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خالل لقاء في ديوانية جمعية المحاسبين

عادل الشنان
أكد العالم الفلك���ي د.صالح العجيري 
ان »األمية« تختلف م���ن زمان الى زمان 
ففي السابق كان »األمي« من ال يعرف ان 
الشمس والقمر هما اللذان يديران الكون 
وبعدها أصبح »األمي« من ال يعرف االجنيل 
والتوراة وبعد االسالم اصبح من ال يعرف 
القراءة والكتابة هو »األمي« ومستقبال من 
ال يعرف التطور االلكتروني سيكون هو 
»األمي« جاء ذلك خالل اس���تضافة ديوان 
جمعية احملاس���بني واملراجعني الكويتية 
الفلكي د.صالح العجيري مس���اء  العالم 
امس األول للحديث عن الفلك والتنبؤات 
باألرصاد اجلوية وتزامن موعد االستضافة 
مع عيد ميالد العجي���ري ال� 90 بحضور 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية محمد الهاجري 

وعدد من األعضاء.
وبني العجيري ان هناك تساؤال يدور 
لدى العديد من الناس بشأن عام 2012 وما 
دار حوله من كالم بأنه سيكون النهاية او 
س���يكون يوم القيامة، حيث ان الغربيني 
يعملون وفق النظرية والقانون لكننا لألسف 
نعمل وفق القانون فقط ونظريا ما حدث 
عام 2001 من نشاط شمسي للبقع الشمسية 
يحدث كل 11 عاما وبالتالي س���يحدث عام 
2012 كأمر اعتيادي ليس اال، مبينا ان هناك 
كثيرا من القصص قد سمعناها عن التنبؤ 
بيوم القيامة منها قصة احلجر املعلق بني 
السماء واألرض في بيت املقدس أو حكاية 

العالم االس���المي الكبير الذي قال ان عام 
1407 هجريا س���يكون يوم القيامة حيث 
توصل الى هذه الفكرة من خالل حساباته 
إلحدى اآليات القرآنية ولكن اليوم تعدينا 
ذلك التاريخ بأكثر من 25 سنة ولم يحدث 
شيء ألن احلقيقة األكيدة والواجب االميان 
بها هي ان ي���وم القيامة ال يعلمه اال اهلل 

سبحانه.
واستذكر العجيري ان في عام 1980 مت 
تكرميه على مستوى الدولة بحضور العديد 
من وجهاء البلد وأعيانه باالضافة الى العديد 
من العلماء والفلكيني ومت توزيع الدروع 
اال وزارة التربية والتعليم لم تقم باهدائه 
شيئا في ذلك اليوم وقاموا بعدها بتكرميه 
في عيد العلم واعطائه شهادة فخرية وكتبت 
احدى الصحف احمللية ان ما حدث للعجيري 
ليس تكرميا حي���ث كان من املفترض ان 
يكون التكرمي بانشاء مرصد وفعال حتقق 

هذا األمر ومت انشاء املرصد.
وأوضح العجيري ان العرب واملسلمني 
ترجموا علم الفلك عن اليونانية وحتديدا 
من كتاب »اطليموس« ومن ثم أضافوا له 
وارتقوا به وصدروه للعالم والدليل على ذلك 
ان النجوم التزال ليومنا هذا على تسميتها 
التي أسماها بها العرب واملسلمون، مضيفا 
ان ما نسمعه في وس���ائل اإلعالم عن ان 
درجة احلرارة ستصل ل� 80 درجة مئوية 
كالم صحيح وصحته تنطبق على اململكة 
الس���عودية ألنها ذات مساحات  العربية 

صحراوية شاسعة تضطر لقياس درجة 
احلرارة في الشمس في الظل كما هو معمول 
في القي���اس العاملي ومن املمكن ان تكون 
درجة احلرارة في الكويت قد المست أربعة 
وخمسني درجة مئوية ولكن هذا لن يؤثر 
على الناس ألن ارتفاع درجة احلرارة يأتي 
في بالدنا في وقت اجلفاف ليس كما يحدث 
في دول اخرى حيث يأتي في وقت الرطوبة 
األمر الذي يؤدي الى حالة وفاة في بعض 
األحيان حتى لو كانت درجة احلرارة تقارب 

اخلامسة والثالثني مئوية.
وأش���اد العجيري بعدد م���ن الفلكيني 
الكويتيني مثل مس���اعد احلم���اد وخالد 
اجلمعان وعادل السعدون وهالة النجار، 
واصفا نفس���ه ب� »اجلمرة« التي ال تلحم 
وواصفا اياهم ب� »اجلاوية« ألنهم أقدر على 
اللحيم في الزمن احلالي والتقنية احلديثة 
التي اصبحت مبتناول اجلميع وقادرة على 
حتديد مالمح املناخ بنسب عالية وقائال ان 
حساب الفلك هو محدد في درجاته وثابت 
من خالل املثلث الكروي الذي يتم االعتماد 

عليه في تقدير احلسابات الفلكية.
وردا على عدد من األسئلة وجهها العديد 
من احلضور للعجيري قال: ان نسبة الصحة 
في مقدار التنبؤ اجلوي هي 85% وال تبلغ 
الكمال ألن الكمال هلل وحده عز وجل وان 
وصول االنس���ان للقمر صحيح والداللة 
عليه التقنية املوجودة حاليا واملتوقع في 
املستقبل القريب ان يكون القمر محطة في 

رحلة السفر للمريخ.
وكشف العجيري عن لغز مثلث برمودا 
الذي دار حوله الكثير من اللغط من وجود 
جن به وما الى ذلك حيث ان أدق التفسيرات 
ملثلث برمودا هو تفسير العلماء )الروس( 
الذين قالوا ان دوران املاء باجتاه قاع احمليط 
يبلغ سرعة الضوء فيوقف الزمان استنادا 
الى نظرية »اينشتاين« الذي أكد بها ان في 
حال وصول سرعة ما الى سرعة الضوء 
سيتوقف الزمن باالضافة الى ما حدث مع 
الطائرة السويس���رية التي مرت مبحاذاة 
املثل���ث وعند وصولها ال���ى األرض وجد 

طاقمها ان ساعاتهم قد أخرت 10 دقائق.
وقال العجي���ري ان البراكني والزالزل 
الى اآلن لم يستطع البشر السيطرة عليها 
ولكن في املستقبل القريب رمبا نستطيع 
االس���تفادة من الطاقة من خالل استثمار 

حرارة األرض.
وأكد العجيري ان هناك أربع طرق ملعرفة 
هالل شهر رمضان منها املتبعة بليبيا بحيث 
يأتي يوم مفارقة القمر للشمس يوم غرة 
رمضان والثانية املتبعة من قبل محمد فضل 
اهلل بقيامه باالتصال مع عدد من الفلكيني 
في مختلف الدول بالسؤال عن الهالل وهل 
متت رؤيته والثالثة بتحري رؤية الهالل 
بالعني املجردة او املنظار الفلكي واألخيرة 
عند املتمسكني بقول النبي محمد: »صوموا 
لرؤيته« حسب ما نص القرآن الكرمي )فمن 

شهد منكم فليصمه(.

شارك في المهرجان السياحي باإلسكندرية

الحمد: العالقات بين الكويت ومصر
تتميز بخصوصية في جميع المجاالت

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد خالل لقائه اللواء عادل لبيب 

محافظ اإلسكندرية متحدثا للزميلة هناء السيد

جانب من املعرض

االسكندرية  ـ هناء السيد 
افتتح سفيرنا لدى القاهرة 
د.رش���يد احلم���د ومحاف���ظ 
االسكندرية اللواء عادل لبيب 
انشطة مهرجان »االسكندرية 
للسياحة العربية« الذي تنظمه 
وزارة االعالم الكويتية بالتعاون 
م���ع محافظ���ة االس���كندرية 

ويستمر ملدة 10 ايام.
ف���ي كلمته  وق���ال احلمد 
االفتتاحية ان مشاركة الكويت 
في املهرجان السياحي الكبير 
الذي تشهده مدينة االسكندرية 
ف���ي اطار اختياره���ا عاصمة 
للسياحة العربية للعام 2010 
تأتي تعبيرا عن خصوصية 
العالقة التي جتمع البلدين في 

كل املجاالت.
واضاف ان الكويت لم تتوان 
على مر تاريخها في املشاركة 
بكل ما من ش���أنه تفعيل تلك 
العالق���ات حي���ث ان الرصيد 
الكبي���ر من التع���اون بينهما 
يعك���س رؤية اس���تراتيجية 
استقرت في قلوب ابناء الكويت 
تؤكد ان كل ازدهار ملصر هو 

ازدهار للكويت.
وذكر ان اختيار االسكندرية 
عاصمة للسياحة العربية يعد 
اختيارا موفقا فاالس���كندرية 
كانت وستظل احدى العواصم 
العربية كما  املشرقة للثقافة 
انها احدى املن���ارات العريقة 
لالب���داع الفكري والفلس���في 
والعمل���ي اضاف���ة ال���ى انها 
ستظل ساحة للتبادل التجاري 
والنشاط االقتصادي والعربي 

والعاملي.
واوض���ح ان مصر بجميع 
مدنها حتولت في الس���نوات 
االخيرة الى قبلة للس���ائحني 
اليها طوال  الكويتيني يفدون 
العام طلبا للعلم واالستشفاء او 
سعيا للراحة واالستمتاع مؤكدا 
الس���عي نحو حتقيق زيادة 
كبيرة في السياحة الكويتية 

ال� 100  ملصر والتي جتاوزت 
الف سائح سنويا.

من جانبه قال اللواء لبيب 
ان الكويت دائما س���باقة في 
املشاركة بجميع االنشطة التي 
تقوم به���ا مختلف احملافظات 
وامل���دن املصري���ة معتب���را 
مشاركتها في االنشطة املقامة 
الختيار االسكندرية عاصمة 
للسياحة العربية سمة مميزة 
للعالقات االخوية التي تربط 

البلدين.
واعتبر ان مشاركة الكويت 
املقام���ة بهذه  في االنش���طة 
املناسبة تعد تقديرا كبيرا ملدينة 
االسكندرية واهلها من الشعب 
الكويتي الشقيق واعتزازه مبا 
وصلت اليه االس���كندرية من 

مكانة مرموقة.
ووصف العالقات املصرية - 
الكويتية بأنها امست منوذجا 
يحتذى ب���ه ومثاال في العالم 
العربي يق���وم على االحترام 
والعمل املشترك من خالل رسالة 
واضحة تهدف الى مصلحة ابناء 
الشعبني الشقيقني والشعوب 

العربية كافة.
واشار الى العالقات االخوية 
الرئيس  التي جتمع  املتميزة 
املصري محمد حسني مبارك 
بصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحم���د اللذين اثبتت 
االيام حكمتهما في قيادة العمل 
العربي املشترك والتعاون الدائم 

لصالح البلدين.
واوضح لبي���ب ان مدينة 
االسكندرية تسير بخطى واثقة 
نحو التطور في جميع املجاالت 
لذلك شرفت باختيارها عاصمة 
للسياحة العربية للعام احلالي 
من قبل جامعة الدول العربية 
لتك���ون اول مدين���ة عربية 
حتظى بهذا الش���رف ملكانتها 
الرفيعة في السياحة العربية 
الثقافية والترفيهية والعالجية 

وغيرها.
افتتاح  وشهدت انش���طة 
املهرجان افتتاح معرض للكتاب 
يضم مجموعة من االصدارات 
ل���وزارة االع���الم  احلديث���ة 
وجامعة الكويت ومجلة العربي 
ومؤسسة البابطني والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.
افتتاح  كما شهد املهرجان 
معرض للفن التشكيلي للفنان 
مختار ديكسون ومعرض آخر 
للح���رف التقليدية الكويتية 
يشتمل على مجموعة من الوان 
التراث احلرفي التقليدي القدمي 
مثل السدو واالزياء واملنتجات 

البحرية اليدوية.

د.محمد العفاسي مترئسا االجتماع

أعضاء اجلمعية يحتفلون مبيالد العجيري الـ 90د.صالح العجيري متحدثا في اللقاء

أهمها قوانين التعاونيات والمساعدات االجتماعية والحضانات واألحداث

العفاسي: مراجعة القوانين المدرجة في لجان مجلس األمة قبل طرحها للمداولة
بشري شعبان

طالب وزير الشؤون االجتماعية 
العفاسي اعضاء  والعمل د.محمد 
الفري���ق القانوني مبراجعة بنود 
القوانني املدرجة في جلان مجلس 
األمة قبل طرحها للمداولة وإقرارها 
من عدمه وهي قوانني اجلمعيات 
التعاونية واملساعدات االجتماعية 
واحلضانات اخلاص���ة واألهلية 
وقانون االح���داث معربا عن امله 
في أن حتقق القوانني اجلديدة نقلة 
نوعية في تقدمي اخلدمات وتسهيل 
االجراءات وان تساهم في تخفيف 
االعباء عن املواطنني مؤكدا ضرورة 
ان تغير هذه القوانني الس����لبيات 
املوجودة وتفيد املجتمع وتواكب 
الطبيعي  املس����تجدات والتق����دم 
للمجتمع وهذا يس����تلزم مراجعة 
شاملة ووافية متكاملة لكل الثغرات 
واملثال����ب التي اث����رت على تطور 

مطالبا بان تك����ون وجهات النظر 
ذات الصلة بهذه القوانني متطابقة 
وتراعي احلاالت اإلنسانية واملرتبطة 
بشكل مباشر مع املجتمع، مشيرا الى 
ان تطبيق القوانني سيكون له اكبر 
االثر في دفع عجلة التنمية والتقدم 
ويساهم بش����كل كبير في تطبيق 
العدالة االجتماعية والشفافية، كما 
ناقش مشروع قانون االحداث واملقدم 
من الوزارة واخلاص بتعديل بعض 
احكام قانون االحداث واملدرج حاليا 
على جدول اعمال جلنة الش����ؤون 
التشريعية مبجلس األمة واملنتظر 
مناقشته االحد املقبل، وشدد الوزير 
على اهمية هذا القانون وضرورة ان 
يساهم تطبيقه في التقليل من نسب 
جنوح االح����داث. حضر االجتماع 
منيرة الفضلي مديرة ادارة الرعاية 
االسرية وحمود احلمد مدير ادارة 

مكتب الوزير.

مس����يرة الوزارة وتطوير بنيتها 
القانونية وشدد العفاسي على ان 
الوزارة بحاجة ماس����ة الى اعادة 
تقييم قوانينها وقراراتها العتماد 
ما هو صال����ح وتطوير ما يحتاج 
منها لسد اي نقص وثغرات وحتى 
يؤدي هذا القان����ون الدور املنوط 
به واوضح الوزير خالل االجتماع 
الذي حضره وكيل الوزارة محمد 
الكندري والوكيل املساعد لشؤون 
التعاون حمد املعضادي واعضاء 

الفريق القانوني ان املرحلة احلالية 
للوزارة شهدت انتفاضة تشريعية 
افرز خاللها قانونيا العمل في القطاع 
االهلي واملعاقني وهذا يؤكد على ان 
مس����يرة العمل القانوني بالوزارة 
تسير على الطريق الصحيح مشيدا 
في الوقت نفسه مبا مت حتقيقه من 
نقلة نوعية ملموسة وواضحة عند 
تقدمي اخلدمات املتنوعة، كما ناقش 
الوزير مع احلضور بنود القوانني 
كال عل����ى حدة واش����ار الى قانون 

املساعدات العامة واهميته بالنسبة 
لش����ريحة كبيرة م����ن املواطنني 
واملس����تحقني له����ذه املس����اعدات 
والدفع باجتاه التيسير على هذه 
الفئات ومنح املستحقني املساعدات 
املستحقة لهم كما أعرب عن رغبته 
عند مناقشة قانون التعاون في عدم 
تدخل الوزارة في العمل التنفيذي 
للجمعيات التعاونية وان يتضمن 
القانون اجلديد تفعيل الدور الرقابي 
للوزارة على اجلمعيات التعاونية 

العجيري: عام 2012 سيشهد نشاطًا للبقع الشمسية 
والحرارة قد تصل إلى 80 درجة في السعودية

يترأس وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي وفد الوزارة للمشاركة في أعمال 
الدورة املوضوعية ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
ــل املقرر عقدها في القاهرة بتاريخ 30 يونيو  والعم
ــود احلمد مدير ادارة  2010 وبعضوية كل من: حم

ــي مدير ادارة تنمية  ــيخة العدوان مكتب الوزير، ش
املجتمع، منيرة الفضلي مدير ادارة الرعاية األسرية، 
حنان الصقران باحث علوم سياسية بإدارة العالقات 
اخلارجية، فايز املطيري باحث قانوني بإدارة مكتب 

الوزير، فيصل الدرعة سكرتير مبكتب الوزير.

مجلس وزراء »الشؤون« 30 الجاري بالقاهرة

برجس البرجس خالل لقائه وفد جمعية التمريض

العنزي شدد على أهمية العمل التطوعي

»التمريض« تنظم دورات تدريبية مع »الهالل األحمر«
قال رئيس جمعية التمريض 
كنع����ان العن����زي ان اجلمعية 
س����تنظم م����ع جمعي����ة الهالل 
األحم����ر دورات تدريبية خالل 
الفترة املقبلة. واضاف العنزي 
ف����ي تصري����ح صحاف����ي عقب 
اجتماعه مع رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل برجس البرجس 
ان اجلمعية س����تقوم بأنشطة 
تس����تهدف أعض����اء اجلمعية 
واملمرضني عامة مشيرا إلى انها 
على أمت االستعداد للتعاون الدائم 
والعمل الى جانب الهالل األحمر 

خلدمة اإلنسانية.
وش����دد على أهمي����ة العمل 
التطوعي ضمن جمعيات النفع 
العام وما يغرس����ه في نفوس 
املتطوع����ني م����ن روح العم����ل 
اجلماعي والعطاء، مش����يرا الى 
جهود الهالل األحمر في تعزيز 

هذا اجلانب لدى الكويتيني.
واش����ار الى أن االجتماع مع 
البرج����س يأتي ضم����ن تعزيز 

ستس����عى ال����ى تعزي����ز مهنة 
التمري����ض ورف����ع مس����تواها 
اجتماعيا وعلميا والعمل على 
حفظ حقوق العضو في مجال 

هذه املهنة اإلنسانية.
وق����ال ان اجلمعي����ة تولي 
اهتمام����ا بالهيئ����ة التمريضية 
ودورها احليوي واملهم في املرافق 
الصحية والذي ال يقل أهمية عن 
دور الطبيب في مجال الرعاية 
الصحية موضحا انها حتش����د 
الطاقات واجلهود من أجل السعي 
الى مواكبة مس����تجدات العصر 
ومتغيراته والرؤية املستقبلية 

لهذه املهنة اإلنسانية.
وأضاف ان اجلمعية ستعمل 
على تنظي����م وتدعيم الصالت 
ب����ني أعضائه����ا وتنمي����ة روح 
التعاون وتقوية الروابط بينهم 
اجتماعي����ا وثقافي����ا ورياضيا 
العلمية  الدراس����ات  وتنظي����م 
واحملاضرات والندوات الثقافية 

واالجتماعية.

وتوثي����ق العالقة ب����ني جمعية 
التمريض وكل مؤسسات املجتمع 
احمللي موضحا ان رئيس الهالل 

األحمر له خبرة كبيرة في مجال 
التمريض مشيرا الى انه كان احد 
الداعمني واملؤسسني إلنشاء معهد 

للتمريض في الكويت عندما كان 
وكيال لوزارة الصحة.

وأك����د ان جمعية التمريض 

)قاسم باشا(


