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رئيس األركان بحث التعاون املشترك
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النهام :وكالء الداخلية اخلليجيون
يقرون توصيات بشأن مكافحة اإلرهاب

وكيل وزارة الداخلية خالل ترؤسة الوفد الكويتي باالجتماع

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل العميد طيار باولو تارانتينو

استقبل رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه
صباح أمس ،آمر الكلية اجلوية اإليطالية
العميد طيار باولو تارانتينو يرافقه
امللحق العسكري جلمهورية إيطاليا

الصديقة العقيد طيار فيتو كراكاس
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد
.
كما مت خ�لال اللقاء تبادل األحاديث
ال��ودي��ة ومناقشة األم���ور واملواضيع

ذات اإلهتمام املشترك السيما املتعلقة
باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها
وتعزيزها بني البلدين الصديقني .وحضر
اللقاء آمر القوة اجلوية اللواء ركن طيار
عدنان الفضلي .

ق��ال وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة الفريق
عصام النهام أمس االثنني إن وكالء وزراء
الداخلية مبجلس التعاون اخلليجي أقروا
خالل اجتماع مبسقط عددا من التوصيات
أبرزها تعزيز التعاون األمني اخلليجي
ملكافحة اإلرهاب.
وق��ال النهام لـ (كونا) في ختام اللقاء
التحضيري للوكالء متهيدا لالجتماع ال36
لوزراء الداخلية اخلليجيني :إن االجتماع
اقر عدة توصيات تهدف إلى تعزيز العمل
األمني املشترك ورفعها إلى اجتماع وزراء
الداخلية اخلليجيني املزمع عقده األربعاء
املقبل العتمادها.
وأوض���ح أن م��ن أب��رز تلك التوصيات
تعزيز التعاون األمني اخلليجي ملكافحة

تنظمه بالتعاون مع املنظمة الدولية لتمكني املرأة وبناء القدرات

«احلقوق» 40 :ورقة بحثية عربية
في مؤمتر «التشريعات القانونية»

اإلرهاب واألمن السيبراني وكذلك التمرين
املشترك لألجهزة األمنية اخلليجية (أمن
اخلليج العربي) ومشروع الشبكة األمنية
اخلليجية.
وأوض���ح أن��ه مت اق���رار ك��ذل��ك توصية
إنشاء األكادميية اخلليجية للدراسات
األم��ن��ي��ة واالستراتيجية والتوصيات
اخل��اص��ة ب��اج��ت��م��اع��ات ح���رس احل���دود
وخفر السواحل اخلليجية وأمن املطارات
وتوصيات رؤس��اء االحت���ادات الشرطية
اخلليجية.
وبني أن االجتماع كذلك أقر توصيات
امل��دي��ري��ن ال��ع��ام�ين مل��ؤس��س��ات التعليم
وال��ت��دري��ب األم��ن��ي اخلليجي وأج��ه��زة
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات وك��ذل��ك ت��وص��ي��ات

اجتماع املؤسسات العقابية واإلصالحية
اخلليجية ،وأيضا اللجان اخلاصة باملرور
واإلع�لام األمني والدفاع املدني وجائزة
األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز للبحوث
األمنية.
وأش���اد ب���روح ال��ت��ع��اون ال��ت��ي س��ادت
جلسات االجتماع والتي تعكس حرص
القائمني على األجهزة األمنية اخلليجية
ع��ل��ى ك��اف��ة اجل��ه��ود إلجن��اح��ه��ا وص��وال
لألهداف املرجوة منها.
كما ثمن دور سلطنة عمان التي تترأس
الدورة احلالية للقمة اخلليجية في إجناح
االج��ت��م��اع ،مشيدا ب���دور وك�ل�اء وزراء
الداخلية اخلليجيني لدورهم احلثيث في
دفع التنسيق اخلليجي املشترك إلى األمام.

شعيب :الكويت تستضيف الدورة 73
ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبد العزيز
شعيب أمس االثنني إن الكويت ستستضيف الدورة
 73ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يومي
 15و 16من الشهر احلالي تنفيذا لقرارات الدورة
 38ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
وأض��اف شعيب في مؤمتر صحفي عقده على
هامش االستعدادت لالستضافة أن املؤمتر سيناقش
ع��ددا من القضايا االجتماعية املهمة ذات الطابع
املشترك بني البلدان العربية وعلى رأسها حقوق
متحدي االعاقة وحماية حقوق الطفل ومتكني املرأة

واأليتام وكذلك متابعة تنفيذ األبعاد االجتماعية
ألهداف التنمية املستدامة  2030ومنها القضاء على
الفقر والقانون االسترشادي لكبار السن.
وذك��ر أن املجلس سيناقش أيضا التوصيات
الناجتة عن اجتماعه في الدورة الـ  72التي عقدت
في القاهرة للوقوف على مدى تنفيذ ال��دول لهذه
التوصيات التي تصب في صالح املواطن العربي
ومنها م��ب��ادرة الكويت للعمل التطوعي املوحد
خليجيا وعربيا وال��ت��ي ستعرض خ�لال القمة
العربية في .2020

«العلوم اإلدارية» تشارك
في «برنامج رواد لتبني ابتكارات طلبتها»
لقطة جماعية للمشاركني

حت��ت رع��اي��ة ال��ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ
ناصر صباح األحمد تنظم كلية احلقوق
بجامعة الكويت وبالتعاون مع املنظمة
ال��دول��ي��ة لتمكني امل���رأة وب��ن��اء ال��ق��درات
مؤمترها األول حتت شعار «التشريعات
القانونية واآلف��اق االجتماعية املتعلقة
بدور األس��رة والتنمية املستدامة 2035
(امل���رأة والطفل واحل���دث) ،وذل��ك خالل
الفترة من  29-26نوفمبر .2019
وق���ال عميد كلية احل��ق��وق بجامعة
الكويت والرئيس األعلى للمؤمتر أ.د.
فايز الظفيري في كلمة له خالل املؤمتر
الصحفي ال��ذي عقدته الكلية أن املؤمتر
يهدف إلى تسليط الضوء على التشريعات
وال��ق��وان�ين ال��ت��ي ش��رع��ت بالكويت في
السنوات القليلة املاضية منها قانون

د .فايز الظفيري متحدثا ً خالل املؤمتر الصحافي

حقوق الطفل وق��ان��ون األح���داث اجلديد
وأثرها اإليجابي على األسرة.
وأوضح أ.د .الظفيري أن تشريع مثل
هذه القوانني يعد من أهم اإلجنازات التي
تدعم خطة التنمية بالكويت  ،2035مبينا ً
أن امل��ؤمت��ر يؤكد إمي��ان الكلية بدورها
في خدمة املجتمع وتسليط الضوء على
التشريعات القانونية املتعلقة باملرأة
والطفل م��ن حيث احل��ق��وق واحل��ري��ات
واملكانة االجتماعية وبيان دور مجلس
األمة في تشريع مثل هذه القوانني التي
تصب في صالح املجتمع.
وذك�����ر أن امل���ؤمت���ر س��ي��ض��م ع����ددا ً
م��ن األك��ادمي��ي�ين واملختصني م��ن داخ��ل
وخ��ارج الكويت لبيان أهمية التجربة
التشريعية وأثرها في سن قوانني الطفل
وامل��رأة وأثرها اإليجابي على املجتمع.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئ��ي��س��ة املنظمة
الدولية لتمكني ق��درات امل��رأة واملنسق
العام للمؤمتر أ .ابتسام القعود أن هذا
املؤمتر هو األول من نوعه بكلية احلقوق
املتخصص بتمكني امل��رأة ،وال��ذي يشمل
التشريعات والقوانني املتعلقة بحقوق
امل��رأة وحماية الطفل واألس���رة ،واملقام
وفقاً للخطة التنموية لصاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد التنموية
لسنة .2035
وأردفت أ .القعود أن املؤمتر سيناقش
 40ورقة عمل اختيرت من بني أكثر من
 100ورقة بحثية من شتى الدول العربية،
و 20ورشة عمل للمشاركني ،و 20معرض
متخصص ب��األس��رة وامل����رأة والطفل،
مبشاركة مجموعة مختلفة من منظمات
املجتمع املدني واألخصائيني االجتماعيني

والنفسيني وأساتذة من وزارة التربية
وممثلني عن وزارات ال��دول��ة باإلضافة
لطلبة وطالبات جامعة الكويت.
ومن جهته بني عضو هيئة التدريس
ف��ي كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت الدكتور حمد العسالوي أن ورش
امل��ؤمت��ر ال  20ستمنح امل��ش��ارك�ين بها
شهادات معتمدة من عمادة كلية احلقوق
بجامعة الكويت.
وأفاد العسالوي أن الورش التدريبية
ستستمر خ�ل�ال أي���ام امل��ؤمت��ر الثالثة
وت��ت��ن��اول م��واض��ي��ع احل��م��اي��ة األمنية
للشباب من املخدرات وتعزيز املهارات
التقنية ل��ل��م��رأة ف��ي املجتمع العربي
وأخالقيات املهنة في اخلدمة االجتماعية
وغيرها م��ن احمل���اور الهامة ف��ي مجال
األسرة.

برنامج «التدريس املتميز» نظم جلسة جدد طاقتك
نظم برنامج التدريس املتميز التابع
ملكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون
العلمية وبدعم من مركز االبتكار التابع
ملكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط
بجامعة الكويت برنامج ج��دد طاقتك
وذلك يوم االثنني املوافق 2019/10/7
باحلرم اجلامعي – اخلالدية.
وفي كل جلسة من جدد طاقتك يعرض
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الكويت القائمني على التدريس خبراتهم
في استخدام وتطوير أساليب ووسائل
تعليمية مبتكرة لتحسني التفاعل مع
الطلبة ،باإلضافة إلى استخدام األدوات
والتقنيات التعليمية احلديثة وتوظيفها
في جميع جوانب التجربة التعليمية.
وي��ه��دف ال��ب��رن��ام��ج إل���ى ال��ت��واص��ل
وامل��ش��ارك��ة والتعلم ب�ين أع��ض��اء هيئة
ال��ت��دري��س ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ح��ول
استراتيجيات التدريس اجلديدة لتعزز
من التجارب التعليمية.
وق���د ن��ظ��م ه���ذه اجل��ل��س��ات ك���ل من
الدكتورة دالل الطويل من كلية الصيدلة
وال��دك��ت��ورة أس��م��اء احل��ق��ان م��ن كلية
الصيدلة والدكتورة جواهر البدر من

جانب من البرنامج

كلية العمارة.
وبدورها ذكرت الدكتورة دالل الطويل
من كلية الصيدلة بأن جلسات جدد طاقتك
كانت حلم ومت حتقيقه بحيث يتم جتميع
أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة
األكادميية املساندة بجلسة منظمة يغلب
عليها الطابع العفوي بعيد عن الرسمية
لتشجيع امل��ش��ارك�ين على ال��ت��واص��ل -
املشاركة – التعلم ،واحلمدالله تكللت

اجللسة األولى بالنجاح بحيث استقطبت
العديد من املشاركني من مختلف الكليات،
وستنظم مثل ه��ذه اجللسة ك��ل شهر
جلميع أعضاء هيئة التدريس املهتمني
بتطوير استراتيجيات وطرق التدريس
وأساليب التعليم بحيث يبتعد عضو
هيئة التدريس عن األساليب التقليدية
بالتدريس.
من جانبها أك��دت الدكتورة جواهر

البدر من كلية العمارة بأن (جدد طاقتك)
هي منصة ألعضاء هيئة التدريس لطرح
مشاكلهم املختلفة ليتم من خ�لال هذه
اجللسة ت��ب��ادل األف��ك��ار واخل��ب��رات مما
يساهم بطرح حلول مختلفة من الزمالء
وذلك لتطوير العملية التعليمية.
وأوضحت الدكتورة أسماء احلقان
م��ن كلية الصيدلة ب��أن (ج��دد طاقتك)
هي م��ب��ادرة مبتكرة خللق بيئة داعمة
ل��ك��ل م��ن ال��زم�لاء وال��زم��ي�لات أع��ض��اء
هيئة ال��ت��دري��س وتشجيعهم لتطبيق
استراتيجيات تدريس جديد من خالل
التواصل واملشاركة والتعلم من زمالء
طوروا أساليب تعليمية لتحسني التفاعل
الطالبي.
وق��د ش���ارك ال��دك��ت��ور ن��اص��ر املنيع
م��ن كلية العلوم االجتماعية بعرض
تطبيق( )GoUniاإلدارة الشعب
ال��دراس��ي��ة ورص���د الغياب واحل��ض��ور
والتواصل مع الطلبة ،باإلضافة لعرض
م��ل��ف��ات ال���ع���روض واألف��ل��ام وغيرها
من الوثائق ون��وه أن اإلص���دار اجلديد
سيشمل آلية تصحيح االختبارات ودفتر
الدرجات.

فريق كلية العلوم اإلدارية

ضمن إطار حرص كلية العلوم اإلدارية بجامعة
الكويت على دعم الطلبة كونهم أهم ركائز املجتمع
في التنمية الشاملة والعنصر األساسي واألب��رز
في االستدامة ،انطلق في أكتوبر برنامج «رواد»
لالبتكار تنظيم بنك وربة والذي يتنافس فيه فريق
كلية العلوم اإلدارية من جامعة الكويت مع فرق من
جامعات محلية لطرح أفكار وحلول مبتكرة للقطاع
املصرفي وتضمن هذا البرنامج تدريب للطلبة على
أيدي عامليني متخصصني في مجال اإلبداع واالبتكار
واستثمار الطاقات البشرية.
وبهذه املناسبة قالت د .أسماء الفاضل مديرة مركز

االبداع واالبتكار في كلية العلوم اإلدارية في املؤمتر
الصحفي النطالقة هذا البرنامج « أن هذا التعاون مع
بنك وربة يجسد أحد أهداف املركز أال وهي التنسيق
مع املؤسسات العامة واخلاصة بالدولة في مجال
التطبيقات املهنية ذات الطابع االبداعي االبتكاري»،
مبينة أن مركز االبداع واالبتكار يتماشى مع توجه
جامعة الكويت اجلديد نحو فتح آفاق روح االبتكار
واملنافسة ،ويسعى ب��دوره إل��ى تطوير املعارف
والقدرات واملهارات اإلبداعية الذاتية لطالب العلوم
اإلداري���ة بهدف رف��ع ك��ف��اءة الطالب ف��ي اجلوانب
األكادميية واملهنية في مجال إدارة األعمال.

تتمات

الغامن
القانون الدولي ؟ بحيث يكون هذا االنتهاك قدميا
ومزمنا  ،مستمرا ومتواصال  ،ممنهجا ومنظما.
واستطرد الغامن قائال :أنا متأكد من ان اجلميع
هنا وم��ن مختلف املجموعات اجليوسياسية ،
ستبرق في ذهنه للوهلة األول��ى ،مأساة الشعب
الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي الغاشم ،ألنه
األق���دم وألن��ه املتواصل ب�لا ه���وادة وألن��ه األكثر
خرقا لكل قانون دولي  ،ولكل اتفاقية عاملية  ،ولكل
شرعة  ،دينية او وضعية .

مجلس الوزراء
مبوافاة مجلس ال��وزراء مبا ينتمي إليه األمر ،
وذلك خالل شهر من تاريخه.
واستمع املجلس إلى شرح قدمته وزير األشغال
العامة ووزير الدولة الشئون اإلسكان واملسئولني
في كل من وزارة األشغال العامة والهيئة العامة
للطرق والنقل ال��ب��ري بشأن إص�لاح��ات الطرق
املتضررة من األمطار خالل املوسم املاضي  ،وقد

تضمن العرض نسب اإلجناز التي متت من بداية
األع��م��ال  ،وكذلك اخلطة املستقبلية املوضوعة
لصيانة ال��ط��رق .وك��ل��ف املجلس وزي���ر العدل
ووزي���ر ال��دول��ة لشئون مجلس األم��ة للتنسيق
م��ع مجلس األم��ة لتخصيص جزئني م��ن إح��دى
اجللسات القادمة يكون إحداهم إلحاطة األخوة
أعضاء مجلس األمة مبا مت بشأن اخلطوات التي
قامت بها احلكومة لإلصالح الطرق املتضررة من
األمطار واجلزء األخر التطورات مشاريع اإلسكان
والطلبات اإلسكانية واإلجراءات املتخذة في إطار
متابعتها وذل��ك بناء على طلب وزي��ر األشغال
ووزير الدولة لشئون اإلسكان.

هايف
وفي تصريح أدلى به قبيل مغادرته املجلس،
أشار الى أنه بناء على اجتماع املالية كان لزاما علي
تقدمي االستجواب وذهبت لألمانة العامة ولكن
الرئيس باإلنابة لم يكن موجودا ونعذره ،وقد
حضر بعد انقضاء الدوام الرسمي ..وحتى ال نقع
في إشكالية دستورية سأقدم االستجواب اليوم

