
استقبل محافظ مبارك الكبير 
اللواء متقاعد محمود بوشهري 
مب��ك��ت��ب��ه ع��ل��ى م�����دار األي����ام 
القليلة املاضية كال من: سفير 
جمهورية اليمن علي منصور 
ب��ن س��ف��اح وسفير جمهورية 
م��وري��ت��ان��ي��ا محمد ول���د داداه 
وسفير جمهورية نيكاراغوا 
محمد ف���رارة الش��ت��ر وسفيرة 
ج��م��ه��وري��ة س��ي��رال��ي��ون حاجا 

أيشاتا طوموس
ومت خ��الل ال��ل��ق��اءات تبادل 
األحاديث الودية التي تناولت 
العالقات الوثيقة التي تربط 
الكويت واليمن موريتانيا و 
نيكاراغوا و سيراليون وسبل 
ت��ع��زي��زه��ا ف��ي ش��ت��ى امل��ج��االت 
خ��اص��ة ف��ي ش���أن احمل��اف��ظ��ات 
وأوج�����ه ال���ت���ع���اون ل��ت��ط��وي��ر 
احمل��اف��ظ��ة واالس���ت���ف���ادة من 

اخلبرات املتبادلة.
وأكد بوشهري للسفراء عمق 
العالقات التي جتمع الكويت 
ودول���ه���م، متمنيا ل��ل��س��ف��راء 
التوفيق والنجاح في جهوده من 
أجل الدفع بالعالقات الصديقة 

إلى آفاق أرحب.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء، شكر 
السفراء محافظ مبارك الكبير 
ع��ل��ى ح���ف���اوة االس��ت��ق��ب��ال، 
وت��ق��دي��ره��م ل��ل��ك��وي��ت أم��ي��را 
وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��ا وال��رع��اي��ة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ال��ب��ع��ث��ات 
الديبلوماسية في البالد، متمنيا 
للكويت وشعبها دوام التقدم 
واالزده�������ار. وث��م��ن ال��س��ف��راء 
ق��وة العالقات الثنائية، آملني 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل��ش��ت��رك 
ودف��ع��ه ال���ى م��ج��االت أرح���ب، 
وتطوير العالقات الثنائية على 
مختلف األصعدة االقتصادية 
والسياحية والثقافية وتبادل 
الزيارات بني اجلانبني مبا يخدم 
امل��ص��ال��ح امل��ش��ت��رك��ة للكويت 

وبالدهم وشعوبهم.

4 سفراء محافظ مبارك الكبير يستقبل 
لبحث الشراكة والتعاون

محافظ مبارك الكبير مستقبال السفير اليمني

»إيتون« تورد حلول اإلضاءة املوفرة  
في استخدام الطاقة جلامعة الكويت

ف�����ازت ش���رك���ة »إي���ت���ون«، 
املتخصصة ف��ي م��ج��ال إدارة 
ال��ط��اق��ة، بعقد ت��وف��ي��ر حلول 
اإلض����اءة املصممة خصيصاً 
ل��ل��م��ب��ان��ي اإلداري������ة جلامعة 
الكويت في مدينة صباح السالم 
اجلامعية بالكويت. وبالعمل 
مع شركة »خ��ب��اري الدولية«، 
ال��ش��ري��ك ال��رئ��ي��س��ي لشركة 
»إي���ت���ون« ف��ي ه���ذا امل��ش��روع، 
س���ت���ورد »إي����ت����ون« وت��رك��ب 
مجموعة من منتجات اإلضاءة؛ 
مبا في ذل��ك “كلوبات” إض��اءة 
صممت وصنعت خصيصاً في 
مصنع »إيتون« في دونكاستر 

باململكة املتحدة.
وقد ُصممت حلول »إيتون« 
خصيصاً لتوفر األداء العالي 
وال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي يحتاجها 
املشروع ولتعزز في الوقت ذاته 
من العناصر اجلمالية للمباني 
بأسلوب مميز وفريد يضاهي 

أبرز القاعات واملباني التعليمية 
العاملية. ويتجسد ذلك من خالل 
التزام »إي��ت��ون« بإجراء أفضل 
االختبارات الداخلية باستخدام 
أفضل معدات املعايرة الضوئية 
في ظروف احلياة احلقيقة. كما 

إن الضمانات وخ��دم��ات الدعم 
التقني اإلضافية التي توفرها 
ال��ش��رك��ة تشكل ح��اف��زاً ه��ام��اً 
للعمالء الختيار حلول »إيتون« 

بثقة وراحة تامة.
وق��ال أش��رف يحيى، املدير 
العام لشركة »إيتون« في الشرق 
األوس���ط: “تعتبر “كلوبات” 
اإلض�������اءة ال���ت���ي ص��م��م��ن��اه��ا 
خصيصاً لهذا امل��ش��روع احلل 
األم��ث��ل ل��ه��ذا املبنى العصري، 
فهي متتاز بالكفاءة في استهالك 
الطاقة واألداء املميز للمساعدة 
في إض��اءة العناصر الهندسية 
ال��ف��ري��دة ل��ه��ذا احل���رم اجل��ام��ي 
ال��ف��ري��د. وسيستفيد احل��رم 
اجلامي مع هذه احللول الرائدة 
التي ستستخدم من قبل آالف 
ال��ط��الب ي��وم��ي��اً، حيث ستوفر 
ج��ودة إض��اءة عالية، وتناسق 
فريد سيساعد على تعزيز املزايا 

اجلمالية لهذه املباني”.

اشرف يحيى
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»احملاسبة« نظم معرضًا تراثيًا ملجلس مديري 
املنظمة اآلسيوية لألجهزة الرقابية 

أق�����ام دي������وان احمل��اس��ب��ة  
م��ع��رض ت��راث��ي ع��ل��ى هامش 
االجتماع ال٥4 ملجلس مديري 
املنظمة اآلس��ي��وي��ة لألجهزة 
الرقابية العليا واملنعقد خالل 
ال��ف��ت��رة م��ن 23-24 يوليو 
اجل���اري مبشاركة نخبة من 
فريق إكسبو 96٥ للمعارض 
التراثية واحلرفية واملبدعني 

الكويتيني.
وأك������د م���ؤس���س ف��ري��ق 
اك��س��ب��و 96٥ ل��ل��م��ع��ارض 
التراثية واحلرفية واملبدعني 
الكويتيني ال��ب��اح��ث محمد 
علي ك��م��ال أن امل��ع��رض نال 
إع��ج��اب ال��س��ادة الضيوف 
من رؤس��اء وأعضاء مجلس 
م��دي��ري املنظمة اآلسيوية 
ل��ألج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة العليا 
ضيوف الكويت مشيرا إلى أن 
مقتنيات أعضاء الفريق والتي 
اطلع عليها الضيوف خالل 
املعرض عكست عمق وأصالة 
ال���ت���راث ال��ك��وي��ت��ي وال��ت��ي 
تضمنت في مجملها مقتنيات 
ال��ب��ي��ت ال��ك��وي��ت��ي ال��ق��دمي 
وصناعة ال��س��دو واحلياكة 
والصناديق اخلشبية وأنواع 
السفن القدمية وصناعتها 
اضافة الى مجموعة رسومات 

من البادية واحلياة البحرية.
وقال كمال أن املسئولني في 
ديوان احملاسبة وعلى رأسهم 

رئيس الديوان باإلنابة عادل 
الصرعاوي أثنوا على املعرض 
وامل��ش��ارك��ني فيه م��ن أعضاء 
الفريق ومقتنياتهم التي تعد 
ث��روة تراثية توثق مراحل 
مهمة في تاريخ الكويت مؤكدا 

أن اجلميع أعربوا عن تقديرهم 
واعتزازهم باملوروث التراثي 
والثقافي والرسالة الوطنية 
التي يؤديها في فريق إكسبو 
96٥  في غرس القيم األصيلة 
في نفوس النشء واحلفاظ 

على تراث اآلباء واالجداد.
وش���دد ك��م��ال على حرص 
الفريق تلبية دع��وات جميع 
اجل��ه��ات احلكومية والغير 
حكومية احمللية واخلارجية 
إلق��ام��ة امل���ع���ارض ال��ت��راث��ي��ة 

ملواصلة ال��دور الوطني الذي 
يؤديه والرسالة التي يهدف 
إليصالها للتعريف بالتراث 
الكويتي األصيل ورف��ع اسم 
ال��ك��وي��ت ف��ي جميع احمل��اف��ل 

احمللية والعاملية.

»معهد دسمان« : اكتشاف نتائج عالج 
خاص جلروح مريض السكرى

ق��ال البروفيسور فهد املال 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل��ق��ط��اع 
االبحاث ورئيس قسم اجلينات 
مبعهد دس��م��ان ل��ل��س��ك��رى، ان 
قطاع االب��ح��اث باملعهد يعكف 
حاليا على التوصل ال��ى عالج 
خاص بجروح مرضى السكرى 
والذى من شأنه تخفيف الكثير 
من االالم واملعاناه عن املرضى، 
وتوقع بروفيسور املال التوصل 
ال��ى ه��ذا النتائج خ��الل فتره 

خمسه سنوات من االن.
واك��د ان ال��وص��ول ال��ى هذه 
النتائج له الكثير من ال��دالالت 
وامل��ؤش��رات ال��واض��ح��ه والتى 
يعكف قطاع االبحاث على العمل 
عليها حيث ب��ات ق��اب قوسني 
او ادن��ى من الوصول لها وذلك 
بفضل املجهودات الكبيره التى 
يقوم بها نحو سبعون باحثا 

علميا يعملون باملعهد.
واض���اف ان م��ن ضمن هذه 
الدالالت واالستنتاجات القويه، 
ع��م��ل امل��ع��ه��د ع��ل��ى اجل��ي��ن��ات 
بطريقه سلسله ه��ذه اجلينات 
وارسالها الى اطباء متخصصني 
الج���راء االب��ح��اث عليها، حيث 
ي��ق��وم ه���ؤالء االط��ب��اء ب��دراس��ه 
البروتينات الناجته عن اجلني 
من حيث شكلها ومواصفاتها 

وحجمها وطريقه عملها.

واوض��ح بروفيسور املال ان 
معهد دسمان للسكري في طريقه 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ع���دة ب���راءات 
اختراع في الفترة القادمة وهو 
م��ا يعد اجن���ازا غير مسبوقا. 
فبعض هذه البراءات لها ادوارا 
عالجيه والبعض االخ��ر منها 
ع��ن ط��ري��ق��ه ع��م��ل لبروتينات 
م��ح��دده داخ���ل جسم االن��س��ان  
ولها دورا كبيرا فى تشخيص 
مرض السكرى. كل هذا من شأنه 
تعزيز املؤشرات واالستنتاجات 
التى مت التوصل اليها والتى 
من شأنها ايضا تعزيز فرص 

التوصل الى عالج نهائي جلروح 
مرضى السكرى.

واش���ار ال��ى استخدام معهد 
دسمان للسكرى كائنات حيه 
مثل الفئران وسمكه ال��زرد فى 
جتاربه العلميه التى يجريها، 
ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر م��ع��ه��د دس��م��ان 
ل��ل��س��ك��ري، وال������ذي أن��ش��أت��ه 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
هو املركز البحثى الوحيد فى 
املنطقه الذى يستخدم هذا النوع 
م��ن االس��م��اك الج���راء االب��ح��اث 
العلميه، وهى تستخدم لدراسه 
تأثير البروتينات واجلينات 
عليها عن طريق هندستها وراثيا 
بحيث يستطيع ال��ب��اح��ث ان 
يرى بوضوح تأثير اجلني عند 

اضافته عليها او ازالته منها.
ك���م���ا أث���ن���ى ب��روف��ي��س��ور 
فهد امل��ال على وض���وح اخلطه 
االستراتيجيه ملعهد دسمان 
وال��ت��ى م��ن شأنها وضعه على 
اخلريطه االقليميه والدوليه فى 
مجال البحث العلمى، وذل��ك ملا 
ميتكله من منظومه بحثيه تقنيه 
على اع��ل��ى مستوى، ومختير 
طبي بحثى عاملى يشمل جميع 
التجهيزات التقنيه، وفريق عمل 
ميتلك الرغبه القويه فى النجاح 
والتطور وميتلك رؤي��ه متكنه 

دائما من العمل واالبداع.|

فهد املال

جانب من املعرض

60 % من مشاريعها داخل الكويت أكثر من 

النجاة اخليرية: نعمل
على محورين أساسيني 

تنمية اإلنسان والبنيان 
أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
االدارة ف��ي جمعية النجاة 
اخل��ي��ري��ة ال��دك��ت��ور / رشيد 
احل��م��د - أن اجلمعية تقوم 
بتنفيذ مجموعة من املشاريع 
االجتماعية واإلنسانية الرائدة 
داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا ، 
الفتا ان املشاريع التي تنفذها 
داخ����ل ال��ك��وي��ت ت��ص��ل ألكثر 
من %60 من أعمالها ، والتي 
ت��ش��م��ل امل��س��اع��دات ورع��اي��ة 
االسر الفقيرة وصرف الزكاة 
والصدقات حسب مصارفها،إلى 
جانب امللتقيات واحملاضرات 
والندوات وتنظيم ورش العمل 
واملؤمترات وتعزيز التواصل 
احلضاري بني اجلاليات املقمية 
على أرض الكويت م��ن كافة 

الدول واألديان واألعراق.
وأض����اف احل��م��د: أعمالنا 
خ��ارج الكويت ت��ق��ارب نسبة 
%40 من األعمال اخليرية تنفذ 
خارج الكويتأيضا ، ومنها الى 
جانب املشاريع التنموية من 
قرى انسانية ومراكز اسالمية 
ومشاريع تعليمية ، وأنشطة 
اجتماعية متميزة منها كفالة 
األيتام ورعاية االسر الفقيرة 
وأب��ن��اء الالجئني ف��ي مختلف 
ال��دول. وال يقتصر دورنا فيها 
على توزيع الكفاالت فقط بل 
ن��ح��رص أن ي��ك��ون لنا بصمة 
واض���ح���ة ف���ي ح��ي��اة اليتيم 
ب��رع��اي��ت��ه��م، ك��ذل��ك ن��زوره��م 
ف��ي امل�����دارس ون��ط��م��ئ��ن على 
مسيرتهم التعليمية ونتابع 
حالتهم ، وندعمهم في احلصول 
على تعليم أفضل ونوفر لهم 
احل��ق��ي��ب��ة امل��درس��ي��ة ون���وزع 
عليهم كسوة وعيدية اليتيم 
ون��ق��ي��م األن��ش��ط��ة الترفيهية 

بحضور األمهات.
وت���اب���ع د. رش��ي��د احل��م��د 
: ك���ذل���ك ن��ه��ت��م ب��األن��ش��ط��ة 

اإلجتماعيةاخلاصة بتنمية 
امل���ه���ارات وص��ق��ل اخل��ب��رات 
واك��ت��س��اب معلومات جديدة 
لتمكني األف���راد من التخطيط 
والنجاح في حياتهم العملية 
، ونهتم بالقضايا التي متس 
املجتمعات مثل محو األمية 
ونشر العلم بجانب االهتمام 
بالبيئة وكيفية احملافظة عليها 
وك��ان لهذه االس��ه��ام��ات دوراً 

فعاالً داخل وخارج الكويت.
مؤكداً أن اجلمعية ال تغفل 
واق��ع ال��ظ��روف التي تعيشها 
املجتمعات الفقيرة، بل تسعى 
ب��ك��ل ق���وة ل��ت��خ��ري��ج ط��اق��ات 
بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة 
على اإلنتاج والعطاء وتساهم 
بشكل ف��ع��ال ف��ي دف���ع عجلة 
التنمية وال��ت��ق��دم واالزده���ار 
فنحن نعمل ع��ل��ى محورين 
أس��اس��ي��ني ت��ن��م��ي��ة اإلن��س��ان 
وال��ب��ن��ي��ان، وت��ق��ي��م ال��ن��ج��اة 
اخل��ي��ري��ة ك��ذل��ك امل��س��اب��ق��ات 
القرآنية وتقيم احمل��اض��رات 
ال��ك��ب��رى وال��ت��ي ي��ش��ارك بها 
اآلالف وتهتم بتنظيم الفعاليات 

االجتماعية املختلفة.

رشيد احلمد

احملافظ مجتمعاً مع سفير موريتانيا

تتمات

10 ماليني
وذك����رت ان ال��ع��ق��د يتضمن كذلك 
مراقبة أداء وك��ف��اءة امل��وط��ن البيئي 
لألحياء املائية وتقدمي تقارير دورية 
للهيئة العامة للبيئة وإدارة وتشغيل 

األنظمة االلكترونية والكهربائية.
وبينت ان العقد يتضمن ايضا ادارة 
وتشغيل االنظمة امللحقة باملشروع مثل 
أنظمة )االسكادا( والتحكم في املرور 
وتشغيل وصيانة شبكات األلياف 
الضوئية وصيانة البنية التحتية 
والكاميرات اخلاصة مبحطات وزن 

الشاحنات وتشغيلها.
وأف��ادت أن العقد سيتضمن توفير 
ف��رص عمل للعمالة الوطنية وفق 
النسب املنصوص عليها في القوانني 
احمل��ل��ي��ة وت��أه��ي��ل ال���ك���وادر الوطنية 
واكسابها اخلبرات الالزمة في أعمال 
إدارة وتشغيل اجل��س��ور البحرية 

والبرية.
وقالت ان املرحلة النهائية لتوقيع 
العقد تتطلب مراجعة اجلهات الرقابية 

مثل دي��وان احملاسبة وإدارة الفتوى 
والتشريع اضافة الى ان توقيع مثل 
تلك العقود تخضع لرقابة مجلس األمة 

والسادة أعضاء املجلس.  

»الشؤون« تلغي
حت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات وت��ف��ادي وقف 

مساعداتهم في شهر سبتمبر. 
وبّينت الفيلكاوي أن إجمالي َمْن مت 
صرف مساعداتهم هذا الشهر بلغ 36 
ألف و358 حالة من أصل ما يقارب 43 
ألف حالة تستحق املساعدات، مشيرة 
إلى وجود 6 آالف حالة سيتم الصرف 
لها ه��ذه األي��ام بناء على ق��رار متديد 
املهلة، أما البقية الذين مت وقف الصرف 
عنهم ف��ذل��ك بسبب تغير ظروفهم 
األسرية، وعدم توافق الظروف اجلديدة 

مع قانون املساعدات.

بوريس جونسون
وسيتسلم جونسون منصبه رسميا 

اليوم االربعاء بعد ان تنهي ماي اخر 
جلسة مساءلة برملانية لها ظهرا للتوجه 
ال��ى قصر )باكينغهام( إلب���الغ ملكة 
ال��ب��الد إليزابيث الثانية برحيلها ثم 
يتبعها جونسون ليطلب من امللكة اإلذن 

بتشكيل حكومة جديدة حتت قيادته. 

»الصحة«
وبني ان هناك تنسيق مع السلطات 
الصحية ال��س��ع��ودي��ة لنقل املرضى 
الكويتيني الذين قد يحتاجون دخول 
مستشفى علما ان التنسيق لنقل 
املرضى يشمل جميع املستشفيات في 
مكة املكرمة اضافة الى السماح للكوادر 
الطبية الكويتية مبتابعة املرضى 

الكويتيني عقب دخولهم املستشفى.
وأك�����د ال���ش���م���ري ض������رورة اخ��ذ 
التطعيمات الالزمة قبل املغادرة الى 
احلج قبل السفر بعشرة ايام احلرص 
على استالم بطاقة التطعيم وتقدميها 
عند الطلب في املراكز احلدودية للملكة 

العربية السعودية.

تركيا حتذر
وكان مجلس العالقات اخلارجية 
ب��االحت��اد االوروب����ي اتخذ منتصف 
ي��ول��ي��و اجل����اري ب��ع��ض اخل��ط��وات 
والقرارات ردا على عمليات التنقيب 
التي تقوم بها تركيا في شرق البحر 
امل��ت��وس��ط وال���ت���ي اع��ت��ب��ره��ا “غير 

شرعية«. 
وتضمنت القرارات اقتطاع جزء من 
األموال التي يقدمها االحتاد لتركيا قبل 
انضمامها لالحتاد ومراجعة انشطة 
البنك االستثماري األوروبي لإلقراض 
في تركيا وتعليق احملادثات اجلارية 
ب��ني تركيا واالحت���اد بشأن اتفاقية 
الطيران وع��دم عقد مجلس الشراكة 
واجتماعات أخ��رى رفيعة املستوى 

جتري في اطار احلوار بني الطرفني.
وي��ش��ه��د ش���رق ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط 
توترا بني تركيا من جانب واليونان 
وقبرص من جانب آخر مع بدء عمليات 
استكشاف عن النفط والغاز في تلك 

املنطقة.  

تتمات


