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«احرس الوطني» يطلق شراكة مع «الداخلية» بن مشروعي «واعي» و«وياكم» للوقاية من امخدرات

ب����رع����اي����ة وك����ي����ل اح����رس
الوطني الفريق ال��رك��ن مهندس
هاشم الرفاعي وحضور امعاون
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات وال���ت���دري���ب ال��ل��واء
الركن فالح شجاع فالح ،دشنت
مديرية التوجيه امعنوي شراكة
ب��ن ام��ش��روع ال��ت��وع��وي الشامل
ف��ي اح���رس ال��وط��ن��ي ”واعي“،
وام��ش��روع التوعوي للوقاية من
ام��خ��درات (وي��اك��م) ف��ي اإدارة
ال��ع��ام��ة مكافحة ام���خ���درات في
وزارة الداخلية ،ب��دءا محاضرة
”امخدرات ف��ي ال��ك��وي��ت دائ��ل
وأرقام“ ،بالقاعة ام��رك��زي��ة في
م��ب��ن��ى ال��ف��ري��ق ن��اص��ر ال��دع��ي،
م��ش��ارك��ة م��دي��ر اإدارة العامة
مكافحة ام��خ��درات العميد بدر
محمد الغضوري ،والدكتور عايد
احميدان اخبير الدولي في مجال
امخدرات وعدد من ضباط وزارة
الداخلية.
وأك�����د ال���ل���واء ف���ال���ح ش��ج��اع
أن مواجهة ام��خ��درات والتوعية
مخاطرها حظى باهتمام بالغ من
قبل القيادة العليا للحرس الوطني
مثلة في سمو الشيخ سالم العلي
رئيس احرس الوطني ،و الشيخ

جانب من احضور

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يكرم د .عايد احميدان

مشعل اأحمد نائب رئيس احرس
الوطني ،متابعة من وكيل احرس
الوطني الفريق ال��رك��ن مهندس
هاشم الرفاعي ،مشيرا إلى تسخير
كافة اإمكانيات من اج��ل حماية

امنتسبن من تلك اآف��ة السلبية
عبر حمات التوعية واأنشطة
الهادفة طوال العام.
وأك���د العميد ب��در الغضوري

عن أي حالة تعاطي مخدرات وبث
ال��وع��ي ب��خ��ط��ورة آف��ة ام��خ��درات
وام��ؤث��رات العقلية ب��ن صفوف
ال��ش��ب��اب واس���ت���غ���ال وس��ائ��ل
اإع��ام اجديد ومواقع التواصل

أهمية التعاون بن كافة أجهزة
الدولة للتوعية بآثار امخدرات،
وإيجاد آليات جديدة مواجهة تلك
السموم وال��وق��اي��ة منها وكيفية
اكتشاف التعاطي امبكر واإباغ

اختتام فعاليات ااجتماع اخامس للجنة التعاون العسكرية الكويتية التركية
اختتمت صباح اليوم فعاليات ااجتماع
اخامس للجنة التعاون العسكرية الكويتية
التركية ،وال��ذي عقد في هيئة العمليات
واخطط خال الفترة  10_9أكتوبر . 2018
ح��ي��ث م ت��وق��ي��ع خ��ط��ة ع��م��ل ال��ت��ع��اون
ال��دف��اع��ي  2019ب��ن اج��ان��ب الكويتي
برئاسة م��ع��اون رئ��ي��س اأرك���ان العامة
لهيئة العلميات واخ��ط��ط ال��ل��واء الركن
محمد عبدالله الكندري  ،واجانب التركي
برئاسة رئيس قسم ال��ش��ؤون اخارجية
برئاسة اأرك��ان التركية الصديقة العميد
اوم��وت يلديز .ويأتي توقيع ه��ذه اخطة
استمرارا ً لإتفاقيات والتنسيق العسكري
لتوحيد وتطوير امفاهيم ولتحقيق منظومة
عمل موحدة وتهدف إلي حقيق امزيد من
التنسيق واإن��س��ج��ام وت��ب��ادل اخ��ب��رات
وتوحيد اجهود .
وح��ض��ر اإج��ت��م��اع م��دي��ر العمليات
امشتركة العميد ال��رك��ن محمد الظفيري
 ،وام��ل��ح��ق العسكري جمهورية تركيا
الصديقة العقيد بهتيار ارن وعدد من كبار
ضباط اجيش.

لقطة جماعية للمشاركن في ااجتماع

برنامج التبادل الطابي في «العلوم اإدارية» يستقبل
طالب ًا مشارك ًا من اجامعة اأمانية
استقبل العميد امساعد للشئون
الطابية ف��ي كلية العلوم اإداري���ة
بجامعة الكويت د.ن��اي��ف الشمري،
وم��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ت��ب��ادل الطابي
د .ياسر الكليب ،الطالب Niklas
 Rungeام��ش��ارك ببرنامج التبادل
الطابي من اجامعة اأمانيةGoethe
 Universityل��ل��دراس��ة بالفصل
ال��دراس��ي اأول م��ن ال��ع��ام اجامعي
 2019/2018بكلية العلوم اإدارية.
وأوضح د.نايف الشمري أن الكلية
على أم ااستعداد استقبال امزيد
من الطلبة امشاركن من اجامعات
ال��دول��ي��ة ض��م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ب��ادل
الدولية امبرمة مع الكلية والتي تشمل
بلدان مختلفة في أنحاء العالم.
وم��ن جانبه أك��د د.ي��اس��ر الكليب
أن للتبادل ال��ط��اب��ي أهمية كبيره

الشمري والكليب يستقبان الطالب امشارك

كونه يتيح الفرصة لزيادة التحصيل
اأك��ادم��ي ،والتقريب ب��ن الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة ،ون��ش��ر روح
ال��ت��ع��اون وال���ود ب��ن ام��ش��ارك��ن في
برنامج التبادل الطابي.
وأش��ار د .الكليب أن إجمالي عدد
الطلبة الذين استقبلتهم الكلية قد وصل
منذ تفعيل برنامج التبادل الطابي في
العام اأك��ادم��ي  2007/2006إلى
( )147طالب وطالبة موجب عدد
اتفاقيات التبادل الطابي امبرمة إلى
حينه مع ( )24جامعة دولية معتمدة.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ق���ام ف��ري��ق
البرنامج بالترحيب بالطالب متمنين
له التوفيق في جربته العلمية بكلية
ال��ع��ل��وم اإداري�����ة وااس��ت��م��ت��اع بها
باحرم اجامعي الكويتي والتعرف
على الثقافة الكويتية.

لنشر الوعي البيئي لدى اأطفال والناشئة

مشروع «أمنية» البيئي يطلق تعاون ًا جديد ًا
مع «املكية البريطانية للتعليم امبكر»

مشروع أمنية البيئي يحط رحاله في املكية البريطانية للتعليم امبكر

ضمن حماته امتواصلة في
نشر القيم البيئية ل��دى طاب
ام��دارس ،أطلق مشروع ”أمنية“
البيئي تعاون جديد مع ”املكية
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة للتعليم امبكر“
بهدف نشر ال��وع��ي البيئي لدى
اأط��ف��ال وال��ن��اش��ئ��ة ،وج���اء ذلك
ضمن لقاء جمع بن حنان امطوع
صاحبة هذا الصرح التعليمي مع
مؤسسي امشروع سناء الغماس
وف������رح ش���ع���ب���ان ،وح���رص���ت
بوضع ح��اوي��ات ”أ ُمنية“ لدي
تلك امؤسسة التربوية من أجل
تفعيل ال��ف��رز للنفايات وتعليم
ااطفال أهمية جميع الباستيك
في حياتهم.
وعبرت أحد مؤسسي مشروع
”أمنية“ س��ن��اء ال��غ��م��اس عن
سعادتها الغامرة بالتعاون البيئي
اج��دي��د ال���ذي سيفتح أف���اق من
توسيع مساحة استقطاب امداراس
والهيئات التعليمية واأكادمية
في بلدنا احبيبة الكويت بهدف
إشراكهم في مشاريعنا البيئية

ااجتماعي إيصال الرسالة إليهم
 .مشيرا إل��ى رص��د أرق���ام حاات
اإدم��ان وأع��داد امتعاطن والعمل
باستمرار على تقليصها .
وص��اح��ب اح��اض��رة معرض

ت���وع���وي ع���ن ام���خ���درات يشمل
احقائب التعريفية بامواد امخدرة
وأدوات التعاطي  ،إض��اف��ة إلى
ع��رض الكتيبات والبروشورات
التوعوية.

وع��ق��ب اح��اض��رة ك��رم وكيل
اح���رس الوطني الفريق الركن
مهندس هاشم الرفاعي في مكتبه
بالرئاسة العامة للحرس الوطني
العميد بدر الغضوري.

رئيس اأركان بحث مع نظيره التركي
امواضيع امشتركة

الفريق الركن محمد خالد اخضر يستقبل العميد أوموت يلديز

استقبل رئيس اأرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخضر مكتبه صباح أمس رئيس
قسم الشؤون اخارجية برئاسة اأرك��ان التركية
العميد أوموت يلديز  ،مناسبة زيارته للباد .
حيث م خ��ال اللقاء تبادل اأح��ادي��ث الودية
 ،وبحث اج��وان��ب امتعلقة ضمن محور الزيارة
ومناقشة أه��م اأم���ور وام��واض��ي��ع ذات ااهتمام

امشترك  ،وسبل تعزيزها وتطويرها بن البلدين
الصديقن .
وحضر اللقاء معاون رئيس اأرك���ان العامة
لهيئة العلميات واخطط اللواء الركن محمد عبدالله
الكندري  ،ومدير العمليات امشتركة العميد الركن
محمد عبدالعزيز الظفيري واملحق العسكري
جمهورية تركيا الصديقة العقيد بهتيار ارن.

جامعة الكويت منح درجة الدكتوراه
في الكيمياء للباحث عبد الرحمن عابي
اج���ت���از ط��ال��ب ال���دك���ت���وراه
عبدالرحمن عابي اختبار مناقشة
رسالة الدكتوراه امقدمة لكلية
ال���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا استيفاء
م��ت��ط��ل��ب��ات درج����ة ال��دك��ت��وراه
لقسم الكيمياء بجامعة الكويت،
وأش��رف على الرسالة الدكتور
ط��ال فهد العازمي عضو هيئة
ال��ت��دري��س ب��ق��س��م ال��ك��ي��م��ي��اء،
واحكمن بلجنة اامتحان والتي
تتكون من متحنن داخلين من
القسم العلمي والتي ترأستها
اأس���ت���اذة ال���دك���ت���ورة ن��وري��ة
ال��ع��وض��ي ،مشاركة اأعضاء
اممتحنن اأستاذ الدكتور نادر
اجال واأستاذ الدكتور صالح
ام��وس��وي ،واح��ك��م اخ��ارج��ي
Prof. Luis Garcia
وذلك بحضور عدد من أعضاء
هيئة التدريس وطلبة الدراسات
العليا بالقسم العلمي ،وتكمن
أه��م��ي��ة ال���دراس���ة ف��ي اكتشاف
مركبات متنوعة تدعى Pillar
 )n( arenesوهي تعتبر نوع
من أنواع امركبات احلقية ذات

عبدالرحمن عابي مع جنة اإشراف

احجم الكبير وال��ت��ي وج��د لها
أهمية كبيرة في علم الكيمياء.
وف�����ي ه�����ذه ال�����دراس�����ة م
ح��ض��ي��ر م��رك��ب��ات أح���ادي���ة،
ثنائية وخماسية مجموعات
الهيدروكسيل الفعالة مركبات
 Pillar[n]areneعن طريق
إعداد وحضير بيارينز كدعامة
حتوي على درج���ات متفاوتة

من مجموعات البنزين أوا ،ثم
تتم ازالتها عن طريق الهدرجة
التحفيزية .وق���د م التعرف
على شكل وهيكلة هذه امركبات
احلقية ال��ك��ب��ي��رة باستخدام
حليل مطياف الكتلة  ،وطيف
ال��رن��ن امغناطيسي باإضافة
الى دراسة الشكل البلوري لهذه
امركبات.

تتمات

مطالبات بالعفو

طفلة تشارك في احملة البيئية

للحد من اأخطار البيئية ،مثمنة
بهذا اجانب دور وجهود حنان
امطوع ومساهمتها الفاعلة بالعمل
على غ��رس ثقافة الوعي البيئي
لدى اأطفال.
وش��ددت الغماس على أهمية
التعاون مع امؤسسات التربوية،
وناشدت وزير التربية والتعليم

د .حامد العازمي على أهمية تبني
تواجد مشروع ”أ ُمنية“ بامدارس،
افتة إلى إننا على أم ااستعداد
للتعاون بشكل رسمي واخطة
لدينا واضحة وكل مانحتاجه هو
التنفيذ بدعمهم وتفعيل احملة
ب��ط��رق صحيحة وم��ف��ي��دة نحو
حقيق رؤية كويت جديدة.

اموضوع على امجلس للنقاش وللتصويت عليه
في اول جلسة بدور اانعقاد امقبل امقررة في 30
أكتوبر اجاري .
وق��ال��ت ام��ص��ادر ل ” ال��وس��ط ”  :ان ال��ن��واب
اإص��اح��ي��ن منقسمون ف��ف��ري��ق ي���رى ض���رورة
استعجال اللجنة التشريعية ف��ي نظر مصير
عضوية احربش والطبطبائي وان يتضمن عدم
اسقاطها  ،وفريق آخر دعا الى ان يتم اجاز قانون
العفو الشامل اوا والتصويت عليه في اول جلسة
مقبلة قبل نظر عضوية احربش والطبطبائي على
امل موافقة امجلس على العفو الشامل وبالتالي لن
يكون هناك داع للتصويت على عضوية نواب دخول
امجلس .
في سياق متصل أكدت مصادر نيابية ل ” الوسط
” ان استجواباً ثانيا سيقدم لرئيس الوزراء سمو
الشيخ جابر ام��ب��ارك  ،بعد مناقشة ااستجواب
اأول امقدم لسموه و ال��ذي سيناقش في اجلسة

اافتتاحية ،وقالت امصادر ”ان استجواب رئيس
ال��وزراء سيحصل على توقيع  10نواب على كتاب
ع��دم التعاون  ،وال��ع��دد في زي��ادة بسبب تدهور
اأوضاع .
واش��ارت امصادر الى ان اي تعديل وزاري لن
يثني ن��واب امعارضة عن ع��دم التعاون مع سمو
الشيخ جابر امبارك ان أعن النواب حاليا تنظر
الى اانتخابات امقبلة واستجواب رئيس احكومة
مرتبط بتلك اانتخابات فهذا امجلس ق��ارب على
اانتهاء اما بانتهاء مدته او بحله وكل نائب يريد
تسجيل موقف قبل انتهاء امجلس احالي .
وقالت امصادر ان اأي��ام امقبلة ستشهد اعادة
بعض اجناسي امسحوبة قبل بدء دور اانعقاد
في محاولة لتفكيك استجواب رئيس ال���وزراء ،
وهناك مؤشرات إلى إمكانية وجود عفو خاص على
نواب دخول امجلس بحيث تبقى عضوية احربش
والطبطبائي في هذا امجلس احالي فقط ثم بعد
انتهاء مدته او حله يتم شطبهما اذا ترشحا في
اانتخابات امقبلة .

