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املضف: اعتماد درجة البكالوريوس «الشرفية 
والعادية» الصادرة من اململكة املتحدة وإيرلندا

عادل املرزوق: طقس ربيعي في عطلة األعياد
وبرد «عقرب الدم» يدخل السبت ويستمر ٩ أيام

عمادي: رفع مبادرات الكويت في مواجهة التطرف
والغلو واإلرهاب إلى وزراء أوقاف العالم اإلسالمي

ثامر السليم

التربيــة  أصــدر وزيــر 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
العلمــي د.علــي  والبحــث 
املضف قرارا يقضي بالسماح 
باعتماد درجتي البكالوريوس 
«الشــرفـيـــــة والعـــادية» 
 Bachelor (Honours & Ordinary)
الصادرتني في كل من اململكة 
ايرلندا،  املتحدة وجمهورية 
حيــث تقــرر الســماح فقط 
القبوالت  بتسجيل واعتماد 
التــي يحصل عليهــا الطلبة 
الكويتيــون لدراســة درجة 
الشــرفية  البكالوريــوس 

قال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق انه وخــالل األيام 
الـ ١٠ املقبلة يتمركز ضغط 
منخفض على منطقة وسط 
وشمال شرق شبه اجلزيرة 
العربية يــؤدي الى هبوب 
ريــاح متقلبــة االجتاه بني 
شــمالية غربيــة وريــاح 
«كوس» بني خفيفة ومعتدلة 

السرعة.
وأضاف: قد تنشط هذه 
الريــاح فــي بعــض االيام 
وســرعتها ال تزيد على ٢٥ 
كلم/س خــالل هذه الفترة، 
الفتا الــى ان هذا املنخفض 
يجعــل من طقــس املنطقة 
خــالل فتــرة عطلــة العيد 
الوطني بــني صحو وغائم 
جزئيــا وخال من تســاقط 
االمطــار، مــع مالحظــة ان 
احلــرارة ســتكون مرتفعة 
قليال بني ٢١ و٢٧ درجة في 
حدها األعلى في النهار، وفي 
الليل فــي حدها االدنى بني 
١١ و١٥، وهو اشبه ما يكون 

أسامة أبوالسعود

قال رئيس وفد الكويت 
ووكيــل وزارة األوقــاف 
م.فريد عمادي إن املشاركني 
في مؤمتر الــدورة الثالثة 
عشرة للمجلس التنفيذي 
األوقــاف  وزراء  ملؤمتــر 
والشؤون اإلسالمية بدول 
العالم اإلســالمي اختتموا 
أعمالهــم بصــدور بيــان 
ختامي تضمن أوراق العمل 
واملبادرات التي تقدمت بها 

الكويت.
وأضــاف عمــادي، فــي 
تصريــح صحافــي عقــب 
انتهاء أعمال املؤمتر الذي 
عقد فــي مصر مــن خالل 
تقنيــة االتصال املرئي، إن 
املجلــس اطلع على الرؤى 
املقدمة من أعضاء املجلس 
حول مواجهة مســتجدات 
التطرف والغلو واإلرهاب 
الكويــت  مــن  واملقدمــة 
واململكة العربية السعودية 
باكســتان  وجمهوريــة 
اإلسالمية والتي قرر املوافقة 

درجة اإلجازة اجلامعية األولى 
(البكالوريوس - الليسانس).

وجاء فــي القــرار الذي 
أصــدره املضــف مؤخــرا، 
وحصلــت «األنبــاء» علــى 
نسخة منه، أنه يجوز معادلة 
درجة البكالوريوس العادية 
Bachelor (Ordinary) بالدبلوم 
األكادميي فقط وفق ما تقرره 
جلنــة معادلــة الشــهادات 
وبحسب تصنيف الدرجات 
العلميــة الــوارد في الئحة 
معادلة الدرجات العلمية ما 
بعد الثانوية العامة الصادرة 
خــارج الكويــت والصادرة 
بقرار وزير التربية ووزير 

الفلكــي  اخلبيــر  وزاد 
عادل املرزوق: يوم االحد ٢٠ 
اجلاري يدخل برج احلوت، 
والــذي تقول عنــه العرب 
الســجع التالــي «فــي رابع 
احلوت البرد ميوت»، ورابع 
احلوت هو اليوم الذي يبدأ به 
نوء «سعد بلع» والذي يبدأ 
٢٤ اجلاري، وفي هذا اليوم 
يكون فيه انكسار شدة البرد 
وقرب دخول فصل الربيع.

وتابــع: يــوم االثنني ٢٨ 
اجلــاري، وهو آخر يوم في 
شهر فبراير، تدخل فترة برد 
عقرب الدســم، وهــي ثالث 
فترة برد العقارب وآخرها، 
ومدتها ايضا ٩ ايام وتنتهي 
االثنني ٧ مارس املقبل، حيث 
تخــف البرودة وتبدأ تظهر 

املالبس الصيفية.
أما حالة البحر فأوضح 
املرزوق انه خالل هذه الفترة 
هناك تيارات احلمل  شديدة 
االندفاع وهي غير صاحلة 
للصيد بسبب قوة اندفاعها، 

واألنظمة في مجال تعيني 
األئمة واخلطباء واملؤذنني 
والدعــاة وبيــان بالبرامج 
املنوطة بهم واملسؤوليات 
املوكلة إليهم لعرضها على 
املؤمتــر التاســع لــوزراء 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدول العالم اإلسالمي بهدف 

إقرارها وتعميمها.
وبــني أن املجلس اطلع 
على الورقتني املقدمتني من 
الكويتية  وزارة األوقــاف 
ومن الهيئة العامة لألوقاف 
باململكة العربية السعودية 
واللتني كانتا بعنوان دور 
األوقاف في زيــادة الناجت 
احمللي اإلجمالي في الدول 
اإلســالمية واللتــان وافق 
املجلــس عليهمــا متهيــدا 
لعرضهمــا علــى املؤمتــر 
لــوزراء  التاســع  العــام 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 

إلقرارهما وتعميمهما.
واعتبر أن اجلهود التي 
تبذلهــا الكويت ممثلة في 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية باتــت تأتــي 

التعليم العالي رقم ١٧ بتاريخ 
٣ فبراير ٢٠١٩م، وذلك حال 
عدم استيفاء الطالب امللتحق 
ببرنامـــــج البكالوريــوس 
 Bachelor (Honours) الشرفي
أو  التخــرج  ملتطلبــــات    
تعثــره في احلصــول على 
البكالـوريــــوس  درجـــــة 
 Bachelor (Honours) الشرفية
ومنحتــه اجلامعــة عوضا 
عنها درجــة البكالوريوس 
Bachelor (Ordinary)، الفتا 
إلــى أن هــذا القــرار يســري 
اعتبارا من تاريخه ويلغى كل 
نص يخالف ما ورد بهذا القرار 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

وستســتمر تيارات احلمل 
هذه حتى االحد ٢٠ اجلاري، 
ثم تتحول يــوم االثنني ٢١ 
اجلاري الى تيارات فســاد 
خفيفــة االندفــاع، وتكون 
صاحلــة للصيد وتســتمر 

حتى االحد ٢٧ اجلاري.
وزاد: امواج البحر خالل 
هــذه الفتــرة بــني خفيفــة 
ومعتدلــة وتكــون انســب 
فترة للصيد في الساعة ٢٫١٥ 
بعــد الظهر مــع وقفة ماية 
الســجي (املد) وستســتمر 
وقفــة املاية مدة ٣٢ دقيقة، 
حيث تتحول املاية بعد ذلك 
الى الثبر (اجلزر)، وملعرفة 
وقت وقفــة املاية في االيام 
التاليــة ميكن زيــادة فترة 
قدرهــا ٤٠ دقيقــة فــي كل 
يــوم عن وقــت وقفة املاية 
الذي ذكرناها هنا، وستنتهي 
تيارات الفســاد االثنني ٢٨ 
اجلــاري وتدخــل تيــارات 
احلمل سريعة االندفاع وغير 

الصاحلة للصيد.

ثمارها بفضل من اهللا أوال 
ثم بحــرص القائمني على 
إعــداد أوراق العمــل فــي 
وزارة األوقــاف بتقدمي كل 
ما حتتاجه دولنا اإلسالمية 
في ظل متغيرات األحداث من 
حولنا خاصــة أن الكويت 
أوراقها  حظيــت باعتمــاد 
املقدمــة واملوافقــة عليهــا 
ملالءمتها ملتطلبات املرحلة 
وحاجة األمة ملا جاء بها من 

أفكار بناءة.
وقال عمادي وكما اختار 
املشــاركون «دور وزارات 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
في تعزيز مبادئ الوسطية 
وترســيخ قيــم االعتدال» 
عنوانا وشــعارا للمؤمتر 
العــام التاســع، مــع إبالغ 
الدول األعضاء في املجلس 
باملوعد احملــدد قبل عقده 

بوقت كاف.
وفي هذا الصدد، ستقوم 
الوزارة بإعداد ورقة توضح 
دور وزارة األوقاف بالكويت 
في تعزيز مبادئ الوسطية 

وترسيخ قيم االعتدال.

بحسب تصنيف الئحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية اخلبير الفلكي أكد أنه ناجت عن متركز ضغط منخفض على املنطقة

في ختام أعمال الدورة ١٣ للمجلس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف

د.علي املضف

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

م.فريد عمادي

Bachelor (Honours) في كل 
من اململكة املتحدة وجمهورية 
ايرلندا وتعادل هذه الدرجة 

بالطقس الربيعــي الذي ال 
يحتاج الى مدفأة.

من الناحية الفلكية، قال 
املــرزوق: يــوم الســبت ١٩ 
اجلاري تدخل الفترة الثانية 
من برد العقارب، والتي هي 
فترة برد عقرب الدم ومدتها 
٩ ايــام وتنتهي مــع بداية 
دخول فترة عقرب الدســم 
التــي تبدأ فــي ٢٨ اجلاري، 
وهي مؤشر اولي على بداية 

دخول فترة الربيع.

عليها بعد دمجها لعرضها 
على املؤمتر التاسع لوزراء 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدول العالم اإلسالمي بهدف 

إقرارها وتعميمها.
وتابع عمادي: كما وافق 
املجلس على أوراق العمل 
املقدمة من وزارات األوقاف 
فــي الكويت والســعودية 
واألردن، والتــي تضمنت 
العديد من جتاربهم في مجال 
املواصفات املعمارية والفنية 
في بناء املســاجد وأعمال 
الصيانة وتبادل اخلبرات 

انكسار شدة البرد يبدأ ٢٤ فبراير.. و«عقرب الدسم» ينتهي ٧ مارس.. والصيد مناسب ٢١ - ٢٧ اجلاري

الكويـت حريصة على تقـدمي كل ما حتتاجه دولنا اإلسـالمية من مبادرات فـي مجال األوقاف

«التربية»: بدء االختبارات اإللكترونية للوظائف اإلشرافية ٨ مارس
عبدالعزيز الفضلي

حــّددت وزارة التربيــة مواعيد 
االختبــارات اإللكترونية للوظائف 
اإلشرافية للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
جلميع املرشــحني مبراحــل رياض 
األطفــال واالبتدائيــة واملتوســطة 
لوظيفة مدير مدرسة ومدير مساعد 

ورئيس قســم وموجه فني ملختلف 
املراحل التعليمية مبدارس التعليم 
العام وإدارة التربية اخلاصة والتعليم 
الديني والتعليم اخلاص اعتبارا من 
٨ مارس حتى ١٥ منه في مركز تدريب 

اجلابرية.
ويكون االختبار اإللكتروني ملدة 
ســاعتني وربع على النحــو التالي: 

الفتــرة الصباحيــة: من الســاعة ٩ 
صباحا إلى ١١ وربع، والفترة املسائية 
من الساعة ٥ مساء إلى ٧ وربع ويكون 
التواجــد قبل بدء االختبار بســاعة 
جلميع املرشحني، وســيصدر قرار 
الحق مبوعد االختبــار اإللكتروني 
املؤجل للمرشحني للوظائف اإلشرافية 

التعليمية.

«التقدم العلمي» تنظم أسبوع املرأة والعلوم 
في الشرق األوسط (WiCSME) حرصا 
منهــا على بنــاء القــدرات الضرورية 
للمرأة لإلســهام في حتقيــق التحول 
الرقمــي وتعزيــز املهــارات املطلوبة 
ملواكبة تطــورات الثــورة الصناعية 
الرابعــة ومتكــني املرأة فــي املجاالت 
التكنولوجيــة الســيما تكنولوجيــا 

املعلومات واالتصاالت.
الفائــزات  مــن جهتهــن، أشــادت 
الكويتيات بجوائز مرموقة في مؤمتر 
املرأة في األمن السيبراني بالدور الرائد 
الــذي تؤديه مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي في متكني املــرأة الكويتية من 
االنخراط في ميدان األمن الســيبراني 
واالنضمام إلى املشــهد الدولي في هذا 

املجال احليوي.

تنفذها وبراءات االختراع التي تنجزها 
واملشاركة بأبحاث رصينة في املؤمترات 
العلميــة وإكمال الدراســات العليا في 
بعض التخصصات النادرة، إضافة إلى 
منحها اجلوائز املستحقة عن إجنازاتها 

العلمية.
وقالت إن من املجاالت التي دعمتها 
مؤخرا مؤمتر املرأة في األمن السيبراني 

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
حرصها على دعم وتشجيع مشاركة املرأة 
في ارتياد آفاق العلم الرحبة واإلسهام في 
مجاالته املختلفة ومتكينها في املجاالت 
التكنولوجية إميانا منها بالدور الرائد 
للمرأة وإسهاماتها في البناء احلضاري.

وأشادت املؤسسة في بيان صحافي 
مبناسبة أســبوع املرأة والعلوم الذي 
يصادف بني ١١ و١٧ فبراير اجلاري بالدور 
احليوي الذي تؤديه املرأة الكويتية في 
املجاالت العلميــة املتنوعة وحتقيقها 
عــددا من اإلجنازات املتميزة فيها على 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
وأشــارت إلى اســتمرارها في دعم 
مشــاركة املرأة في الفعاليات العلمية، 
والســيما املشــروعات البحثيــة التي 

«املصارف»: أنشطة متنوعة ملنتسبي النادي وعوائلهم
أكد رئيس مجلس إدارة 
نــادي املصــارف يوســف 
الرويح أهمية الدور اإليجابي 
للنادي فــي تقدمي أفضل ما 
ميكن للعاملني في مصارف 
الكويت وأسرهم، وكذلك في 
املســاهمة بكل مــا ميكن أن 
يفيــد املجتمع فــي الكويت 
من أنشطة مختلفة وأعمال 
تطوعية ومبادرات متنوعة، 
للقيــام  جتســيدا  وذلــك 
مبســؤولياته االجتماعيــة 

جتاههم.
وأشار الرويح في تصريح 
صحافــي إلى أن النادي قام 
بتكرمي رؤساء مجالس إدارات 
البنــوك الكويتيــة انطالقا 
من مبدأ الشراكة والتعاون 
املســتمر معهم فــي جميع 
املجاالت، حيث يتم التنسيق 
مع إدارات البنوك في العديد 

عادة ما يقوم بها متطوعوه 
من موظفي وموظفات البنوك 
الكويتية الذين ال يدخرون 
جهدا في ســبيل إجناح تلك 
املبادرات مضحني بأوقاتهم، 
وهذا ما شــهدناه في الكثير 
من الفعاليات التي كان فيها 
موظفو املصــارف مثاال في 
العطاء والتفاني، خصوصا 
خــالل جائحــة «كورونــا» 
التي كشفت للجميع حرص 
الكويــت مبختلــف  أبنــاء 
تخصصاتهم ومواقعهم على 
البذل والعطاء والوقوف صفا 
واحــدا في ســبيل مواجهة 
الوبــاء مــن جهــة وكذلــك 
تقدمي املساعدة للمحتاجني 
والوقوف معهم في تخفيف 

ظروفهم الصعبة.
وأوضح الرويح أن هناك 
الكثيــر من األنشــطة التي 

يتــم اإلعداد لها فــي الفترة 
املقبلة والتي ستدخل الفرح 
والبهجة على قلوب موظفي 
املصارف وأفــراد عائالتهم، 
مبينــا أن الدوري الرياضي 
الــذي أقيم مؤخرا وفاز فيه 
فريق بيت التمويل قد القى 
جناحا كبيــرا وإقباال مميزا 
حيث كان تنظيمه بشكل رائع 
مع االلتزام التام باالشتراطات 
الصحية حرصا على سالمة 
ان  خصوصــا  اجلميــع، 
جميع العاملــني والعامالت 
في مصــارف الكويت قد مت 
تطعيمهــم بالكامــل، وهــذا 
دليل على حرصهم وحرص 
الكويتيــة  البنــوك  إدارات 
على التعاون مع الســلطات 
الصحية مبا يضمن حتقيق 
الســالمة للموظفني ولرواد 
البنوك من مواطنني ومقيمني.

يوسف الرويح

من األنشطة والبرامج التي 
ينظمها النادي كون موظفي 
املصارف وعائالتهم يشكلون 
النــواة األساســية للنادي، 
ســواء كانت تلك األنشــطة 
ترفيهيــة أو رياضيــة أو 
اجتماعية، وكذلك املبادرات 
التي يطلقهــا النادي والتي 

 «ABC» اجلامعة األمريكية تعزز تعاونها مع
وّقعت اجلامعة األمريكية 
 ABC ومركز (AUK) في الكويت
للتدخــل املبكر - وهو مركز 
رائد في مجال التدخل املبكر 
وحتليل الســلوك التطبيقي 
 (MOU) اتفاقية تعاون - ABA
بشأن تسهيل التعاون الثنائي 
بني الطرفني ليشمل مجموعة 
واســعة من املوارد والبرامج 

واألنشطة. 
االتفاقيــة كل مــن  وّقــع 
رئيســة اجلامعــة األمريكية 
فــي الكويت د.روضــة عواد 
واملؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة ABC الكويت د.عبداهللا 
الشــريك. وتهــدف  العلــي 
اتفاقية التعــاون إلى توفير 
نظــام تعــاون متكامل يقوم 
بشكل فعال بتدريب وجتهيز 
طالب اجلامعة األمريكية في 
الكويــت املتخصصــني فــي 
العلوم االجتماعية والسلوكية 
(SBSA) ليصبحوا أخصائيي 
سلوك في مجال الـ ABA الذين 

على أفضل املمارسات الدولية 
واملثبتة علميا في هذا املجال.
ورحبــت د.روضــة عواد 
باتفاقيــة التعــاون مع مركز 
ABC للتدخــل املبكــر، حيث 
ذكرت أن «اتفاقيات التعاون 
مثل هذه تعد أساســية ملهمة 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
بهدف حتســني حياة األفراد 
فــي مجتمعاتنــا مــن خــالل 
طالبنا الذين يتمتعون بالقوة 

األكادمييــة والفكــر وكذلــك 
التعاطــف، والذين يســعون 
الالزم  التخصص  الكتســاب 

إلحداث فرق جوهري».
وحول هذا املوضوع، قال 
د.عبداهللا العلي إن «التدخل 
باســتخدام برنامج السلوك 
التطبيقي الـ ABA، غير حياة 
أطفال طيف اضطراب التوحد. 
لكن يوجد في الكويت نقص 
في توفير خدمات الـ ABA من 
قبل مختصني متخصصني في 
هذا املجال، ويعزى ذلك لعدم 
وجود برنامج ABA يتم تقدميه 
فــي أي جامعــة محليــة في 
الكويت. ولذلك، تبلورت فكرة 
التعاون مع اجلامعة األمريكية 
فــي الكويت إلنشــاء برنامج 
ABA من خالل قسم الدراسات 
االجتماعية والسلوكية بهدف 
زيــادة الوعي حــول برنامج 
الـــ ABA وتوفير فرص عمل 
للطالب في هذا املجال سريع 

النمو».

ليشمل مجموعة واسعة من املوارد والبرامج واألنشطة

د.روضة عواد ود.عبداهللا العلي خالل توقيع االتفاقية

يديرون ويســاعدون األفراد 
الذيــن لديهم اضطراب طيف 
التوحد ASD. تدعم االتفاقية 
جهــود الطرفــني فــي تقدمي 
الدعم املناسب لألفراد الذين 
لديهم اضطراب طيف التوحد 
وأسرهم من خالل جعل علم 
الـــ ABA متاحــا للطالب في 
اجلامعات احمللية وتســهيل 
الوصــول إلى أفضــل رعاية 
وتدريب ممكن في املنطقة بناء 

«األشغال» متدد لفريق متابعة تنفيذ خطتها التنموية
عاطف رمضان

علمت «األنبــاء» أن وكيــل وزارة 
األشغال بالتكليف م.وليد الغامن أصدر 
قرارا إداريا بشأن متديد مدة فريق عمل 
متابعة تنفيذ خطة التنمية بالوزارة.
وأضافــت مصــادر ان فريق العمل 
برئاسة الوكيل املساعد لقطاع شؤون 
التخطيط والتنمية وعضوية كل من: 
«مدير إدارة التخطيط بقطاع التخطيط 
والتنميــة (نائبا للرئيــس) ورئيس 
مكتــب التخطيــط واملتابعــة بقطاع 
شــؤون الهندســة الصحيــة ورئيس 
مكتــب التخطيــط واملتابعــة بقطاع 
شــؤون املشاريع اإلنشــائية ورئيس 
مكتــب التخطيــط واملتابعــة بقطاع 
املشاريع الكبرى ومدير إدارة الشؤون 
املالية بقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
والقانونية وعضوين من األمانة العامة 
للمجلــس األعلى للتخطيط والتنمية 
ليتم ترشيحهما من قبل األمانة العامة 
للمجلــس األعلى للتخطيط والتنمية 

ودالل وليد الرويح ممثل عن إدارة تنفيذ 
مشاريع مطار الكويت الدولي وبشاير 
الهالل كبير املهندسني االختصاصيني 
مدني باملكتب الفني لوكيل الوزارة - 

عضوا ومقررا».
ولفتت املصــادر إلــى أن ذلك ملدة 
٣ أشهر اعتبارا من ٤ اجلاري على أن 
تكون اجتماعاته خارج أوقات الدوام 

الرسمي.
وأوضحت املصادر انه وفقا للمادة 
ثانية من القرار اإلداري: يتولى الفريق 

املهام التالية:
١- تقــدمي البيانــات والتقاريــر التي 

تتطلبها إعداد اخلطة.
٢- دراسة املشاكل التخطيطية.

٣- متابعة تنفيذ اخلطة.
٤- إعداد التقارير الدورية.

٥- تقدمي التقارير الدورية إلى األمانة 
العامــة باملجلــس األعلــى للتخطيط 

والتنمية.
ولفتــت املصــادر إلــى أن الفريق 
سيلتزم بالضوابط املنصوص عليها 

بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢٠١١/١٦ 
املؤرخ في ٢٠١١/٥/٣٠ بشأن نظام فرق 
العمل باجلهات احلكومية واملعدل بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٤٠ لســنة 

.٢٠١٦
وبينــت أن لفريــق العمــل، عنــد 
الرغبة، االستعانة مبن يراه من ذوي 
االختصــاص مــن قطاعــات الــوزارة 
مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام 
اللجــان وفرق العمل قبل االســتعانة 
لدراسة املوضوع وله في سبيل إجناز 
مهامه االطالع على الوثائق واملستندات 
لدى القطاعات واإلدارات التابعة للوزارة 
وفــي حالة اعتذار أحد أعضاء الفريق 

تخطر اللجنة الفنية بذلك.
وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام 
اللجان وفرق العمل تقرير دوري شهري 
عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل 
الشهرية وما مت إجنازه ونسبة اإلجناز 
على أن يرفع في األســبوع األخير من 
كل شــهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم 

عمل في الشهر.


