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«التأمينات»: العدساني لـ «تكنولوجيا املعلومات» 
واملطيري لـ «املالية واإلدارية» 

مدير اجلامعة: تسجيل الطلبة األجانب 
في مقاعد شاغرة لم ُيقبل الكويتيون عليها

علي إبراهيم 

أصــدر وزيــر المالية وزيــر الدولة 
لشؤون االستثمار رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
عبدالوهاب الرشيد، قرارا بتكليف منال 

العدســاني نائبا لمدير عام المؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية لشــؤون 
تكنولوجيــا المعلومات، وكذلك تكليف 
عبداهللا محمد المطيري نائبا لمدير عام 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

للشؤون المالية واإلدارية.

ثامر السليم

قــال مديــر جامعــة 
الكويت د.يوسف الرومي 
إنه مت تســجيل الطلبة 
األجانــب بعد تســجيل 
الطلبة الكويتيني لقبولهم 
في الشواغر التي ال يقبل 
عليها الطلبة الكويتيون 
وهذا مت فعليا، ومت حتديد 
الشواغر بعدد ٧٠٠ مقعد 
تقريبا سجل منهم ٣٠٠

طالب في جميع الكليات 
حتى اآلن.

وقــال د.الرومي، فــي كلمته في حفل 
استقبال العام الدراسي اجلديد الذي أقيم 
أمــس في كلية العلــوم اإلدارية: إخواني 
وأخواتي أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة 
األكادمييــة املســاندة واإلدارية، وأبنائي 
الطلبة والطالبــات، أرحب بكم في حفل 
استقبال العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
متمنيا لكم عاما دراســيا ســعيدا حافال 

بالعطاء واجلد واالجتهاد.
وأضاف: ولنرحب معا أعضاء وإدارات 
بـــ ٤٢ ألف طالب لهذا العــام ملتحقني بـ 
١٦ كلية علمية و٨٩ قســما في جامعتنا ـ 
جامعة الكويت ولنرحب جميعا بأكثر من 
٨ آالف من الطلبة املستجدين فكونوا لهم 

العون واملشورة.
ولفت د.الرومي إلى أن جامعة الكويت 
صرح العراقة والفخر امتد عطاؤها ألكثر 
من ٥٦ عاما وهي أول جامعة أنشئت في 
الكويت، فحافظوا عليها،  فتقدم اجلامعة 
وسمعتها يعد من مســؤولياتنا جميعا، 
وســبيلنا لتحقيق النجــاح والتقدم هو 
التعــاون بــني جميع منتســبي اجلامعة 

حتقيــق  علــى  والعمــل 
اإلجنازات، وال شك يدا بيد 
ســوف نصــل جميعــا إلى 

التميز.
وتابع: اعلموا أن جامعة 
الكويت لــن تدخر أي جهد 
في سبيل رفعة مؤسستها 
وجميع منتســبيها بفضل 
من اهللا عز وجل والرعاية 
الســامية لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وســمو 
ولي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ورئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح، وكل املسؤولني.
بدوره، هنأ األمني العام جلامعة الكويت 
د.محمد زينل أعضاء الهيئة التدريســية 
والهيئــة األكادميية املســاندة واإلدارية 
والطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي 
اجلديد ودعاهم لبذل اجلهد لدعم املسيرة 

األكادميية املتميزة جلامعة الكويت.
وقال: كما نرحب بالتحاق ٨ آالف طالب 
وطالبة من املستجدين في جامعة الكويت 
ونتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاح 
والتوفيق، هذا باإلضافة الى قبول الطلبة 

املتفوقني من الطلبة األجانب.
وأضاف: بالنســبة لتسكني املناصب 
اإلشــرافية فــي األمانة العامــة للجامعة 
متوقفــة حاليا بقرار من مجلس الوزراء 
ومن املتوقع أن تبدأ عجلة التســكني في 
بداية شهر مارس القادم، حيث اننا حاليا 
بانتظار التقييمات التي تعمل للموظفني 
املرشــحني لهــذه املناصــب، أما تســكني 
املناصب اإلدارية فسنباشــر العمل على 

تسكينها قريبا جدا.

في حفل استقبال العام الدراسي اجلديد الذي أقيم أمس في كلية العلوم اإلدارية

السفير فايز املطيري قدم نسخة 
من أوراق اعتماده للرئيس الصربي

التعاون في شتى املجاالت وزيادة الزيارات 
الرسمية بني اجلانبني.

ڤيينــا - كونــا: قدم 
الســفير فايــز املطيري 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلــى الرئيــس الصربــي 
ألكســاندر فوتشــيتش 
وذلك خالل مراسم جرت 
الرئاســي  القصــر  فــي 

بالعاصمة بلغراد.
وقالــت ســفارتنا في 
صربيا في بيان لـ «كونا» 
ان الســفير املطيري نقل 
الســمو  حتيات صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 

إلى الرئيس الصربي.
وتطرق اللقاء إلى العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تطويرها، فضال عن تعزيز 

الســفير فايز املطيري  يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الرئيس الصربي 
ألكساندر فوتشيتش

وزير الكهرباء: االنتهاء من وضع املسودة األولى 
من مشروع شراء الطاقة املتجددة املنتجة من الغير

دارين العلي 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
في عددها الصادر يوم االحد 
أعلــن وزيــر  ١١ ســبتمبر، 
الكهرباء  األشــغال ووزيــر 
واملاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوســى االنتهاء من وضع 
املسودة األولى من مشروع 
شراء الطاقة املتجددة املنتجة 
من الغيــر وفــق الضوابط 
واالشــتراطات احملــددة من 
قبل الوزارة وفقا للتشريعات 
احمللية، مشيرا الى أن العمل 
جــار اآلن للحصــول علــى 

موافقات اجلهات الرقابية.
فــي  م.املوســى  وقــال 
إن  صحافــي  تصريــح 
املشروع يســتهدف املباني 
احلكوميــة ومباني القطاع 
واالســتثماري  التجــاري 
والســكني لتركيــب أنظمة 
الطاقة الشمســية، على أن 
تقوم الوزارة بشراء اإلنتاج 

توفير ٧٢٠ ألف برميل نفط 
بعد اكتمال تطبيق املشروع، 
والتقليل من انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون الناجتة 
من إنتاج الكهرباء بأكثر من 

٣٠٠ ألف طن سنويا.
وذكر املوسى أن املشروع 
يهدف إلى إشراك القطاعات 
فــي الدولــة واملواطنني في 

والطاقة املتجددة بالشــكر 
الى رئيــس مجلس الوزراء 
a ســمو الشيخ أحمد نواف
األحمــد الصباح على دعمه 
الالمحـــــدود للمشاريــــع 
الكهربائيــة، وحرصه على 
تطوير الشبكة احمللية مبا 
يخــدم اخلطــط احلكومية 

املستقبلية.

النظيفــة،  الطاقــة  توفيــر 
واالستفادة من املباني العامة 
واخلاصة والسكنية في دعم 
إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
السيما أن الدولة مقبلة على 
مشــاريع تنموية وسكنية 
ضخمة في السنوات القادمة.
وتوجــه وزير األشــغال 
واملــاء  الكهربــاء  ووزيــر 

املشروع يستهدف املباني احلكومية ومباني القطاع التجاري واالستثماري والسكني لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

اخلبر الذي نشرته «األنباء» في عدد األحد ١١ سبتمبرم. علي املوسى

غير املستخدم وحتويله الى 
شبكتها الكهربائية.

وبــني أن املرحلة األولى 
تستهدف تركيب ألواح الطاقة 
الشمســية ملا نســبته ١٠٪ 
من كل قطــاع، الفتا الى أن 
هذه املرحلة ستوفر ٣٪ من 
استهالك الكهرباء في الكويت، 
مشــيرا الى أنه من املتوقع 

املرحلة األولى تستهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية ملا نسبته ١٠٪ من كل قطاع وتوفر ٣٪ من استهالك الكهرباء
توفير ٧٢٠ ألف برميل نفط بعد تطبيق املشروع وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ٣٠٠ ألف طن سنويًا

ملشاهدة الڤيديو

العجيل بحث تبادل اخلبرات مع الوفد القضائي املغربي
مشاري املطيري

اســتقبل رئيــس محكمة 
التمييــز رئيــس املجلــس 
األعلــى للقضــاء املستشــار 
أحمد العجيــل أول من أمس 
وفدا مغربيا رفيع املســتوى 
برئاسة وزير العدل باململكة 
املغربية عبداللطيف وهبي، 
وعضوية كل من مليكة يانع 
قاضية من الدرجة االستثنائية 
رئيسة ديوان الوزير، وبنسالم 
اوديجــا قــاض مــن الدرجة 
االســتثنائية مدير الشؤون 
اجلنائيــة والعفو، ورشــيد 
وظيفــي قــاض مــن الدرجة 
االستثنائية مستشار بديوان 
الوزيــر، وعبداالله ســوياح 
مستشار بديوان الوزير، وذلك 
بحضور نائب رئيس محكمة 
التمييــز املستشــار د.عادل 
بورسلي، ووكيل وزارة العدل 
عضو املجلس األعلى للقضاء. 
ورحب املستشار أحمد العجيل 
بالوفــد املغربــي فــي بلدهم 
الثاني الكويت، مبديًا سعادته 
بالزيارة، حيث جاء هذا اللقاء 
في إطار االخوة بني البلدين 

القضائية بني اجلانبني. وأثنى 
العجيل على العالقات الطيبة 
مع اململكة املغربية وما يتميز 
به القضاء املغربي ويشهد له 

كرر الشــكر للوفــد ودعاهم 
لتكرار مثل تلك الزيارات املهمة 
والتي ترتقي بامللفات املشتركة 

بني اجلانبني وتدعمها.

اجلميع بالنزاهة والعدالة وما 
يتبوأه من مكانه رفيعة بني 
العربية  القضائيــة  األنظمة 
والعاملية. وفي نهاية اللقاء، 

أشاد مبا يتميز به القضاء املغربي من النزاهة والعدالة

املستشار أحمد العجيل واملستشار د.عادل بورسلي خالل استقبال الوفد القضائي املغربي

الشــقيقني، وبحث اجلانبان 
بعض امللفات املهمة املتعلقة 
القضائي والقانوني  بالشأن 
بينهما وكيفية تبادل اخلبرات 

جلنة من «التجارة» و«الداخلية» للرقابة 
على مكاتب تأجير السيارات

عاطف رمضان

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها قامت 
بتشكيل جلنة مشتركة مع وزارة الداخلية 
تختص بالرقابة على مكاتب تأجير السيارات 
فــي جميع احملافظات للتأكــد من التزامها 
بقوانني وقــرارات اجلهتني، مبينة ان ذلك 

يأتي استكماال للتعاون املشترك بني أجهزة 
الدولة حلماية املستهلك وتطبيق القوانني.

وأضافــت «التجــارة» أن هــذه اللجنة 
ســتقوم بعمل جوالت تفتيشية مشتركة 
ومكثفة على مكاتب تأجير الســيارات في 
جميع احملافظات وبصفة مستمرة حتقيقا 

ألهدافها.

د. يوسف الرومي

تسكني املناصب القيادية في «الزراعة» 
ينتظر قرارات حاسمة من الوزير الفارس

محمد راتب

علمت «األنباء» أن نائب رئيس 
الوزراء وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد الفارس 
اجتمع أمس مع املدير العام بالتكليف 
فــي الهيئــة العامــة للزراعة ومع 
مدير قطــاع النباتية، وذلك لبحث 

شــكاوى الشــركات املزمع ان تنفذ 
خطة التخضير التجميلية من عدم 
احلصول على مستحقاتها املتمثلة 

في نسبة ١٠٪ من مناقصاتها.
واستمع د.الفارس لردود القطاع 
مبواجهة مطالب الشركات واملوثقة 
في كتــب توضح ان الشــركات لم 
تنجز أي شيء كي حتصل على هذه 
النســبة. في الوقت نفســه، ورغم 

صدور قرارات تقاعد نائبي رئيسي 
قطاعي التجميلية والنباتية منذ أيام، 
إال ان الوزيــر د.محمــد الفارس لم 
يصدر قرارات بشغل هذه املناصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان القطاعات حتتاج الى تسكني في 
قياداتهــا، وذلك لضمان اســتمرار 
العمل وانتظامه خصوصا في هذه 

الفترات.

لضمان استمرار العمل وانتظامه

د.محمد الفارس

مصادر لـ «األنباء»: تطبيق النسب 
اجلديدة للعمالة الوطنية خالل أكتوبر

بشرى شعبان

كشف مصادر خاصة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
عــن أنه من املتوقع أن يتم 
النســب اجلديدة  تطبيــق 
للعمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص خالل شهر أكتوبر 
املقبل، موضحة أن مجلس 
الوزراء منح وزارة التجارة 
فترة شــهر العتماد النظام 
اخلليجــي املوحــد للمهــن 
متهيدا لتعديل نسب العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص. 
وأضافــت املصــادر أنه 
مت تكليــف وزارة التجارة 

بالعمل على تعديل أنظمتها اآللية ليتسنى 
وفقًا للدليل اخلليجي املوحد للمهن للهيئة 
العامة للقــوى العاملة واجلهــات األخرى 
تطبيق نسب العمالة بشكل صحيح وكامل 

وذلك خالل الشهر املقبل. وبينت أن النسب 
اجلديدة جاهزة للتطبيق وبانتظار استكمال 
وزارة التجارة إجراءاتها، وقد وعدت األخيرة 

بإمتامها خالل أكتوبر املقبل.

«األنباء» تنشر معايير نشر األوراق العلمية لألساتذة بجامعة 
الكويت: أن تكون املجلة مدرجة ضمن قواعد البيانات العاملية

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
الكويت  مطلعــة فــي جامعــة 
ان القائــم بأعمــال نائب مدير 
العلميــة  اجلامعــة للشــئون 
د.محمد األنصــاري دعا عمداء 
الكليــات الى اإلســراع بتقدمي 
طلبات املهمــات العلمية للعام 
اجلامعــى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ألعضاء 
هيئة التدريس، مطالبا بالتأكد 
من استيفاء معايير نشر األوراق 
العلمية من قبل اللجنة املشكلة 
بقرار من عميد الكلية أو اعتماد 

العميد للفصل الصيفي فقط.
ولفتت املصادر الى ان معايير 

من استيفاء املجلة او املؤمتر لهذه 
املعايير ومنها أال تكون املجلة 
مدرجة ضمن القائمة املعتمدة 
للمجالت املســتغلة واملقترحة 

والثاني، يقوم الباحث مبخاطبة 
مكتب مساعد العميد للشؤون 
األكادمييــة في الكليــة املعنية 
مستفسرا عن املجلة التي يرغب 
بالنشــر فيها ومدى استيفائها 
ملعايير اجلودة حسب املقاييس 
املعتمدة، مشيرة الى انه في حال 
املشاركة في املؤمترات العلمية، 
يجــب التأكــد من كــون اجلهة 
املنظمة تابعة جلامعة معتمدة 
حســب قوائم اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي وضمــان 
جــودة التعليم، أو لدور نشــر 
أو جمعيات أو مؤسسات مهنية 
أو أدبيــة أو طبية أو علمية أو 

هندسية مرموقة ومعروفة.

مــن قبل «جلنــة فحص جودة 
املجالت العلمية ودور النشر»، 
وأن تكون مدرجة ضمن قواعد 
البيانــات العلمية العاملية وان 
يكون الناشر ضمن مجموعة دور 
النشر العاملية املرموقة، أو تكون 
صــادرة عن جامعــات معتمدة 
حســب قوائم اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي وضبــط 
اجلودة، او تتبــع جمعيات أو 
مؤسســات مهنيــة أو أدبية أو 
طبيــة أو علميــة أوهندســية 
AMA، ،معروفــة ومرموقة مثل

ASME، IEEE وغيرها.
وذكرت املصادر انه في حال 
عــدم حتقــق املعياريــن األول 

نشــر األوراق العلمية ألعضاء 
الهيئــة األكادميية واملســاندة 
وطلبة الدراسات العليا بجامعة 
الكويت تتضمن حتقق الباحث 


