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احلمود بحث أهمية البحث العلمي في التنمية

إطالق ساعات «كنوز الكويت» في بيت السدو

اســتقبل املستشــار في  الديوان األميري
 الشــيخ  فيصل احلمود القائم بأعمال املدير
العام ملعهد الكويت لألبحاث العلمية د.مانع
السديراوي واملدير التنفيذي لقطاع التسويق
والعمليات التجارية مبعهد الكويت لألبحاث
العلمية د.عبداحملسن الهارون والوزير السابق

د.علــي العمير، وتناول اللقاء أهمية البحث
العلمــي في التطويــر والتنمية خاصة فيما
يتعلــق بالصناعة والطاقة ومــوارد الثروة
الطبيعية واملوارد الغذائية وحماية البيئة،
واملساهمة في توطني وتطوير التكنولوجيا
وتفعيل الدور الشبابي في النهوض بالدولة.

خالل استقباله السديراوي والعمير والهارون

إمياناً بأهمية الكويت وآثارها التي متتد عبر آالف السنني

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.مانع السديراوي ود.عبداحملسن الهارون ود.علي العمير

الشيخة هالة البدر ود. حسن اشكناني وعبدالرحمن الشهاب خالل الفعالية  (زين عالم)

ندى أبونصر

أكد أستاذ االنثربولوجيا 
وعلــم اآلثــار بقســم علــم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية 
في كلية العلوم االجتماعية 
د.حسن اشكناني انه اميانا 
بأهمية الكويت وآثارها التي 
متتد عبر آالف الســنني، مت 
اطــالق مجموعــة ســاعات 
«كنوز الكويت» بالتعاون مع 
مؤسس شركة زمن للساعات 

عبدالرحمن الشــهاب في بيت السدو.  وقال ان 
الفكرة بدأت بعد اصدار كتالوج «سجل مصور» 
آلثــار الكويــت احملفوظة في متحــف الكويت 
الوطني والذي يشمل تقريبا ٤٠٠ قطعة تعود 
من العصور احلجرية الى العصور البرونزية 
والعصر الهلنستي واالسالمي وتأسيس الكويت، 
وقد قام مدير شركة زمن للساعات عبدالرحمن 
الشهاب باختيار ٤ قطعة اثرية من آثار الكويت 
ليكون تصميم ســاعة زمن لعــام ٢٠٢٣ والتي 
تتوافر في ٥٠٠ مجموعة وكل مجموعة عبارة 
عن ٤ ساعات متثل احلضارات التي ابدعت على 
ارض الكويت مثل: ساعة ثقافة العبيد قبل ٥٠٠٠
ســنة التي ظهرت في منطقة الصبية، وساعة 
حضارة دملون قبل ٤٠٠٠ سنة التي ظهرت في 
جزيرة فيلكا، وساعتني من احلضارة الهلنستية 

قبل ٢٣٠٠ سنة.
بدورهــا، أعربت الشــيخة هالــة البدر عن 
ســعادتها بحضــور حفل اطالق ســاعة كنوز 
في بيت الســدو. وقالت ان الكويت بلد صغير 
باملساحة ولكن هذه املساحة حتتوي على كثير 
مــن اآلثار املهمة التي اكتشــفت تباعا. وقالت: 
التاريخ هو تاريخ االرض وليس فقط االنسان.

وأوضحت انها منذ أن عرفت د.حسن اشكناني 
رأت فيه الشــغف ليس ألنــه مجال تخصصه 
ولكن فاق التخصص والدراسة وتابعت أعماله 

ورحالته االستكشافية سواء كانت في الكويت 
او خارجها.

وبينت انه ميتلك احلــس الوطني والوالء 
لهذه االرض ويعمل جاهدا لترسيخ احلق االثري 
والتاريخي وســبر االعمــاق ان كانت تاريخية 
او اثرية او الثقافية، ويســعدني حضور حفل 
اطالق ساعات كنوز الكويت وهي فكرة شبابية 
كويتية رائعة للتسويق آلثار الكويت التي نتمنى 
ان تســاهم في تسليط الضوء على تاريخ آثار 
الكويــت، وقالت ان هذه املجموعة مســتوحاة 
من اهم القطع األثرية املكتشفة بأرض الكويت 
مــن جانبه، قال صاحــب العالمة التجارية 
للساعات «زمن» عبدالرحمن الشهاب ان اطالق 
االصدار الثالث لسلسلة االعياد الوطنية للكويت 
يعتبر يوما تاريخيا، وفي اصدارنا اخترنا نرجع 
للعمق التاريخي الرض الكويت من آالف السنني 
واخترنا اآلثار االكثر أهمية من خالل الساعات 
للتعريــف عن القيمة التاريخية الرض وتراث 
الكويت بطريقة جميلة وهي عبارة عن ٤ ساعات 
كل ساعة حتكي عن فترة زمنية معينة وقصة 

من قصص التاريخ عبر آالف السنني.
واضــاف: واجــب علينــا كشــركة كويتية 
التسويق والتعريف عن آثار الكويت ألن االكثر 
بجهلها ونقدم املعلومة بطريقة بسيطة ملجرد 

اقتنائه الساعة.

ساعات كنوز الكويت

لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢.. جاهزية ومهارة  
ميدانية ملنتسبي القوات املسلحة

عبدالهادي العجمي

أكــد وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبــداهللا العلــي أهمية مترين 
الغــرب ٢٠٢٢) فــي  (لؤلــؤة 
اكتســاب اخلبــرات وتنميــة 
املهارات ورفع مستوى الكفاءة 
والقــدرة واجلاهزيــة لقواتنا 

املسلحة.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة 
الدفــاع خالل حضور الشــيخ 
عبــداهللا العلي ختــام مترين 
(لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢) مبنطقة 
األديرع شمال غرب البالد الذي 
ينفذه اجليش واحلرس الوطني 
بالتعاون مع القوات املســلحة 
الفرنسية الصديقة ويهدف إلى 
تعزيز مفهوم التعاون العسكري 
في التخطيط إلدارة العمليات 
املشــتركة وفق منظومة عمل 
موحدة وحتقيق درجة عالية من 
املستوى العملياتي والتدريبي 
للقطاعات العسكرية املشاركة 
فيه. وشــدد وزير الدفاع على 
التعــاون والتنســيق  أهميــة 
والعمل املشــترك بــني القوات 
الكويتيــة والقوات  املســلحة 
الشــقيقة  املســلحة بالــدول 
والصديقة ما من شأنه املساهمة 
في حتقيق التجانس واالنسجام 
واملرونــة في تنفيــذ مختلف 
املهام والواجبات والتدريبات 

العسكرية املشتركة.
بالــروح املعنوية  وأشــاد 
العالية واالداء املتميز للمشاركني 
في التمرين الذي يعكس حجم 
اجلاهزية واملهارة امليدانية التي 
يتمتــع بهــا منتســبو قواتنا 
املســلحة، داعيا املشاركني إلى 
مواصلة العمل والبذل والعطاء 
لتحقيــق األهداف املرجوة من 
تنفيذ مثل هذه التمارين التي 
تعزز بدورها أواصر التعاون 
والعمــل اجلماعــي املشــترك 
بني قواتنا املســلحة والقوات 
الصديقة وفــق منظومة عمل 
الفائدة  عسكري موحد حتقق 
وتطــور من قدرات وإمكانيات 

القوات املشاركة فيها.
وتوجه إلى الباري عز وجل 
أن يحفظ وطننا العزيز من كل 
مكــروه وأن يــدمي عليه نعمة 
األمن واألمان واالســتقرار في 
ظــل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد. 

سوف تتخلل جميع مراحله.
وقد شهد احلضور فعاليات 
ختام التمرين التي اشتملت على 
تطبيق ميداني عملي مشترك 
ورماية بالذخيرة احلية ملختلف 
األســلحة متيــزت مبســتوى 
عال من االحترافيــة في األداء 
والدقة في التنفيذ نالت إعجاب 
واستحسان اجلميع. كما شهد 

قدرة وكفاءة ومهارة في التعامل 
مع مختلف صنوف األســلحة 
واملعدات احلديثة والتي جاءت 
ثمرة للجهود واإلعداد والتدريب 
املستمر. حضر ختام التمرين 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن خالــد صالح 
الصبــاح ووكيل وزارة الدفاع 
بالندب الشيخ د. عبداهللا مشعل 
الصبــاح وســفيرة جمهورية 
فرنسا الصديقة لدى البالد كلير 
لو فليشر وعدد من كبار القادة 
الكويتي  العسكريني باجليش 
واحلــرس الوطنــي والقــوات 
البحريــن  املســلحة مبملكــة 
الشقيقة واجلمهورية الفرنسية 
املتحــدة األميركية  والواليات 

الصديقتني.

وزير الدفاع عقب ختام التمرين 
رماية تدريبية بالذخيرة احلية 
للدبابــة M١A٢K التابعة للقوة 
البريــة، حيث عبــر عن فخره 
واعتزازه وسعادته مبا شاهده 
من احترافية ودقة في الرماية 
وإصابــة األهداف التي تعكس 
بدورهــا حجــم مــا يتمتع به 
الكويتي من  منتسبو اجليش 

مشاركة من القوات البرية في التمرين

الشيخ عبداهللا العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والشيخ د. عبداهللا مشعل الصباح والسفيرة الفرنسية كلير لو فليشر

واســتمع وزير الدفاع لدى 
وصوله ملوقع التمرين إلى شرح 
مفصل من مدير مترين (لؤلؤة 
الغــرب ٢٠٢٢) العميــد الركن 
رائد السكران استعرض خالله 
طبيعة ومجريات وســيناريو 
التمرين اخلتامــي وإمكانيات 
وقدرات القوات املشــاركة فيه 
وأهم املواقــف التعبوية التي 

«التربية» تعيد بيع اإلجازات إلى املناطق
عبدالعزيز الفضلي

أعادت وزارة التربية قرارات بيع االجازات 
الــى املناطــق التعليمية ملزيد مــن التدقيق 

واملراجعة واالعتماد.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
عن انه بناء على تواصل وتنســيق التربية 

مع اجلهات الرقابية،
بشــأن قرارات بيع االجــازات نتج عنها 
اعــادة جميع القرارات بديــوان عام الوزارة 
واملناطق التعليمية، مشيرة الى ان ذلك بهدف 
عرضهــا اوال على مراقبي شــؤون التوظف 

باملنطقة التعليمية للتدقيق عليها حســب 
شروط وضوابط ديوان اخلدمة املدنية.

وأضافــت انه بعــد اعتمادها من مراقبي 
شؤون التوظف يتم اعتمادها ايضا من مدير 
عام املنطقة حســب التفويض األخير ومن 
ثم ارســالها إلى لقطاع املالي العتمادها من 

املراقب املالي للصرف.
مــن جانــب آخر، أصــدر وزيــر التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني قرارا يقضي بتكليف وكيلة الشؤون 
اإلدارية رجاء بوعركي للعمل بأعمال وكيل 
القطاع القانوني، باإلضافة إلى عملها األصلي.

ملشاهدة الڤيديو

اإلبراهيم: حتسني مؤشر مدركات الفساد بحلول ٢٠٢٦
حنان عبداملعبود

نّظمت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد «نزاهة» املنتدى الثاني 
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
الفساد بعنوان «التحول الرقمي 
النزاهــة  ودوره فــي تعزيــز 
ومكافحة الفســاد»، تزامنا مع 
مــرور ٢٠ عامــا علــى صدور 
اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد مبشــاركة مكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية وعدد 
من اجلهات احلكومية واملجتمع 

املدني واخلبراء واملختصني.
الهيئــة  رئيــس  وقــال   
عبدالعزيــز اإلبراهيــم خــالل 
كلمتــه: رغم اجلهــود الدولية 
والوطنية اليزال العالم يواجه 
حتديــات عديــدة فــي بســط 
جهوده ملكافحة الفســاد ومنع 
أسبابه، ومن أبرزها استخدام 
التكنولوجيــا احلديثــة فــي 
جرائم الفساد، حيث أصبحت 

املوضوع، فجاء اختيار منتدى 
النزاهة الثاني بعنوان «التحول 
الرقمــي ودوره فــي تعزيــز 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد»، 
والــذي يأتي في ســياق رؤية 
٢٠٣٥، وأهــداف برنامــج عمل 
احلكومة، واستراتيجية الكويت 
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
٢٠١٩-٢٠٢٤، وصوال خللق بيئة 
حاضنة للنزاهة رافضة للفساد 

األمر على مجموعة الفاسدين 
ومن يحاول استغالل األنظمة 
القائمــة حاليــا، الفتــا الى أن 
التحول الرقمــي يتيح للدولة 
فرصة سانحة ملراقبة منظومتها 

اإلدارية واملالية.
من جانبه، قدم مدير إدارة 
مكتب التخطيط واملتابعة في 
«نزاهة» خالــد املزيني عرضا 
مرئيا عن أحد املشاريع املدرجة 
الكويت  ضمــن اســتراتيجية 
النزاهــة ومكافحــة  لتعزيــز 
الفســاد، وهي تطوير منصات 
احلكومــة اإللكترونية الالزمة 
مليكنة اإلجــراءات واحلصول 

على اخلدمات العامة.
وأكــد املزينــي أن الرقمنة 
تعمــل علــى تقليــل الســلطة 
التقديريــة وزيادة الشــفافية 
ومتكني املســاءلة، إضافة إلى 
احلد من التفاعالت البشــرية، 
األمر الذي يــؤدي إلى تعطيل 

الفساد.

من خالل حتسني كفاءة اخلدمات 
العامــة وحوكمتهــا وإصالح 
منظومة األداء احلكومي، وصوال 
حلصــر النتائــج املرجوة من 
حتويل املعامالت احلكومية إلى 
رقمية وحتسني مؤشر مدركات 

الفساد بحلول عام ٢٠٢٦.
بدوره، أشاد املدير اإلقليمي 
ملكتــب األمم املتحــدة ملكافحة 
بــدول  املخــدرات واجلرميــة 
 «unodc» التعــاون  مجلــس 
د.حامت علي في كلمة مســجلة 
بجهود «نزاهة» وحسن اختيار 
موضوع املنتــدى وأثره على 
مكافحــة الفســاد ودعم ركائز 
النزاهة والشفافية واملساءلة، 
مثمنا مثل هذه املبادرات التي 
تسعى إلى ميكنة القطاع العام 
ونظام املناقصات واملشتريات 
والتعامــالت اإلداريــة واملالية 

مبختلف قطاعات الدولة.
وتابــع: عنــد وضــع هذه 
القواعــد اإللكترونية يصعب 

مت املنتدى الثاني بعنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» «نزاهة» نظَّ

عبدالعزيز اإلبراهيم ود.طارق الشيخ خالل جولة باملعرض   (ريليش كومار)

الرقميــة  التحــوالت  مواكبــة 
أبــرز  أحــد  والتكنولوجيــة 
الــدول لضمــان النمو  أهداف 
فــي كل املجاالت مــع حمايتها 
وتعزيز أســباب اســتدامتها، 
وهــو األمر الذي ال يتحقق في 
ظل عدم القــدرة على مكافحة 
أشكال وصور الفساد. وأضاف 
اإلبراهيــم: مــن هــذا املنطلق 
حرصت «نزاهة» على إبراز هذا 

«األشغال»: إيداع مكافآت ١٩٠ موظفًا 
تظلموا على الصفوف األمامية

دارين العلي

قال املتحدث الرسمي في وزارة األشغال 
العامة أحمد الصالح انه مت إرسال مكافأة 
الصفــوف األمامية لعدد ١٩٠ موظفا ممن 
تظلمــوا في الســابق إلى حســاباتهم في 
البنــوك، الفتا إلى أن قيمــة تلك املكافأة 

تقدر بـ ٢٠٠ ألف دينار.
وفيمــا يخــص بيــع اإلجــازات فــي 
«األشغال»، قال الصالح إن الوزارة أخذت 
خطوات جدية لتنفيذ القانون والقرارات 

املنظمة لبيع اإلجازات بالتنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنيــة ووزارة املالية، مبينا أن 
هناك ٨ آالف موظف تقدموا ببيع إجازاتهم 

في األشغال.
وقــال: مت رفــع طلبات بيــع االجازات 
ملراقب شؤون التوظيف التخاذ اإلجراءات 
املتبعة بشــأنها ومن ثم إصدار القرارات 
اخلاصة ببيع تلك االجازات بعد التأكد من 
مطابقتها للشروط والتأكد من سالمة تلك 
الطلبــات متهيدا إلصدار أول قرارات بيع 

االجازات األسبوع القادم.

٨ آالف موظف تقدموا لبيع إجازاتهم

(أحمد علي)  M١A٢K الشيخ عبداهللا العلي خالل تفقده الدبابة


