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مشاركة طالبية

عدم رجعية القوانني
أي قانون يصدره املشرع يجب أن يطبق فورا 
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية، وال يجوز 
جتــرمي األفعال التي جاء بها القانون بأثر رجعي 

من تاريخ تطبيقه.
وهذا ما جاء صريحا في املادة (١٧٩) من الدستور 

التي نصت على اآلتي:
«ال تســري أحكام القوانني إال على ما يقع من 
تاريخ العمل بهــا وال يترتب عليها أثر فيما وقع 
قبــل هذا التاريخ ويجوز في غير املواد اجلزائية 
النص في القانون على خالف ذلك مبوافقة أغلبية 

األعضاء الذين يتألف منهم مجلس األمة».
وهذا املبدأ الدستوري يتناغم مع أبسط مبادئ 
العدالة واالعتبارات املنطقية، فاألصل في األفعال 
أنها مباحة ما لم يأت نص يجرمها كما جاء في املادة 
(٣٢) من الدستور باآلتي: «ال جرمية وال عقوبة إال 
بناء على قانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة 

للعمل بالقانون الذي ينص عليها».

طيبة عبداللطيف العميري

افتتاح حتويلة مرورية 
على طريق امللك فيصل

«األشغال» أغلقت شارع 
تونس في حولي ملدة شهر

عاطف رمضان

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتنسيق 
مع اإلدارة العامة للمرور حتويلة مرورية على طريق امللك 
فيصل بن عبدالعزيــز باجتاه مطار الكويت الدولي، وذلك 
فجر أمس السبت الستكمال اجلسر اجلديد والذي يقع ضمن 

نطاق أعمال مشروع طرق جنوب السرة رقم هـ ط/٢٥٧.

عاطف رمضان

قامت وزارة االشــغال وبالتنسيق مع االدارة العامة 
للمرور بإغالق شارع تونس في منطقة حولي من تقاطع 
اشــارة شــارع بيروت الى تقاطع «الدائري الرابع» ملدة 

شهر ابتداء من يوم أمس األول اجلمعة. 
وقالت مصادر لـــ «األنباء» ان االغالق يأتي إلصالح 
مشكلة في الشارع عبارة عن وجود انخفاضات نتيجة 
مشــكلة في التربة أسفل طبقات األسفلت مما نتج عنها 

حدوث هبوطات أرضية ملحوظة. 
وأوضحت املصادر ان هذا اخللل الذي تعتزم الوزارة 
اصالحه ليس في طبقات االسفلت ولكن في التربة السفلية 
حيث كان ينتج عنه هبوط في االســفلت، مشــيرة الى 
انها ستقوم بإزالة طبقات األسفلت لتتمكن من معاجلة 
الطبقة الترابية السفلية بشكل كامل وذلك امنع حدوث 

اي هبوطات مستقبال.

موقع التحويلة املرورية

«زين» استعرضت جتربتها الرائدة في قطاع االتصاالت لطلبة «الهندسة»
استضافت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت طلبة 
وطالبات كلية الهندسة والبترول 
الكويــت - تخصــص  بجامعــة 
الكهربائية واالتصاالت  الهندســة 
مبقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك 
لتعريفهم على جتربتها الرائدة في 

قطاع االتصاالت الكويتي.
وأتت هــذه املبادرة انطالقا من 
إميان «زين» بأهميــة دور القطاع 
اخلاص بدعم املنظومة التعليمية 
بالدولة وتبني مســتقبل الشباب 
الكويتــي، حيث تعتمــد من خالل 
تواجدها في العديد من الفعاليات 
التعليميــة كالنــدوات األكادميية 
واملعارض الوظيفية وغيرها على 
جذب الكفاءات الوطنية القادرة على 
إثراء منظومة العمل لديها، كما تؤكد 
الشــركة على التزامها بدعم قطاع 
التعليم، وتعتبره من القطاعات التي 
تقع على رأس أولوياتها ملا له من 

دور محوري في مسيرة التنمية.
الزيــارة بالتعــاون  وجــاءت 
مع معهــد املهندســني الكهربائيني 

واإللكترونيــني - فــرع الكويــت 
«IEEE Kuwait»، بحيــث عرفــت 
الشركة الطلبة الزائرين على عدد 
من أهم اجلوانب التقنية واإلدارية 
في الشــركة، منها قطاع الشبكات 
وتكنولوجيا االتصــاالت، وقطاع 

العالقات املؤسسية، وقطاع رعاية 
العمالء.

وناقشت «زين» تأثير التقنيات 
 ٥G احلديثة مثل اجليــل اخلامس
والذكاء االصطناعي «AI» على تطور 
قطاع االتصاالت احمللي، كما شملت 

الزيارة جوالت ميدانية داخل مركز 
البيانات اخلاص بـ«زين» الذي يعتبر 
من مراكز البيانات األكثر ريادة في 
الكويت، وزيارة ملنصة زين لإلبداع 
ZINC، وزيارة ملركز االتصال (١٠٧) 
لتعريف الطلبة على أساليب خدمة 

العمالء املتبعة وكيفية احلفاظ على 
جودة اخلدمة املقدمة ألكبر قاعدة 

عمالء في الكويت.
وعرفت «زين» الطلبة والطالبات 
على أبــرز مهــام قطــاع العالقات 
القطــاع  وأهميــة  واالتصــاالت، 
ودوره فــي التواصل مع املجتمع، 
واالستراتيجيات املتبعة في إداراته، 
والتي تشمل العالقات املؤسسية، 
والعالقــات اإلعالميــة ووســائل 
التواصل االجتماعي، واملسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، إضافة إلى 
االبتكار وريــادة األعمال. وتكرس 
«زين» املزيد من اجلهود واملبادرات 
التــي تعزز مــن تطويــر العملية 
التعليمية والتنمية البشــرية في 
الدولة بجميع املجاالت، وباألخص 
فيما يتعلق بتنمية املهارات التقنية 
واإلدارية لدى الفئات العمرية الشابة 
لتأهيلهم لدخول سوق العمل، إميانا 
بأهمية تعزيز العالقة بني الشركة 
واملجتمــع الذي تعمــل فيه كونها 
إحدى كبريات الشركات الرائدة في 

القطاع اخلاص الكويتي.

الزيارة شملت جوالت ميدانية إلى مركز البيانات ومركز االتصال «١٠٧»

الطلبة والطالبات مع مسؤولي «زين» خالل الزيارة

متثيل املرأة في العمل التعاوني إضافة مميزة لسجل إجنازاتها
طرقــت املــرأة الكويتية 
التعاونــي  العمــل  بوابــة 
واجتازتها من جديد لتسجل 
عودة العنصر النسائي الى 
احلركــة  إدارات  مجالــس 
التعاونية فيما حتل ذكرى 
مرور ٦٠ عامــا على إصدار 
أمير الكويت الراحل الشيخ 
عبداهللا الســالم، طيب اهللا 
ثراه، قانونا بشأن اجلمعيات 

التعاونية في عام ١٩٦٢.
وقاد الوعي املجتمعي الى 
منح املرأة الثقة للمشــاركة 
في العمل التعاوني على مدار 
األعوام الستني املاضية بني 
تعيــني وانتخــاب، إذ كانت 
الناشطة الكويتية في مجال 
املرأة نورية الســداني أول 
امرأة حتظى بعضوية مجلس 
إدارة جمعية وكان ذلك في 

منطقة الروضة عام ١٩٦٩.
وفــي هذا الصــدد، قالت 
عضوة مجلس إدارة (جمعية 
الشعب التعاونية) املنتخبة 
حديثا هيا املقرون في لقاء 
مــع «كونــا» إن فوزهــا في 
انتخابــات اجلمعيــة يعــد 
إجنــازا يضاف الى ســجل 
متكــني املــرأة الكويتية في 
املجتمع منذ استقالل الكويت.
انهــا  املقــرون  وذكــرت 
الســيدات  مــن  اتخــذت 
الفاضالت اللواتي ســبقنها 
في هذا املجال مثاال يحتذى 
ونبراسا للمضي في خوض 
غمــار جتربة املشــاركة في 

في الوقت ذاته املهام املنجزة 
في مجــال العمل التعاوني، 
ومنها على سبيل املثال إعداد 
وجتهيز منوذج اختيار السلع 
الــذي مت جتهيزه خالل تلك 
الفترة والذي أتاح للمساهمني 
اختيار السلع املطلوبة ومن 
ثم توصيلها لهم خالل فترات 
احلظــر اجلزئــي والكلــي. 
طموحهــا  عــن  وكشــفت 
لتأســيس وترســيخ مبــدأ 
شراكة مؤسســات املجتمع 
املدني مبا يعود بالنفع على 
أهالي املنطقة ومن ثم على 
املجتمع عبر طــرح دورات 
تدريبية متطورة للمساهمني 

تتماشى مع إيقاع العصر.
وحثــت املقــرون املــرأة 
الكويتية على خوض غمار 
االنتخابــات التعاونيــة في 
املســتقبل قائلــة: «من غير 

وهو فصل مجلــس اإلدارة 
عن اإلدارة التنفيذية لتطوير 
القطاع التعاوني وإصالحه 
مبــا يخدم املســاهم ويعود 
بالنفع على الدولة لتحقيق 

الصالح العام.
من جانبها، قالت الوكيل 
املساعد الســابق في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
والعضو املعني في مجلس 
القصــور  إدارة (جمعيــة 
والقرين) في الفترة بني عامي 
(١٩٩٩/١٩٩٨ و٢٠٠٠/١٩٩٩) 
عواطــف القطان في حديث 
مماثل لـ «كونا»: ان «تفعيل 
النشاط االجتماعي في املنطقة 
غاية يجــب حتقيقها ضمن 
نطاق األهداف التعاونية ملا 
لــه من منافع على األســرة 
واملجتمــع». واســتذكرت 
القطان انها كانت أول عضوة 
فــي مجلــس إدارة جمعية 
املنطقــة تــوكل إليها مهمة 
جتهيز صالة أفراح املنطقة 
واملشاركة في طرح األفكار 
من مراحل البناء والتشييد 
الى مرحلة التجهيز والتأثيث 
لتلبية متطلبات املناسبات 
االجتماعية للرجال والنساء 
املقامة في تلك الصالة بعد 
التشــغيل مــا يؤكــد الثقة 
باملرأة الكويتيــة والتقدير 
لدورهــا الفاعــل فــي إطار 

املجتمع.
ونوهت بتعاون الزمالء 
األعضــاء في مجلــس إدارة 

اجلمعية آنذاك الذين «أولوها 
ثقتهــم التامــة فــي عملية 
اختيار األقمشة والديكورات 
األفــراح»،  لتجهيــز قاعــة 
معتبــرة «ان ذلك ميثل في 
حقيقتــه الوجه االنســاني 

اآلخر للمرأة اإلدارية».
وأعربت عن اعتقادها ان 
عزوف املــرأة الكويتية عن 
خوض انتخابات اجلمعيات 
التعاونية يبني احلاجة الى 
جهــات فاعلــة تقــوم على 
تطويــر مهــارات اخلدمــة 
املجتمعية والتطوع والقيادة 
والتعامل حيث ان اجلمعية 
هــي نــواة البيع والشــراء 
والتقاء سكان املنطقة سواء 
في السوق الرئيسي وايضا 

في افرع اجلمعية األخرى.
وكانت املقرون حلت في 
املركز الســادس بعد فوزها 
بـ ٩٦ صوتا في االنتخابات 
التي جرت في يونيو املاضي.
احلركــة  وســجلت 
التعاونيــة في البالد تعيني 
وانتخاب سيدات كويتيات 
علــى مــدى األعــوام الـ ٦٠ 
املاضيــة مــن بينهــن بدور 
العيســى وشــيمة العنزي 
الداللــي وكوثــر  وفتــوح 
اجلوعان وأمثال العيســى، 
فضال عن املقرون والقطان.

انتخابــات  وجــرت أول 
ملجالس االدارة في اجلمعيات 
التعاونية فــي الكويت عام 

.١٩٧٩

املعقــول أن يكون هناك ٦٨ 
إدارة للجمعيــات  مجلــس 
التعاونية فــي أنحاء البالد 
مــن دون أن يكــون هنــاك 
متثيــل للمرأة، الســيما ان 
األســر الكويتية التي ترتاد 
التعاونية لتلبية  اجلمعية 
احتياجاتها تضم األم واالبنة 

واألخت».
وأشارت املقرون إلى أن 
«ان فتــرة الغــزو العراقــي 
الغاشــم للكويت أثبتت ان 
التعاونية  نظام اجلمعيات 
احليــاة  شــريان  ميثــل 
للمواطنني واملقيمني، لذا فمن 
الواجب تطويره واحملافظة 
عليه»، مشــيرة الى ان احد 
ابرز أهدافهــا ايضا محاولة 
«تعظيم أرباح املساهمني».

وقالــت إنهــا تتطلع الى 
حتقيق احد اهم طموحاتها 

نورية السداني أول امرأة حتظى بعضوية مجلس إدارة جمعية في منطقة الروضة عام ١٩٦٩

عواطف القطاننورية السداني هيا املقرون

االنتخابــات والفــوز فيهــا 
ثم تكليفها برئاسة جلنتي 
اإلعالم واملشروعات الصغيرة 
بتشجيع وتأييد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وأوضحــت أن خبرتهــا 
العملية التي اكتســبتها في 
مجــال العمل التطوعي منذ 
ســنوات ومن ثم في مجال 
العمــل التعاونــي وحتديدا 
في اجلمعية التعاونية خالل 
فترة جائحة «كورونا» كانت 
احلافز ومفتاح قرار خوض 

تلك االنتخابات.
وأوضحــت املقــرون أن 
عملهــا مــع عدد من نســاء 
ورجــال املنطقة فــي مجال 
التموين وفــي فترة زمنية 
صعبة عامليا ومحليا مكنها 
مــن الوقــوف علــى العمل 
املؤسسي للجمعية، مستذكرة 

أسد: دور بارز للتعاونيات خالل الغزو  بتحقيق األمن الغذائي في البالد
محمد راتب

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية عبدالعزيز اسد أن 
ما شهدته الكويت خالل محنة 
الغزو كان كارثة إنسانية بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى، 
الكويتيني استطاعوا  ولكن 
بهمة الرجال وعزمية األبطال 
أن يتغلبــوا على الصعاب، 
وكان للمؤسسات والهيئات 
واجلمعيات التعاونية دور 
بــارز ومهم في هذه املرحلة 
املفصلية من تاريخ الكويت 

احلديث.
وقــال أســد فــي ذكــرى 
الغزو العراقي الغاشم على 

الكويت: إن ما يفخر به املرء 
أن اجلمعيات التعاونية قامت 
خالل االشهر السبعة املظلمة 
أمام  أبــواب مخازنها  بفتح 

جميع القاطنني في الكويت، 
وعمدت إلى تشكيل فرق عمل 
لتوزيع الغذاء واملؤونة على 
الكويــت التــي تقبع حتت 
احلصار الغاشم وكان أبناء 
اجلمعيات فدائيني حقيقيني 
وضعوا أرواحهم على أكفهم 

إلطعام أهلهم وذويهم.
وأضــاف أن اجلمعيــات 
الروح  اســتطاعت بفضــل 
العاليــة ألبنائهــا أن حتقق 
األمن الغذائي للكويت كلها 
وأن متنع شبح قلة املؤونة 
عن أبنائها، فقد سدت جميع 
املنافذ احلدودية أمام الغذاء 
والــدواء وبــات الكويتيون 
وحيديــن ال منفــذ لهــم إال 

الدعاء وتكاتفهم وتالحمهم، 
فقام أغلبية التجار باألعمال 
البطولية فأمدوا اجلمعيات 
التعاونية بالسلع والطعام 

والغذاء.
وبني أسد أن هذا التاريخ 
يحمــل الكثير من الذكريات 
املؤملــة، ولكنــه فــي الوقت 
نفســه كشــف عــن املعدن 
احلقيقي لرجــاالت الكويت 
ومؤسساتها احليوية، ففي 
الوقــت الــذي اشــتدت فيه 
احملنــة وانقطع الكويتيون 
عن العالم اخلارجي وباتوا 
حتت سيوف جالديهم انبرت 
اجلمعيات التعاونية ففتحت 
مخازنهــا وأخرجــت كل ما 

لديهــا فكانــت صمــام أمان 
غذائي حفظ البــالد وأهلها 

من اجلوع والهالك.
احلركــة  أن  وتابــع 
التعاونية أثبتت خالل تلك 
الفترة املفصلية من تاريخ 
الكويــت أنها عنصــر أمان 
حقيقي للبالد، فالكثير من 
املناطق لم تشعر بنقص في 
املواد الغذائية، حيث قامت 
اجلمعيات التعاونية بتشكيل 
فرق تطوعية لتوزيع الطعام 
والغــذاء، إضافــة إلــى أنها 
حتولت إلى بنوك انتشرت 
في أصقــاع الكويت فراحت 
تقــرض املواطنــني األموال 
لتيسير امور معيشتهم وعدم 

الشــعور بأنهم وحدهم في 
هذه احملنة الظاملة.

وأوضــح اســد أن دور 
اجلمعيــات التعاونيــة لــم 
يكن ثانويا ويحق لنا القول 
إنها كانــت معقــل املقاومة 
لهذا الغازي الغاشم، فمنها 
انطلقت صيحــات التحرير 
الباســلة وإجالء  واملقاومة 
املناطــق املنكوبــة ودعــم 
اجلهات اخلدميــة املختلفة 
بجميع أشكال الدعم لتؤدي 
دورهــا علــى اكمــل وجــه، 
وكانت اجلمعيات محط رحال 
املتطوعني األبطال ولقاءاتهم 
البطولية على مدار ســبعة 

أشهر من الكفاح املسلح.

تشكيل فرق تطوعية لتوزيع الطعام والغذاء

عبدالعزيز اسد

مهدي: نحتاج إلى مفاهيم جديدة إلصالح التعليم
عبدالعزيز الفضلي

بحضور الوكيل املساعد 
لقطــاع املناهــج والبحوث 
ومديــر املركــز الوطنــي 
لتطوير التعليم بالتكليف 
صالح دبشة، افتتحت منظمة 
األمم املتحدة بالتعاون مع 
املجلــس األعلى للتخطيط 
والتنميــة ووزارة التربية 
الوطنــي  ممثلــة باملركــز 
لتطوير التعليم ورشة عمل 
الوطنية لقمة  للمشاورات 
حتويل التعليم بهدف حتديد 
التزامات الكويت نحو قمة 
 Tes» التحول فــي التعليم

.«٢٠٢٢
العــام  األمــني  وقــال 

احللــول  وأن  التعليمــي 
التقليديــة إلعادة تشــكيل 
أي منظومــة تعليميــة لن 
حتصــد نتائج أو أي فوائد 
مرجوة منها، مشيرا إلى أننا 
حاليا في طور االســتعداد 
عبــر املشــاورات الوطنية 
لقمة حتويل التعليم ٢٠٢٢، 
مثمنا جهود األمانة العامة 
لألمم املتحدة واليونيسف 
واليونسكو للتفاعل السريع 
واالهتمــام مبلف اإلصالح 
للمنظومة التعليمية إضافة 
إلــى وزارة التربية واملركز 
الوطنــي لتطوير التعليم، 
مبينــا أن اجليل احلالي له 
طبيعــة خاصة حتتاج إلى 
مفاهيــم جديــدة إلصــالح 

املنظومة التعليمية بشراكة 
مجتمعية ووطنية.

مــن جانبه، قــال ممثل 
األمني العــام لألمم املتحدة 
د.طــارق الشــيخ أن أزمــة 
التعليم تعتبر حتديا أوسع 
من قدرة التعليم التقليدية 
على تقدمي املعرفة واملهارات 
الالزمة لألطفال والشــباب 
للتميز في عالم اليوم والغد، 
وتسعى منظمة األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة في قمة 
حتويل التعليم ١٦ سبتمبر 
٢٠٢٢ لتحفيز العالم التخاذ 
خطــوات غيــر مســبوقة 
وحاسمة من خالل النداءات 
املتكررة واملتعددة إلعطاء 
التعليم األهمية القصوى.

األمم املتحدة و«التخطيط» نظما ورشة مشاورات لقمة «حتويل التعليم ٢٠٢٢» مبشاركة «التربية»

د. خالد املهدي متحدثا

للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد املهدي إن 
جائحــة كورونا تســببت 
فــي تعميق فجــوات امللف 


