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اخلبير الفلكي عادل املرزوق: انخفاض كبير 
في نسبة الرطوبة اعتبارًا من ظهر السبت

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق: ال تــزال منطقة 
اخلليــج العربي ووســط 
وجنــوب شــبه اجلزيــرة 
العربية متأثرة مبنخفض 
الهند املوســمي وسينتهي 
هــذا التأثيــر مــع نهايــة 
سبتمبر اجلاري، موضحا 
أن املنخفــض اجلــوي ال 
يزال مسيطرا على اخلليج 
العربــي وشــبه اجلزيرة 
العربية، حيث تتراوح قوته 
بــني ١٠٠٠ و١٠١٠ مليبــار، 

مســببا حاليــا هبوب ريــاح جنوبية إلى 
جنوبية شــرقية بني الكوس على الكوس 
املطلعي تكون خفيفة، واملعتدلة السرعة 
تكون عالية في نسبة الرطوبة خصوصا 
على املناطق الساحلية والتي جتاوزت فيها 
نسبة الرطوبة ٦٥ الى ٨٠٪ الليلة املاضية.

وأضاف املرزوق: ستستمر رياح الكوس 
مع الرطوبة حتى يوم غد، وهناك احتمال 
كبير أن تنخفض الرطوبة انخفاضا كبيرا 
مع الســاعات األولى من يوم األحد املقبل 

١١ سبتمبر ومن املتوقع أن 
تتحول الرياح وتكون بني 
شمالية إلى شمالية غربية 
الســرعة وتكون  خفيفــة 
ســرعتها بــني ١٠ و٣٠ كم/ 
س، الفتا الى أن هذا التحول 
في اجتاه الرياح الى شمالية 
ســيؤدي انخفــاض كبير 
جــدا في نســبة الرطوبة، 
حيث ســتنخفض وتكون 
بــني ١٨ و٣٠٪ اعتبــارا من 
بعــد ظهر يوم الســبت ١٠

اجلاري، وسيستمر هبوب 
الرياح الشمالية إلى ما بعد يوم السبت ١٧

سبتمبر، ولكن ستستمر احلرارة املرتفعة 
وتكون من األحد ١١ ســبتمبر إلى األربعاء 
١٤ منه بني ٤٥ و٤٦ درجة مئوية في النهار 
وفي الليل بني ٣٠ و٣٢ درجة، مشــيرا إلى 
انه من اليوم اخلميس مع استمرار هبوب 
الرياح الشمالية الغربية ستنخفض درجات 
احلــرارة إلى دون ٤١ درجة مئوية ويكون 
اجلــو في الليل لطيف جــدا ٢٩-٣١ درجة 

مئوية، واهللا تعالى أعلم.

استمرار ارتفاع احلرارة من األحد إلى األربعاء لتتراوح بني ٤٥ و٤٦ درجة مئوية

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

الكندري: نثمن تعديل املادتني
٤٦ و٧٨ لصالح النظام التعاوني

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي 
التعاونيــة محمد يوســف الكندري عن طموح وتطلع 
مجلس اإلدارة لتطوير وحتقيق نتائج غير مسبوقة في 
تاريخ العمل التعاوني وتصدر جمعية الروضة وحولي 
من خــالل مبيعاتها وأرباحها واألنشــطة االجتماعية 

املقدمة للمنطقة واملساهمني.
وأضاف الكندري: نثمن قرار وزير الشؤون بتعديل 
املادتني (٤٦) و(٧٨) فيما يخص جرد العهد وتسجيل 
إثبات البضاعة املجانية لتطبيق أعلى درجات الشفافية 
وتنظيمهــا، ونتطلع فــي الوقت ذاته إلــى الرقابة في 
اجلمعيات املسبقة، وتطبيق الرقابة الالحقة ملزيد من 

محمد الكندريالتطور وحسب ما جاء في النظام التعاوني.

وكالء عدل «التعاون» ناقشوا «تسليم املتهمني» بني دوله
الرياض - «كونا»: ناقشت 
جلنة وكالء وزارات العدل في 
دول مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليج العربية مشروع اتفاقية 
تســليم املتهمني بدول مجلس 

التعاون.
وقالت أمانة مجلس التعاون 
في بيان لها إن ذلك جاء خالل 
اجتماع اللجنة الـ ٢٤ برئاسة 
نائب وزير العدل الســعودي 
(دولة الرئاسة) د.جنم الزيد، 
ومبشاركة وكالء وزارات العدل 
بدول مجلس التعاون واألمني 
املساعد للشــؤون التشريعية 
والقانونيــة باألمانــة العامــة 

املستشار سلطان السويدي.
وذكــر البيان أنــه مت أيضا 

خالل االجتماع مناقشة مشروع 
تطوير اتفاقية تنفيذ األحكام 
واإلنابات واإلعالنات القضائية 
بــدول املجلس واســتخالص 
املبادئ التشريعية الواردة في 
األنظمة (القوانني) ومشــروع 
النظــام (القانــون) املوحــد 
التطرف والعنصرية  ملكافحة 
والكراهية والتمييز باإلضافة 
إلى عدد مــن املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك. وأشارت إلى 
أن االجتمــاع أصدر توصياته 
لرفعها إلــى االجتماع الـ (٣٢) 
لــوزراء العدل بــدول مجلس 
التعاون واملقرر عقده في الرابع 

من أكتوبر املقبل.

استعرضوا خالل اجتماعهم في الرياض مشروع «القانون» املوحد ملكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز

وكالء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

ملوح العجمي: ٢٠ اجلاري آخر موعد إلغالق عطاءات 
املرحلة الثانية من «العدادات الذكية»

دارين العلي

تبــدأ وزارة الكهرباء واملاء 
األسبوع املقبل تركيب عدادات 
الذكيــة واســتبدال  الكهربــاء 
العدادات امليكانيكية في مصانع 
منطقــة صبحــان بعــد انتهاء 
الفريق املختص من اســتبدال 
عدادات مصانع منطقة الشعيبة.
وقــال مديــر ادارة متابعة 
العقــود والصيانة فــي قطاع 
العمــالء فــي وزارة  خدمــات 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م. ملوح العجمي إن العمل جار 
على مناقصة عدادات الكهرباء 
واملاء الذكية ـ املرحلة الثانية، 

واالجهــزة الرقابيــة االخــرى 
لضمان ســالمة االجراءات من 
جميع النواحي الفنية واالدارية 

نوعية ملستوى اخلدمات التي 
الــوزارة للعمالء من  تقدمهــا 
اذ  الكهرباء واملاء،  مســتهلكي 
ان العدادات اجلديدة سوف حتد 
من املشاكل التي كانت تسببها 
العدادات امليكانيكية القدمية من 
اعطال واحتــراق واخطاء في 
حساب مديونيات االستهالك، 
اضافة الى ترشــيد اســتهالك 
الكهرباء واملاء من خالل العداد 
الذكي الذي سيمكن املستهلك من 
متابعة اســتهالكه اليومي من 
خالل الهاتف اجلوال اضافة الى 
العديد من املميزات االخرى التي 
حرصت الوزارة على توافرها 

في هذه العدادات.

مشــيرا الى ان الــوزارة تعول 
بشكل كبير على هذه املناقصة 
الستكمال خطة الوزارة الرامية 
الى رقمنة كافة خدماتها اذ سيتم 
توريد مايقرب من ٥٠٠ الف عداد 
كهرباء ذكي و٢٣٠ الف عداد مياة 
ذكــي ايضا من خالل املناقصة 
املذكورة مــا ميكن الوزارة من 
تركيب العــدادات لكافة قطاع 
السكن (اخلاص ـ االستثمار ـ 
الصناعيـ  التجاريـ  احلكومي 
ـ الزراعــي ـ اجلواخيــر) على 

مستوى محافظات الكويت.
وأوضح ان املرحلة االولى 
اجلاري تنفيذها حاليا واملرحلة 
الثانية املزمعة ســتكون نقلة 

«الكهرباء» تبدأ بتركيبها في مصانع صبحان األسبوع املقبل

م. ملوح العجمي

حيث أفاد بأنــه ووفقا إلعالن 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة مت حتديد ٢٠ ســبتمبر 
اجلــاري كأخر موعــد الغالق 

عطاءات املناقصة.
ولفــت إلــى أنه مــن املقرر 
ومبجرد فض العطاءات من قبل 
اجلهاز أن ترسل العطاءات الى 
الوزارة لدراستها فنيا واعداد 
التوصية اخلاصة بها خالل شهر 
وفقا للوائح والقوانني املعمول 

بها داخل اجلهاز.
وشدد العجمي على حرص 
القطاع على انهاء كافة االجراءات 
اخلاصــة باملناقصة من خالل 
التعاون والتنسيق مع اجلهاز 

«التقدم العلمي» تعلن الشركات املشاركة في «حتدي االبتكار»

أعلنــت مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي أسماء الشركات 
اخلمس التي مت اختيارها من 
القطاع اخلاص للمشاركة في 
برنامج (حتدي االبتكار) لعام 
٢٠٢٢ املقام هذا العام بالتعاون 
كليــة إدارة األعمــال في لندن 
 ،(London Business School)
والذي يستهدف حتفيز االبتكار 
وتعزيز املهارات االبداعية في 
شركات القطاع اخلاص لدعم 
النمو االقتصادي واملســاهمة 
فــي حتويل اقتصــاد الكويت 
إلى اقتصاد قائم على املعرفة.
البيان الصحافي  واســدل 
للمؤسسة الســتار عن اسماء 
الشركات املشــاركة وهم بنك 
برقان، بنك اخلليج، بنك بوبيان، 

في الكويت ليصبح أكثر ابتكارا 
في أعماله ونشاطاته املتنوعة.
أقامــت  املناســبة  وبهــذه 
املؤسســة حفــل عشــاء على 
شرف الفرق املختارة وبحضور 

مشاريعها، األمر الذي من شأنه 
أن يعد املشاركني أن يصبحوا 
قــادة أعمــال يتمتعون بحس 
االبتكار واإلبداع اللذين يقودان 
للنجــاح. وذكــر نائــب املدير 
العام للبرامج االســتراتيجية 
د.خولة عبداحملسن الشايجي 
أن برنامج حتدي االبتكار في 
الســابعة واملطورة  نســخته 
هــو برنامــج تعليــم تنفيذي 
متعــدد املراحل يقــدم املعرفة 
االكادميية في إدارة االعمال من 
خــالل أدوات عملية مت تبنيها 
وتطبيقها على ارض الواقع في 
شركات عاملية واستخدامها في 
مواجهة التحديات او في تطوير 
منتجات او خدمات جديدة مت 

طرحها في االسواق.

الرؤساء التنفيذيني للشركات 
التي ميثلونها، حيث مت اختيار 
الفرق اخلمس التي تأهلت من 
القطــاع اخلــاص بعناية بناء 
على معايير تنافسية ومقابالت 
شــخصية للتعــرف على من 
املقومــات الكتســاب  ميتلــك 
خبرات جديدة والشغف للعمل 
على إيجاد حلــول للتحديات 
او تطوير خدمــات ومنتجات 

مبتكرة.
وأوضح البيــان أن الفرق 
املختــارة ســتقوم خالل فترة 
٣ شــهور بالعمل علــى إيجاد 
حلول ابتكارية لتحديات واقعية 
خاصة بشركاتهم وستتاح لهم 
الفرصة للتعرف على جتارب 
لقيادات أعمال جنحت في تطوير 

شركة بيتك كابيتال لالستثمار، 
الوطنية لالستثمار  والشركة 
مبينا ان البرنامــج هذا العام 
سيركز على اهتمامات الشركات 
املختارة لتحفيز القطاع املالي 

«النجاة»: لدينا أكثر
من ٢٠٠ مدرسة ومركز 

تعليمي داخل الكويت وخارجها
تزامنا مع اليوم العاملي 
حملــو األميــة املوافق ٨ من 
شهر ســبتمبر، قال عضو 
مجلــس اإلدارة بجمعيــة 
النجــاة اخليرية د.إبراهيم 
العدساني إن قطاع التعليم 
يعد إحــدى أهم األولويات 
في النجاة اخليرية، معتبرا 
التعليم قاطرة التنمية وأحد 
أهم مشاريع اجلمعية ذات 

البعد االستراتيجي.
وبني العدساني ان النجاة 
اخليرية حققت السبق في 
مجــال التعليم داخل الكويت وخارجهــا. فداخل الكويت 
لدينا مدارس النجاة، والتي ينتسب إليها آالف الطالب من 
شــتى اجلنســيات، وكذلك لدينا جلنة طالب العلم والتي 
تعمل في ميدان العطاء منذ عام ١٩٩٣ ومت من خاللها تقدمي 
املساعدات املالية الى أكثر ٥٠ ألف طالب علم داخل الكويت. 
وأضاف: بفضل اهللا تتعاون جلنة طالب العلم مع أكثر 
من ٧٠ مدرسة تعليمية داخل الكويت تضم كافة املراحل 
التعليمية. والشــريحة املســتفيدة منها الطالب ضعاف 

الدخل واأليتام وغيرهم من احلاالت املستحقة. 
وفيمــا يتعلق بجهود النجاة التعليمية باخلارج، قال 
العدساني: لدينا ٢٠٠ منشأة تعليمية ما بني مدرسة ومركز 
تعليمــي ومركز قرآني وفصل دراســي بجانب مشــاريع 
أخرى مثل توزيع الكفاالت لطالب العلم وتوزيع احلقيبة 
والزي املدرســي، وبفضل اهللا يستفيد من هذه األنشطة 

٤٠ ألف طالب.

إبراهيم العدساني

اخلباز: بدء التسجيل مبركز صدى التعليمي 
وبداية الدراسة ٢٥ اجلاري

أشادت رئيس قسم التدخل 
املبكر واإلرشاد األسري مبركز 
صدى التعليمي فرح اخلباز 
باملشاركة الفعالة ألولياء أمور 
الطالب خالل النادي الصيفي 
والذي أقامه املركز خالل الفترة 
من ٢١ اغسطس حتى أمس ٨

اجلاري.
وأوضحت اخلباز أن أطفال 
املركز استمتعوا ملدة ٣ أسابيع 
باألنشطة والرحالت التعليمية 
والترفيهيــة املختلفــة، وقد 

مجاالت متخصصــة لتقدمي 
أنشــطة تعليمية وترفيهية 
لألطفــال، وأفــادت اخلبــاز 
بأنهــا تود أن تشــكر جميع 
الذين  املتطوعات والزائرين 
سعدنا مبشاركتهم معنا طوال 

فترة النادي الصيفي.
كما أوضحــت اخلباز أنه 
مت فتح باب التسجيل للعام 
الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، علما أنه 
سيكون أول يوم دوام للطالب 

في ٢٥ اجلاري.

جديــر بالذكــر أن مركــز 
صــدى التعليمي هــو مركز 
تعليمي متخصــص لرعاية 
وتأهيل األطفال من فئة ضعاف 
السمعـ  زارعي القوقعة ويعد 
أحد املراكز الرائدة والفريدة 
في منطقة اخلليج والشــرق 
األوسط ويقدم جميع خدماته 
للطلبة وأولياء األمور مجانا، 
حيث إن املركز ثمرة التعاون 
بني مركز تقومي وتعليم الطفل 

واألمانة العامة لألوقاف.

يخدم األطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة والنادي الصيفي اختتم أمس

فرح اخلباز

أشــرف على النادي الصيفي 
مجموعة مــن املختصني في 
مجاالت عالج النطق واللغة 
والعالج بالعمل وعلم النفس 
واخلدمات التعليمية، حلرص 
مركز صدى على حصول كل 
طفل على الرعاية املناســبة 

الحتياجاته اخلاصة.
كما انضــم لفريق العمل 
مجموعــة من املتطوعات في 
مجــال عالج النطــق واللغة 
ومجموعة مــن الزائرين في 

الكويت تفوز برئاسة مجلس إدارة االحتاد 
العربي للمرأة املتخصصة

الكويتية  القاهرة: فازت 
د.كلثــوم عــوض برئاســة 
مجلس إدارة االحتاد العربي 
للمــرأة املتخصصــة بعــد 
حصولها على ٨ أصوات من 

أصل ١٣ صوتا.
فــي  عــوض  وأعربــت 
تصريــح لـ«كونا» في ختام 
أعمــال اجتمــاع اجلمعيــة 
العموميــة واجتماع مجلس 
اإلدارة لالحتاد العربي للمرأة 
املتخصصة عن أملها في أن 
يكــون لهــا دور ومســاهمة 

فــي دعم املرأة العربية ومتكينها خالل فترة 
رئاستها لالحتاد.

وأشارت عوض إلى أنها كانت من املؤسسني 
األوائل لالحتاد، مؤكدة انها ســتبذل اجلهود 
كافة حتى يكون لها «بصمة إيجابية» في دعم 

مسيرة املرأة العربية.
وأوضحــت أن من بني أهدافها خالل فترة 
رئاستها االحتاد تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
للمــرأة العربية في ١٦ مجــاال مختلفا، وذلك 
من خــالل التعاون بني جميــع أفرع االحتاد 
في الدول العربية والتنسيق في هذا الصدد 
مع احلكومات والقطاع اخلاص لتمكني املرأة.
وأكــدت عــوض أهميــة تأهيــل الكوادر 

العربي  النســائية باالحتاد 
للمرأة املتخصصة ملواجهة 
التحديــات التــي تواجههــا 
وزيادة الفرص املتاحة لها، 
مشــيرة الى ضرورة إنشاء 
صندوق اســتثماري يهدف 
الى تلبية احتياجات األفرع 

ودعم املشاريع الصغيرة.
وطالبت بإنشــاء وحدة 
للتمييــز واالبتكار للفتيات 
املوهوبات في الوطن العربي 
مــع توفيــر املنــح العلمية 
واجلوائز النقدية بالتعاون 
مع رئيســات االفرع واجلهات املعنية في كل 
دولة، مبينة ضرورة مشاركة املنظمات احمللية 
والدوليــة في حماية املرأة من حاالت العنف 
بكل أشكاله من خالل تثقيف املجتمع النسوي 

للتعرف على حقوقها القانونية.
وشددت د.عوض التي حتمل شهادة دكتوراه 
الفلســفة في التربية وتعمل حاليا في مجال 
االستشارات التربوية، وسبق لها ان ترأست 
االحتاد العربي للمرأة املتخصصة فرع الكويت 
في عام ٢٠٢٠، على أن املرأة الكويتية عنصر 
مهم ومؤثر في نهضة الكويت ولها دور ريادي 
في شتى املجاالت السيما أنها تشارك في احلياة 

النيابية وتتبوأ أعلى املناصب احلكومية.

ً كلثوم عوض حصلت على ٨ أصوات من أصل ١٣ صوتا

د.كلثوم عوض


