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»النظرية العامة للحماية الجزائية للشيك« 
كتاب جديد لوكيل المحكمة الكلية

الصندوق العربي لإلنماء يوقع اتفاقية 
مع تونس بقيمة 15 مليون دينار

 وقع الصندوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماعي مع تونس اخي���را اتفاقية قرض 
بقيم���ة 15 مليون دينار )ما يع���ادل 51 مليون 
دوالر( للمس���اهمة في متويل مشروع محطة 

غنوش الكهربائية.
وق���ال الصندوق ومق���ره الكويت في بيان 
صحافي امس ان املش���روع يهدف الى االسهام 
بتلبية الطل���ب املتزايد على الطاقة في تونس 
من خالل زيادة قدرة التوليد في جنوبي البالد 
عن طريق اضافة وحدة توليد بالدورة املركبة 

تعمل بالغاز الطبيعي الى محطة الكهرباء القائمة 
بغنوش.

واوضح ان املشروع يتضمن توريد وتركيب 
توربينة غازية وبخارية ومولد ومحوالت ونظم 
للحماية والتحكم اضافة ال���ى االعمال املدنية 
وامليكانيكي���ة والكهربائية والتجهيزات وكافة 

ملحقات املشروع وقطع الغيار.
يذكر ان الصندوق العربي ساهم في متويل 
مشروعات تنموية في تونس بقيمة بلغت نحو 
542 مليون دينار )ما يعادل 1.8 مليار دوالر(.

المجدلي: هدفنا تأهيل وتدريب شبابنا 
للعمل في قطاع السياحة والسفر

صدر كتاب قانوني جديد 
لوكيل احملكمة الكلية د.صنهات 
املطيري حتت عنوان »النظرية 
العامة للحماية اجلزائية للشيك 
الكويتي« دراسة  القانون  في 
مقارنة، وه���و الثاني له بعد 
إصداره كتابه األول »ش���رح 
جرائ���م اجلنح ف���ي القانون 
الكويتي«، وتناول د.صنهات 
في كتابه اجلديد شرحا مفصال 
الناحيتني  ألحكام الشيك من 
التجارية واجلزائية مع تسليط 
الضوء على جرمي���ة إصدار 
الش���يك في القانون الكويتي 
واجلرائم امللحقة بها طبقا لنص 
املادة 237 من قانون اجلزاء، 
كما تناول ش���رح التعديالت 
التشريعية املتالحقة على تلك 
املادة ومقارنتها بالتشريعات 
األخرى كالتش���ريع املصري 

أسامة دياب
أكد أمني عام برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باالنابة فوزي 
املجدلي ان البرنامج يس���عى 
لتحقي���ق اهدافه الوطنية في 
توجي���ه الش���باب اخلريجني 
للعمل في مؤسس���ات القطاع 
اخلاص من خالل كل الوسائل 
والبرام���ج العلمية والعملية 
بهدف تدريب وتأهيل الباحثني 
عن عمل للعمل في القطاعات 
املختلفة مبؤسس���ات القطاع 

اخلاص.
وق���ال املجدلي ف���ي حفل 
خريجي ماستر للطيران الذي 
اقيم اخيرا في مبنى اخلطوط 
اجلوية بحضور رئيس مجلس 
املنت���دب  االدارة والعض���و 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية حمد 
الفالح ورئيس شركة ماستر 
للطيران بدر السعد وخريجي 
الدورة الذين بلغ عددهم 150 
متدربا حصل���وا على دبلوم 
مكثف في الس���ياحة والسفر 
من خالل مواد علمية وعملية 
الس���ياحة والسفر  في قطاع 
وشركات الشحن ملدة تسعة 
شهور، وقال: ان قطاع السياحة 
والسفر والشحن يعد من اكبر 
القطاعات انتشارا في الكويت، 
أقل احتضانا للشباب  ولكنه 

الكويتي.
وأش���ار ال���ى ان البرنامج 
وضع خطة عمل تشرف عليها 
العاملة  الق���وى  ادارة تنمية 
بالبرنامج لتأهيل  الوطني���ة 
العمل  الباحثني عن  وتدريب 
في هذا املجال وتطوير مهاراتهم 
وخبراتهم م���ن خالل دورات 
متخصصة حققت النجاح على 

كل االصعدة.
واضاف ان البرنامج اعد هذا 
العام دورة جديدة تهدف الى 
الباحثني عن  تدريب وتأهيل 
عمل في قطاع السياحة والسفر 
أثلج  الطيران. وقد  وشركات 

واللبناني والسعودي والفرنسي 
واإلجنليزي، وخلص املؤلف 
الى وضع النظرية التشريعية 
املالئمة ملعاجلة أحكام الشيك 

في القانون الكويتي.
واش���تمل كتاب د.صنهات 

صدورنا م���ا حققه املتدربون 
من نتائج ايجابية.

البرنامج  ان  واكد املجدلي 
يأم���ل ان يت���م توفير فرص 
وظيفية خلريجي هذه الدورة، 
حيث قام البرنامج بإرس���ال 
كش���وف بأس���ماء اخلريجني 
الى شركات السياحة والسفر 

لتوفير فرص وظيفية لهم.
ودعا اخلريجني الى االستفادة 
من الدراسة والتدريب في مجال 
التوظيف أو مواصلة الدراسة 
وفي ختام كلمته وجه املجدلي 
الشكر الى املسؤولني في شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
املواق���ع للمتدربني  لتوفي���ر 
وتنظيم الدورة لتحقيق النجاح 
املطلوب، وكذلك الشكر لشركة 
ماس���تر للطيران لتنظيم هذا 
البرنامج التدريبي واالشراف 

عليه.
وكان رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب ملؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الف���الح قد قال في كلمته امام 

أبواب احتوى كل  على ثالثة 
منها على 3 فصول ثم 3 مباحث 
لكل منها، اقتصر الباب األول 
على تعريف الش���يك وتاريخ 
نش���أته ومتيزه عن األوراق 
التجاري���ة األخرى ومقوماته 
وأركانه، أما الباب الثاني فقد 
تناول فيه ش���رح نطاق مبدأ 
احلماي���ة اجلزائية للش���يك 
واالجتاهات التش���ريعية في 
تقدير احلماية اجلنائية ومدلول 
الشيك املعاقب عليه في قانون 
الكويت���ي واللبناني،  اجلزاء 
مختتما املبحث بالباب الثالث 
الذي شرح خالله نطاق احلماية 
اجلزائية للشيك وجرائم أطراف 
الش���يك األخرى )املس���تفيد 
واملسحوب عليه( املنصوص 
الكويتي  القانونني  عليها في 

واللبناني.

اخلريجني ان املؤسسة سباقة 
لدعم الشباب الكويتي وتأهيلهم 
للعمل في مختلف مجاالت علوم 

الطيران التجاري.
وأش���ار الرئيس التنفيذي 
واملدير العام لش���ركة ماستر 
للطيران بدر الس���عد الى ان 
الش���ركة بتنفيذ عقد  قي���ام 
ال���دورة الثاني���ة ف���ي علوم 
الطي���ران التجاري دليل على 
ثقة مؤسسات الدولة الرسمية 
في الشركة التي تدعم السوق 
احمللي بالعمالة الوطنية املدربة 
ف���ي مجال صناع���ة الطيران 
والس���ياحة والس���فر. مؤكدا 
ان خريج���ي الدورتني االولى 
والثانية أصبحوا زمالء عمل 
في صناعة السياحة والسفر 
وهم نواة لصناعة من العمالة 
الوطنية آملني أن يطوروا هذه 
الصناعة املهمة. وبعد ذلك، قام 
أم���ني عام البرنام���ج باالنابة 
فوزي املجدلي والفالح والسعد 
بتوزيع شهادات التخرج على 

اخلريجني.

برنامج إعادة الهيكلة احتفل بتخريج دورة علوم الطيران التجاري

د. صنهات املطيري

فوزي املجدلي يلقي كلمته في احلفل

الداعية أحمد القطان والداعية يوسف السند خالل اللقاء

جانب من احلضور

هدية تذكارية الى الشيخ علي اجلراحالشيخ علي اجلراح يكرم احد الفائزين

شهادة تقدير إلحدى اخلريجات

القطان: قضية األقصى دين وعقيدة
وعلينا الدفاع عنها ضد المعتدين والمتطاولين

معهد األبحاث ينظم »إغناء دقيق القمح« نوفمبر المقبل
ينظم معهد الكويت لالبحاث العلمية دورة تدريبية 
بعنوان »اغناء دقيق القمح« في االول من نوفمبر املقبل 
برعاية مديره العام د.ناجي املطيري وتس���تمر خمسة 

ايام.
وقالت الباحثة في دائرة التكنولوجيا احليوية باملعهد 
د.سعاد احلوطي ل� »كونا« امس ان الدورة تهدف الى تزويد 
املشاركني باخلبرة التقنية على النطاق الوطني لعناصر 
اغناء دقيق القمح باملغذيات الدقيقة كالڤيتامينات واملعادن 

وهي استراتيجية مت اعتمادها على نطاق عاملي.
واضافت احلوطي ان املشاركني سيتعرفون على طرق 
تصميم وتخطيط وتنفيذ وإدارة البرامج الوطنية إلغناء 
الدقيق باملغذيات الدقيقة استنادا إلى جتربتهم العملية 
احلالية واخللفية التعليمية كما سيتمكنون من العمل 
بفعالية ضمن فرق عمل متعددة التخصصات واملكلفة في 

تنفيذ برامج إغناء دقيق القمح على الصعيد الوطني.
واوضحت ان الدورة س���تتناول اثر نقص العناصر 

الغذائية على الصح���ة العامة والوضع احلالي لتعزيز 
واغناء دقيق القمح باملغذيات في منطقة الشرق االوسط 
والعالم واهمية انت���اج وتوزيع وبيع دقيق قمح معزز 

بالتغذيات الدقيقة.
وافادت بانها ستتطرق ايضا الى املستجدات العلمية 
حول سوء التغذية الناجمة عن نقص العناصر الغذائية 
الدقيقة واملركبات االكثر كفاءة في اغناء الدقيق وتنفيذ 
برامج اعالنية لتوعية املواطنني بفوائد استهالكه معززا 
باملغذي���ات الدقيقة والتكلف���ة االقتصادية الناجمة عن 
نقص العناصر الغذائية الدقيقة مقارنة مبنافع اغنائه 

باملغذيات الدقيقة.
واشارت الى ان نقص املغذيات الدقيقة هو اهم العوائق 
التي متن���ع البلدان في معظم مناطق العالم من حتقيق 
النمو االمثل لصحة املواطنني واهمها نقص ڤيتامني »أ« 

واحلديد وحمض الفوليك والزنك.
وقالت انه مت االعتراف بتقنية اغناء االغذية باملغذيات 

الدقيق���ة كعنص���ر اساس���ي وحيوي ضم���ن اخلطط 
االستراتيجية التغذوية الوطنية خلفض العبء الصحي 

الناجم عن نقص املغذيات الدقيقة.
واضافت ان الدورة تتضمن 11 محاضرة تتناول املعرفة 
احلالية لتقنية تدعيم املغذيات الدقيقة ونقص املغذيات 
الدقيقة واالثار الصحية واملغذيات الدقيقة واوجه القصور 

واالثار الصحية وتنمية التحالفات العائد االقتصادي.
واوضحت انها ستتناول انتاج االغذية املدعمة واملعايير 
واملقاييس واللوائح الغذائية ومراقبة اجلودة في مطاحن 
الدقيق وضمان اجلودة في النطاق الدولي والرصد وتقييم 

البرامج والتسويق االجتماعي.
واشارت الى انه سيتم استقبال طلبات التقدمي للدورة 
حتى 29 من اكتوبر اجلاري موضحة انها ستقوم بالقاء 
احملاضرات وادارة املناقشات في الدورة اضافة الى خبير 
املنتجات احلديثة في الغذاء البرفيسور الكندي كوننت 

جونسون.

الجراح: تكريم حفظة القرآن الكريم
يعكس اهتمام أهل الكويت وتمّسكهم بكتاب اهلل

أسامة ابوالسعود
حتت رعاية وحضور نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الش����يخ علي اجلراح اقيم حفل تكرمي الفائزين مبس����ابقة 
املرح����وم خالد حمد اجليران االول����ى حلفظ القران الكرمي 

وذلك مبسجد دالل الزبن مبنطقة بيان.
وقد استهل احلفل بتالوة ما تيسر من القران الكرمي وبعدها 
الق����ى راعي احلفل كلمة جاء فيه����ا، ايها االخوة واالخوات 
احلضور، س����الم من اهلل تعالى ورحمته وبركاته، هاهي 
االيام متر سريعا ونلتقي مرة اخرى لالحتفال بثلة جديدة 

من االبن����اء حفظة كتاب اهلل املجيد. احتفالنا اليوم يحمل 
اش����ارتني مهمتني: االولى يعكس مدى اهتمام اهل الكويت 
ومتسكهم بكتاب اهلل وتكرمي حملته، اما الثانية فهي اشارة 
الى تكرمي رجل رحل عن ه����ذه الدنيا الفانية وترك وراءه 
س����جال حافال من اعمال الدعوة اال وهو املرحوم خالد حمد 
اجليران الذي كان قدوة فى االخالق والعمل اجلاد في سبيل 
اهلل والذي سيبقى اس����مه حاضرا في ذاكرة اهل الكويت. 
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، اما 
بالنسبة لالبناء الكرام حفظة كتاب اهلل فاقول هنيئا لكم هذا 

الشرف العظيم وشكرا لكل من ساهم في هذا اجلهد املبارك، 
داعيا املولى عز وجل لكم بدوام التوفيق، والس����الم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته.  ثم القى رئيس جلنة مشرف للزكاة 
واخليرات عباس الفيل����كاوي كلمة القاها نيابة عنه نائب 
رئيس اللجنة عبداهلل مال اهلل اعرب فيها عن شكر اللجنة 
للرعاية الكرمية لنائب وزير شؤون الديوان االميري لهذه 
املسابقة. وفي نهاية احلفل قام نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح بتوزيع اجلوائز على الفائزين 

في املسابقة كما مت اهداؤه هدية تذكارية بهذه املناسبة.

أسامة أبوالسعود
نظم���ت جمعي���ة اإلصالح 
االجتماع���ي ملتق���ى األقصى 
احلادي عش���ر حتت ش���عار 
»فلنحم أقصان���ا« في منطقة 
الروضة مبش���اركة إمام منبر 
الدف���اع عن املس���جد األقصى 
الداعية اإلسالمي أحمد القطان 
واخلطيب الداعية يوسف السند 

وسعود أبومحفوظ.
واس���تهل امللتق���ى الداعية 
أحمد القطان بقوله ان قضية 
األقص���ى أصبحت قضية دين 
وعقي���دة يجب علين���ا الدفاع 
عنها وحمايتها من املتطاولني 

املعتدين.
واضاف القط���ان ان الكفار 
حارب���وا الرس���ول ژ في كل 
م���كان حت���ى ج���اءت حادثة 
اإلسراء واملعراج حيث بنينّ اهلل 
عز وجل مكانة هذا احلدث في 
حياة النبي وعلو شأنه حني أمنّ 
الرسل واألنبياء ولهذا  جميع 
جعل الرسول ژ قضية األقصى 
أول���ى اهتماماته في حني جند 
ضعفاء اإلمي���ان يرتدون عن 
نصرة األقص���ى في كل زمان. 
وتابع ان طريق حترير األقصى 
مليء بالصعوبات والشوك ولهذا 
لم يصمد إال الصابرون لتحرير 
األقصى فما كان منهم إال النصر 
والتحرير لهذا املسجد املبارك 
اال ان املس���جد وقع في األسر، 
واليوم يحتاج الى من يخلصه 
من هذا األس���ر الصعب الذي 
أصبح العالم اإلس���المي يقف 
موقف املتفرج دون حراك. ومن 
جانبه قال الداعية يوسف السند 
ان األوروبيني باتوا يعتبرون 
مقاطعة الكيان واجبا اخالقيا 
السافر على  بس���بب االعتداء 
حقوق االنس���ان في اسرائيل، 
باالضافة الى تضييق واسع على 
الكيان الصهيوني، بينما يقف 

املس���لمون بعيدا عن النصرة 
احلقيقية إلخوانهم املرابطني.

واضاف ان املسجد االقصى 
يتعرض لهجمة شرسة من قبل 
الصهاينة يحاولون من خاللها 
طمس معالم مسرى النبي ژ 

إلقامة الهيكل املزعوم.
من جانب���ه، قال س���عود 
أبومحفوظ ان اسرائيل اصبحت 
وس���يلة لهدم االقصى وبناء 
الهيكل املزعوم الذي ال يزالون 
يحلمون به حتى اصبح املسجد 

معلقا نتيجة لالنفاق التي حفرت 
حتت أساساته.

واض���اف ان االقص���ى هو 
ميراث الرسول ژ، ولهذا يجب 
علينا جميعا نصرة هذا املسجد، 
كما وق���ف العالم خالل نصرة 

قطاع غزة الذي واجه االحتالل 
االسرائيلي بكل صمود وحتد، 
فالشعب الفلسطيني يذكر وقفة 
اهل الكويت الشجاعة خالل ذلك 

االعتداء.
الى  ابومحف���وظ  واش���ار 
ان العدو االس���رائيلي يسعى 
دائما الى قتل وابادة الش���عب 
الفلس���طيني بكام���ل فئات���ه 
وأجناسه، لكنهم ذهلوا بصبر 
الش���عب االعزل  وصمود هذا 
في وقت تخاذلت فيه املواقف 

الرسمية.
وق���ال ان االمم املتح���دة 
أصدرت 57 قرارا جميعها كانت 
تدين االعتداءات االسرائيلية 
ضد الش���عب الفلسطيني، اال 
انه���ا لم تنفذ جميعا بس���بب 
التعنت املضاد من قبل اللوبي 
الصهيوني الذي ظل دوما مياطل 
في االعتراف بحقوق هذا الشعب 

االعزل.

جمعية اإلصالح االجتماعي نّظمت ملتقى األقصى الـ 11 تحت شعار »فلنحم أقصانا«

خالل رعايته حفل تكريم الفائزين بمسابقة المرحوم خالد الجيران

السند : األوروبيون يعتبرون مقاطعة اسرائيل واجباً أخالقياً والمسلمون بعيدون عن النصرة الحقيقية


