير 
اجلامعة للخدمات األكادميية املساندة 
لنظم املعلومات يييوم السبت املاضي 
دورة تييدريييبييييية بييعيينييوان: “أفضل 
املييمييارسييات للمراقبة اآللييييية عيين بعد 
باستخدام املستوى الثاني من الذكاء 
الييصيينيياعييي Level 2 AI “ قدمها 
الدكتور عبدالله محمد املطوع بحضور 
أكثر ميين 800 عضو هيئة أكادميية 
وهيئة أكادميية مساندة ومدرسي 

اللغات.
وتناولت الييدورة التدريبية أفضل 
املمارسات لالختبارات اإللكترونية 
عن بعد باستخدام املراقبة اآللية عن 
بعد من خالل منصة مودل، مع تفعيل 
املستوى الثاني من الذكاء الصناعي 
باستخدام املراقبة اآللية، مع امكانية 
التحكم وتغيير مستوى حساسية 
أدوات املراقبة حتى بعد انتهاء االختبار 
والييتييي منها مراقبة التغير فييي شدة 
الضوضاء، ومعدل الطباعة، ومعدل 
الضغط على أزرار لييوحيية املفاتيح 
والييفييارة، ونسبة االلتفات أو حركة 

العن، وغيرها من اخلصائص.
 ويييقيييييس اليينييظييام أيييضيياً مستوى 
التغيير في هذه املعدالت حسب املعدل 
احلسابي لغالبية الطلبة، ومقارنتها 
مبعدالت تصرفات الطالب في االختبار 

واكتشاف أية أمنيياط غريبة قد تكون 
فيها ريبة.

يييذكيير أن اليينييظييام اجلييديييد مدعوم 
أيضاً بأدوات تظهر مستوى أداء جهاز 
الطالب فنياً وقييوة اتصاله بالشبكة، 
وكشف أي حيياالت دخييول على جهازه 
ميين جييهييات خييارجييييية للمساعدة في 

االختبار مثالً.
ويقدم البرنامج تقريراً مفصالً في 
حال ثبوت أي حالة شروع في الغش 

مدعومة بالصور واألدلة االلكترونية.
كما مت بيان طريقة احلصول على 
الدعم الفني أثناء وقبل أداء االختبار 
ميين خييالل خييدميية احملييادثيية الكتابية 
املتوفرة على مدى 24 ساعة طوال أيام 
األسييبييوع، وهييي خدمة مميزة مرافقة 
للبرنامج، وأيضاً تساعد كل من عضو 
هيئة التدريس أو الطالب في تثبيت 
البرامج الييالزميية ألداء االختبار عن 
بعد، علما بأن النظام اجلديد ال يتطلب 
حتميل أي برنامج إضافي غير متصفح 
Plug- كروم واإلضافة التي تنزل معه

.in
وأخيراً تناولت الدورة بيان أفضل 
املمارسات في حال عمل اختبار متزامن 
أو غير متزامن وما هي اإلعدادات التي 
ينصح بها لكل حالة مع بيان أنييه ال 
توجد إعدادات عامة تصلح لكل اختبار.


