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«أوابك»: توصية باملوافقة
على امليزانية التقديرية لعام ٢٠٢١

التنفيــذي  املكتــب  عقــد 
العربيــة  ملنظمــة األقطــار 
املصــدرة للبتــرول (أوابك) 
اجتماعه الـــ١٥٧، عبر تقنية 
االتصال املرئي (Zoom) أمس، 
برئاســة ممثــل اجلمهورية 
اجلزائريــة الدميوقراطيــة 
الشــعبية د.مجلد ميلود في 
التنفيــذي للمنظمة،  املكتب 
التي لها رئاسة الدورة احلالية 
لعــام ٢٠٢٠. افتتح االجتماع 
رئيــس املكتــب التنفيــذي، 
بكلمــة رحــب فيهــا مبمثلي 

الدول األعضــاء في االجتماع، وباألمني العام 
للمنظمة، وأبدى شكره وتقديره لألمانة العامة 

على التحضير اجليد لهذا االجتماع.
ثم ألقى األمني العام للمنظمة علي بن سبت، 
كلمة رحب فيها باملشاركني، ومعربا عن شكره 
وتقديــره للــدول األعضاء فــي املنظمة على 
دعمها املعهود واملستمر لألمانة العامة، مشيدا 
باجلهود احلثيثة التي تبذلها الدول األعضاء 
ملواصلة أعمالهــا في الصناعة البترولية في 
ظــل الظروف الصحيــة احلالية التي جتتاح 
دول العالم بأســره، في ظل جائحة ڤيروس 

خالل االجتماع الـ ١٥٧ للمكتب التنفيذي للمنظمة

«Zoom» جانب من اجتماع املكتب التنفيذي للمنظمة عبر تقنية

الدبوس: الفساد ُيهدر املليارات على الكويت
قــال اخلبيــر االقتصادي 
الفســاد  إن  الدبــوس  طــالل 
ليــس مجــرد ظاهــرة عابرة 
ومادة دسمة لإلعالم وحاملي 
شعارات اإلصالح، بل أصبح 
وفق وصف خبراء ومختصني 
آفة تنخر في جســد املجتمع، 
مشيرا الى أن آليات املعاجلة 
وخطوات محاسبة املتورطني 
فيه بطيئة وتسير كالسلحفاة 

نظرا لعوامل عدة.
الدبــوس، فــي  وأضــاف 
تصريح صحافي، ان التقليل 

مــن حجم الفســاد فــي الكويت غيــر مقبول، 
خصوصــا انه لــم يعد خافيــا، فليس كل من 
يتكلم عن الفساد صاحب مصلحة أو منافس 
لم يفز مبناقصة، لكنه قد يكون مواطنا بسيطا 
ذهب إلجنــاز معاملة، ويصرخ ألنه غير قادر 

على اجنازها من دون دفع رشوة.
وأشار الى أن هناك مؤشرات واضحة للفساد 
املستشري في جسد املجتمع واجلميع يراها، 
ولكن الســؤال هو، كم فاســدا أو مرتشــيا مت 

إلقاء القبــض عليه أو كتبت 
عنه الصحــف؟ اإلجابة نادرا 

ما يحدث ذلك.
ولفت الى أن املنطقة تعيش 
ظروفا صعبة، والكويت ليست 
استثناء، ومن أن تكلفة الفساد 
في الكويت ســنويا قد تصل 
الى ٢٫٨ مليارات دينار، هذا ما 
متكن من حصره فقط، وذلك 
بناء على النسب التي حددتها 
املؤسسات العاملية عند ٥٪ من 
إجمالي الدخل القومي للبلدان، 
التي بها نسب فساد مرتفعة.

وقال الدبوس انه من الصعب حتديد نسب 
األداء احلكومــي في محاربة الفســاد، ســوى 
إجراء دراسات كمية دقيقة، لكنها وفقا للقراءة 
والشعور العامني والتقارير الدولية «متدنية 
للغايــة»، إذ انخفض تصنيف الكويت من ٣٥ 
الــى ٨٥ مــن بــني ١٨٠ دولة، وإن كان حتســن 
٧ درجــات مؤخرا، فإنه يبقــى بعيدا جدا عن 
املســتويات السابقة، ويؤشــر الى أين وصل 

مستوى الفساد لدينا.

طالل الدبوس

«هيئة األسواق» للشركات: ١٥ جزاًء في حال مخالفة القرارات

الهطالني: مشاركة كبيرة في برنامج «محاسب زكاة معتمد»

دشتي: ألبناء الكويتية املتزوجة من أجنبي
احلق بالكادر الوظيفي والعديد من احلقوق الكاملة

«الدراسات املصرفية»: حلقة حول «بناء ثقافة األداء العالي»

ثالث سنوات ملســاهم امتنع 
عن تقدمي أي بيان أو قدم بيانا 
ناقصا أو مخالفا للحقيقة أو 

للقانون أو الالئحة.
١٢ - تعليق نفاذ نشره سارية 

طبقا ألحكام هذا القانون.
١٣ - وقف تداول ورقة مالية 
لفترة محدودة، أو تعليق، أو 
إلغــاء قرار إدراج ورقة مالية 

قبل نفاذه.
١٤ - عزل عضو مجلس إدارة 
أو مدير في إحدى الشــركات 
املرخــص لهــا أو الشــركات 
املدرجة أو مراقب االســتثمار 
أو أمني حفظ نظام اســتثمار 
لــم يقــم بتنفيــذ  جماعــي، 
املسؤوليات املنصوص عليها 

في هذا القانون أو الالئحة.
١٥ - فــرض جــزاءات ماليــة 
تتــدرج تبعــا ملدى جســامة 
املخالفة، وبحد أقصى مقداره 
خمسون ألف دينار. وفي جميع 
األحوال، يجوز ملجلس التأديب 
أن يأمر بإلغاء املعامالت ذات 
العالقة باملخالفة وما يترتب 
عليها من آثار، أو إلزام املخالف 
مببالــغ مالية تســاوي قيمة 
املنفعــة التي حصل عليها أو 
قيمة اخلســارة التي جتنبها 
نتيجة ارتكابه املخالفة، ويجوز 
مضاعفة القيمة في حالة تكرار 

ارتكاب املخالفات».

يقــارب الـــ ٦٠٠ متدرب، ما 
يعكس بوضوح شغف العالم 
اإلسالمي لدراسة علم الزكاة 
من مختلف جوانبه الشرعية 
واحملاســبية والقانونيــة، 
الســيما أن البرنامــج يقدم 
الطريقة احلديثة التي طورها 
اخلبــراء فــي جلنــة معيار 
محاسبة زكاة الشركات في 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
والتي تعرف بطريقة صافي 
الغنى، كما ميتاز احملاضرون 
بالتمكــني واالبتــكار فــي 
العــرض والشــرح مع حل 
التمارين والتطبيقات ألكثر 
من ١٠ ميزانيات للشــركات 
إضافة حلساب زكاة األفراد، 
داعيــا، في ختام تصريحه، 
املشاركني في البرنامج الى 
العمل على االستفادة املثلى 
من البرنامج وأن يواصلوا 
نشــر ثقافة فريضة الزكاة 

في دولهم.

النقــاط الواردة فيــه وعلى 
رأســها منح املرأة الكويتية 

جميع حقوقها.
ودعا دشــتي فــي الوقت 
نفســه إلــى إنصــاف املــرأة 
العزبــاء، ممــن  الكويتيــة 
جتــاوزت اخلمســني ســنة، 
وليس لديها مأوى، وقد توفي 
والداهــا، أو توفــي والدهــا، 
وتزوجت أمها من شخص آخر.
واعتبر أنــه يجب منحها 
احلق في احلصول على قرض 
السكن وغيره من العالوات، 
مبــا يضمن لها حياة كرمية، 
والشعور باألمان على الدوام.
وطالــب بوضــع كوتــا 
نســائية فــي كل وظيفة من 
وظائــف الدولــة، األمر الذي 
يزيــد مشــاركة املــرأة فــي 
اإلدارة العامة للبالد، وحتقيق 

اإلجنازات.

مدير التعليم التنفيذي جيم 
داود والبروفيســوره ليندا 
هيل واحملاضرة فرانشيسكا 
جينو، كما استضاف املعهد 
كال من محمد القحطاني من 
السعودية، ولطيفة اللوغاني 

من الكويت. 
وعقــدوا جميعهــم عددا 
وورش  احملاضــرات  مــن 
العمل، شــاركت فيها نخبة 
مــن العاملــني فــي القطــاع 
املصرفي واملالي، واملؤسسات 
االســتثمارية والعقاريــة، 
باإلضافــة لقطاعــات أخرى 
كاخلدمات والنفط والتدريب 
والتعليــم، وباإلضافــة إلى 
مشاركني من وزارات الدولة 
املختلفــة، ومن دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

املهنة ملدة ال تتجاوز سنة.
٥ - الوقف عن مزاولة العمل 

أو املهنة بشكل نهائي.
٦ - وقــف الترخيص ملدة ال 

تتجاوز ستة أشهر.
٧ - إلغاء الترخيص.

٨ - فرض قيود على نشــاط 
أو أنشــطة املخالــف، وحتدد 

الالئحة هذه القيود.
٩ - إلغاء التصويت أو التوكيل 
أو التفويض الذي مت احلصول 
عليــه باملخالفة ألحــكام هذا 

القانون.
أي  إلغــاء  أو  إيقــاف   -  ١٠
عرض اســتحواذ أو صفقات 
شــراء خــارج نطــاق عرض 
االستحواذ إذا متت باملخالفة 
ألحكام الفصل السابع من هذا 

القانون أو الالئحة.
١١ - حظــر ممارســة حــق 
التصويت ملــدة ال تزيد على 

جنحت مؤخرا خالل أكتوبر 
اجلاري، فــي احلصول على 
الدولــي لشــهادة  االعتمــاد 
زكاة محاســب زكاة معتمــد 
من منظمــة الــزكاة العاملية 
والتي تعد أعلى منظمة مهنية 
متخصصة فــي الزكاة حول 
العالم ومقرها الرئيسي لندن 
ومكتب األمانة العامة لها في 

الكويت.
وأضــاف أنه مــع توقيع 
تلك االتفاقية، ستكون شهادة 
محاســب زكاة معتمــد أول 
شــهادة مهنية في محاســبة 
الــزكاة حتصل علــى اعتماد 

عاملي. 
وأشاد الهطالني باإلقبال 
الكبير من املشــاركني حول 
العالم على الشهادة، الفتا إلى 
أن عدد املسجلني في اإلصدار 
اخلامس منها بلغ ١٧٠ مشاركا 
حول العالم، متوقعا أن يصل 
عــدد خريجي الشــهادة ما 

العديد من أبنــاء الكويتيات 
الذين يســتحقون اجلنسية 
الكويتية بالتأسيس، إذ ولدوا 
وتربوا على أرض هذا الوطن 
ويدينون بالوالء له منذ عقود 

طويلة، ولديهم إحصاء ٥٦.
ودعا إلى منحهم اجلنسية 
الكويتية في -بلد اإلنسانية، 
حالهم حال الكويتي املتزوج 
من غير كويتية، بدل منحهم 

اإلقامة الدائمة فقط.
ولفت دشتي إلى حق متلك 
أبناء الكويتيات العقار باإلرث 
بعد وفاة والدتهم، داعيا إلى 
أخذ التوصيات املذكورة بعني 
االعتبــار ووضعهــا موضع 
التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

وتابع أن الدســتور نص 
على املساواة في احلقوق بني 
جميع الفئات في الكويت، وأن 
احترامه يكمن في تنفيذ جميع 

توافق حقيقي مع احتياجات 
العمالء، كما ســتتم مناقشة 
القيــادة بامتنــان،  أهميــة 
لتحقيــق وخلــق بيئة عمل 

إيجابية.
اجلديــر بالذكر، أن معهد 
الدراسات املصرفية استضاف 
خالل األعوام املاضية أشهر 
العامليني، مثل:  احملاضريــن 
روبن شرما، وجون ماكسويل، 
وأدريــان  بيتــرز،  وتــوم 
جوســتيك، وديــف ألرتش، 
ولورانــس هفتــون، وجون 
بالدوني، ومارك ســانبورن، 
وجويــل  نيــل  ومايــكل 
غارفينــكل، وســتيف فاربر 
ومايكل واد، وإريك كواملان.

وكذلك استضاف املعهد من 
كلية هارفارد إلدارة األعمال 

وتذكرهــم مبضمــون قرارها 
رقم (١٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن 
تعديل بعض األحكام والقواعد 
املتعلقة بتقدمي تلك البالغات 
إليها مبا في ذلك آليات حماية 
املبلغ، وإضافة مادة جتيز لها 
مكافأته. وتذكر الهيئة اجلميع 
بأحكام املادة (١٤٦) من قانونها 
رقم (٧) لســنة ٢٠١٠، والتي 
حــددت العقوبات التي ميكن 
توقيعها من مجلس التأديب، 
حيث نصت على أن «ملجلس 
التأديــب - بعــد التحقق من 
املخالفــة - أن يوقــع أيا من 

اجلزاءات التالية:
١ - التنبيــه علــى املخالــف 
بالتوقف عن ارتكابه املخالفة.

٢ - اإلنذار.
٣ - إلــزام املخالــف بإعــادة 
اجتياز االختبارات التأهيلية.

٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة 

مــن مختلــف التخصصــات 
والشــرعية  احملاســبية 
والقانونية ومن رجال األعمال، 
الذين ينتمــون ألكثر من ٣٥ 

دولة حول العالم. 
وكشــف الهطالني عن أن 
التحضيرات جارية اآلن من 
أجــل توقيــع اتفاقية تعاون 
بني اجلمعية ومنظمة الزكاة 
العاملية، مشيرا إلى اجلمعية 

أبناء الكويتيات حق االشتراك 
العامة للتأمينات  الهيئة  في 
االجتماعية وتأمني مستقبلهم 
تقاعدهــم  بعــد  وحياتهــم 
وخدمتهــم للكويــت خــالل 

سنوات عملهم.
وطالب دشــتي بضرورة 
األخــذ بعني االعتبــار وجود 

غير عادية، كما ستتم مناقشة 
أهم األساليب الواجب اتباعها 
لقيادة فرق عمل متتاز باألداء 
العالي، والعمل باستمرار على 
حتفيز هذه الفرق وخلق روح 
املنافســة بينهم، مبا يخلق 

الكفاالت، والتحكيم، والصلح، 
أنه  والتبرعــات». وأوضحت 
يتعني علــى أعضــاء مجلس 
اإلدارة بــذل عناية الشــخص 
أداء مهامهم  لــدى  احلريــص 
النافذة،  تنفيذا للتشــريعات 
مــن   (٢١) املــادة  وحتديــدا 
قانون الشــركات آنف الذكر، 
والتي تضمنت: «ويبذل مدير 
الشركة ومجلس إدارتها عناية 
الرجل احلريص في ممارســة 
ســلطاتهم واختصاصاتهم»، 
كما أنه يقابل تلك الســلطات 
واالختصاصات ضرورة حتمل 
مسؤوليات ذكرت في مواد عدة 
من ذات القانون، السيما املادة 

(٢٠١) واملادة (٢٠٢).
ودعت الهيئة كل املعنيني 
ملشــاركتها جهودها للحد من 
املخالفــات واجلرائم املرتكبة 
إليهــا ببالغاتهــم،  والتقــدم 

كبير من منتســبي اجلمعية 
واملهتمني، شــهد إقباال كبيرا 
خالل فترات انعقاده املاضية، 
كما شهد أيضا تسجيل العديد 
مــن الشــباب فــي النســخة 

اخلامسة من البرنامج. 
وبــني أن البرنامــج الذي 
أطلقت فعالياته في أواخر ٢٠١٨ 
نال الكثير من إشادات الهيئات 
واملؤسسات واألفراد املشاركني 
بشأن جودة احملتوى العلمي 
للشــهادة وكذلك االســتفادة 
العلمية الكبيرة التي تلقاها 
احلضور من املتدربني، كون 
املتحدثني في الندوة من أفضل 
من حتدثوا وكتبــوا في هذا 

املوضوع. 
الشــهادة  أن  وأضــاف 
اكتسبت سمعة عاملية مرموقة، 
فقد بلغ عدد اخلريجني الذين 
اجتــازوا االختبار الرســمي 
للشهادة حتى نهاية سبتمبر 
املاضي ٤٠٠ مشارك ومشاركة 

الســكن للمواطنة املتزوجة 
من غير كويتي.

وشدد دشتي على ضرورة 
منــح العــالوة االجتماعيــة 
وعالوة األطفال وعالوة بدل 
املتزوجة  الســكن للكويتية 
مــن أجنبــي، ومنحها احلق 
باحلصول على قرض اإلسكان.

وتابع أنه يتعني منح أبناء 
الوظيفي،  الكادر  الكويتيات 
وعــدم تعيينهــم حتــت بند 
التعاقد (تعيينات الوافدين)، 
منوها إلى ضرورة تعيينهم 
حتــت بنــد التوظيف بحيث 
ميكن قبولهم فــي الوظائف 
اإلشــرافية كرئيــس قســم 
باحلد املعقول، ومتييزهم عن 
الوافدين، ومنحهم الترقيات 
السنوية والتدرج الوظيفي.

وكشــف دشــتي أنــه في 
الوقــت نفســه، يجــب منح 

للعديد من املديرين التنفيذيني 
بها، ويعتمــد في عمله على 
العديد من األبحاث والدراسات 
التــي أجريت علــى أكثر من 

مليون موظف.
وأشار الرفاعي إلى أن هذه 
احللقة النقاشية تعتبر من 
األنشطة املهمة التي سيعقدها 
املعهــد خــالل هــذا العــام، 
مستخدمًا آلية التدريب عن 
بعد، حيث سيقدمها أحد أفضل 
احملاضرين في العالم، وستتم 
مناقشــة مواضيع مهمة في 
عالم اإلدارة احلديثة مثل: بناء 
الثقافة املؤسسية السليمة، 
والتــي تعتمــد وبالدرجــة 
األولــى على بناء قوة عاملة 
متمكنــة ومحفزة راغبة في 
العمل وتتطلع لتحقيق نتائج 

حذرت هيئة أســواق املال 
الشركات من مخالفة القواعد 
واللوائح، مشيرة إلى مسؤولية 
أعضاء مجالس إدارات الشركات 
عنها وحتثهم على اإلبالغ عن 
مخالفاتهــا. وأكدت الهيئة في 
بيان صحافــي أمس ضرورة 
التشــريعات  التقيــد بأحكام 
املطبقة كقانون الشركات رقم 
(١) لسنة ٢٠١٦، والقانون رقم 
(٧) لســنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أســواق املــال وتنظيم 
نشاط األوراق املالية والئحته 
التنفيذيــة. وأشــارت الهيئة 
الــى أهميــة تنفيذ القــرارات 
التــي تصدرها  والتعليمــات 
الهيئــة تباعــا، وذلــك جتنبا 
للوقوع في مخالفات قد ترتب 
جزاءات مالية وعقوبات مختلفة 
تضمنتها املادة (١٤٦) من قانون 
الهيئة. وقالت الهيئة إن املادة 
(١٨٤) من قانون الشركات رقم 
(١) لسنة ٢٠١٦ نصت على أنه: 
«ملجلس اإلدارة أن يزاول جميع 
األعمال التــي تقتضيها إدارة 
الشــركة وفقا ألغراضها. وال 
يحد من هذه السلطة إال ما نص 
عليه القانون أو عقد الشركة أو 
قرارات اجلمعية العامة. ويبني 
في عقد الشــركة مدى سلطة 
مجلــس اإلدارة في االقتراض 
ورهن عقارات الشــركة وعقد 

واصلت جمعية احملاسبني 
واملراجعــني تقدمي رســالتها 
ودورها في خدمة منتسبيها 
وتقــدمي برامجهــا التدريبية 
عبر «األونالين»، برؤية ثابتة 
عمادها الرئيسي تقدمي برامج 
ودورات تدريبيــة متنوعة، 
باإلضافــة إلى إقامــة ندوات 
تناقش أثر أزمــة «كورونا» 
على مهنة احملاســبة وكذلك 
القضايا املعاصرة املختلفة.

وفي هذا الســياق، أشــار 
نائــب رئيس مجلــس إدارة 
اجلمعية راشد الهطالني إلى 
أن من بني البرامج التي أثبتت 
جناحا منقطع النظير، برنامج 
«شهادة محاسب زكاة معتمد» 
والذي أطلقت اجلمعية نسخته 
اخلامسة في الفترة من ١٩ إلى 

٢٩ أكتوبر اجلاري. 
وأوضح أن البرنامج الذي 
يعــد نقلة نوعيــة في مجال 
العمل احملاســبي لدى قطاع 

أكد الناشط حسني دشتي 
أن للمرأة الكويتية دورا كبيرا 
في بنــاء املجتمــع، وتربية 
جيل صالح محب للكويت، 
داعيــا إلى منحهــا حقوقها 
كاملة وإنصافها، واملساواة 
بينها وبــني الرجل. وطالب 
دشتي مبنح املرأة الكويتية 
املتزوجــة من غيــر كويتي 
حقوقها كاملة، خصوصا أن 
لها أبناء تربوا وترعرعوا على 
حب الكويت واإلخالص لها 

منذ نعومة أظافرهم.
ودعا دشــتي إلــى إقرار 
الالزمــة فــي  التشــريعات 
مجلــس األمة، ملنــح اإلقامة 
الكويتيــة  الدائمــة ألبنــاء 
املتزوجــة مــن أجنبي، وأن 
يكــون ابنهــا كفيل نفســه 
بوجودها وبعد وفاتها، داعيا 
اجلهات املعنيــة مبنح حق 

أعلن املديــر العام ملعهد 
الدراسات املصرفية د. يعقوب 
الرفاعي، عن استضافة املعهد 
أدريان  العاملــي  للمحاضــر 
جوســتيك احملاضــر رقــم 
٣ عامليــا في مجــال الثقافة 
املؤسســية واملصنف ضمن 
العشــرة األوائــل عامليا في 
مجال القيــادة، ليعقد حلقة 
نقاشــية عن بعــد، بعنوان: 
«بنــاء ثقافة األداء العالي: ٧ 
اســتراتيجيات خللــق قوى 
عاملــة متفاعلــة، ومتمكنة، 
ومحفــزة» وذلــك يــوم ٨ 

ديسمبر املقبل. 
ويعمل أدريان مع كبرى 
املؤسسات في العالم، وذلك 
مــن أجــل تطويــر القدرات 
القيادية واملهــارات اإلدارية 

حثت أعضاء مجالس إداراتها على اإلبالغ عن مخالفاتها

أطلقته جمعية احملاسبني مبشاركة ١٧٠ متدرباً ويستمر حتى ٢٩ أكتوبر اجلاري

راشد الهطالني

حسني دشتي

أدريان جوستيك

«الطيران املدني» تكّرم يوسف اجلاسم

الطيــران  رئيــس  قــام 
املدني الشيخ سلمان احلمود 
بتكرمي رئيس مجلس إدارة 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
السابق يوسف اجلاسم، وذلك 
تقديرا من «الطيران املدني» 
جلهــوده في تطويــر الناقل 
الوطني بحضور املدير العام 
م.يوســف الفــوزان. ويأتي 
تكرمي اإلدارة العامة للطيران 
املدني للجاسم نظير جهوده 
الواضحة التي تكللت بتطوير 
وحتسني اخلدمات التي يقدمها 

الناقل الوطني للمســافرين، واملشــاركة في 
تســريع إجراءات افتتاح مبنى الركاب رقم 
٤ املخصــص للخطوط اجلويــة الكويتية، 

الشيخ سلمان احلمود وم.يوسف الفوزان خالل تكرميهما يوسف اجلاسم

الشيخ سلمان احلمود وم.يوسف الفوزان ويوسف اجلاسم خالل اللقاء

اضافة الى إسهاماته في اخلطة الوطنية لعودة 
املواطنني من اخلارج أثناء انتشــار جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).

كورونا املستجد (كوفيد - ١٩). بعد ذلك، متت 
مناقشة املواضيع املدرجة على جدول األعمال 
ومن بينها مشروع امليزانية التقديرية للمنظمة 
(األمانة العامة والهيئة القضائية) لعام ٢٠٢١، 
حيث أصدر االجتماع توصية باملوافقة على 
امليزانية على أن تعرض أمام االجتماع القادم 
ملجلس وزراء املنظمة، كما استعرض االجتماع 
تقرير األمانة العامة بشأن املقترحات املتعلقة 
بتفعيل وتطوير نشــاط املنظمة، وموضوع 
جائزة األوابــك العلمية لعــام ٢٠٢٠، واتخذ 

التوصيات الالزمة بشأنها. 


