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حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور محافظ االحمدي 
الشيخ فواز اخلالد تختتم مساء غد الثالثاء 
فعاليات احلملة التوعوية الثانية بسرطان 
الثدي التي مت تنظيمها خ��الل شهر اكتوبر 
امل��اض��ي حت��ت ش��ع��ار » أن���ت تستحقني.. 
اهتمامنا«، وذل��ك بحضور ق��ي��ادي احلملة 

والقطاعات املعنية باحملافظة. 
  وأكد مدير ادارة املكتب الفني باحملافظة 
ابراهيم ال��ف��ودري استمرار التعاون للعام 
الثاني على التوالي، بني محافظة األحمدي 

وحملة »ك��ان« - التي حتظى مبكانة ب��ارزة 
على خ��ارط��ة التوعية الصحية ف��ي البالد 
-، ما يعكس الرؤية املشتركة بني اجلانبني، 
للتوعية بأحد أخطر األمراض التي تعاني منها 
البشرية جمعاء وليس الكويت فقط، أال وهو 

مرض السرطان.
يذكر ان رعاية احملافظ الشيخ فواز اخلالد 
للحملة، تأتي ضمن أحد املسارات الرئيسية 
للمشروع التنموي بعيد امل��دي »محافظتي 
اجمل« ال��ذي أطلقته احملافظة مطلع العام 

املاضي، ليشمل عدة مسارات تنموية تتعلق 
بكافة امل��ج��االت، من بينها اجلانب الصحي 

والتوعوي.

الشيخ فواز اخلالد

محافظة »األحمدي« تختتم غدا فعاليات 
احلملة التوعوية الثانية بسرطان الثدي 
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قامت جمعية العالقات العامة الكويتية 
بتكرمي الشيخة س��ارة الصباح الوكيل 
املساعد في الديوان األميري رئيسة مركز 
اجل��واد العربي وإهدائها درع مبادرة 
القدوة احلسنة »والنعم« نظرا لدورها 
البارز في احلفاظ على اخليول العربية 
األصيلة باإلضافة إلى دورها املتميز في 

العمل اإلنساني والتطوعي.
وعبرت الشيخة س��ارة الصباح عن 
سعادتها بزيارة مجلس إدارة جمعية 
العالقات العامة الكويتية لها وبهذا 
ال��ت��ك��رمي، الف��ت��ة إل���ى اه��ت��م��ام ال��دول��ة 
ب��ال��ش��ب��اب، خ��اص��ة ال��ش��ب��اب ال��واع��د 
احلريص على رس��م املستقبل واملبادر 

واملشارك في التنمية.
وع��ن البيت العربي قالت أن املركز 
يولي أهمية كبرى لنسل اخليول العربية 
ال��ت��ي ت��رج��ع ف��ي نسبها ال��ى اجل��زي��رة 
العربية ويعمل على ترسيخ فن تربية 

اخليول العربية في دولة الكويت.
وأضافت أن )بيت العرب( يضم أكثر 
من 100 رأس خيل عربية أصيلة حققت 
للكويت مكانة متميزة على خارطة 

الفروسية العاملية.
 وم���ن جهته أش���اد رئ��ي��س جمعية 
العالقات العامة الكويتية جمال النصر 
الله باجلهود املخلصة التي تقوم بها 
الشيخة س���ارة الف��ت��ا إل���ى أن جمعية 
العالقات العامة حريصة على تكرمي 
الهامات الوطنية امل��ؤث��رة ف��ي املجتمع 
والتي تعتبر ق��دوة حسنة ولها جهود 
بارزة على الساحة موضحا أن الشيخة 
سارة فهد الصباح شخصية رائدة متميزة 
لها جهود كبيرة في مجال العمل التطوعي 
واالن��س��ان��ي ب��اإلض��اف��ة إل��ى أنها ت��رأس 
البيت العربي ال��ذي ه��و مركز اجل��واد 
العربي املربط الرسمي لدولة الكويت 
للخيل العربية األصيلة وال��ذي يؤدي 
دورا مهما في ص��ون السالالت النادرة 

للخيول العربية األصيلة 

»العالقات العامة« كرمتها جلهودها املتميزة

سارة الصباح: البيت العربي يولي أهمية 
كبرى لنسل اخليول العربية  األصيلة 

اتفقت جمعية املهندسني الكويتية وفرع 
نقابة املهندسني الهنود العاملني في الكويت 
على تطوير العمل ووضع آلية برامج مشتركة 
لتقييم واعتماد الشهادات الهندسية الصادرة 

من اجلامعات الهندية. 
وأكد رئيس اجلمعية املهندس سعد سعود 
احمليلبي مع رئيس جمعيات املهندسني الهنود 

بالكويت الدكتور روماني عبد الرزاق حرص 
اجلانبيني على تلبية مستلزمات واشتراطات 
كافة املتطلبات التي تطلبها العضوية في 
اجلمعيتني، الفتا الى الدور الكبير الذي يقوم 
به الزمالء املهندسني الهنود في تنفيذ الكثير 

من املشاريع العامة واخلاصة. 
وثمن احمليلبي وروم��ان��ي احل��رص على 

تطوير العمل وتسهيل كافة العقبات التي 
تهدف الى االرتقاء بالتعاون بني اجلانبني، 
وقد حذر اللقاء نائب رئيس اجلمعية املهندس 
ع��دن��ان ال��ص��راف وع���دد م��ن أع��ض��اء املكتب 
التنفيذي جلمعية املهندسني الهنود العاملني 
في الكويت، وق��د عقد اللقاء مبكتب رئيس 

جمعية املهندسني الكويتية.

احمليلبي والصراف مع روماني واملهندسني الهنود 

جمعية املهندسني تعقد اتفاقية مع نظيرتها 
الهندية لضبط آليات العضوية واعتماد الشهادات

املجتمع ف��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ه��ام��ات  تهتم  »وال��ن��ع��م«  م��ب��ادرة  ال��ل��ه:  ال��ن��ص��ر  ج��م��ال 

جانب من التكرمي

الشيخة سارة الصباح مع جمال النصرالله

معهد األبحاث يوقع مع الكلية األسترالية اتفاقية تعاون في مجال النفط 
 وق���ع م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت ل��أب��ح��اث 
العلمية والكلية االسترالية اتفاقية 
تعاون مشتركة في مجال الهندسة 
البترولية والتخصصات التابعة 

إلنتاج النفط.
وأكدت املدير العام للمعهد الدكتورة 
سميرة عمر في مؤمتر صحافي أمس 
األح��د أهمية التعاون املشترك بني 
اجلهتني بهذا الشأن مما يتيح الفرصة 
للهيئة التدريسية والطلبة في الكلية 
االسترالية للمشاركة في أبحاث املعهد 

ذات الصلة بعملية استخراج النفط.
وقالت عمر إن مشاركة األكادمييني 
من الكلية مع الباحثني من مركز أبحاث 
البترول التابع للمعهد يتيح تكامل 
اجلهود واالستفادة من خبرات كال 
الطرفني مضيفة أن أحد أهداف املعهد 
يتمثل في تفعيل التعاون بني قطاعات 
الدولة ذات العالقة بالبحث والتطوير 
وب��ن��اء ال��ق��وى العاملة املتخصصة 
مثل اجلامعات والكليات والهيئات 

البحثية.
ولفتت إلى ضرورة تنسيق العمل 
املشترك ب��ني اجلانبني م��ا م��ن شأنه 
االرتقاء باملعرفة العلمية وتطبيقاتها 
واملساهمة في تأهيل القوى العاملة 

املتخصصة وبناء القدرات الوطنية 
وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ح��ث العلمي 

واالبداع.
من جانبها قالت املدير التنفيذي 
مل��رك��ز أب��ح��اث ال��ب��ت��رول ال��دك��ت��ورة 
مينا معرفي أن تشجيع ه��ذا النوع 

من التعاون مع الكلية االسترالية 
واالستفادة من خبرات األكادمييني في 
مشاركتهم بأبحاث ذات صلة ببرنامج 
إنتاج النفط احملسن للبترول يهدف 
إلى حتسني وزي��ادة اإلنتاج لتحقيق 
الهدف االستراتيجي للقطاع النفطي 

2030 مم��ا ي��ن��درج ض��م��ن ال��رؤي��ة 
املستقبلية للمركز.

وأوض��ح��ت معرفي أن االتفاقية 
تشمل أيضا إع��داد برنامج تدريبي 
وتأهيلي لطلبة هندسة البترول 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي تنظيم احمل��اض��رات 

وورش العمل وال���ن���دوات وت��ب��ادل 
اخل��ب��رات مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
ال��ط��رف��ني وع��ل��ى التنمية ف��ي دول��ة 

الكويت.
ب���دوره أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام ورئيس 
مجلس األمناء للكلية األسترالية في 
الكويت عبدالله الشرهان أهمية هذا 
التعاون الذي يشمل مشاركة أعضاء 
الهيئة التدريسية م��ن قبل الكلية 
األسترالية بالكويت مع باحثني من 
املعهد في مجاالت متعددة خصوصا 

في مجال اكتشاف واستخراج النفط.
وقال الشرهان إن الهدف األساسي 
من هذا التعاون هو دمج طالب الكلية 
في أنشطة معهد األبحاث من خالل 
البرنامج التدريبي امليداني ومشاريع 
التخرج لطالب الكلية االسترالية في 
الكويت مما يؤدي إلى تطوير قدراتهم 

في مجال النفط.
وأش��ار إل��ى أن التعاون من شأنه 
أيضا حتقيق خطة الدولة في تطوير 
الكوادر الوطنية لتتم االستفادة منها 
في س��وق العمل وينصب ذل��ك حتت 
مظلة االتفاقية املبرمة حتى يساهم 
الطرفان في تطوير وخدمة هذا القطاع 

احليوي في الكويت.

 جانب من توقيع االتفاقية

جامعة الكويت تبرم مذكرة تفاهم مع 
نظيرتها القطرية لتعزيز التبادل الطالبي  

أبرمت جامعة الكويت أمس االحد مذكرة 
تفاهم مع جامعة قطر تعنى بتعزيز الروابط 
بني الباحثني واستكشاف ف��رص التعاون 
احملتملة في مجاالت التبادل الطالبي وتطوير 
شبكات البحث العلمي بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
وقال نائب مدير جامعة الكويت لالبحاث 
الدكتور طاهر الصحاف في تصريح صحفي 
ان املذكرة من شأنها تعزيز التعاون البحثي 
بني املؤسسات االكادميية في دول )التعاون( 
ال سيما برنامج مت��وي��ل اجل��ام��ع��ات ال��ذي 
ب���ادرت ال��ي��ه جامعة ال��ك��وي��ت ونظيرتها 
القطرية وسبع جامعات خليجية في وقت 

سابق من العام.
واضاف ان املذكرة التي ابرمها مع نائب 
رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا 
الدكتورة مرمي املعاضيد تتضمن استضافة 
ال��وف��ود ال��زائ��رة وت��ب��ادل العلماء الزائرين 

واقامة برامج ثقافية مشتركة.
واوض���ح ان م��ن ش��أن امل��ذك��رة املستمرة 
خمس سنوات قابلة للتجديد املساهمة في 
زي��ادة ف��رص التدريب بني جامعة الكويت 
ونظيرتها القطرية التي تعد احدى اجلامعات 
ال��رائ��دة في املنطقة مبجال البحث العلمي 

وخدمة املجتمع.
من جانبها قالت مساعد نائب مدير جامعة 
الكويت لالبحاث الدكتورة ليلى معروف في 
تصريح مماثل ان مذكرة التفاهم ستسهم في 
بناء الثقة وتعزيز الروابط بني املؤسسات 

االكادميية في منطقة اخلليج العربي.
وأضافت معروف ان املذكرة ستوفر نتائج 
بحثية ممتازة وموارد لبناء اقتصاد قائم على 
املعرفة مبينة انه ال ميكن للمشاريع البحثية 
عبر احل��دود الوطنية ان تنجح اال بتوحيد 
اجل��ه��ود ب��ني اجلامعات وتعزيز التعاون 

املشترك فيما بينها.
وأفادت ان جناح )نتائج البحوث( ميكن 
تعزيزها بالتعاون مع اجلامعات املوجودة 
في املنطقة عبر جتميع موارد التمويل الفتة 
الى ان جامعات دول )التعاون( تعتبر بيت 
اخلبرة واحملرك الرئيس للبحث والتطوير 

وحتقيق التنمية املستدامة.
وذك��رت ان البرامج التعاونية املشتركة 
ب��ني اجل��ام��ع��ات اخلليجية تشكل فرصة 
حقيقية وض���رورة لتكاتف دول املجلس 
وحتقيق اهدافها وخططها التنموية وتذليل 
امل��ع��وق��ات والتحديات التي تواجهها في 

التحول لالقتصاد القائم على املعرفة.

حسن كمال يثني على 
جهود البلدية في 

القضاء على ظاهرة 
سكن العزاب

ريا�ض عواد 

 أثنى عضو املجلس البلدي ورئيس 
جل��ن��ة محافظة ال��ع��اص��م��ة ف��ي املجلس 
البلدي الدكتور حسن كمال على جهود 
بلدية الكويت في القضاء على ظاهرة سكن 
العزاب في املناطق السكنية وباألخص 
النموذجية وطالب الدكتور كمال معالى 
وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام 
بلدية الكويت، باستمرار العمل وتكثيف 
اجلهود لتطبيق اللوائح والقوانني اخلاصة 
بسكن العزاب في املناطق السكنية، والتي 
ما زال��ت موجودة في العديد من املناطق 
املنوذجية.  وأوض��ح الدكتور كمال إلى 
ض���رورة عمل مسح م��ي��دان��ي للمناطق 
بالتنسيق مع مختار املنطقة واالستجابة 
لشكاوي املواطنني مبوضوعية وب��دون 
تعقيدات وكشف طرق التحايل وتطبيق 
القانون بصرامة والتي انتشرت مؤخراً في 
جميع احملافظات وتسببت في مضايقات 
عديدة للسكان باإلضافة إلى ازدح��ام في 
املنطقة.  باملقابل أوضح د. حسن كمال إلى 
احلاجة إلى حتديد سكن مناسب للعزاب 
في املناطق العمالية أو في مواقع سكنية 
تتوفر فيها احتياجاتهم وتستطيع ان 
تستوعبهم حيث أن أعدادهم كبيرة حسب 

إحصائيات السكانية.

امليع: ال مساس بحقوق موظفي »األشغال« وامتيازاتهم 
في حال نقلهم للهيئة العامة للطرق والنقل البري 

ريا�ض عواد

قال رئيس نقابة العاملني في وزارة 
االشغال العام ناصر امليع ان مسئولي 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
أكدوا بأنه »ال مساس بحقوق موظفي 
ال���وزارة وامتيازاتهم ح��ال انتقالهم 
من ال��وزارة للعمل حتت مظلة الهيئة 
موضحا أن القطاعات املشمولة بالنقل 
من وزارة االشغال العامة الى الهيئة 
هي قطاع هندسة الطرق وإدارة صيانة 
الطرق التابعة لقطاع الصيانة وكذلك 
مختبرات الطرق في املركز احلكومي 

للفحوصات وضبط اجلودة.   
 وأفاد امليع في تصريح صحافي أن 
وفدا من اعضاء مجلس ادارة النقابة قد 
التقى مؤخرا نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
املهندس سعود النقي الذي أبدى تفهمه 
للمخاوف التي أثيرت مؤخرا من قبل 
موظفي االشغال ح��ول الية انتقالهم 
للهيئة التي من املقرر ان تبدأ عملها في 
أبريل املقبل طبقا لقرار مجلس الوزراء 
مشيرا الى ان االجتماع أزال كثيرا من 

اللغط الدائر حول اليه النقل.    
وت��اب��ع امل��ي��ع »حت��رك��ن��ا ج���اء بعد 
ورود كثير من االستفسارات واألسئلة 
للنقابة وملسنا من اإلخ��وان في هيئة 
الطرق حرصهم وخوفهم على مصلحة 

املوظف الصغير قبل الكبير ووعدناهم 
بأن ننقل الصورة إلى موظفى األشغال 
ال��ذي��ن نتحمل م��س��ؤول��ي��ة متثيلهم 
واحلفاظ على مصاحلهم أمام اجلهات 

املختلفة«.
وأش���ار امليع أن اللقاء تطرق إلى 
آلية النقل إذ أوض��ح مسؤولى الهيئة 
أنهم قاموا مبخاطبة الوزارة قبل فترة 
إلع��الن املوظفني ف��ي القطاعات ذات 
الصلة بفتح باب النقل إلى الهيئة من 

خالل التقدمي عبر موقعها اإللكتروني 
أو ب��إرس��ال السيرة الذاتية إل��ي مقر 
ال��ه��ي��ئ��ة م��وض��ح��ا أن ن��ائ��ب رئ��ي��س 
الهيئة املهندس النقي أبدى استعداده 
للتواصل الدائم مع النقابة وممثليها 
للرد على كافة االستفسارات التى ترد 

إليهم من موظفى الوزارة.
وأض��اف اللميع أن ب��اب التقدمي ال 
يزال مفتوحا وأن هيئة الطرق سوف 
تقوم بتوزيع استمارة أخرى على كافة 
املوظفني في القطاعات املعنية ملعرفة 
رغبتهم ف��ي االنتقال إل��ى الهيئة من 
عدمها وهى أمور تبعث على االطمئنان 
وتنبئ ب��ت��ع��اون مثمر خ��الل الفترة 

املقبلة.
وذكر امليع أن مسئولى هيئة الطرق 
اك��دوا لوفد النقابة حرصهم التام على 
ح��ق��وق وام��ت��ي��ازات موظفى األش��غ��ال 
وعدم اإلضرار بتلك االمتيازات فضال عن 
تأكيدهم بأن أبواب املسئولني مفتوحة 
على م��دار الساعة للتواصل م��ع كافة 

املوظفني والرد على أي استفسار لديهم.
وأش��ار امليع إلى أن النقابة تعتزم 
خالل الفترة املقبلة تنظيم عدة فعاليات 
إعالمية في مقر النقابة يشارك فيها 
مسئولى هيئة الطرق للتعريف بآلية 
النقل إلى الهيئة واخلطوات املستقبلية 

ذات الصلة.

 ناصر امليع

تتمات

10 ماليني إذا تخطت 
وتابع ال��دالل : ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون 
بشأن احلفاظ على املواطنة واقتراح بقانون بشأن حماية 
املعلم ، كما مت اقرار اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون 
الرعاية السكنية ملنح القروض االسكانية للمواطنات 

املطلقات واالرامل وغير املتزوجات.  
وزاد ال��دالل : ومت��ت املوافقة على اقتراحني بشأن 
الغاء الفوائد املترتبة على قروض التأمينات االجتماعية 
، واللجنة بحثت طلب رفع احلصانة عن النائب وليد 
الطبطبائي ومت��ت املوافقة عليه  باإلجماع  مبوافقة 

العضو نفسه .

هبطت اضطراريا
وذكر البيان انه مت التنسيق مع اجلهات املعنية في 
املطار لتقدمي مختلف سبل اخلدمات واملستلزمات للركاب 

اثناء فترة االنتظار املقررة للتفتيش.
وأف��اد ان الطائرة مت ادراجها ضمن جدول الرحالت 
املغادرة من قبل اإلدارة العامة للطيران املدني فيما تعكف 
االجهزة االمنية على متابعة كافة التفاصيل املتعلقة 

بالبالغ.
وأعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية إعادة 
جدولة مغادرة طائرة الركاب املدنية التابعة لشركة 
)يورو وينكس( األملانية التي هبطت اضطراريا في مطار 

الكويت الدولي لالشتباه بوجود قنبلة على متنها.
وقالت اإلدارة في بيان صحفي تلقت الوسط نسخة 
منه أم��س األح��د ان اجلهات املعنية في دول��ة الكويت 
اتخذت ما يلزم من إجراءات تفتيش وتدقيق ومت التأكد 

من خلو الطائرة من وجود القنبلة.
وأض��اف البيان ان ب��رج املراقبة في مطار الكويت 
الدولي تلقى في الثامنة صباحا بالغا من طائرة كانت 
تعبر اجواء البالد متجهة إلى أملانيا يفيد باشتباه قائد 

الطائرة بوجود قنبلة على متنها.
وبينت في هذا السياق ان املختصني في برج املراقبة 
نفذوا االج��راءات املتبعة في مثل هذه احلاالت املعتمدة 
دوليا ومحليا بالتنسيق مع اجلهات املعنية في مطار 

الكويت الدولي.
وأشارت إلى اتخاذ االجراءات االمنية ذات الصلة عبر 
التنسيق املباشر بني مركز الطوارئ باملطار واجلهات 
األمنية اذ هبطت الطائرة بسالم ومت توجيهها إلى منطقة 
معزولة مخصصة لهذه احلاالت وبعدها مت إنزال جميع 

الركاب.
يذكر ان الطائرة تقل على متنها 299 راكبا ومتجهة من 

مطار صاللة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن األملانية.

باريت تستضيف
وصرح آيرولت للقناة الفرنسية الثالثة ان »اي رئيس 
اميركي لم يسمح لنفسه باتخاذ ق��رار كهذا«، مضيفا 
»ستكون لذلك عواقب خطيرة )...( حني يكون املرء 
رئيسا للواليات املتحدة ال ميكن ان يكون موقفه حاسما 
واحاديا الى هذا احلد بالنسبة الى قضية مماثلة، يجب 

السعي الى تأمني ظروف السالم«.
وتعكس هذه التصريحات قلق املجتمع الدولي حيال 

استراتيجية ترامب حول امللف االسرائيلي الفلسطيني.
ومتيز ترامب باتخاذ ق��رارات منحازة ج��دا للدولة 
العبرية خصوصا بشأن القدس. فقد وعد خالل حملته 
باالعتراف باملدينة عاصمة السرائيل ونقل السفارة اليها 
من تل ابيب. ويشكل ذلك خطا احمر لدى الفلسطينيني 
الذين يهددون بالتراجع عن اعترافهم باسرائيل في حال 
حدث ذلك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
مقابلة مع صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية السبت ان 
»هذه اخلطوة لن تؤدي الى حرمان الواليات املتحدة من 
اي شرعية للعب دور في النزاع فحسب، بل سيقضي 

على حل الدولتني ايضا«. 


