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ب وزير التجارة السابق هالل مشاري املطيري املوت ُيغيِّ
فقدت الكويت أمس وزير 
التجارة والصناعة السابق 
هالل مشاري املطيري بعد 
مسيرة في العمل التجاري 

واالقتصادي.
شــغل الراحــل منصب 
املدير العام لغرفة التجارة 
والصناعة خالل الفترة بني 
١٩٩١ و١٩٩٤، والنائب األول 
لرئيس مجلس إدارتها، كما 
عمــل مديرا عاما للشــركة 
الكويتية لالستثمار من مايو 
١٩٨١ حتى أغسطس ١٩٩٠، 
فضال عن رئاســته شركة 
املقاصة مــن اكتوبر ١٩٨٢
حتــى ابريل ١٩٨٦، ثم عني 
وزيرا للتجارة والصناعة 
عــام ١٩٩٤ واســتمر حتى 

اكتوبر ١٩٩٦.
إلــى جانب ذلك، شــغل 
الراحل عضوية جلنة سوق 
االوراق املالية من ١٩٨٦ إلى 
١٩٩٤، وعضويــة مجلــس 
ادارة شركة الساحل للتنمية 
واالستثمار من يونيو ١٩٩٠

حتى ابريل ١٩٩٤، وعضوية 
مجلس ادارة بنك البحرين 
اكتوبــر  مــن  والكويــت 
١٩٨٥ حتى ســبتمبر ١٩٩١، 
وعضويــة مجلــس اإلدارة 
واللجنة التنفيذية في الهيئة 
العامة لالستثمار ٢٠١٧، مع 
إدارة  عضويتــه مبجلــس 
املؤسسة العربية املصرفية، 
باالضافــة لعضويتــه فــي 
الشــركات  مــن  العديــد 

اخلليجية والعربية.
عــام  الراحــل  ولــد 
١٩٤٢، وتــدرج في مراحل 
التعليــم حتى حصل على 
بكالوريوس االقتصاد من 
جامعة اإلسكندرية مبصر 
عام ١٩٦٦، ليعود إلى بالده 
ويستمر عقودا طويلة في 
خدمتها عبر تنقله بني عدد 
مــن املواقــع االقتصاديــة 

املرموقة.
وزارة التجارة

وعن جتربته في وزارة 
التجــارة، قال، رحمه اهللا، 
في أحد لقاءاته الصحافية: 

عرضــت علي الــوزارة أال 
ارفضها فرحبت وهكذا مت 

اختياري.
وعــن فتــرة بقائه في 
الــوزارة، قــال: دخلــت 
ابريــل  الــوزارة فــي ١٣ 
١٩٩٤، وخرجــت منها في 
١٦ اكتوبــر ١٩٩٦، وكانت 
مــن الــوزارات املميــزة، 
حيث كان فيها عدد كبير 
من اعضــاء مجلس األمة 
مثــل مشــاري العنجري 
ود.أحمد الربعي واملدعج 
واحمد الكليب، وكان اجلو 
في مجلس الوزراء متآلفا 

التشريعية في هذا اجلانب، 
وكانــت العالقــة فيها حيز 
كبير من الود والتفاهم، كما 
كانت هناك بعض املالحظات 
ولكنها كانت قليلة ونادرة 
والصفة الغالبة كانت صفة 

تقدير واحترام.
السلطة التشريعية

حول عالقته بالســلطة 
التشــريعية، قال فــي لقاء 
صحافــي ســابق: عندمــا 
اصبحــت وزيرا كنت قريبا 
التشــريعية،  الســلطة  من 
وكان يعرفني بوجه خاص 

ان الســلطة التشريعية من 
جانبها لم تقصر معي.

التدرج في املناصب
وفــي لقــاء صحافي عام 
٢٠٠٢، استرجع هالل املطيري، 
رحمــه اهللا، ذكرياتــه حول 
االقتصاد والسياسة، قائال: انا 
شخص تكنوقراط ومتخصص 
فــي االســتثمارات، وانا من 
اجليــل االول الذي تدرب في 
اخلــارج فــي االســتثمارات 
االجنبية، واكثر من عشرين 
سنة قضيتها في االستثمارات، 
ثم تقلدت منصب مدير عام 

ومريحــا والثقة تســود 
اعضاء مجلــس الوزراء، 
وكان عملنــا فيه احترام 
وتعــاون وكل وزير لديه 
مشــروع قانون كان يتم 
االتفاق عليه مقدما ومير 

بسهولة.
إجنازات الوزراء

وزارة  توليــه  خــالل 
التجارة، تقدم بقوانني كثيرة 
مثــل قانون الهيئــة العامة 
للصناعــة وقانون املنطقة 
احلــرة، وكان هناك تعاون 
كبير مــن جانب الســلطة 

اللجــان،  اعضــاء  بعــض 
حيــث كنت ادعــى في امور 
كثيرة، خصوصا في اللجنة 
االقتصادية، بحكم خبرتي في 
هذا املجال، وباعتباري اول 
مؤسس لشركة مقاصة واول 
رئيس لها، وبهذا كنت ادعى 
ملجلس األمة، وكان اصعب 
جزء بالنسبة لي في الوزارة 
هــو التعامــل مع الســلطة 
التشــريعية، ولكــن بحمد 
اهللا كنت على عالقة وثيقة 
جدا بأعضائها، فأنا كنت دائم 
احلضــور في جميع اللجان 
وجميع اجللسات، واحلقيقة 

غرفــة التجــارة ملــدة عامني 
العــام، وبعدهــا  ونصــف 
بفتــرة قليلة ذهبت للوزارة 
متابعا، أنا تكنوقراط ولست 
من السياسيني الذين توزروا 
من خالل مجلس األمة، وأنا 
خبرتي كلها كانت في مجال 
االستثمارات االجنبية، وأجيد 
اللغتني االجنليزية والفرنسية 
بطالقة، ولهذا فقد مت اختياري 
كشــخص فنــي يعمــل فــي 
التجارة ويعمل في هذا العمل 

معرفة جيدة.
وعندمــا اصبحــت وزيرا 
للتجــارة كانت جميع االمور 
بالنسبة لي معروفة جدا، ولهذا 
فإن عملي كوزير كان ســهال 
وليس معقدا، وكنت اطلع على 
كل تفاصيــل العمل التجاري 
حتى العالقات كانت قوية بني 

الوزارة والغرفة.
وعن مفهومــه لالقتصاد 
افتتاحه  اثنــاء  الكويتي قال 
اآللــي فــي  التــداول  نظــام 
بورصــة الكويت عــام ١٩٩٦: 
ان االقتصاد الكويتي يعتمد 
منــذ نشــأته علــى مفهــوم 
«احلريــة االقتصادية» الذي 
يتحقق من خالل التوازن بني 
القطاعات الفاعلة في الدورة 
االقتصادية واملالية للمجتمع، 
مشيرا الى ان مسيرة التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
التــي شــهدتها البــالد منــذ 
الستينيات الى مرحلة ما بعد 
الغزو العراقي الغاشم مؤشر 
حقيقــي علــى ثبــات مفهوم 
احلريــة االقتصاديــة، مؤكدا 
ان احلكومــة عملــت جاهدة 
على صيانــة مفهوم احلرية 
االقتصاديــة وتأمني ســالمة 
البنية األساسية والقطاعات 
القــادرة على إعــادة العافية 
واحليوية للدورة االقتصادية 
واملاليــة فــي املجتمــع رغم 
ضخامة األضرار التي خلفها 
الغزو، مضيفا ان ذلك حتقق 
ضمن منظومة من اإلجراءات 
واخلطوات التي تكاتفت فيها 
جهــود احلكومــة اضافة الى 
الفعاليات االقتصادية واملالية 

في املجتمع.

شغل عضوية العديد من اللجان والشركات والهيئات

الراحل هالل املطيري رحمه اهللا

مرحلــة اختيــاري وزيرا 
للتجــارة كانــت تتطلــب 
تكاتف كل القوى السياسية 
املوجودة في الكويت، وان 
تتكاتــف كل املجاميــع في 
مرحلة حرجــة، حيث انه 
في العام ١٩٩٤ لم تكن مضت 
ســوى فترة قصيرة على 
حتريــر الكويــت، وكانت 
تتطلــب  املرحلــة  هــذه 
للبلــد  التكويــن  اعــادة 
واعــادة اعمــاره، واعــادة 
الدميوقراطيــة، وفــي ظل 
هــذه الظــروف فــإن عددا 
من االخوان طلبوا مني اذا 

«األبحاث» يحصل على براءة اختراع
في تصنيع مشتقات اجلرافني من اإلسفلتني

أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية أن 
مركز أبحاث البترول التابع له حصل على 
براءة اختــراع من مكتب براءات االختراع 
والعالمــات التجارية بالواليــات املتحدة 
األميركيــة لتحقيقــه إجنازا علميــا رائدا 
باختــراع تصنيع مشــتقات اجلرافني من 

اإلسفلتني.
وقــال «املعهد»، في بيــان صحافي، إن 
الهدف من االختراع إيجاد طرق مبتكرة ميكن 
من خاللها إنتاج اجلرافني ومشــتقاته من 
اإلسفلتني الذي يعتبر من نفايات صناعة 
البترول أو في أحسن األحوال من املنتجات 

الثانوية منخفضة القيمة.

ونقل البيان عن د.فيصل احلميدان من 
مركز أبحاث البترول أن مادة اجلرافني تعد 
أرفع مادة معروفة على اإلطالق حتى اآلن إذ 
تعادل سماكتها ذرة كربون واحدة فقط، وقد 
جذبت هذه املادة النانوية اهتماما واسعا في 
املجتمعات العلمية والقطاعات الصناعية 
بسبب خصائصها املميزة وغير العادية.

وأضاف د.احلميدان أن من أهم العوائد 
املتوقعة لهذه البراءة إيجاد منهجية لتصنيع 
اجلرافني ومشــتقاته من مركب اإلسفلتني 
وكذلك توفير البيانات العلمية والفنية عن 
تأثير معايير التصنيع في جودة اجلرافني 

املنتج.

وزير التجارة السابق هالل مشاري املطيري خالل احد االفتتاحات

الرشيدي: الكويت مستعدة للتعاون مع العراق 
مبختلف املجاالت لتحقيق املصالح املشتركة

بغداد ـ كونا: بحــث وفد أمني كويتي 
برئاســة املدير العام لالدارة العامة ألمن 
احلــدود البريــة الكويتية اللــواء مجبل 
الرشــيدي أمس مع املديــر العام ملكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية العراقية العميد 
أحمد صالح ســبل التعــاون بني الطرفني 

لتحقيق األمن املشترك.
وذكــرت مديريــة مكافحــة املخدرات 
العراقية، في بيــان، أن صالح اعرب عن 
«تثمينــه للتعاون املثمر والشــراكة بني 
البلديــن فيما يخــص التنســيق االمني 
املشــترك والقضايا الثنائيــة بني وزارة 
الداخلية العراقية ووزارة الداخلية الكويتية 

ومبا يخدم مصلحة كال الشعبني».

من جانبه، أشاد اللواء الرشيدي اثناء 
اللقاء بـ «الدور الكبير الذي قطعه العراق 
في املنطقة عبــر محاربة الزمر اخلارجة 

عن القانون بأشكالها كافة».
وأكد الرشيدي استعداد الكويت للتعاون 
في شتى املجاالت مع جمهورية العراق في 
سبيل حتقيق املصالح املشتركة للطرفني، 
مثمنــا حرص العراق علــى وضع جميع 
التســهيالت والتعــاون مــن اجــل االمن 

املشترك.
وبحث الرشــيدي يوم امس األول مع 
وزير الداخلية العراقي عبداألمير الشمري 
عددا من امللفات املشــتركة وفي مقدمتها 

مكافحة املخدرات وضبط احلدود.

خالل اجتماع وفد أمني كويتي مع «مكافحة املخدرات العراقية»

جانب من االجتماع

احلميدان: عوائد متوقعة أهمها إيجاد منهجية لتصنيع اجلرافني

متحف الفضاء: الكويت تشهد «االنقالب الشتوي» 
اخلميس املقبل بأقصر نهار وأطول ليل

كونا: أعلن متحف الفضاء 
في مركز الشيخ عبداهللا السالم 
الثقافي أن يوم اخلميس املقبل 
سيشهد «االنقالب الشتوي» في 
الكويت بأقصر نهار وأطول ليل 
بواقــع ١٠ ســاعات و١٦ دقيقة 
للنهــار مقابل ١٣ ســاعة و٤٤

دقيقة لليل.
وقــال املشــرف العــام في 
متاحــف املركز خالد اجلمعان 
لـــ «كونــا» أمــس إن زاويــة 
سقوط أشعة الشمس تختلف 
من منطقة إلى أخرى في الكرة 
األرضية فتكــون عمودية في 
بعض املناطق وبزاوية مائلة 

في مناطق أخرى.
وأضاف اجلمعان أن الشمس 
ســتتعامد مبقــدار ٩٠ درجــة 
للزاوية على املناطق الواقعة 
على مدار اجلدي جنوب الكرة 
األرضية يوم اخلميس املقبل 
إيذانــا ببداية فصــل الصيف 
فلكيا في نصف الكرة اجلنوبي 
وفصل الشتاء فلكيا (االنقالب 
الشتوي) في النصف الشمالي 
منها في ظاهرة طبيعية متكررة 

كل عام.
وأوضح أن زاوية ســقوط 
أشــعة الشــمس فــي الكويت 
ســتكون مائلة وفــي تناقص 
مســتمر لتبلغ أقــل مقدار لها 
في يوم اخلميس املقبل مبقدار 
٣٧٫١٤ درجــة تزامنا مع غاية 

أن  اجلمعــان  وأوضــح 
الفصــول األربعــة تعتبر من 
املصطلحــات املرتبطة بعلوم 
الفلــك ومرتبطــة أيضا مبيل 
محــور دوران األرض علــى 
مستوى مدارها حول الشمس 
والتي تصنف فــي علم الفلك 
ضمن دوران جرم سماوي حول 
جنم والتغيرات التي تطرأ على 

كل منهما.
األرض  دوران  إن  وقــال 
حول الشــمس يترتــب عليه 
انتقال أشعة الشمس في حركة 
ظاهرية بالنســبة لألرض في 
االجتاهني شماال وجنوبا مرورا 

على مدار السرطان (خط عرض 
٢٣٫٥ شماال) عند بداية الصيف 
في ٢١ يونيو حيث تقع الشمس 
عند نقطة االنقــالب الصيفي 
وتنحــرف أيضــا جنوبــا في 
نقطة االنقالب الشتوي في ٢٢

ديسمبر حيث تتعامد أشعتها 
على مدار اجلدي (خط عرض 

٢٣٫٥ جنوب).
وأشار إلى أنه ميكن التعرف 
علــى حركــة األرض ودورة 
الفصــول في متحــف التاريخ 
الطبيعي كما ميكن التعرف على 
مناخ الكــرة األرضية والنظم 

البيئية فيها.

بخط االستواء األرضي لتصل 
أشعتها إلى األطراف الشمالية 
واجلنوبية لكوكب األرض خالل 

فترات زمنية معينة.
وبــني أنــه خالل الــدوران 
السنوي لألرض حول الشمس 
تتعامد األشعة الشمسية على 
خط االستواء مرتني في العام 
إحداهمــا عنــد بدايــة الربيع 
(االعتــدال الربيعــي) فــي ٢١

مارس وفي املرة الثانية حتدث 
عند بدايــة اخلريف (االعتدال 

اخلريفي) في ٢١ سبتمبر.
وأفاد اجلمعان بأن أشــعة 
الشمس تنحرف شماال لتتعامد 

طول الليل وقصر النهار.
وأفــاد بأن زاوية ســقوط 
الشــمس ســتبدأ بالتحــول 
الشــمال  الــى  مــن اجلنــوب 
(االنصــراف) بعد ٢٢ اجلاري 
تدريجيا حتى مارس املقبل يوم 
االعتدال (فصل الربيع) وتستمر 
في التزايد حتى تصبح شــبه 
عمودية في االنقالب الصيفي 
(فصل الصيف) شــهر يونيو 
بزاوية ٨٤٫٦ درجة في الكويت.
وذكر أن اختالف الفصول 
هو نتيجة دوران األرض حول 
الشــمس خالل العام في مدار 
مييل مستواه على خط االستواء 
األرضــي بزاويــة قدرها ٢٣٫٥

تقريبا، وهي الزاوية احملصورة 
نفسها بني محور دوران األرض 
حول نفســها ومحور دورانها 

حول الشمس.

 «البابطني»: حريصون على نشر اللغة العربية وتعزيز تعّلمها
أكــد رئيــس مؤسســة 
البابطني  عبدالعزيز سعود 
الثقافية الشاعر عبدالعزيز 
البابطني حرص املؤسسة على 
دعم اللغة العربية عبر نشر 
ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا 
ملكانتها بني اللغات العاملية.
البابطــني، فــي  وشــدد 
تصريح لـ «كونا» مبناسبة 
اليــوم العاملي للغة العربية 
الــذي يحل في ١٨ ديســمبر 
من كل عام، على أهمية دور 
اللغة العربية في التواصل 
احلضــاري والثقافــي بــني 
األمم والشــعوب باعتبارها 
إحدى اللغات الرسمية الست 
املعتمــدة فــي األمم املتحدة 

التدريبية بالتعاون مع أكثر 
مــن ٥٠ جامعة فــي أوروبا 
وآســيا وأفريقيا والواليات 
املتحدة األميركية مثل جامعة 
أكسفورد وجامعة ميشيغان 

وجامعة اليدن وغيرها.
املشــروع  أن  وأضــاف 
يعمل علــى تطوير «كراس 
أكادميــي» يقدم مــن خالله 
دروسا لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقني بها عالوة على 
تقدمي احملاضرات والندوات 
التي تتنــاول تأثير الثقافة 
العربية في الثقافات العاملية 

األخرى.
وأوضح البابطني أن اللغة 
العربية تعد واحدة من أقدم 

الذين ميثلون نحو ربع سكان 
العالم».

وقال «اجتهت منذ بداية 
رحلتي مع العمل الثقافي في 
سبعينيات القرن املاضي نحو 
التشجيع على تعليم اللغة 
العربية ونشر ثقافتها وآدابها 
والترجمة املتبادلة بينها وبني 
غيرها من اللغات إضافة إلى 
اجلهود التي قدمتها في ميدان 

الشعر».
يذكــر أن األمم املتحــدة 
الكويتــي  منحــت الشــاعر 
البابطني جائزة  عبدالعزيز 
اليــوم العاملي للغة العربية 
في احتفاالت العام املاضي في 
مقر األمم املتحدة بنيويورك.

اللغات احلية في العالم والتي 
تفاعلــت بفضــل مرونتهــا 
وانســيابيتها مع الكثير من 
اللغات األخرى على رأســها 
اللغات الهندية والفارســية 
واإلســبانية  والتركيــة 
واإليطاليــة واإلجنليزيــة 
وغيرها مما ساهم في انتقال 

املفردات وتبادلها.
وذكــر أن تأثيــر اللغــة 
العربيــة يتجــاوز حــدود 
الوطن العربي وميتد ألقطار 
العالم اإلســالمي، مؤكدا أن 
«للغة العربية عمقها الديني 
وقداســتها بوصفهــا لغــة 
القرآن الكرمي ولغة املناسك 
والعبادات اليومية للمسلمني 

الشاعر عبدالعزيز البابطني

واملنظمات التابعة لها.
وأشار الى دور املؤسسة 
في دعــم اللغة العربية عبر 
الــدورات  إطــالق مشــروع 

خالد اجلمعان

مركز عبد اهللا السالم


