
 محمد هالل الخالدي
التربية    أصــــدرت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا يقضي باستمرار 
ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة 
الكويتيــــني بجميــــع املراحــــل 
العليا  اجلامعية والدراســــات 
العلمية  التخصصات  وبجميع 
في جامعات جمهوريتي الفلبني 
والهند، وأكدت على عدم معادلة 
الشهادات العلمية الصادرة من 
التي  الفلبــــني والهند  جامعات 
املعايير  ال تتوافر في برامجها 

واملقاييس األكادميية واالعتماد األكادميي الدولي. 
وأوضحت الوزيرة في قرارها انها ستقوم بالتنسيق 
مع اجلامعات التي حتددها الوزارة لتوفير برنامج 
خاص عالجي للطلبة الكويتيني احلاصلني على 
اعتماد قبول مصدق مــــن وزارة التعليم العالي 
قبل التحاقهم بالدراسة في إحدى جامعات الفلبني 

والهند وذلك في حدود التخصصات املتاحة.
  من جهة ثانية أصدرت الوزيرة د.موضي احلمود 

قرارا آخر يقضي بوقف التحاق 
وتسجيل الطلبة الكويتيني بجميع 
املراحل اجلامعية والدراســــات 
العليا في اجلامعة األميركية في 
اثينا باليونــــان، وعلى الطلبة 
امللتحقــــني بالدراســــة في هذه 
اجلامعــــة االنتقال الســــتكمال 
دراستهم في أي جامعة أخرى 
معتمدة من قبل وزارة التعليم 

العالي بالكويت.
الراغبني    امــــا بخصــــوص 
في الدراســــة بجامعات ماليزيا 
فيوضــــح قرار ثالــــث لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي قائمة بأســــماء 
اجلامعــــات املاليزية املعتمــــدة، على أال يتعدى 
عدد الطلبة املقيدين في كل كلية ٥٠ طالبا فيما 
عدا تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة، 
ويجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق 
به الطلبة قد اجتاز املدة الدراســــية ملنح الدرجة 
العلمية اجلامعية وذلك بتخريج الدفعة األولى 

من البرنامج. 

www.alanba.com.kw

 الشيخ د. ابراهيم الدعيج  الشيخ د.أحمد الناصر 

 بدر املديرس 

 الشيخ د.محمد الصباح 

 الزميل عبداحلميد الدعاس 

 سمو الشيخ ناصر احملمد   الشيخ جابر املبارك 

 د. موضي احلمود 

 تمديد وقف تسجيل الكويتيين بجامعات الفلبين والهند واليونان
 وزيرة التربية أصدرت قرارًا يشمل جميع المراحل والتخصصات وأكدت على عدم معادلة شهاداتها

 «الرعاية» و«التسليف»: تعديالت قانون الرعاية السكنية 
تستهدف توفير سكن مالئم للكويتية غير المستفيدة

 حمد العنزي
  أكد مســــؤولون مــــن وزارة الدولة 
لشــــؤون اإلســــكان وبنك التسليف أن 
التي تضمنها  التشــــريعية  التعديالت 
قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف 
املتعلقة مبعاجلة الوضع اإلسكاني للمرأة 
الكويتية كانت ضمن مشروعات خطة 
التنمية، األمر الذي جعل احلكومة حريصة 
على إقرارها من خالل مجلس األمة مؤخرا. 
وعقدت املستشارة في مكتب وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان نضال احلميدان ومدير 
الشــــؤون القانونية في بنك التسليف 
فهد املطيري وأمني ســــر اللجان وفرق 
العمل مبكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ماجد العجمي مؤمترا 
صحافيا صباح امس لشرح التعديالت 
اخلاصة بالقوانــــني، موضحني أن تلك 
التعديالت جاءت ملعاجلة وإيجاد سكن 
مالئم للمرأة الكويتية التي لم تستفد من 
خدمة الرعاية السكنية من خالل توفير 
بدائل سكنية سواء عن طريق احلصول 
على قرض إسكاني أو توفير سكن بقيمة 
إيجارية مخفضة. وقالت املستشــــارة 
نضال احلميدان إن التعديالت شــــملت 
قانون بنك التسليف واالدخار رقم ٣٠/٦٥ 

بزيادة رأسماله ٥٠٠ مليون دينار ليصبح 
إجمالي رأســــمال البنك ثالثة مليارات 
دينار.  وأكدت احلميدان أن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد كان له دور فاعل في 
إجناز التعديالت وإقرارها من قبل مجلس 
األمة حرصا منه على معاجلة مشاكل املرأة 
الكويتية. من جانبه، قال مدير الشؤون 
القانونية في بنك التسليف فهد املطيري 
إن التعديــــالت أعطت األرملة واملطلقة 
ولديهما أوالد حق التقدم باحلصول على 
قرض إســــكاني واحلصول على سكن 
منخفض التكاليف. وأضاف املطيري أن 
شريحة املرأة املتزوجة من غير كويتي 
ولم يســــبق لها الزواج وجتاوزت سن 
األربعني عامــــا يحق لها احلصول على 
ســــكن منخفض التكاليف موضحا انه 
سيتم وضع ضوابط للحصول على هذا 
النوع من الســــكن. وذكر أنه مت إنشاء 
جلنة لفض املنازعات املتعلقة بالرعاية 
السكنية برئاسة مستشار من محكمة 
االستئناف تقوم بحل القضايا العالقة 
للمرأة وتســــوية النزاعات قبل اللجوء 

إلى القضاء. 

 مسؤولو المؤسسة والبنك أكدوا أنها كانت ضمن خطة التنمية 

 مستشار مكتب وزير الدولة لشؤون االسكان نضال احلميدان ومدير الشؤون القانونية في بنك التسليف فهد املطيري وماجد العجمي 
 (سعود سالم) أمني سر اللجان وفرق العمل في مكتب الشيخ احمد الفهد خالل املؤمتر الصحافي 

 مميزات القانون الشرائح المستفيدة
 > املرأة املتزوجة من غير كويتي

  > املطلقة
  > األرملة

  > املرأة التي لم يســـبق لهـــا الزواج وجتاوزت 
سن األربعني

  > املرأة التي لم يشملها قانون الرعاية السكنية

 دمج املـــرأة باملجتمع الكويتي 
سكنيا وعدم عزلها مبساكن خاصة 
من خالل توفير سكن مناسب حلجم 
األسرة مبختلف احملافظات حسب 
ســـكنها بالبطاقة املدنية لتسهيل 

تواصلها وقربها من أسرتها. 

 «األنباء» في عيدها الـ ٣٥.. على العهد سائرون

 قبل حلول الذكرى اخلامســـة 
والثالثني لصدور «األنباء»، تقاطرت 
على اجلريدة برقيات كبار الشيوخ 
واملسؤولني واإلعالميني الذين عبروا 
عن اعتزازهم باملستوى املهني الراقي 
واحلرفية الصحافية التي تتسم بها 
«األنباء»، متمنني لها دوام التوفيق 
واالزدهار. برقيات ســـمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ومحافظ األحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج ومدير إدارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.أحمد 
الناصر ورئيـــس حترير جريدة 
الدعاس  اليوم» عبداحلميد  «عالم 
العالقات  إدارة  ورئيس مجلـــس 
العامة الكويتية بدر املديرس هذه 
البرقيـــات حملت الكثير من األمل 
في استمرار التطور والنجاح بعد 

مسيرة الـ ٣٥ عاما على الصدور.
  ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصـــر احملمـــد خاطب 
التحرير يوســـف  الزميل رئيس 
خالد يوســـف املرزوق في برقيته 
بالقول: يسرنا ان نبعث لكم بخالص 
التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة 
الذكرى اخلامسة والثالثني لصدور 
العدد األول من جريدة «األنباء»، 
منتهزين الفرصة لنعرب عن بالغ 
اعتزازنا باملستوى املهني الراقي، 
واحلرفية الصحافية التي اتسمت 
بها جريدتكم املوقرة طوال مسيرتها 

اإلعالمية املتميزة.
  كما يطيب لنا بهذه املناسبة ان 
نثمن اجلهود املخلصة التي تبذلونها 
واإلخوة في اجلريدة من أجل تعزيز 

الفكرية والثقافية ببلدنا  احلركة 
احلبيب، آملني ان تتواصل عطاءاتكم 
الصادقة في هذا املجال، وان تظل 
جريدة «األنباء» دائما كما عهدناها 
منارة لدعم الدميوقراطية واحلرية 

والثقافة.
  خالص حتياتنا وتهانينا، متمنني 
لكم ولإلخوة في جريدة «األنباء» 
دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا 
الرفعـــة والتقدم  العزيـــزة دوام 

واالزدهار.
  مع أطيب التمنيات.

  أما النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبـــارك فبعث لرئيـــس التحرير 
ببرقية قال فيها: خالص متنياتنا 
الصادقة لكم ولإلخوة العاملني في 
اجلريدة بـــدوام التقدم واالزدهار 
مبناسبة االحتفال بذكرى صدور 
جريدتكم الغراء، مشيدين مبواقفكم 
الوطنية ومستذكرين على الدوام 
إسهاماتكم املتواصلة وتفاعلكم مع 
القضايا احمللية والعربية والدولية، 
متمنيا للجميع التوفيق والسداد ملا 
فيه خير لبلدنا العزيز حتت ظل 

القيادة احلكيمة.
  وقال نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في برقيته: يطيب لي مبناســـبة 
الســـنوية إلطاللة  الذكرى  حلول 
جريدة «األنباء» وقيام هذا املعلم 
الصحافي البارز، ان أتقدم لشخصكم 
الكرمي وجلميع العاملني بجريدتكم 
الغراء بأطيب التهاني والتبريكات، 
مشيدا بالنهج امللتزم الذي انتهجته 
«األنباء» سبيال لالرتقاء بالصحافة 
الوطنية، داعيا املولى عز وجل ان 
يوفقكم ويسدد على طريق اخلير 
خطاكم ملا فيه رفعة الوطن وعزة 

أهله الكرام في ظل القيادة احلكيمة 
لسيدي حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى وسيدي سمو ولي العهد 

األمني، حفظهما اهللا ورعاهما.
  واهللا ولي التوفيق.

  وقال محافظ األحمدي الشيخ 
فـــي برقيته:  الدعيج  د.إبراهيـــم 
يسعدنا ومبناسبة دخول جريدة 
الغـــراء عاما جديدا من  «األنباء» 
عمرها املديد ان نتقدم لكم وألسرة 
التحريـــر بأصدق آيـــات التهاني 
مقرونة بأخلص األمنيات باملزيد من 
التوفيق والنجاح لها ولكل الصروح 
اإلعالميـــة الوطنية املرموقة على 
الصعد كافـــة وعبر الطرح املتزن 
والفكر الثاقب والرؤى الصائبة وبأن 
يتواصل عطاؤها املميز ومواكبتها 

الفاعلـــة على الســـاحة التنموية 
والفكرية والثقافية كمنارة إعالمية 
فاعلة، سائلني املولى سبحانه ان 
يسدد خطانا جميعا خلدمة كويتنا 
احلبيبة وإعالء شأنها في ظل رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهللا 

ورعاهم.
إدارة    وتضمنت برقيـــة مدير 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.أحمد 
الناصر ما يلي: يطيب لي ان أتقدم 
لشخصكم الكرمي وجلميع القائمني 
على جريدة «األنباء» الغراء بخالص 
التبريكات والتهاني مبناسبة حلول 
الذكرى الـ ٣٥ إلصدارها. وإذ أبارك 

لكم سعيكم الدؤوب لالرتقاء بالكلمة 
وحرصكم علـــى التغطية املتزنة 
واخلبر املوثوق، فإنني أمتنى لكم 
دوام التألق والتميز في القادم من 
اإلصدارات ملا فيه خير املســـيرة 
اإلعالمية املسؤولة، ورفعة وطننا 

العزيز وعزه ومناؤه.
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير 

واالحترام.
الزهور    ومع باقة عطرة مـــن 
والورود كعادته دائما، بعث رئيس 
حترير «عالم اليوم» ببرقية الزميل 
عبداحلميد الدعاس تهنئة لـ «األنباء» 
قال فيها: يطيب لي باسمي وباسم 
الزمالء والزميالت في جريدة «عالم 
اليوم» ان أتقدم لكم بخالص التهنئة 
مبناسبة مرور ٣٥ عاما على صدور 

جريدة «األنباء» الغراء.
  وتابع: ان جريدة «األنباء» تعد 
وبكل جترد إحدى الركائز األساسية 
لصحافتنا احمللية، وكان لها طوال 
هذه السنوات دور بارز في تعزيز 
احلرية الصحافية. كما ان دورها 
مشهود في تقدمي أعمال صحافية من 
الطراز الرفيع املتمسك باملصداقية 
واملهنية العالية. لكم مني وللعاملني 
في جريـــدة «األنبـــاء» الغراء كل 

التقدير واالعتزاز.
  ومع هدية تذكارية، بعث رئيس 
مجلس إدارة العالقات العامة بدر 
التحرير  املديرس ببرقية لرئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق، قال 
فيهـــا: نتمنى جلريـــدة «األنباء» 
باستمرار تطورها وجناحها بعد 
مـــرور ٣٥ عاما علـــى صدورها، 
ويســـعدنا ان نتقدم لكم بهديتنا 
التذكارية مبناسبة مرور ٣٥ عاما 
على صـــدور جريـــدة «األنباء»، 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام. 

سـعي  نبارك  الناصر:   أحمـد 
لالرتقـاء  الـدؤوب  «األنبـاء» 
بالكلمة وحرصها على التغطية 
الموثـوق والخبـر  المتزنـة 

الدعيــج:   إبراهيــم 
الطرح  منبـر  «األنبـاء» 
الثاقب  والفكر  المتـزن 
الصـائبـة والـــرؤى 

 بدر المديـرس: نتمنى 
لــ «األنبـاء» اسـتمرار 
بعد  والنجـاح  التطـور 
عامًا  ٣٥ الــ  مسـيرة 

الـصبـاح:   محمـــد 
الملتزم  بالنهج  نشـيد 
لـ «األنباء» سبيًال لالرتقاء 
الوطنيـة بالصحافـة 

 عبدالحميـد الدعاس: 
«األنبـــاء» إحـــدى 
الركـائـز األسـاسـية 
المـحلية لصحافـتنـا 

نسـتلهم  المبارك:   جابـر 
إسـهامات  الـدوام  علـى 
«األنبـاء» فـي القضايـا 
والدولية والعربية  المحلية 

 ناصـر المحمـد: نعتـز 
بالمسـتوى المـهنـي 
والــحرفية  الـراقـي 
الصحافيـة لــ «األنباء»

 كبار الشيوخ والمسؤولين واإلعالميين بعثوا برقيات تهنئة إلى رئيس التحرير وتمنوا للجريدة مزيدًا من التطور والتقدم
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 قائمة بأسماء الجامعات الماليزية المعتمدة 

 بوشهر تبدأ إنتاج الكهرباء النووية الشهر المقبل 
ونجاد يقيل ١٤ من مستشاريه

 عواصمـ  وكاالت: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية علي اكبر صاحلــــي أن الطاقة الكهربائية 
النووية املنتجة في محطة بوشهر سوف يتم ربطها  
بالشــــبكة العامة للكهرباء في البالد بحلول الشهر 

املقبل.
  وقال صاحلي الذي يتولى بالوكالة وزارة اخلارجية 
اإليرانية «نأمل بان يتم في النصف األول من الشهر 
املقبل ربط الكهرباء التي ستنتجها محطة بوشهر 
النووية بالشبكة العامة للكهرباء في البالد»، رافضا 
التقاريــــر الغربية التي تتحدث عن جناح ڤيروس 
«ستاكســــنت» في التأثير على عمل محطة بوشهر 
النووية واصفا تلك التقارير بـ «الشــــائعات». من 
جهته، اســــتهل الرئيس اإليرانــــي محمود أحمدي 
جنــــاد العام اجلديد بفصل ١٤ من مستشــــاريه في 
رئاسة اجلمهورية. وقال مهدي كلهر أحد املستشارين 
اإلعالميني للرئيس جناد إنه وإلى جانب ١٣ مستشارا 
آخريــــن اجتمعوا أول من امــــس مع الرئيس جناد 
حيث تســــلموا منه قرارات تقضي بانتهاء مهامهم 

كمستشارين في الرئاسة.
  ولم يتطرق كلهر ألسباب االستغناء عن خدماته 

مع ١٣ مستشارا رئاسيا آخرين.
   مبــــوازاة ذلك يدخل مجلــــس األمن أيضا عامه 
اجلديد بانضمام ٥ دول إلى أعضائه العشــــرة غير 
الدائمني وهي أملانيا والهند وجنوب أفريقيا والبرتغال 

وكولومبيا. األمر الذي سيشكل فرصة إلعطاء فكرة 
عما ميكن ان تكون عليه صورة هذا املجلس في حال 
مت إصالحه جلهة زيادة عدد أعضائه الدائمني وأبرز 
املرشحني لشغل املقاعد اإلضافية الهند واملانيا وكذلك 

البرازيل التي تبدأ فيه سنتها الثانية.
  ويتوقع ديبلوماســــيون ان تعطي األشهر الـ ١٢ 
املقبلة فكرة عما ميكن ان تنجح في حتقيقه الدول 
األعضاء القدمية واجلديدة لتبريد النقاط الساخنة 

في العالم.
  وتهيمن الدول اخلمس الدائمة العضوية (الصني 
والواليات املتحدة وفرنســــا وبريطانيا وروسيا) 
التي متلك وحدها حق النقض (الڤيتو) على الهيئة 

الدولية منذ بداياتها في ١٩٤٥.
  وستخضع الدول اخلمس املنضمة حديثا لعدة 
اختبارات أبرزها أزمة ساحل العاج واالستفتاء حول 
مصير جنوب السودان واستمرار املواجهة في شبه 

اجلزيرة الكورية.
   وســــتحاول القوى الغربية من جهتها متابعة 
حتركات الدول الطامحة الى شغل مقاعد دائمة في 

املجلس.
  وستدقق هذه الدول في حتركات جنوب افريقيا 
والهند خصوصا ألن «البعض يخشون وضع عراقيل 
في عمل املجلس»، كما قال أحد السفراء طالبا عدم 

كشف هويته. 

 انضمام الهند وألمانيا اختبار لمجلس األمن في حال توسيع أعضائه الدائمين

 طهران تنفي تأثرها بڤيروس ستاكسنت

 1 – International Islamic University Malaysia.
  2 – International Medical University.
  3 – Management and Science University.
  4 – University of Kebangsam Malaysia.
  5 – University of Malaya.
  6 – Multimedia University.
  7 – University Putra Malaysia.
  8 – University Sains Malaysia.
  9 – University Technology Malaysia.
  10 – University of Technology Mara (Shah Alam).
  11 – University of Technology Petronas. 

 التفاصيل ص٤٢ 

 التفاصيل ص٥ 

 ١ ـ الجامعة اإلسالمية الدولية.
  ٢ ـ جامعة الطب الدولية.

  ٣ ـ جامعة العلوم واإلدارة.
  ٤ ـ جامعة كيبنجسام الماليزية.

  ٥ ـ جامعة مااليا.
  ٦ ـ جامعة الوسائط المتعددة.

  ٧ ـ جامعة بوترا الماليزية.
  ٨ ـ جامعة سينز الماليزية.
  ٩ ـ الجامعة التكنولوجية.

  ١٠ ـ الجامعة التكنولوجية بمارا (شاه علم)
  ١١ ـ جامعة التكنولوجيا بتروناس. 


