
تفقد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي جناح احلرس الوطني 
ف��ي معرض اخلليج للدفاع وال��ط��ي��ران في 
دورت��ه اخلامسة ال��ذي نظمته وزارة الدفاع 
بالتعاون مع العديد من وزارات ومؤسسات 

الدولة والشركات العاملية.
وأك��د الفريق الرفاعي أن القيادة العليا 
للحرس ال��وط��ن��ي ممثلة ف��ي سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني 
ومعالي الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
نائب رئيس احل��رس الوطني تولي أهمية 
كبيرة ملثل ه��ذه امل��ع��ارض ال��ت��ي تتسابق 
الشركات العاملية املصنعة لألسلحة واآلليات 
واملعدات العسكرية والطائرات للمشاركة بها 
مما يشكل فرصة أمام احلرس الوطني ملواكبة 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع 
التجهيزات واملعدات العسكرية إضافة إلى 
قطاع الطيران بعد إدخ��ال احل��رس الوطني 
للطيران العمودي ضمن منظومته العسكرية.

وأش���ار إل��ى اس��ت��ع��راض ج��ن��اح احل��رس 
الوطني لآلليات واملعدات واألجهزة التقنية 
احلديثة التي تسهم في تعزيز حماية املنشآت 
الهامة بالبالد، كما متّكن احلرس الوطني من 
مساندة أجهزة الدولة في التعامل مع مختلف 

الظروف وحاالت الطوارئ.
وختم وكيل احلرس الوطني بالتأكيد على 
أهمية امل��ع��رض لتبادل اخل��ب��رات وحتقيق 
التكامل مع وزارتي الدفاع والداخلية واإلدارة 

العامة لإلطفاء.
ومن جانبه ، أوض��ح رئيس فرع املشاغل 
اخلفيفة العقيد مهندس جاسم محمد فهد أن 
جناح احلرس الوطني يحرص على التواصل 
مع ال��زوار إلب��راز دوره وواجباته الوطنية 
واخلدمات التي يقدمها للمجتمع، كما يقوم 
بتعريف الطلبة والشباب مبزايا االنضمام 
إلى احل��رس الوطني لنيل شرف الدفاع عن 

الوطن.
وراف���ق وك��ي��ل احل���رس الوطني امل��ع��اون 
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع 
فالح وقائد احلماية والتعزيز العميد الركن 
حمد سالم أحمد وم��دي��ر مديرية اخلدمات 

الفنية العميد مهندس عصام نايف عصام.

أكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
الدكتور آدم املال أن إدراج )نخيل التمر( على 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي 
ك��أول ملف ثقافي للكويت هو إجن��از جديد 

يضاف إلى سجل البالد الزاخر.
وقال املال في تصريح ل� )كونا( إن أحد أهم 
أسباب جناح هذا امللف هو مشاركة الكويت 
في العديد من الورش التعليمية والتدريبية 
التي أدت الى بناء قدرات القائمني على إعداد 

امللفات.
وأضاف أن إدارة اآلثار واملتاحف باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب شاركت 
في إع��داد امللف العربي املشترك )النخلة : 

املعارف واملهارات والتقاليد واملمارسات(.
وقال: إن الدول العربية املعنية اختارت 
اإلمارات كمنسق عام للملف العربي املشترك 
وذلك حتت اشراف املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم )األليكسو(.
وقال: إن العالقة التاريخية بني اإلنسان 
ف��ي املنطقة العربية و شجرة النخيل قد 
أنتجت ارث���ا ثقافيا يستحق التقدير من 

املنظمات الدولية.
وبني أن املجتمعات التي تنتشر بها اشجار 
النخيل م��ازال��ت حت��اف��ظ على املمارسات 

واملعارف واملهارات املرتبطة بتلك الشجرة.
وأض��اف امل��ال أن��ه س��وف يتم تقدمي ملف 
السدو إلدراج��ه في ع��ام 2020 أدى جانب 

ملفات أخرى قيد الدراسة.
وميثل وف��د الكويت في اجتماع اللجنة 
ال��دول��ي��ة للحكومات املنعقد ف��ي بوغوتا 
بكولومبيا كل من الدكتور ادم املال وممثلة 
الكويت ف��ي اتفاقية ال��ت��راث الثقافي غير 
امل��ادي فرح الصباح منسق امللف من ادارة 
اآلثار واملتاحف في املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
وقد أعلنت منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونسكو( األرب��ع��اء أنه 
مت إضافة الكويت على قوائمها للتراث غير 
امل��ادي وبشكل خ��اص بسبب انتاج نخيل 

التمر واألنشطة الثقافية املرتبطة به.
وأوض��ح��ت املنظمة أن اجتماع اللجنة 
ال��دول��ي��ة للحكومات املنعقد ف��ي بوغوتا 
بكولومبيا اخ��ت��ار تسعة أنشطة ثقافية 
لتكون ج���زءا م��ن العناصر امل��ض��اف��ة إلى 
“القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي 

للبشرية”. وقالت )يونسكو( إنه في ملف 
الدول ال14 املتقدمة والتي تضمنت الكويت 
“ساهم النخيل على مر القرون في نشأة 
العديد من احلرف اليدوية واملهن والتقاليد”.

وأش��ارت الى أن أولئك الذين يحافظون 
على اجلوانب الثقافية وينظر إليهم على 
أنهم “حاملون وممارسون” هم أصحاب 
مزارع نخيل التمر واملزارعون الذين يرعون 
النبات واحلرفيون الذين ينتجون املنتجات 

التقليدية وم��ا يتصل بها وجت��ار التمور 
والفنانون وفنانو األداء للفولكلور املرتبط 

مثل رواة القصص والقصائد.
وأك�����دت أن ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر ل��ع��ب ل��ع��دة 
ق��رون دورا محوريا ف��ي مساعدة الناس 
على مواجهة التحديات في بيئتهم كما أن 
ه��ذا النخيل له “أهمية ثقافية” وق��د أظهر 

بانتشاره مشاركة املجتمعات حلمايته.
وختمت املنظمة األممية بالقول إن نخيل 

التمر وما يرتبط به من معارف ومهارات 
وتقاليد وممارسات يستحق مكانا في قائمة 

التراث.
وباإلضافة إلى الكويت تضمنت القائمة 
كال من البحرين ومصر والعراق واألردن 
وم��وري��ت��ان��ي��ا وامل���غ���رب وس��ل��ط��ن��ة عمان 
وفلسطني واململكة العربية السعودية 
وال��س��ودان وت��ون��س واإلم����ارات العربية 

املتحدة واليمن.

املال: إجناز يضاف إلى سجل الكويت الزاخر

»يونسكو« تضيف نخيل الكويت على قوائمها للتراث غير املادي 

14 دولة امللف العربي املشترك يضم 
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الدكتور آدم املال وفرح الصباح خالل االجتماع

جناح »احلرس الوطني« يبرز دوره في املنظومة العسكرية وخدمة املجتمع

الرفاعي: »معرض اخلليج« فرصة ملواكبة
أحدث التكنولوجيا في الدفاع والطيران

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي في جناح احلرس الوطني
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 سموه أخذ على عاتقه توحيد الصف اخلليجي 

أكادمييون كويتيون:
 كلمة سمو األمير بثت 

التفاؤل والطمأنينة في 
نفوس أبناء اخلليج

أكد أكادمييون كويتيون أمس أن كلمة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد في الدورة ال40 ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية بثت روح التفاؤل والطمأنينة في نفوس 

أبناء اخلليج.
وأضافوا في تصريحات متفرقة ل� )كونا( أن سمو األمير 
أخذ على عاتقه توحيد الصف اخلليجي وتقريب وجهات 
النظر بني أعضاء املجلس واإلسراع في حل األزمة اخلليجية 
منذ بدئها إميانا منه بأهمية الوحدة والعمل العربي املشترك 

في ظل األوضاع اإلقليمية الراهنة غير املستقرة.
وق��ال أستاذ االع��الم في جامعة الكويت الدكتور محمد 
العتيبي إن اخلطاب األبوي لسمو األمير في القمة اخلليجية 
الم��س مشاعر أبناء اخلليج الواحد التواقني لعودة هذه 

املنظومة لسابق عهدها.
وأضاف العتيبي أن كلمة سمو االمير جاءت مطمئنة بأن 
الكويت مستمرة في جهودها احلثيثة لرأب الصدع اخلليجي 

وحتقق تقدما كبيرا في هذا االجتاه.
وأوض��ح أن تلك الكلمات عبرت عن احل��رص واالهتمام 
والتفاني من قبل سموه ملصلحة جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي في أهمية احلفاظ على هذا الكيان املميز في املنطقة.

وذكر أن هذا “النهج احلميد من قبل قائد العمل اإلنساني 
ليس بغريب فقد دأب��ت الكويت عبر سياستها اخلارجية 
على إطفاء احلرائق أينما وجدت استلهاما من نهج سموه 
الذي يحرص على أن يكون للكويت أثر طيب في كل بقعة من 

العالم”.
ب��دوره ق��ال استاذ اإلع��الم في جامعة الكويت الدكتور 
ف��واز العجمي في تصريح مماثل ل�)كونا( إن سمو األمير 
“عودنا في كل محفل تشارك فيه الكويت على لغة التفاؤل 
واحلث على التآخي وتعزيز أطر التواصل واحملبة بني الدول 
والسيما أن سموه في القمة اخلليجية يحضر وهو يسعى 

لتقريب وجهات النظر بني األشقاء”.
وأض���اف العجمي أن سموه أك��د خ��الل كلمته ف��ي قمة 
ال��ري��اض األخ��ي��رة اس��ت��م��رار الكويت ف��ي نهجها احملمود 
لإلصالح اخلليجي وتوحيد الكلمة حتى يعود املجلس كما 

كان.
وأوضح أن تأكيد سموه على أن قمة الرياض تعد خارطة 
طريق للوصول إلى التكامل اخلليجي هو جتسيد لنظرة 

سموه التفاؤلية حيال الوضع اخلليجي.
وأش��ار إل��ى أن الشعوب اخلليجية بحاجة كبيرة ملثل 
هذا اخلطاب الباعث لالمل واملجدد لروح التعاون السيما 
أن منطقة الشرق األوسط تعيش في حالة مضطربة تدعو 
مجلس التعاون الى توحيد كلمته وتعزيز تواصله ملواجهة 

األخطار احمليطة. 
 وذك��ر العجمي أن سمو األمير لم يترك الباب مفتوحا 
للتكهنات حيث اكد في نطقه السامي أنه في حال لم تعزز 

الدول اخلليجية تنسيقها فإن التحديات كبيرة.
وبني أن موقف الكويت وسمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لم يتغير طوال األزم��ة اخلليجية وأن دعوة سموه لوحدة 
الصف اخلليجي كانت ومازالت هي اخلطاب االكثر تركيزا 

في جميع املناسبات.
من جهته قال أستاذ اإلعالم في جامعة الكويت الدكتور 
حسني إبراهيم ل)ك��ون��ا( إن��ه م��ن امل��الح��ظ ف��ي ه��ذه القمة 
اخلليجية تركيز أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي على ترسيخ مفهوم الوحدة اخلليجية.
وأضاف إبراهيم أن الكويت ولكل االعتبارات التاريخية 
التي صاحبت إنشاء املجلس تبدي حرصا كبيرا على متاسك 
هذه املنظومة مشيدا بخطاب سمو أمير البالد ال��ذي جاء 
واضحا وصريحا وداعيا للتمسك بوحدتنا اخلليجية وإذابة 

جميع اخلالفات.
وأك��د أن سمو األم��ي��ر ل��م ي��أل جهدا ف��ي سعيه املبارك 

“للملمة” األزمة التي نشأت بني األشقاء منذ اندالعها.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 
الدكتور عبدالله الغامن ل)كونا( إن كلمة سمو األمير كان لها 
أثر طيب السيما مع النظرة التفاؤلية لسموه بانهاء اخلالف 

بني األشقاء قريبا.
وأض��اف الغامن أن تعبير سموه ب��أن القادم أفضل من 
املاضي توحي بأن األزمة في طور االنفراجة وأن االجتماع 

املقبل رمبا سيشهد متثيال عاليا لكل دول اخلليج.
وأكد أن األيام األخيرة شهدت إجنازات كبيرة في ما يخص 
األزمة اخلليجية مستشهدا بذلك مبشاركة كل دول املجلس 
في )خليجي 24( الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة 

األسبوع املاضي.

أع��ل��ن عميد ال��ق��ب��ول والتسجيل 
بجامعة الكويت الدكتورعلي املطيري 
بأنه قد مت قبول1912 طالبا وطالبة 
للفصل ال��دراس��ي الثاني موزعني ما 
بني 757 طالبا وطالبة مؤجل قبولهم 
للفصل ال���دراس���ي ال��ث��ان��ي وال��ذي��ن 
سبق إعالن اسمائهم مع نتائج قبول 
ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي األول امل��اض��ي و 
1155 طالبا وطالبة من الكويتيني 
وابناء الكويتيات من خريجي املرحلة 
الثانوية املستوفيني لشروط القبول 
وهم الذين تقدموا بطلبات التحاقهم 
خ��الل فترة تقدمي طلبات االلتحاق 
إلى جامعة الكويت للفصل الدراسي 
الثاني 2020/2019 ، اما  الطلبة غير 
الكويتيني من الفئات املقرر قبولها 

سيتم إعالن نتائجهم الحقاً. 
وأوضح عميد القبول والتسجيل أنه 
حرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة 
واضحة للجميع فقد مت نشر النسب 

الدنيا للقبول في كافة التخصصات 
للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
حسبما مبني في اجل��دول املرفق على 
م��وق��ع ع��م��ادة ال��ق��ب��ول والتسجيل 
والصحف اليومية . وأضاف أن القبول 
في جميع الكليات – عدا كلية العلوم - 
قد مت وفقا للمعدل املكافئ الذي يحسب 
بناء علي نتائج اختبارات القدرات 
األكادميية التي يؤديها كل طالب قبل 
التحاقه باجلامعة باإلضافة إلى نسبة 

الطالب في الشهادة الثانوية.
 وأوضح عميد القبول والتسجيل أن 
اعتماد قبول الطلبة الكويتيني وأبناء 
الكوتيات والطلبة امل��ؤج��ل قبولهم 
للفصل الدراسي الثاني 2020/2019 
ستكون ي��وم االح��د 2019/12/15 
وحتى يوم االثنني 2019/12/23 ، 
وقد خصص موعدا لتسجيل كل طالب 
، وسيتم اب��الغ الطلبة مبوعد تسليم 
املستندات وتسجيل املقررات الدراسية 

م���ن خ���الل ص��ف��ح��ة ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
والتسجيل ونظام القبول االلكتروني 
وإرس��ال رسائل نصية عبر الهواتف 
النقالة للطلبة املستجدين. فعلى جميع 
الطلبة مراعاة أهمية االلتزام باملواعيد 
احملددة لهم والتوجه إلى صالة القبول 
والتسجيل بالشويخ . علما بأنه ال 
ي��ش��ت��رط ح��ض��ور ال��ط��ال��ب شخصيا 
لتسجيل امل��ق��ررات ومي��ك��ن حضور 
من ينوب عنه بشرط وج��ود البطاقة 
املدنية األصلية للطالب ونسخة طلب 
االلتحاق وش��ه��ادة الثانوية وسائر 
امل��س��ت��ن��دات املطلوبة للطلبة أبناء 
الكويتيات. علما ب��أن الطالب ال��ذي 
لم يحضر في املوعد احمل��دد له ميكنه 
امتام عملية التسجيل في نهاية فترة 

التسجيل بتاريخ 2019/12/23 . 
وعلى جميع الطلبة املتوقع تخرجهم 
من امل��دارس اإلجنليزية والذين قاموا 
بتقدمي طلبات االلتحاق باجلامعة 

حتى 2019/12/11 تسليم شهاداتهم 
األصلية خ��الل يومي عمل من إعالن 
نتائجهم النهائية متهيدا للبت في 
قبولهم وحتديد موعد تسجيلهم في 

املقررات الدراسية . 
وت���ق���دم ال��دك��ت��ورع��ل��ي امل��ط��ي��ري 
ب��ال��ش��ك��ر للعميد امل��س��اع��د ل��ش��ؤون 
القبول واخل��ري��ج��ني ال��دك��ت��ورة  رمي 
اجلارالله وملسؤولي وموظفي عمادة 
القبول والتسجيل بصفة عامة وعلى 
رأسهم مدير إدارة القبول هند السالم 
، ك��م��ا ت��ق��دم بالشكر مل��وظ��ف��ي مركز 
نظم املعلومات وموظفي إدارة األمن 
والسالمة جلهودهم الطيبة وتعاونهم 
املثمر خالل فترة استالم أوراق الطلبة 
املستجدين للفصل ال��دراس��ي الثاني 
2020/2019 وتسجيلهم في املقررات 

الدراسية .
وف���ي ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه ت��ق��دم عميد 
القبول والتسجيل بجامعة الكويت 

الدكتورعلي املطيري بأطيب التهانى 
للطلبة املستجدين وذويهم مبناسبة 
قبولهم في جامعة الكويت متمنيا لهم 

املزيد من النجاح والتفوق .

1912 طالبًا وطالبة جامعة الكويت : قبول 
2020-2019 للفصل الدراسي الثاني 

د. علي املطيري

الرفاعي في لقطة جماعية مع املشاركني


