
ريا�ض عواد 

في إطار تفعيل التعاون املشترك  بني 
مؤسسات ال��دول��ة، عقد ي��وم أول أمس 
اجتماعا موسعا ب��ني وزارة التربية 
ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ب��ح��ض��ور الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد، والوكيل املساعد للشئون 
املالية يوسف النجار، وامل��وج��ه العام 
للتربية الكشفية األستاذ إبراهيم العيد، 
ومدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني 
العميد ف��راج الرسمان ، باإلضافة إلى 
العقيد  حسن ال��زع��اب��ي والعقيد ف��واز 
القطان من اإلدارة العامة للدفاع املدني، 
و ناصر أبل واألستاذ خليفه اجلعفر من 

التوجيه العام للتربية الكشفية.
وقد تناول االجتماع جوانب التعاون 
ف��ي إع���ادة جتهيز مقار اإلي���واء بجميع 
احملافظات والعمل على جاهزيتها للعمل 
ف��ي ح��ال��ة ال��ط��وارئ، وت��ق��دمي ال���دورات 
التدريبية الالزمة واحملاضرات التوعوية 

واإلرشادية للمنتسبني لوزارة التربية. 
و ق���ال فيصل امل��ق��ص��ي��د: إن وزارة 
التربية م��ن خ��الل الشراكة م��ع اإلدارة 
العامة للدفاع املدني حترص كل احلرص 
على  امتداد سبل التعاون لتشمل تقدمي 
ال���دورات التدريبية للهيئتني اإلداري���ة 

والتعليمية في املدارس. 
وأضاف: أن األخوة في الدفاع املدني  ال 
يألون جهدا في تقدمي خبراتهم  امليدانية 
لالستفادة منها في مجال الطوارئ وكيفية 
مواجهتها والتغلب عليها، مشوا إلى 
أن ال���دورات التدريبية ستشمل اإلي��واء 
واإلخ���الء م��ن خ��الل برنامج زمني معد 

خصيصا وسيتم التنسيق م��ع قطاع 
التعليم العام واملناطق التعليمية في ذلك.

وم��ن ناحيته أك��د يوسف النجار بأن 
القطاع املالي ب��وزارة التربية يعمل على 
تقدمي الدعم اللوجستي ال��الزم لتجهيز 
وإع��داد مقار اإلي��واء باملدارس من خالل 
التنسيق مع املناطق التعليمية واإلدارات 

ذات العالقة بالوزارة. 
وبدوره أوضح العميد فراج الرسمان 

ب��أن اإلدارة العامة للدفاع املدني تعمل 
على التنسيق والترتيب مع وزارة التربية 
لتقدمي كافة أوج��ه التعاون في مواجهة 

األمور الطارئة. 
وم��ن جهة أخ��رى ن��وه إبراهيم العيد 
امل��وج��ه ال��ع��ام للتربية الكشفية بأنه 
سيتم دعوة اإلدارة العامة للدفاع املدني 
للحضور وال��ت��واج��د باملخيم الكشفي 
السنوي لتقدمي التوعية الالزمة لإلخالء 

واإليواء . 
وقد أع��رب العقيد حسن الزعابي عن 
استعداد اإلدارة العامة للدفاع املدني على 
املشاركة في مثل هذه التجمعات الطالبية. 
ف��ي ح��ني رح��ب العقيد ف���واز القطان 
بتوطيد أواص����ر ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
التربية، ثمن جهود  املسئولني على سرعة 
استجابتهم م��ع اإلدارة العامة للدفاع 

املدني في جميع األمور.
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اللواء الشيخ سالم النواف يتقدم كبار احلضور

رئيس األركان بحث مع القائم بأعمال 
سفارة الصني املواضيع املشتركة

استقبل رئيس األرك���ان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، القائم 
باألعمال بسفارة جمهورية الصني الشعبية الصديقة 
تشاو ليانغ يرافقه امللحق العسكري العميد تشانغ 

قه .

حيث مت خ��الل اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة، 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
، مشيداً سعادته بعمق العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني .

الفريق الركن محمد خالد اخلضر مستقبالً تشاو ليانغ

»الداخلية« نظمت حلقة 
نقاشية عن »األمر اجلزائي

 في القانون الكويتي«

  ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم األمني 
بأنه وضمن املوسم التدريبي ألجهزة وزارة الداخلية 
في إقامة ال��دورات واحللقات النقاشية أثناء اخلدمة، 
وبرعاية مدير عام اإلدارة العامة للتحقيقات اللواء 
حقوقي د. فهد ال��دوس��ري وح��ض��ور ن���واب املدير 
العام وم��دراء التحقيق واملدعني العامني، نظم مركز 
التدريب التخصصي في اإلدارة العامة للتحقيقات 

حلقة نقاشية بعنوان )األم��ر اجلزائي في القانون 
الكويتي( وقد حاضر فيها احملامي العام رجيب احمد 
الرجيب محامي عام نيابة األموال العامة وعضو هيئة 
التدريس في كلية احلقوق الدكتور عبدالعزيز سعود 
العنزي وممثل االدعاء العام مدعي عام نايف عايض 
العتيبي. وعقب ذلك فتح باب النقاش، ومن ثم تكرمي 

احملاضرين.

 2 خالل اختتام مترين مالحظ الصحراء 

النواف: التنسيق والتعاون املستمر بني املؤسسات العسكرية 
طّور آليات أنظمة الدفاع وحماية اجلبهة الداخلية واخلارجية

 أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ سالم 
ال��ن��واف على أن التنسيق والتعاون 
املستمر ب��ني امل��ؤس��س��ات العسكرية 
الدفاع والداخلية واحل��رس الوطني 
عمل على امل��زي��د م��ن دم��ج اخل��ب��رات 
لتطوير آليات أنظمة الدفاع وحماية 

اجلبهة الداخلية واخلارجية.
ج��اء ذل��ك خ��الل ح��ض��وره اختتام 
مترين مالحظ الصحراء 2 ال��ذي أقيم 
أول أمس وبحضور آمر القوة البرية 
اللواء خالد الصالح الصباح ومدير 
عام اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 

اللواء فيصل حمد العيسى.
وقد شارك في التمرين كل من اإلدارة 
العامة ألم��ن احل��دود البرية التابعة 
ل��وزارة الداخلية وق��وة واج��ب صباح 
من اجليش الكويتي وكذلك احلرس 
الوطني والقوات الصديقة من اجليش 

األمريكي.
وع��ب��ر ال��ل��واء ال��ن��واف ع��ن شكره 

وتقديره إلى آمر القوة البرية اللواء 
خالد الصالح الصباح وإلى املشاركني، 

م��ؤك��داً على جن��اح التمرين ال��ذي نال 
استحسان احلضور، الفتا إلى أن هذه 
التمارين تهدف إل��ى حماية مراكزنا 
احلدودية، متمنياً مزيدا من التعاون 
في املشاريع القادمة والتمارين التي 
تسعى إلى مزيد من التطوير في آليات 
التدريب مما يكون له األثر األكبر على 
قواتنا املتمثلة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
اجل��دي��ر بالذكر أن مت��ري��ن مالحظ 
الصحراء 2 يهدف إلى تعزيز وتطوير 
اخلطط التنفيذية املشتركة للعمل على 
رف��ع املستوى التدريبي واجلاهزية 
القتالية ومت��ي��زت ال��ق��وات املشاركة 
بالدقة العالية في تطبيق املهام املوكلة 
لهم، باإلضافة إلى كافة مراحل التمرين 
ف��ي تنفيذ العمليات ب��دق��ة للوصول 
ألفضل ال��ق��درات القتالية ومواجهة 

التهديدات.

لقطة جماعية مع املشاركني في التمرين

للعمل على جاهزيتها في حالة الطوارئ

»التربية« ناقشت جاهزية مقار اإليواء في جميع احملافظات 

بالتعاون بني جامعة الكويت ومركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 

لقاء تنويري حول كيفية تسجيل مشاريع الطلبة

 2109 جامعة الكويت تعلن عن قبول 
طالبًا وطالبة للفصل الدراسي الثاني

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
الدكتورعلي املطيري بأنه قد مت قبول2109 طالبا 
وطالبة للفصل الدراسي الثاني موزعني ما بني 
863 طالبا وطالبة مؤجل قبولهم للفصل الدراسي 
الثاني والذين سبق إع��الن أسمائهم مع نتائج 
قبول الفصل ال��دراس��ي األول املاضي، و1246 
طالبا وطالبة من الكويتيني وأبناء الكويتيات 
من خريجي املرحلة الثانوية املستوفني لشروط 
القبول وهم الذين تقدموا بطلبات التحاقهم خالل 
فترة تقدمي طلبات االلتحاق إلى جامعة الكويت 
للفصل الدراسي الثاني 2019/2018، أما الطلبة 
غير الكويتيني من الفئات املقرر قبولها سيتم 

إعالن نتائج قبولهم في أوائل شهر يناير.
وأوض��ح عميد القبول والتسجيل أنه حرصا 
ع��ل��ى أن ت��ك��ون أس���س ق��ب��ول الطلبة واض��ح��ة 
للجميع فقد مت نشر النسب الدنيا للقبول في كافة 
التخصصات للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
حسبما هو مبني في اجل��دول املرفق على موقع 
عمادة القبول والتسجيل والصحف اليومية، 
مضيفاً 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. 
وب��ني د. امل��ط��ي��ري أن أع��ت��م��اد ق��ب��ول الطلبة 
الكويتيني وأب��ن��اء الكوتيات والطلبة املؤجل 
قبولهم للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 
ستكون يوم األح��د 2018/12/16 وحتى يوم 
االثنني 2018/12/24 ، وق��د خصص موعدا 
لتسجيل كل طالب، وسيتم ابالغ الطلبة مبوعد 
تسليم املستندات وتسجيل املقررات الدراسية 
من خالل صفحة عمادة القبول والتسجيل ونظام 
القبول االلكتروني وإرس��ال رسائل نصية عبر 

الهواتف النقالة للطلبة املستجدين.
ودعا جميع الطلبة إلى مراعاة أهمية االلتزام 
باملواعيد احملددة لهم والتوجه إلى صالة القبول 
والتسجيل بالشويخ، علما ب��أن��ه ال يشترط 
حضور الطالب شخصيا لتسجيل املقررات وميكن 
حضور م��ن ينوب عنه بشرط وج��ود البطاقة 
املدنية األصلية للطالب ونسخة ععن طلب 
االلتحاق وشهادة الثانوية وسائر املستندات 
املطلوبة للطلبة أبناء الكويتيات، علما بأن الطالب 
الذي لم يحضر في املوعد احملدد له ميكنه امتام 
عملية التسجيل في نهاية فترة التسجيل بتاريخ 
2018/12/24 على صفحة ع��م��ادة القبول 
 )http://registrar.ku.edu.kw والتسجيل
( ودعا جميع الطلبة املتوقع تخرجهم من املدارس 
اإلجنليزية والذين قاموا بتقدمي طلبات االلتحاق 
باجلامعة حتى 2018/12/12 إل��ى تسليم 
شهاداتهم األصلية خالل يومي عمل من إعالن 
نتائجهم النهائية متهيدا للبت في قبولهم وحتديد 

موعد تسجيلهم في املقررات الدراسية. 
وتقدم الدكتور علي املطيري بالشكر للعميد 
املساعد لشؤون القبول واخلريجني الدكتورة 
رمي اجلارالله وملسؤولي وموظفي عمادة القبول 
والتسجيل بصفة عامة وعلى رأسهم مدير إدارة 
القبول هند السالم، كما تقدم بالشكر ملوظفي مركز 
نظم املعلومات وموظفي إدارة األمن والسالمة 
جلهودهم الطيبة وتعاونهم املثمر خالل فترة 
استالم أوراق الطلبة املستجدين للفصل الدراسي 
الثاني 2019/2018 وتسجيلهم في املقررات 
الدراسية. وتقدم عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت الدكتور علي املطيري بأطيب التهانى 
للطلبة املستجدين وذوي��ه��م مبناسبة قبولهم 
في جامعة الكويت متمنيا لهم املزيد من النجاح 

والتفوق. 

جانب من التمرين

جانب من احللقة النقاشية

انطالقا من مبدأ تفعيل رواب��ط التعاون 
املشترك بني كلية الهندسة بجامعة الكويت 
ومركز صباح األحمد للموهبة واالب���داع، 
أقامت جامعة الكويت حتت رعاية وحضور 
عميد كلية الهندسة والبترول أ.د. عبداللطيف 
اخلليفي، وبحضور مدير إدارة االبتكار 
مب��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د للموهبة واإلب���داع 
املهندس عبدالله اجل��دع��ان، ومجموعة من 
أع��ض��اء هيئة التدريس لقاءها التنويري 
ح��ول كيفية تسجيل مشاريع الطلبة من 
قبل مركز صباح األحمد للموهبة واالب��داع 
وحتويلها لبراءات االختراع لتعزيز مستوى 
الكلية أكادمييا، وتضمن اللقاء عرضا مرئيا 
خلدمات املركز ولبعض املشاريع التي قام 
بها النخبة من املخترعني باحلصول على 

براءات اختراع. 
ورحب عميد كلية الهندسة أ.د. عبد اللطيف 
اخلليفي باحلضور باللقاء التنويري للمركز 
مثمنا التعاون البناء بني جامعة الكويت 
وم��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د للموهبة واالب���داع 
لتبني أص��ح��اب امل��واه��ب ورعايتهم ونشر 
الوعي ح��ول ب���راءات االخ��ت��راع والتشجيع 
على صقل املوهبة لتحقيق مصلحة وخدمة 
بلدنا احلبيب الكويت. ومن جانبه ذكر رئيس 
قسم التطوير مبركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع املهندس محمود زمان خالل العرض 
املرئي أن املركز أنشئ عام 2010 مببادرة من 
األمير لنشر ثقافة ورعاية االبتكار ورعاية 

املبدعني من أبناء الوطن واالستثمار برعاية 
املوهوبني ورصد اإلمكانيات املتميزة بتوفير 
بيئة مالئمة للموهوبني بالطرق املثلى التي 

تعتمد على املوهبة واالبتكار.
وأوضح أن برنامج رعاية املخترعني يقوم 
بدوره بتسجيل براءة االختراع لألفكار وثم 
تطوير االختراعات والتقييم التجاري ونقل 
املنتج ل��ألس��واق من خ��الل عمليات البحث 
والتقييم وثم التقييم التفصيلي للوصول 
إلى تطوير الفكرة وبعد ذلك يقوم بعملية 

التسويق لالختراع.

وب��ني آلية تقدمي طلب ب���راءة االخ��ت��راع 
وال��ت��ي تتم ع��ن طريق امل��وق��ع اإللكتروني 
والتي متر بعدة مراحل بدايًة باختيار اللغة 
والتسجيل واملوافقة على الشروط واألحكام 
وق��واع��د السلوك وعقد ال��ش��روط واألحكام 
وال��س��ري��ة وتعبئة ال��ب��ي��ان��ات الشخصية 
وحتميل البينات األساسية األول��ي��ة، ومن 
ثم يتم إضافة الفكرة عبر املوقع اإللكتروني 
واإلجابة على بعض األسئلة عن نشأة الفكرة 
واستخداماتها ومتيزها والقائمني عليها 
تتكون م��ن 14 س���ؤال. وأوض���ح أن��ه ميكن 

للمخترع متابعة ال��ت��ط��ورات م��ن أي مكان 
بالعالم ليمر بعدها مبرحلتي التقييم الفني 
وال��ت��ج��اري وعمل من��وذج صناعي للفكرة 
املقدمة ومن ثم حتويلها إلى واق��ع ملموس 
عبر االستعانة مبعهد األبحاث ومجموعة 
م��ن الشركات احمللية والعاملية وف��ق مدة 
زمنية وتكلفة إجمالية ضمن احملدد باخلطة 
املوضوعة ودراسة اجلدوى ومن ثم التصميم 
اإلب��داع��ي والنهائي باالتفاق م��ع املخترع 
والفريق امل��وج��ود وبعد ذل��ك يتم بتمويله 
والتسويق ع��ن طريق ص��ن��دوق املشاريع 
الصغيرة أو الشركات املختصة ذات الصلة 
ب��االخ��ت��راع وذك��ر أمثلة الخ��ت��راع��ات قاموا 

بتنفيذها وتسجيلها عبر املؤسسة.
ومن جهته شرح املخترع عبد القادر أبل 
من ذوي اإلعاقة متخصص باإللكترونيات 
والذي قام باختراع امللعقة اخلاصة بتسهيل 
عملية األكل لذوي اإلعاقة كيفية عملية تقدمي 
الطلب والبحث بها بالرسومات األولية 
لالختراع ثم تطويرها باجلانبي امليكانيكي 
والهندسي ثم التقييم لعملية البحث وتوقيع 

العقود وتسجيل األفكار كبراءة اختراع. 
وب���دوره ذك��ر طبيب األس��ن��ان الدكتور 
املخترع أحمد العلي جتربته مع مركز صباح 
األحمد لإلبداع وقام بشرح االختراعات التي 
قدمها وه��و عبارة عن جهاز يسهل عملية 
تنظيف األسنان لألشخاص الذين يواجهون 

صعوبة في استخدام خيط األسنان.

 جانب من اللقاء

فيصل املقصيد يترأس اجتماعا موسعا بني وزارتي التربية والداخلية واجلهات املشاركة


