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صدور مرسوم بتعيني ٥ سفراء جدد

بهبهاني إلعادة النظر بقانون «الوحدة الوطنية»

صدر مرسوم بتعيني ٥ سفراء مقيمني، 
وجاء في املرسوم: مادة أولى: ُيعني كل من:

١ - خليفة محمد اخلرافي - سفير دولة 
الكويت لدى مملكة إســبانيا - باإلضافة 
إلى عمله - ســفيرا لدولــة الكويت لدى 

إمارة أندورا.
٢ - غازي حمد الفضلي - سفير دولة 
الكويت لدى جمهورية بلغاريا - باإلضافة 
إلى عمله - ســفيرا لدولــة الكويت لدى 

جمهورية شمال مقدونيا.
٣ - عادل مبارك األدغم - سفير دولة 

الكويت لدى كوبــا - باإلضافة الى عمله 
- ســفيرا لدولة الكويت لــدى جمهورية 

الدومينيكان.
٤ - ناصر صنهات القحطاني - سفير 
دولة الكويت لدى اجلمهورية اإليطالية - 
باإلضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت 

لدى جمهورية سان مارينو.
٥ - نواف نافع العنزي - سفير دولة 
الكويت لدى مملكة بلجيكا - باإلضافة الى 
عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى دوقية 

لوكسمبورغ. 

أكدت رئيســة مركز املنظمات الدولية 
فــي جمعية احملامــني الكويتيــة احملامية 
جمانة بهبهاني أن املشــرع حدد الســبب 
الداعي لقانون الوحــدة الوطنية والهدف 
منه، لكن مع مرور ١٠ ســنوات لم تتحقق 
الغاية املرجوة مــن القانون ويجب إعادة 

النظر في العقوبات.

وذكرت بهبهاني أن هناك شبابا في مقتبل 
العمر وقعوا حتت طائلة العقوبات بسبب 
«تغريــدة» وفقا لقانون الوحدة الوطنية، 

بينما أفلت آخرون من العقاب.
وشددت احملامية جمانة بهبهاني على أن 
املشرع حدد أهدافا لقانون الوحدة الوطنية 

لكنها لم تتحقق.

«التقدم العلمي»: «شهر العلوم» يشمل فعاليات لألسرة والناشئة
تواصــل مراكز مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي فعاليات 
«شهر العلوم في الكويت» الذي 
أطلقته الشهر اجلاري تزامنا 
مــع ذكــرى تأسيســها في ١٢

ديســمبر ١٩٧٦ وذلك احتفاء 
باملشــهد العلمي فــي البالد، 
وجتسيدا لرســالة املؤسسة 
في نشر العلوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار من أجل مســتقبل 

مزدهر.
ويجســد صدور املرسوم 
األميري بتأســيس املؤسسة 
قصــة تعاضــد أهــل الكويت 
وســعيهم لرفعتها، إذ تالقت 
رغبــة املغفور لــه بإذن اهللا، 
ســمو األمير الراحل الشــيخ 
جابــر األحمــد - طيــب اهللا 
ثــراه- والقطــاع اخلاص في 
عام ١٩٧٦ بإنشــاء مؤسســة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
كمؤسسة خاصة غير ربحية 
حتقيقا لرؤية سموه بإرساء 
ثقافــة علميــة وتكنولوجية 
وابتكاريــة مزدهــرة من أجل 

كويت مستدامة.
وجاء توافق القطاع اخلاص 
كما هــو معهود منه بااللتزام 
باملســاهمة بنسبة من صافي 
أرباح السنوية لدعم أنشطة 
املؤسسة، وذلك «انطالقا من 
عرفــان اجلميل لوطن نبادله 
الوفاء» كما جاء في سند إنشاء 

املؤسسة.
وقال منسق فعاليات «شهر 

بافتتــاح معــرض (مصــور 
احلياة البرية للعام - متحف 
التاريخ الطبيعي لندن) الذي 
يســتمر حتى نهاية ديسمبر 
اجلاري ويعرض مائة صورة 
مختــارة مــن ٥٠ ألف صورة 
مشاركة في واحدة من أعرق 
مسابقات تصوير احلياة البرية 

في العالم.
التنفيذي  الرئيس  وقالت 
للتقدم العلمي للنشــر (أحد 
مراكز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي) د.ليلى املوسوي في 
تصريــح مماثــل إن املعرض 
يحكــي قصــة كوكــب حتت 
الضغط ويسلط الضوء على 
التحديات امللحة التي نواجهها 
والعمل اجلماعي الذي يتعني 

علينا القيام به.

كلية الطــب بجامعة الكويت 
الدكتور اجلراح محمد جمال 
حتدث فيه عن البحث العلمي 

الطبي ومناهجه وآلياته.
واســتقطب نشــاط إدارة 
التوعية الصحيــة في وزارة 
الصحة اهتمام أولياء األمور 
مبوضوع «كيف أحافظ على 
صحة أســناني»، حيث أتيح 
لألطفال فرصة التعرف على 
دور طبيب األسنان في الوحدة 

املتنقلة لطب األسنان.
وأقام مركز صباح األحمد 
التابــع  للموهبــة واإلبــداع 
الكويــت للتقــدم  ملؤسســة 
العلمي ورشة تدريبية لتعليم 
بيولوجيا اخللية باســتخدام 
أدوات الواقــع االفتراضي في 
حني قدمــت األكادميية د.رمي 
البغلي ورشــة «فكر كعالم» 
ملســاعدة اليافعــني على فهم 
العلمــي  املنهــج  أساســيات 
التحليــل  وتنميــة مهارتــي 
والتفكير النقدي عند األطفال 

بأسلوب ممتع.
وقدمت األكادمييتان د.زينب 
البدر وم.أبرار الدخيل ورشة 
خاصة عن «التنمر اإللكتروني» 
استهدفت زيادة وعي األطفال 
واليافعني بالثقافة اإللكترونية، 
حيث تعلمــوا فيها ما يحدث 
خلف كواليس اإلنترنت وأمور 
اخلصوصية، إضافة إلى كيفية 
التعامل مع اإلساءة في وسائل 

التواصل االجتماعي.

وأوضحت أن موعد إطالق 
املعرض كان مختارا بعناية، 
إذ جاء االفتتاح غداة انطالق 
املؤمتر اخلامس عشر لألطراف 
(COP١٥) فــي اتفاقية التنوع 
البيولوجي في مونتريال الذي 
يهدف إلى جتديد اتفاقية األمم 
البيولوجي،  املتحدة للتنوع 
حيث سيتعني على املشاركني 
في االجتماعــات االتفاق على 
كيفية إنقاذ أكبر عدد ممكن من 
النظم اإليكولوجية من الدمار 
ووضع خطة عمل للحفاظ على 

الطبيعة.
فعاليــات  وتضمنــت 
األســبوع األول مــن «شــهر 
الباحــث  العلــوم» مشــاركة 
في معهــد الكويــت لألبحاث 
العلمية د.سلطان السالم في 
فقرة «لقاء مع عالم» متحدثا 
عن حتديات البحــث العلمي 
وطموحاتــه فيمــا أقيمت في 
«مسار البيئة» ورشة تعليمية 
ترفيهية نظمها فريق الغوص 
الكويتي لتعليم األطفال مخاطر 
النفايــات البحرية والشــباك 

األشباح.
الفعاليات إطالق  وشملت 
فريق عدسة البيئة الكويتية 
دورة جديــدة مــن ســفراء 
الطلبــة  الطبيعــة لتدريــب 
اجلامعيــني علــى تصويــر 
الطبيعة فيما شــهد «مســار 
البيولوجيا والطب والصحة 
العامة» لقاء مع األســتاذ في 

فعاليات متنوعة يشهدها «شهر العلوم» في مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم» د.فهد زمان في تصريح 
صحافي إن شهر العلوم الذي 
يقام في املركز العلمي التابع 
للمؤسســة ومواقــع أخرى، 
وتشارك فيه مراكز املؤسسة 
وعدد مــن اجلهات احلكومية 
وجمعيات النفع العام يتضمن 
عــددا كبيــرا مــن الفعاليات 
املتنوعة واملوجهة إلى األسرة 

واألطفال والناشئة.
وأفاد بأن األســبوع األول 
من «شهر العلوم» شهد إقباال 
كبيرا من الشرائح املستهدفة، 
الســيما األطفال واليافعون، 
مضيفــا انــه ميكــن متابعــة 
جدول الفعاليات على حسابات 
التواصــل االجتماعي للتقدم 
العلمي للنشر واملركز العلمي.
وانطلــق (شــهر العلوم) 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نظمت اليوم البحثي 
األول للعلوم والهندسة مبشاركة خبراء محليني ودوليني

تعديل أسماء جامعات سعودية
مسموح للكويتيني االلتحاق بها

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا وزاريا 
بتعديل أسماء بعض مؤسسات التعليم العالي 
في الســعودية على قوائــم اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم.

وتضمن القرار: مادة أولى: ُتعدل أســماء 
مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار 
األكادميي رقم ٧/٢٠١٤ املؤرخ ١٤ مايو ٢٠١٤م، 
واخلاص بالسماح للطلبة الكويتيني االلتحاق 
بالدراسة في اململكة العربية السعودية التالية:
١ - ُيعدل اســم اجلامعة اإلســالمية إلى 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
٢ - ُيعدل اسم جامعة الشقراء إلى جامعة 

شقراء.

٣ - يعدل اسم جامعة اليمامة األهلية إلى 
جامعة اليمامة.

٤ - يعدل اســم جامعة عفت األهلية إلى 
جامعة عّفت.

٥ - يعدل اســم كلية دار احلكمة األهلية 
إلى جامعة دار احلكمة.

٦ - يعدل اسم كلية سليمان فقيه للعلوم 
والتمريض إلى كلية فقيه للعلوم الطبية.

مادة ثانية: ُيعدل اسم كلية األمير سلطان 
األهلية لإلدارة الواردة في القرار الوزاري رقم 
٩٦/٢٠١٧ املؤرخ ٤ مايو ٢٠١٧م، واخلاص بشأن 
تعديل اســم كلية األمير ســلطان للسياحة 
واإلدارة في اململكة العربية الســعودية إلى 
جامعة الفيصل - كلية األمير سلطان لإلدارة.

الرياضيات  أقــام قســم 
والفيزيــاء في كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا فعالية 
البحثــي األول فــي  اليــوم 
الكلية مبشاركة مجموعة من 
الباحثني احملليني والدوليني، 
باإلضافة إلى عرض ملصقات 
علمية ومنــاذج توضيحية 
ملجموعة من أحدث األبحاث 
والتجــارب املعمليــة التــي 
اســتخرجت نتائجها داخل 

معامل األبحاث في الكلية.
الفعاليــة من  وتكونــت 
جلســتني حتتوي كل منهما 
علــى ٣ عــروض تقدمييــة 
في مجــاالت البحث العلمي 
املتخصصة باخلاليا الشمسية 
ومواد النانو، واملباني صفرية 
الطاقة، تعلم اآللة، النمذجة 
والبنية ونظريــة االختيار 
االجتماعي، وقدمت اجللسات 
البحثية من الباحثني اخلبراء 
كل فــي مجالــه مــن خارج 
الكويت، وهم: البروفيسور 
كمــال عالمــة، أســتاذ زائر 
من أســتراليا، ود.تشــيتان 
أرورا ود.روهيــت فايــش 
مــن جامعــة التكنولوجيــا 
فــي دلهــي ومــن الكويــت 
د.كايرياكوس بابادوبلوس 
من جامعة الكويت، ود.ربيع 
غســطني ود.جنيس حبيب 
من كليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيــا، كما حضر 
مــن  مجموعــة  الفعاليــة 
األكادمييــني والباحثني من 
مختلــف جامعــات الكويت 
احلكومية واخلاصة والطلبة 
املهتمــني في مجــال البحث 
العلمي عامــة وتكنولوجيا 

النانو بشكل خاص.

دلهي، محاضرة في استغالل 
البنيــة البصرية الغنية في 
الرؤية احلاسوبية،  مشاكل 
كما حتدث د.ربيع غسطني، 
أســتاذ مشــارك فــي قســم 
الرياضيات في كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، عن 
منذجة الفيضانات باملناطق 
احلضرية باستخدام طريقة 
العناصر احملدودة املتقطعة 

وجتميع مرشح كاملان.
أمــا د.روهيــت فايــش، 
أستاذ مساعد في قسم علوم 
وهندسة احلاسب اآللي في 
جامعة التكنولوجيا في دلهي، 

للعلــوم  الكويــت  كليــة 
والتكنولوجيا البروفيسور 
خالد البقاعني، عن سعادته 
الكبيرة بإقامــة أول فعالية 
لليوم البحثي وبالكم الكبير 
من املعلومات التي شارك بها 
اخلبــراء خالل اجللســات، 
وأشــاد بالطلبــة الكويتيني 
املشــاركني فــي امللصقــات 
العلمية واإلنتــاج املعملي، 
موضحــا أن الطلبــة لديهم 
احلماس العلمي للمشــاركة 
وعلــى اجلامعة واألســاتذة 
دور التوجيه وتقدمي الدعم.
البقاعني: نفخر  وأضاف 
بهذا اإلجناز العلمي وبأساتذة 
اجلامعة الذين نقلوا خبراتهم 
إلى الطلبة املشاركني، السيما 
أن البحــث العلمــي هو أحد 
التــي  األساســية  األركان 
تقــوم عليها اجلامعة، وهذا 
يتجلى فــي أعداد امللصقات 
مســتوى  علــى  العلميــة 
اجلامعــة وباألرقام واملراكز 
التــي حتصدها اجلامعة في 
كل عــام، متمنيا اســتمرار 
متيز األساتذة والطلبة خالل 

السنوات املقبلة.

فناقش موضوع خوارزميات 
التقســيم العــادل، وحتدث 
د.كيرياكوس بابادوبولوس، 
أســتاذ مســاعد فــي قســم 
الرياضيات بجامعة الكويت، 
عن بنية الزمكان، واختتمت 
الفعاليات مبحاضرة د.جنيس 
حبيب، أستاذ مشارك بقسم 
الفيزيــاء في كليــة الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، عن 
املواد النانوية الثنائية األبعاد 
فائقة النحافة لتخزين الطاقة 

وتطبيقات البالزمونية.
وقــدم أســاتذة اجلامعة 
من مختلف األقسام العلمية 
مجموعــة مــن امللصقــات 
التي اســتخرجت  العلميــة 
نتائجها في معامل اجلامعة، 
حيــث تضمنــت ١٣ ملصقا 
علميا تــراوح فيها التعاون 
مع أساتذة آخرين من خارج 
الكويت إلى جانب مجموعة 
مــن امللصقات التي شــارك 
فيها طلبة اجلامعة مبختلف 
املراحــل الدراســية، خاصة 
طلبة السنة النهائية املتوقع 

تخرجهم.
من جهتــه، أعرب رئيس 

جانب من املشاركني في اليوم البحثي األول للعلوم والهندسة

مجموعة من احلضور

جانب من الفعاليات

وحتدث عالمة، وهو مدير 
املسؤولني التقنيني في «ألفا 
ســوالر تيك» في أستراليا، 
عن اخلاليــا الكهروضوئية 
املتكاملة للبناء وكيف ميكن 
عالج مشكلة استهالك املباني، 
ما يقرب من ٤٠٪ من الطاقة 
املنتجة على مستوى العالم، 
والتــي تنتج أكثــر من ٤٠٪ 
من إجمالي انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري.
بــدوره، قدم د.تشــيتان 
أرورا، أســتاذ مشــارك فــي 
الكمبيوتــر  علــوم  قســم 
بجامعــة التكنولوجيــا في 

احلمود: جهود رائدة في مكافحة املخدرات
فــي  املستشــار  أشــاد 
الديــوان األميــري الشــيخ 
فيصــل احلمــود بجهــود 
رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف األحمد الصباح 
والنائب األول لرئيس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة الشــيخ 
طــالل اخلالــد فــي مكافحة 
آفــة املخــدرات وتوجيه كل 
الدعم واملســاندة وتسخير 
اجلهود للقضــاء عليها من 
خالل نشر الوعي والتركيز 
على ضبط املخدرات ومنع 

دخولها للبالد وعمل برامج صحية ملعاجلة 
املتعاطني للمخدرات وحتفيز الشباب املتعاطي 
على طلب العالج وضمان سريتها، مبينا أن 
ذلك يفتح مجال العودة أمام الشباب من هذا 
الطريق اخلطر، موجها الشكر والتقدير لرجال 
وزارة الداخلية ليقظتهم في حفظ أمن البالد 
وتتبعهم املستمر للقضاء على املخدرات من 

خالل عملهم الدؤوب بكل إخالص.
وقال احلمود في تصريح صحافي: سبق 
وان حذرنا من ظاهرة انتشار املخدرات وما 

تسببه من ارتفاع في نسبة 
العنف واجلرمية في املجتمع 
وما تشــير له االحصائيات 
أن أكثــر اجلرائــم ترتبــط 
التعاطي  باملخدرات ســواء 
أو الترويــج لها، فضال عن 
املدمــرة لهــذه  التأثيــرات 
العالقــات  الظاهــرة علــى 
العائلية والترابط األســري 
والتي تهدد أمن واســتقرار 
املجتمعات وتصيب شبابها 

الصاعد في مقتل.
وثمن أيضا حملة وكالة 
األنبــاء الكويتيــة ضــد املخــدرات بعنوان 
«املخدرات هالكك»، مؤكدا أن هذا وقت تضافر 
اجلهود وتكثيفها كال في مكانه للقضاء على 
هــذه اآلفة وتأمني مجتمــع خال من اجلرائم 
واملشــاكل وحتفيز الشــباب املتعاطي على 
طلب املساعدة والعالج، وذلك من أجل إنقاذ 
أنفســهم من براثن اإلدمان والنتائج املدمرة 
للمؤثرات اخلطيرة، خاصة الفئة املترددة منهم 
في طلب العالج ألسباب أسرية واجتماعية 

وفتح األبواب لهم للعودة من هذا الطريق.

أكد أن حملة «كونا» «املخدرات هالكك» تزيد الوعي لدى شبابنا

الشيخ فيصل احلمود

«االئتمان»: تقدمي القروض بالذكاء االصطناعي
أعلنت املتحدث الرسمي 
باسم بنك االئتمان الكويتي 
حباري اخلشــتي عن تلقي 
البنك دعوة للمشــاركة في 
فعالية القمة العاملية ملجتمع 
املعلومــات ٢٠٢٣ والتــي 
ســتقام فــي جنيــڤ خالل 
مارس املقبل، الفتة الى ان 
مشاركة البنك تأتي نتيجة 
للجهــود التــي بذلها خالل 
السنوات السابقة في التحول 
الرقمي حيث سجل اجنازات 
عدة في تقدمي خدمات رقمية 
من خــالل تقنيــات الذكاء 
االصطناعي وهي القروض 
العقارية واالجتماعية ومنح 

اإلعاقة دون حاجة لزيارة املواطن ألي من 
فروع البنك أو تدخل بشــري من املوظفني 
ودون إحضار مستندات من املواطن وتتم 
املعاملــة خــالل دقائــق معــدودة.  وقالت 
اخلشــتي انه من خالل اخلطــة الطموحة 
التي وضعتها ادارة البنك وبسواعد شباب 
الكويت املخلص أصبحت ٩٩٪ من خدمات 
البنك تقدم إلكترونيا عبر البوابة االلكترونية 
للبنك والتطبيق الهاتفي على مدار الساعة 

طوال أيام األسبوع، معلنة ان البنك كان من 
أولى املؤسســات التي انضمت الى تطبيق 
«ســهل» ويقدم ٢٤ خدمة عبــره، كما يعد 
من املؤسســات األولى والسباقة في تبني 
امليكنة والرقمنة من اجل تقدمي افضل خدمة 
للمواطن الكويتي واحلفاظ على املال العام. 
ولفتــت الــى ان البنك حقــق اجنازات 
وجناحات في مختلف املجاالت بفضل رؤية 

وقيادة اإلدارة التنفيذية.

ً اخلشتي: ٩٩٪ من خدمات البنك تقدم إلكترونيا

صالح املضف في إحدى املناسبات

وزير الداخلية: آفة املخدرات خطر يداهم املجتمع 
والتصدي له مسؤولية اجلميع ويتطلب تضافر كل اجلهود

منصور السلطان - عبداهللا قنيص

األول  النائــب  قــام 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
الشــيخ  الداخليــة  ووزيــر 
طــالل اخلالد يرافقــه وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
الناهــض، ووكيــل  مــازن 
وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجس ومدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان الفهد 
بزيــارة إلــى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات لالطالع على 
ضبط وإحبــاط ٥ محاوالت 
تهريب مواد مخدرة إلى البالد.

واستمع الوزير اخلالد إلى 
شــرح مفصل حــول طريقة 
ضبط املــواد املخدرة والتي 
تتلخص في ضبــط مليون 
حبــة كبتاغــون وإحبــاط 

إدخــال ٢٠ كيلــو مــن مادة 
احلشــيش املخدرة عبر أحد 
املنافذ احلدودية، كما أسفر 

عن ضبط ٢٣٥ كيلو من مادة 
احلشيش املخدرة في محاولة 
تهريبها عن طريق البحر في 
قضيتــني مختلفتني، وتقدر 
قيمة املضبوطات بأكثر من 
٢ مليون دينار، ومتت إحالة 
جميع املتهمني واملضبوطات 
إلى جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراء الالزم بحقهم.
من جانبه، أعرب الشيخ 
طــالل اخلالــد عــن شــكره 
اإلدارة  لرجــال  وتقديــره 
العامة ملكافحة املخدرات على 
جهودهم املخلصة في التصدي 
بكل قوة وحزم لتجار املواد 
املخدرة وتعاونهم املثمر مع 
اجلهات األمنية املعنية، مؤكدا 
أن التصــدي آلفــة املخدرات 
مسؤولية اجلميع، تستدعي 
تكامــل وتضافــر اجلهــود 
حملاربة هذا اخلطر الذي يداهم 

مجتمعنا.

التعاون بــني اإلدارة العامة 
خلفــر الســواحل واإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات 

تابع إحباط تهريب ٣٣٥ كلغ حشيش ومليون حبة كابتي تزيد قيمتها على ٢ مليون دينار في ٥ محاوالت

الشيخ طالل اخلالد ومازن الناهض والفريق أنور البرجس وعدد من القيادات خالل الزيارة

تهريــب نحــو ٨٠ كيلو من 
مادة احلشــيش املخدرة عن 
طريق البحر، وإحباط محاولة 

جهود مخلصة لرجال «املكافحة» في محاربة جتارة املواد املخدرة بكل قوة وحزم

ملشاهدة الڤيديو


