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مصري يخترع جهازًا يوفر 40 ألف 
ليتر سنويًا من استهالك المياه

»حقوق اإلنسان« تدعو لمنح الجنسية
لمن يستحقها في أسرع وقت ممكن

ال يعقل تعطيل حق المواطنة لمن تنطبق عليه الشروط

أسامة أبوالسعود
في ظل أزمة املي���اه العربية 
واحلديث عن ندرة وجودها خالل 
ال� 15 س���نة املقبلة، قدم الباحث 
املصري واملوظف بوزارة الكهرباء 
واملاء تاج القناوي اختراعا سيغير 
من مقاييس تلك االزمة، وسيجعل 
هناك توافرا كبيرا في املياه ومن 

دون أي ترشيد.
ويق�����وم االخت��راع اجلدي��د 
الذي يس���مى »تاجشيد« عل��ى 
توفير حوال�����ي 40 أل��ف ليتر 
مياه س���نويا من استه��الك أي 
ف��رد ف�����ي العالم العربي عب��ر 
تركيب أجه��زة، إلعادة استخدام 
مي���اه االس���تحمام وأح���واض 
الوجه وغيرها في سيفون مياه 

احلمام.
وأوضح القناوي ان االختراع 
مس���جل بوزارة التجارة بقسم 
براءة االختراع، مش���يرا الى ان 

ه���ذا س���يجعل الكوي���ت � على 
سبيل املثال � تستغني عن عدد 
9 مقطرات إلنت���اج املياه، وذلك 
لتوفير أكثر من 90 مليون دينار 
هي ثمن تلك املقطرات، لو طبق 
على تعداد الكويت والذي يبلغ 3 
ماليني ومائتي ألف نسمة تقريبا، 
وسينجب الكويت والعالم بأثره 
ما يسمى باجلفاف املتوقع وشح 
املياه مستقبال، وذلك فضال عن 
احلروب املتوقعة بس���بب املياه 
بأنه���ا حروب  والت���ي توصف 

املستقبل.
ومتنى املواط���ن املصري ان 
يس���تفيد بلده من هذا االختراع 
الذي سيوفر مليارات الدوالرات، 
وس���يوفر أيضا كمي���ات هائلة 
من املياه تس���تطيع الدولة من 
خاللها زراعة مساحات شاسعة 
من االراضي وزيادة االنتاج من 

احملاصيل الزراعية.

مسعد حسني
يعقد مجلس اجلالية املصرية اجلديد اجتماعه الثاني اليوم، ويتصدر 
جدول أعماله انتخاب األمني العام اجلديد الذي س����يقود دفة املجلس 
خالل السنوات األربع املقبلة. وعلمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
املرش����ح الوحيد لهذا املنصب حتى مثول اجلريدة للطبع هو رئيس 

املديرين العامني في بنك الكويت الدولي د.محمود أبوالعيون.
ويحظى د.أبوالعي����ون مبكانة مرموقة لدى أبناء اجلالية، خاصة 
انه شخصية اقتصادية تتمتع بخبرات ديبلوماسية عريقة، حيث كان 
محافظا ورئيسا ملجلس إدارة البنك املركزي املصري، وقبلها كان نائبا 

حملافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي.
وإذا ما فاز د.أبوالعيون مبنصب األمني العام للجالية فسيعزز ذلك 
من الطموح����ات التي يعلقها كثير من املصريني على املجلس اجلديد 

لالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم في مختلف املجاالت.

أشادت اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان باالجناز الذي 
حتقق حتى اآلن من قبل اللجنة 
املنبثقة عن املجلس االعلى 
للتخطيط ومقترحاتها بشأن 
معاجلة اوضاع فئة »البدون« 
في الكويت، واكدت في الوقت 
نفسه اهمية اعتماد مجلس 
الوزراء للتوصيات باسرع 
التدابير  وقت ممكن واتخاذ 
التنفيذية لتطبيقها من اجل 
االنتهاء من هذا امللف الذي ادى 
الى تشويه سمعة الكويت في 
احملافل الدولية وفي اوساط 
املنظم���ات احلقوقية وتلك 
التي تعمل في مجاالت حقوق 

االنسان.
واكدت اجلمعية في بيان 
ام���س ض���رورة اتخاذ  لها 
اجراءات سريعة ملنح اجلنسية 
الكويتية ملن يستحقها مبوجب 
التوصيات الواردة في تقرير 
اللجنة، حيث ال يعقل تعطيل 

ح���ق املواطنة لكل من تنطبق 
عليه ش���روط وم���واد قانون 
اجلنسية الصادر في عام 1959 

والتعديالت الالحقة عليه.
كما دعت الى ضرورة العمل 
على افساح املجال امام أفراد فئة 
»البدون« للتوظف في مختلف 
الت���ي تتوافر فيها  القطاعات 
فرص العمل بدال من استيراد 
العمالة من اخل���ارج وارهاق 
املجتمع بها، ويضاف الى ذلك 
توفير حقوق التعليم والرعاية 
الصحية واحلصول على الوثائق 
الثبوتية لكل فرد من أفراد فئة 
البدون. واضاف انه من الالفت 
لالنتباه توصي���ة اللجنة بأن 
يتم تشكيل هيئة تابعة ملجلس 
الوزراء تعتن���ي بكل القضايا 
واملسائل املتعلقة بفئة »البدون« 
وتعمل على اجناز القرارات التي 

سيعتمدها مجلس الوزراء.
كما اك���دت اجلمعية اهمية 
تشكيل هذه الهيئة من شخصيات 

ذات مصداقي���ة وذات صل���ة، 
معرب���ة عن املها في ان يكون 
للجمعية متثيل في هيكلية هذه 
الهيئة لكي نتمكن من املساهمة 

املوضوعية ف���ي معاجلة هذه 
القضية ونعم���ل على مراعاة 
اتباع مبادئ حقوق االنس���ان 

ونصوص دستور البالد.

)كرم ذياب( م.علي الفوزان مع املشاركني خالل اللقاء

د.محمود أبوالعيون د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار في مقدمة احلضور

د.سعاد الطراروة ورشا القناعي خالل اللقاء 

صورة زنكوجرافية لبراءة االختراع املسجلة بوزارة التجارة

الفوزان: إنشاء موقع إلكتروني لتبادل 
المعلومات اإلسكانية بين دول التعاون

أبوالعيون مرشحًا لألمانة العامة للجالية المصرية

حمد العنزي
اعلن املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
رئيس االجتماع احلادي عشر للوكالء املعنيني بشؤون 
االسكان بدول مجلس التعاون اخلليجي م.علي الفوزان 
عن انشاء موقع إلكتروني لتبادل املعلومات االسكانية 
ب���ني دول املجلس. وأكد الفوزان في مؤمتر صحافي 
عقده امس ان اجتماع الوكالء س���يعلن فيه اعتماد 
مشروع املوقع االلكتروني لتبادل املعلومات. وقال ان 
املوقع سيتم فيه ضخ املعلومات االسكانية والتصاميم 
الهندسية واآلراء املشتركة بني دول املجلس وسيكون 
قبلة للزائرين والدارسني والباحثني عن اي معلومة 
تهم الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون. واضاف 
الفوزان ان املوقع سيكون مقره مملكة البحرين الشقيقة 
وس���يوازيه موقع آخر في مقر االمانة لدول مجلس 
التعاون في الرياض، ويحتوي على 17 قاعدة بيانات 
اهمها الشركات املؤهلة واملقاولون احملليون العامليون 
والهياكل االدارية والفنية للوزارات االسكان وحتديد 

مواصفات مواد البناء القياسية ومورديها، وحصر 
املشاكل االستشارية في حقل االسكان وحتديد معايير 

التخطيط والتصميم وتنفيذ مشاريع االسكان.
هذا وانتهت توصيات اللجنة الفنية الى متابعة 
قرارات وزراء االس���كان في االجتماع التاسع والذي 
عقد مبس���قط في اكتوبر 2009 والتي ضمت مقترح 
خادم احلرمني الشريفني بشأن تسريع االداء وازالة 
العقبات وقد مت تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة 
الفنية ملتابعة املقترحات املقدمة من الدول االعضاء 
خالل فترة ال تزيد عن 3 اش���هر، والتوصية بإعادة 
دراس���ة ش���روط ولوائح اجلائزة التشجيعية على 
ان يت���م عرضه خالل االجتماع املقبل للجنة الفنية، 
فضال عن التوصية بتحوي���ل موضوع كود البناء 
اخلليجي الى هيئات املواصف���ات واملقاييس بدول 
مجلس التع���اون اخلليجي، باالضافة الى التوصية 
بعقد اجتماعني للجنة الفنية واربعة اجتماعات للفريق 

التقني للعام املقبل.

خالل اجتماع الوكالء المعنيين بشؤون اإلسكان الخليجيين

»جلوبل« تطلق أول أنشطة »نادي غالية للسيدات«

أعلن بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( امس عن انطالق أول 
انشطة »نادي غالية للسيدات« 
الذي يهدف إلى متكني املرأة في 
مجالي االستثمار وإدارة األموال 
التخاذ قراراتها االس���تثمارية 
بثقة اكبر، وبناء جيل أكثر وعيا 

وسعيا ملستقبل أفضل. 
وأق���ام جلوبل أولى ندوات 
ن���ادي غالية بعن���وان »املرأة 
والقان���ون« في مقر الش���ركة 
العديد من س���يدات  بحضور 
املجتمع الكويتي، الالتي أعربن 
عن فخرهن بوجود ناد معني 
بش���ؤون امل���رأة الكويتية في 
جميع النواحي وأهمها الناحية 

االستثمارية.
ورحب���ت نائبة رئيس أول 
ورئي���س إدارة الث���روات في 
»جلوبل« رشا القناعي باحلضور 
معلنة بدء انشطة نادي غالية 
للسيدات الذي مت اإلعالن عن 
تأسيسه منذ حوالي ستة أشهر 
وجاءت فكرة تأسيسه إميانا من 
الش���ركة بدور املرأة الكويتية 

احليوي في املجتمع.
الندوة املستشارة  وقدمت 
القانونية في املؤسسة العامة 
الس���كنية د.س���عاد  للرعاية 
الطراروة، وحتدثت عن متكني 
امل���رأة اقتصادي���ا والقوانني 
املطلوبة لتحقيق ذلك، باإلضافة 
إلى املمارسات القانونية اخلاطئة 
الشائعة التي يجب على املرأة 
جتنبه���ا وخاصة عن���د إدارة 
أموالها واستثماراتها، وقد تفاعل 
احلضور مع الندوة باملشاركة 

بالرأي وطرح األفكار.
أمت���ع أس���اتذة املعهد  ثم 
العالي للموسيقى في الكويت 
احلض���ور م���ن خ���الل تقدمي 
آلة  مقطوعات موسيقية على 
القانون التي القت استحسان 
احلضور، وتندرج مش���اركة 
املعهد العالي للموسيقى ضمن 
إس���تراتيجية جلوبل في دعم 
الطاق���ات واملواهب الكويتية، 
كما مت تقدمي دروع تذكارية لكل 

متكن املرأة من االستثمار بطرق 
مدروس���ة وتتضمن: أس���س 
الس���ليم، حتديد  االس���تثمار 
الهوية االستثمارية واألدوات 
املناسبة للمس���تثمر، وانشاء 
وإدارة احملفظة االستثمارية. 
أما الورش���ة الثانية، فستعقد 

من د.سعاد الطراروة وأساتذة 
املعهد. من جهتها، أعلنت داليا 
العثمان عن إقامة ورشتي عمل 
الش���هر اجلاري  األولى خالل 
بعن���وان »هي واالس���تثمار« 
حيث س���تغطي هذه الورشة 
موضوعات استثمارية مختلفة 

في شهر ديسمبر املقبل بعنوان 
»وضع الس���وق في ظل هيئة 
أس���واق امل���ال ف���ي الكويت« 
وستناقش قانون وآلية هيئة 
الكويت، كما  املال في  س���وق 
ستتطرق إلى شرح تأثير هذا 
القانون على السوق وتفسير 

التشريعات ونظم آلياته. يذكر 
أن نادي غالية تأسس على يد 
ذوي اخلبرة واالختصاص الذين 
يسعون من خالله الى حتقيق 
رسالة نبيلة خلدمة املجتمع عن 
طري���ق التفاعل مع العضوات 
بشكل مس���تمر ومنظم، حيث 
تتمثل أهداف النادي الرئيسية 
في متكني عضوات النادي الالتي 
يبحثن عن األمان واالستقالل 
املالي من خ���الل ثالثة محاور 
رئيس���ية، يركز احملور األول 
عل���ى التعلي���م والتدريب من 
خالل دورات فنية متخصصة 
ع���ن إدارة األم���وال واحلقوق 
القانوني���ة ومب���ادئ اإلدارة، 
ويركز احملور الثاني على بناء 
السيدات  شبكة للتواصل بني 
وقطاع األعمال وتوفير مركز 
للمعلومات، أما احملور الثالث 
واألخي���ر، فيركز على تطوير 
مهارات األجيال القادمة من خالل 
أساليب عديدة متطورة تساعد 
على صق���ل مهاراتهم وتعزيز 

خبراتهم.

تحت عنوان »المرأة والقانون«

الط�راروة: على الم�رأة تجنب الممارس�ات القانوني�ة الخاطئة عن�د إدارة أموالها 


