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تعد رافداً أساسي ًا في مجالي الطب والهندسة

العازمي :جامعة الخليج من أكبر إنجازات
المجال التعليمي
كتب حم�سن الهيلم:
�أكد وزير الرتبية وزير التعليم
ال��ع��ايل د .ح��ام��د ال��ع��ازم��ي �أن
جامعة اخلليج املنبثقة من مكتب
الرتبية العربي ملجل�س التعاون
اخلليجي تعد من �أكرب االجنازات
التي متت يف املجال التعليمي،
وانها تعد رافد ًا ا�سا�سي ًا يف جمايل
الطب والهند�سة.
و�أ���ش��ار د .ال��ع��ازم��ي يف كلمته
الرتحيبية ل��ل��وف��ود اخلليجية
امل�شاركة يف اجتماع جمل�س �أمناء
جامعة اخلليج العربي  84املنعقد
�صباح �أم�س ،الى متنياته لرئا�سة
جمل�س الأمناء ممثلة بوكيل وزارة
التعليم العايل د� .صبيح املخيزمي
بالتوفيق وا�ستمرار العمل يف دول
جمل�س ال��ت��ع��اون م��ن خ�لال عقد
االجتماعات الدورية  ،االمر الذي
يعد اجناز ًا كبري ًا يخدم دول جمل�س
التعاون كافة .
و�أردف قائالً :على مدى  38عام ًا
م�ضيت كان االعداد لهذه اجلامعة
�أمر ًا م�رشف ًا يف واقع االمر وانعكا�س ًا
قوي ًا لتعزيز اوا��صر التعاون،
م�شيد ًا بح�ضور الوفود امل�شاركة
ومتمني ًا ان ينعك�س االجتماع
ايجابيا على م�سرية اجلامعة ،
كما اعرب عن متنياته بالتوفيق
واال�ستمرار بالعمل ال���د�ؤوب يف
جامعة اخلليج.
ومن جهته ذكر وكيل وزارة التعليم

• جانب من اجتماع مجلس أمناء جامعة اخلليج العربي

العايل د�.صبيح املخيزمي �أنه مت
عقد اجتماع الـ 84ملجل�س امناء
جامعة اخلليج العربي بح�ضور
اال���ش��ق��اء م��ن وف���ود دول جمل�س
التعاون وال �شك ان هناك تعاون ًا
م��ث��م��ر ًا ا�ستمر طيلة ال�سنوات
املا�ضية وق��د نتج عن االجتماع
جملة من التو�صيات والقرارات

تتعلق باعتماد ب��رام��ج و�إق���رار
ميزانيات ومعاجلة بع�ض �أوجه
الأمور التي حتتاج الى تطوير يف
اجلامعة كما �أننا قمنا باالطالع
على �إجنازاتها التي ت�سري باالجتاه
ال�سليم ,متمني ًا اال�ستمرار بهذا
العمل بقيادتها الى الأف�ضل.
وحول م�ستجدات اجلامعة �أ�شار د.

خالل لقائه معهم في معسكري التحرير والصمود

الرفاعي لفرق الطوارئ :حافظوا
على الصورة المشرفة للحرس

محليات

املخيزمي الى وجود بع�ض الربامج
التي من املقرر اعتمادها ومت خالل
االجتماع طلب بع�ض اال�ستي�ضاحات
والدرا�سات التي �سيتم تقدميها يف
االجتماع املقبلة يف مار�س املقبل
يف �سلطنة عمان او اذا مت اعتمادها
�سيتم ط��رح��ه يف ب��داي��ة ال�سنة
الدرا�سية املقبلة.

خالل اجتماع «تنفيذي وزراء العدل العرب»

العفاسي :الكويت تقدمت بمشروع
قانون عربي لمنع خطاب الكراهية
قال وزير العدل وزير الأوقاف
وال�������ش����ؤون اال���س�لام��ي��ة فهد
العفا�سي� ،إن الكويت تقدمت
مب����شروع ق��ان��ون عربي ملنع
خطاب الكراهية خالل اجتماع
املكتب التنفيذي لوزراء العدل
العرب.
و�أ�ضاف العفا�سي الذي تر�أ�س
االج��ت��م��اع يف ت����صري��ح ،ان
م�رشوع القانون ي�أتي �ضمن
م�شاريع قوانني ا�سرت�شادية
�سيتم عر�ضها للموافقة عليها
�ضمن �أع��م��ال ال���دورة ال��ـ 34
ملجل�س وزراء العدل العرب.
و�أك����د ان م��ن ���ش���أن م�رشوع
القانون حال اجازته تعزيز
التكامل والت�أ�سي�س لوحدة
ع��رب��ي��ة ،م�����ش�ير ًا �إل���ى �أنهم
اعتمدوا خالل االجتماع نتائج
اللجان الفنية امل�شكلة من
خرباء وزارات العدل والداخلية
العرب لبحث م�س�ألة جترمي
دفع الفدية يف �سياق مراجعة
لالتفاقية العربية ملكافحة
االره����اب ومت��وي��ل��ه يف �إط���ار
اجلهود الدولية للق�ضاء على
هذه الآفة فكري ًا ومادياً.
وا���ض��اف انهم ناق�شوا وثيقة
امل���رك���ز ال��ع��رب��ي للبحوث

• فهد العفاسي مترئسا ً االجتماع

القانونية والق�ضائية عن
�أعماله للعام احل��ايل للدورة
 34ملجل�س وزراء العدل العرب
متهيد ًا العتمادها ،ف�ضال عن
اعتماد جدول اعمال املجل�س
والذي يعقد مب�شاركة  18وزير
عدل عربياً.

و���ش��ارك يف اج��ت��م��اع املكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العدل
ال��ع��رب رق���م  63باخلرطوم
ب��ج��ان��ب ال���ك���وي���ت ك���ل من
االردن وال��ع��راق وقطر وجزر
القمر وتون�س وال�سعودية
وال�سودان.

أعلنت أن الحكومة ستقوم بسحب «تطوير الحرير والجزر»

«األولويات البرلمانية» :سنخاطب جميع
النواب واللجان لمعرفة أولوياتهم
كتب حمد حمدان:

• هاشم الرفاعي متحدثا ً

كتب حم�سن الهيلم:

�شهدتها الكويت م�ؤخراً.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقائه معهم يف
مع�سكري التحرير وال�صمود.
وح���ث ال��وك��ي��ل رج���ال احلر�س
الوطني على موا�صلة التدريب
واحلفاظ على امل�ستوى املتميز
واال�ستفادة من املواقف املختلفة
ليتمكنوا من القيام بالواجبات
املنوطة بهم يف خمتلف الظروف

�أ�شاد وكيل احلر�س الوطني الفريق
الركن ها�شم الرفاعي بامل�ستوى
املتميز ال��ذي �أظ��ه��ره منت�سبو
احلر�س الوطني من وحدات وفرق
ال��ط��وارئ التي �ساندت جهات
الدولة الع�سكرية واملدنية يف
التعامل مع تداعيات الأمطار التي

والأج�����واء وع��ل��ى �أك��م��ل وج��ه،
وطالبهم مبوا�صلة البذل والعطاء
لتحقيق ما يطمح �إليه احلر�س
ال��وط��ن��ي يف وث��ي��ق��ة الأه����داف
اال�سرتاتيجية « 2020الأمن �أوال»
يف الو�صول �إلى اجلاهزية الكاملة
ملواجهة �أي خماطر �أو تهديدات
واحلفاظ على ال�صورة امل�رشفة
للحر�س الوطني.

�أو�ضح رئي�س جلنة الأولويات
النائب �أحمد الف�ضل �أن اللجنة
اجتمعت �أم�س وا�ستعر�ضت م�شاريع
بقوانني مقدمة من احلكومة علما
ب�أنها ق��دم��ت يف دور االنعقاد
املا�ضي  32م�رشوعا و�أق��ر منها
م�رشوعان هما ال�سجل العيني
وت��ع��ار���ض امل�����ص��ال��ح ,وبقية
امل�شاريع معرو�ضة على اللجان
الربملانية وهناك جلان جهزت
بع�ض التقارير وخ�صو�صا املالية
وال�صحية والداخلية والدفاع.
وقال الف�ضل عقب اجتماع اللجنة:
«�سنقوم مبخاطبة جميع النواب
مل��ع��رف��ة اق�تراح��ات ك��ل نائب
على ح��دة ث��م نخاطب اللجان
ملعرفة �أولوياتها ال�ستمزاج ر�أي
ال�سلطتني من �أجل الدفع بالقوانني
الأكرث توافقا� ,أما القوانني التي
يوجد عليها تباين فيجب تقريب
وجهات النظر قبل طرح امللفات
يف قاعة عبدالله ال�سامل حتى ال
ترد احلكومة القوانني مثل تقاعد
الع�سكريني �أو التقاعد املبكر،
حيث متت املعاجلة للقانونني.
وا�ضاف� :أن رئي�س اللجنة املالية
�صالح خور�شيد يبذل جمهودا
لالنتهاء من قانون خف�ض �سن
التقاعد وجتاوز البنود اخلالفية
و�إن متكنت اللجنة املالية من
جتهيز تقرير خف�ض �سن التقاعد

المعتوق :وجود أكثر من  810ماليين جائع حول العالم ينذر بمشكلة كبيرة

«الخيرية اإلسالمية العالمية» تدشن
جدارية «إنسانية واحدة ضد الجوع»
كتب �أحمد يون�س:
د�شنت الهيئة اخلريية الإ�سالمية،
العاملية م�ساء �أم�س الأربعاء،
ج��داري��ة «�إن�سانية واح���دة �ضد
اجلوع» ،بحديقة ال�شهيد ،وذلك

�ضمن مبادرة اطعام مليار جائع،
والتي اطلقتها منذ ب�ضعة �أيام.
وق��ال رئي�س الهيئة ،امل�ست�شار
ب��ال��دي��وان الأم��ي��ري ع��ب��د الله
امل��ع��ت��وق� :إن امل��ب��ادرة ج��اءت
فكرتها خالل م�ؤمتر تعزيز ال�سلم

العاملي يف وا�شنطن وبادرنا ب�أن
نقيم م�ؤمتر اطعام مليون جائع
حول العامل لتنطلق من الكويت
بعد ان ا�ست�أذنا �صاحب ال�سمو �أمري
البالد الذي رحب بالفكرة ووافق
ان تكون حتت رعاية �سموه.

• أثناء تدشني جدارية «انسانية واحدة ضد اجلوع»

(تصوير مبارك املهلهل)

و�أ���ض��اف املعتوق على هام�ش
تد�شني اجلدارية انه بعد ان �أعلنا
عن املبادرة ب�شهر ك�شف رئي�س
منظمة الغذاء العاملي ب�أن هناك
اكرث من  810ماليني جائع حول
العامل ،وهذا �إنذار بوجود م�شكلة
كبرية حتتاج �إلى حل ،م�ؤكد ًا �أن
املبادرة �أعلنت عن اطعام مليار
جائع حول العامل قبل الك�شف عن
تلك الإح�صائية.
و�أو�ضح انه متت دع��وة �أك�ثر من
 130منظمة مانحة حملية ودولية
جميعها لبت النداء ،وخ�صو�ص ًا
امل��ن��ظ��م��ات غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة
املانحة.
وبدوره �أكد مدير الهيئة اخلريية
اال�سالمية العاملية بدر ال�سميط ان
اال�سبوع املقبل �سي�شهد بالكويت
تظاهرة �إن�سانية عاملية تطرح من
خاللها ق�ضية اجلوع ،مو�ضحا �أن
التوقيع على اجلدارية املوجودة
بحديقة ال�شهيد هدفها دعم مبادرة
اطعام مليار �شخ�ص حول العامل
والرتويج للم�ؤمتر املزمع عقده
اال�سبوع املقبل بالكويت لالعالن
عن مبادرة اطعام مليار �شخ�ص
وت��ه��دف امل��ب��ادرة ال��ى ت�سليط
ال�ضوء على ق�ضية اجل��وع ودور
املنظمات الإن�سانية واخلريية يف
هذا االطار.

• خالل اجتماع جلنة األولويات البرملانية

ف�سيكون على جدول �أعمال اجلل�سة
املقبلة.
و�أكد الف�ضل �أن احلكومة �ستقوم
ب�سحب م����شروع تطوير اجلزر
ومدينة احلرير لأن وجوده على
جدول الأعمال ميثل عبئا م�شريا
�إلى �أن احلكومة �ستقدم م�رشوع
قانون البديل اال�سرتاتيجي وهو
�ضمن �أول��وي��ات احلكومة ولن
يطبق ب�أثر رجعي فال خوف منه
وال �أثر �سابق له و�سيوحد الرواتب
و�سيكون له �أث��را الحقا ويوفر

مليار ًا ون�صف املليار دينار.
على �صعيد �آخر� ,أ�شار الف�ضل �إلى
ت�شكيل جلنة من قبل وزير الرتبية
لتنظيم انتخابات احتاد الطلبة
ف��رع �أم�يرك��ا ول��دي ا�ستف�سارات
�ألي�س من املفرت�ض �أن �أن يكون
�أع�����ض��اء االحت���اد طلبة؟ ومل��اذا
رئي�س الهيئة التنفيذية موظف
وكذلك نائب الرئي�س ,هناك ريبة
و�شك.
وذكر« :ب�شائر ورياح التغيري �آتية
يف احتاد طلبة �أمريكا ومن �سيطر

على االنتخابات لديهم م�شكلة
يف قبول النا�س لأفكارهم ومنذ
� 40سنة والنتائج ت�صب ل�صاحلكم
�أنتم مع الدميقراطية �إلى �أن تنالوا
ثم تت�شبثون بالكرا�سي وديدن
ه�ؤالء ن�سف بياناتهم» م�ستغربا
الهجوم على وزير الرتبية وملاذ
�أنتم خائفون هل يعقل �أن ي�سمى
الوزير �أداة لأن��ه يقوم بواجبه
لكن الأمر ي�ؤكد مدى الربكة التي
يعي�شونها ونحن نحث الوزير
على تكملة النهج.

طلب نيابي لمناقشة قوانين التقاعد المبكر
والوظائف القيادية وإدارة األزمات
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أعلن ع��دد من النواب عن تقدميهم طلبا ملناق�شة بع�ض
االقرتاحات بقوانني يف جل�ستي جمل�س الأمة يومي  27و28
نوفمرب احلايل.
وتعلقت القوانني التي ت�ضمنها الطلب «التقاعد املبكر»،
«منع تقا�ضي فوائد القرو�ض»« ،الوظائف القيادية» ،ا�ضافة
الى ا�ستعجال تقرير عن االقرتاحات بقوانني ب�إن�شاء جهاز
متخ�ص�ص لإدارة الأزمات.
وجاء يف ن�ص الطلب انه انطالق ًا من ن�ص املادة  76من
الالئحة الداخلية للمجل�س وحر�ص ًا على �إجن��از جمل�س
الأمة عدد ًا من القوانني والت�رشيعات ،يرجى ا�ستعجال
جمل�س الأم��ة والبت يف ع��دد من القوانني املدرجة يف

جدول �أعمال املجل�س �أو التي يف عدد من جلان املجل�س
يف املواعيد املقرتحة ،حيث تتم املناق�شة والبت يف
الت�رشيعات جلل�سات جمل�س الأمة بتاريخ  27و  28نوفمرب
 ،2018وهي تعديل �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية
املتعلق بحاالت ومواعيد التقاعد ،وكذلك التقرير 43
للجنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية املتعلق بتعديل
�أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية املتعلق مبنع تقا�ضي
فوائد عن القر�ض ،والتقرير  29للجنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية ب�ش�أن االقرتاحات بقوانني بخ�صو�ص التعيني
يف الوظائف القيادية� ،إ�ضافة �إلى اال�ستعجال يف رفع
تقرير ومناق�شته والبت يف املقرتحات بقوانني املتعلقة
ب�إن�شاء جهاز متخ�ص�ص لإدارة الأزمات والأخطار واملنظور
حالي ًا يف جلنة املرافق العامة.

بهبهاني :لعضو هيئة التدريس المساند
دور فعال في العملية التعليمية
كتب �سالمة ال�سليماين:

• حيدر بهبهاني

قال م�ساعد نائب مدير اجلامعة لقطاع الأبحاث حيدر بهبهاين �إن الإدارة اجلامعية
تتجه لإن�صاف ع�ضو هيئة التدري�س امل�ساند ب�ش�أن االبحاث والرتقية حيث �إن له
دور فعال يف العملية التدري�سية والتعليمية ،م�شري ًا �إلى �أهمية البحث العلمي
التي ت�صب يف مقيا�س الرتقية لع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة.
جاء ذلك خالل الور�شة التي اقيمت يف كلية العمارة حتت عنوان « �أهمية عمل
البحث العلمي لع�ضو هيئة التدري�س بالكلية وطلبة املاج�ستري» يف احلرم
اجلامعي باخلالدية.
وبدوره عر�ض يو�سف قرا�شي م�ساعد نائب مدير اجلامعة للأبحاث لتمويل وتنفيذ
الأبحاث �أهمية و�آلية تنفيذ هذه الأبحاث وما تت�ضمنه من طلب �رشاء مل�ستلزمات
البحث وكيفية احت�ساب الفرتة الزمنية للبحث لتفادي انتهاء املدة املقررة
«ثالث �سنوات على �أق�صى حد» ومل يتقدم الباحث بالبحث املقرر تقدميه.

