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استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
ــس في  الــركــن محمد خــالــد اخلــضــر، صــبــاح أم
قصر بيان العامر قائد قيادة القوات األمريكية 
الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي والوفد 
املرافق له . حيث رحب بالضيف والوفد املرافق 
لــه، ومت عقد إجتماع بني اجلانبني نوقش من 
ــم األمـــور واملــواضــيــع ذات اإلهتمام  خالله أه

املشترك، السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
وسبل تعزيزها وتطويرها.

وحــضــر االجــتــمــاع مــعــاون رئــيــس األركـــان 
العامة لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن 
محمد الكندري ومدير االستخبارات العميد الركن 
فهد الطريجي ورئيس مكتب التعاون العسكري 

األمريكي العميد راندولف ستودنروص .

استقبل الــنــائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحــمــد بعد ظهر أمــس قائد قــيــادة القوات 
األمــريــكــيــة الــوســطــى الــفــريــق أول كينيث 
ماكينزي والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
 ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 

والــتــي رحــب مــن خاللها معاليه بالضيف 
الكرمي والوفد املرافق له في بلدهم الثاني 
الكويت، مشيداً بعمق العالقات الوطيدة التي 
تربط البلدين الصديقني، وتعاونهم املشترك 
على مختلف األصعدة واملستويات السيما 

املتعلقة منها بالشؤون العسكرية .
وحــضــر الــلــقــاء رئــيــس األركــــان العامة 

للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر، 
ــات املتحدة  ــوالي والــقــائــم بأعمال سفير ال
األمريكية لدى البالد الري ماموت، وعدد من 

كبار الضباط القادة باجليش الكويتي. 
وقــد أقــام النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
ــداء على شــرف قائد قيادة  األحمد مأدبة غ

القوات األمريكية الوسطى والوفد املرافق له .
كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد نائب وزير التجارة بجمهورية الصني 
الشعبية الصديقة تشيان كه مينغ والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. حيث 
مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث 

سبل تعزيز التعاون والعمل املشترك بني 
البلدين الصديقني ، واإلطالع كذلك على مدى 
اإلستفادة من األفكار واخلبرات الصينية في 
مجالي التنمية والتطوير ملختلف املشاريع 
التي تتطلع دولــة الكويت لتنفيذها ضمن 
رؤيــة صاحب السمو أمير الــبــالد »كويت 

جديدة 2035«.  

وقد حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى 
جمهورية الصني الشعبية سميح جوهر 
حيات، و سفير جمهورية الصني الشعبية 
لــدى الــبــالد لــي مينغ قــانــغ، ووكــيــل وزارة 
املالية املساعد للشوؤن اإلقتصادية رئيس 
اجلانب الكويتي في اللجنة الكويتية الصينية 

املشتركة نبيل العبد اجلليل.

ناصر الصباح بحث مع قائد القوات األميريكية الوسطى
 ونائب وزير التجارة الصيني التعاون املشترك

املشترك  التعاون  بحث  األركان  رئيس 
الوسطى األمريكية  القوات  قائد  مع 

واحملكوم احلاكم  بني  العالقة  ونظم  للمواطنني  والواجبات  احلقوق  وأمن  فكرية  نقلة  أحدث  احلمود: 

كلية احلقوق نظمت ندوة »والدة الدستور«
مبناسبة الذكرى الـ57 ليوم التصديق على الدستور 
الكويتي أقام قسم العالقات العامة واإلعــالم بالتعاون 
مع قسم القانون العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
نــدوة بعنوان والدة الدستور وذلــك حتت رعاية عميد 
الكلية األستاذ الدكتور فايز الظفيري وحضور العمداء 

املساعدين إلى جانب أساتذة وطلبة الكلية.  
وبـــنينّ الــدكــتــور إبــراهــيــم احلــمــود أهمية الدستور 
الكويتي في حياتنا االجتماعية واالقتصادية والصحية 
ــه  عمل نقلة فكرية وأمــن  والتعليمية، مــؤكــدا على أن
احلقوق والواجبات للمواطنني في جميع نواحي احلياة 

ونظم العالقة بني احلاكم واحملكوم.  
 ومن جانبه قال أستاذ القانون بكلية احلقوق الدكتور 
خليفة احلميدة ماذا بعد والدة الدستور، إذ إنه أكد على 
أن الدستور البد له أن ينمو ولكي يتحقق ذلك البد من 
توفر أساسيات منو الدستور أهمها اإللـــزام باملذكرة 
التفسيرية للدستور مؤكدا بأن  لها قوة الدستور وانكار 
ــؤدي إلــى نتائج سلبية ومــا ال حتمد عقباه  أهميتها ي
مناديا بضرورة إضافة مادة على الدستور تفيد بإلزام 
املذكرة التفسيرية، وبني  أن ما يسهم في منو الدستور 
هو االهتمام باألعراف الدستورية واالتفاق على املبادئ 
األساسية له، كما نوه بأهمية احلــرص على االنسجام 
مع الدستور من حيث إصدار القوانني اجلديدة ومراعاة 

اإلجراءات القانونية في ذلك.
وبدورها تطرقت أستاذ القانون العام بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.فاطمة احملسن إلى مزايا الدستور 
الكويتي كونه دستور مكتوب مدعم مبحكمة دستورية 
والتي من شأنها مراقبة تشريع القوانني التي تقوم 
بها  السلطة التشريعية وإلغاء القوانني التي تخالف 
الــدســتــور، مشيرة إلــى املعضالت التي تواجهه دول 
بريطانيا كونه دستورها يعتمد على األحكام العرفية 
كدستور لها فتفتقر تلك املميزات، الفتة إلى سعي دولة 
بريطانيا للحصول على دستور مكتوب بأحكام وقوانني 
تشريعية ثابتة تسهل تشريع القوانني واتخاذ القرارات 
بصورة أسهل. وأضافت د.احملسن أن افتقار بريطانيا 
لدستور مكتوب أثر سلبا على محاوالتها لالنسحاب من 

اإلحتاد األوربي.
ــن جانبها شــكــرت عضو هيئة الــتــدريــس بقسم  وم
القانون العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت د. منى 
الهاجري الزمالء واحلضور، بادئة حديثها بنبذة عن 
الدستور الكويتي األول والدساتير العرفية التي تسبقه، 
والتي قامت على الترشيح واملبايعة أثناء حكم الشيخ 
مبارك الصباح ، والدستور الثاني املكتوب ومــن ثم 

الدستور املتطور الذي ينص على فصل ميزانية الدولة 
عن األسرة احلاكمة، ختاما بدستور 1962 بعهد الشيخ 
عبدالله السالم، مضيفة أن الدستور احلالي نشأ لتنظيم 
العالقة بني احلاكم والشعب وحفظ احلقوق وحماية 
الــدولــة مــن األطــمــاع، وهــو بـــإرادة توافقية عــن طريق 

التعاقد.
ـــارت د.الــهــاجــري إلــى أن نشأة الدستور متت  وأش
بالتوافق بني الشعب عن طريق ممثلي مجلس األمة 
والسلطة ممثلة بأمير الدولة، والتي تكفل بذلك حقوق 

الشعب وحرياته ونظام احلكم في آن واحد.

جانب من اللقاء

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
الدكتور علي املطيري عن بدء عملية تقدمي طلبات 
االلــتــحــاق بجامعة الكويت إلكترونيا للفصل 
الدراسي الثاني  2019/2020 بالنسبة للطلبة 
املستوفني لشروط القبول من الكويتيني وأبناء 
الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون واملقيمني 
بصورة غير قانونية وليسوا من ابناء الكويتيات 
خريجي النظام املوحد واملعهد الديني واملــدارس 
األمريكية وكذلك خريجي املـــدارس اإلجنليزية 
واملتوقع تخرجهم منها )خلريجي مدارس الكويت 
فقط( اعتبارا من يوم السبت املوافق 2019/12/7 
وحتى يوم األربعاء املوافق 2019/12/11، أما 
الطلبة من فئات القبول األخــرى فيمكنهم تقدمي 
طلبات االلتحاق فــي صالة القبول والتسجيل 
بالشويخ خالل الفترة 9– 2019/12/11 أثناء 
ساعات الدوام الرسمي كما هو في اخلطة الزمنية 
ــدول، موضحا أن احلــدود الدنيا  املذكورة في اجل
للقبول في جميع كليات اجلامعة بالنسبة للطلبة 
الكويتيني وأبــنــاء الكويتيات املطبقة للفصل 
الدراسي الثاني هي املعدل املكافئ لكل تخصص 
والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات 
األكادميية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط 
حصول الطالب املتقدم للجامعة على نسبة في 
الشهادة الثانوية ال تقل عن )%70( للقسم العلمي 
و )%78( للقسم األدبـــي، عــدا تخصصات كلية 
العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب 
في الشهادة الثانوية. وعليه فإن الذين يرغبون 
في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا 
مستوفني لهذه احلدود الدنيا وكافة شروط القبول 
األخــرى ولن يقبل أي طلب التحاق إال من الطلبة 

احلاصلني على النسب املذكورة كحد أدنى. 
وذكر عميد القبول والتسجيل أن جميع اختبارات 
القدرات سيتم تقدميها ثالث مرات مختلفة خالل 
العام اجلامعي احلالي وسيقوم مكتب مساعد نائب 
مدير اجلامعة للتقييم والقياس لإلعالن عن تواريخ 

هذه االختبارات . 

كما أوضــح أن عملية تقدمي طلبات االلتحاق 
باجلامعة للفصل الدراسي الثاني2019/2020 
ستكون باستخدام شبكة اإلنــتــرنــت مــن خالل 
صفحة نظام تقدمي طلبات االلتحاق اإللكتروني 
http://portal.ku.edu.  :على العنوان التالي
kw/admission، حيث ميكن للطلبة املذكورين 
سلفا تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة من خالل هذا 
املوقع.  وأضاف الدكتور علي فيصل املطيري أنه في 
حال عدم إمكانية الطالب الدخول إلى النظام لتقدمي 
طلب االلتحاق سيظهر له رابــط الكتروني ينقل 
ــادات وتعليمات يجب  الطالب من خالله إلى إرش
اتباعها، وعلى الطالب بعد يومي عمل الدخول مرة 
أخرى إلى نظام تقدمي طلبات االلتحاق االلكتروني 
للتأكد من إمكانية تقدمي طلب االلتحاق. علما بأن 
قبول الطالب في اجلامعة مشروط بصحة هذه 
البيانات.  وأعلن الدكتور املطيري أنه حرصا على 
راحة الطلبة وتوفيرا جلهدهم تستمر العمادة في 
تخصيص خط ساخن يحمل الرقم )1866000( 
للرد على استفسارات الطلبة املتقدمني للجامعة 
خالل الفترة 5 – 2019/12/14 حتى يتسنى لهم 
تقدمي طلب االلتحاق االلكتروني بسهولة، وكذلك 
حل أيــة مشكلة فنية قد تطرأ على النظام أثناء 

تقدميهم لطلب االلتحاق.

جامعة الكويت تعلن بدء تقدمي 
طلبات االلتحاق للفصل الدراسي 

2020/2019 الثاني 

ــادرة إنسانية جديدة تسطر في   في ب
سجل وتاريخ عطاءات أهل الكويت املشرق، 
قامت محسنة كويتية بتكفل مصاريف 
العالج وتذكرة السفر، ودفع راتب شهري 
كامل ومستمر خلادمتها املهتدية السيالنية، 
والتي أصيبت »بجلطة دماغية« افقدتها 

القدرة على العمل.
وقال مدير عام جلنة التعريف باإلسالم 
ــذه احملسنة الكرمية  فــريــد الــعــوضــي: ه
عكست أخــالق وقيم واصالة وعراقة أهل 
الكويت، حيث قامت باملتابعة احلثيثة 
إلنــهــاء جميع معامالت السفر اخلاصة 

باملهتدية، وحرصت كذلك على حجز »سرير 
طبي« نقلت عليه املهتدية من املستشفى 
هنا فــي الكويت وحــتــى ســيــالن، وقامت 
احملسنة مبرافقة املهتدية حتى الطائرة، 
وذلــك لالطمئنان على راحتها، وحرصت 
على التواصل مع أهل املهتدية في سيالن، 

وأكـــدت عليهم ضـــرورة جتهيز »ســيــارة 
إسعاف« لنقل املريضة فور وصولها إلى 
أقرب مستشفى، وذلك لتلقي العالج الالزم 

على نفقتها.
 وتابع العوضي: بالتنسيق مع كفيلة 
املهتدية قــامــت التعريف بــاإلســالم فرع 
املنقف بتوفير داعية من اجلنسية السيالنية 
ملرافقة املهتدية املريضة، وذلك لعدم وجود 
أقـــارب لها فــي الكويت، وقــامــت احملسنة 
بحجز تذكرتني لهما على درجـــة رجــال 
االعمال، الفتا أن هذه املهتدية من املهتديات 
املتميزات، حيث كانت شديدة احلرص على 
متابعة الــدروس واحملاضرات واللقاءات 
الــتــي تنظمها اللجنة لتقوية الـــوازع 
الديني للمهتديات اجلــدد. مؤكداً أن جلنة 
التعريف بــاإلســالم تقوم بجهود حثيثة 
ــاه توعية وتعليم وتثقيف ورعــايــة  جت
املهتدين واملهتديات اجلدد العلوم الشرعية 
والفقهية، إلى جانب حتفيظ القرآن الكرمي 
واحلديث، وتعليم اللغة العربية من خالل 
الفصول الدراسية، وتذليل الصعاب التي 
يالقونها في محيطهم االجتماعي، خاصة 

في مرحلة ما بعد اإلسالم.

»التعريف باإلسالم«: محسنة كويتية تتكفل مبصاريف 
العالج وراتب دائم وتذكرة سفر خلادمتها املريضة

الشيخ ناصر صباح األحمد في لقطة جماعية مع الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد املرافق له

فريد العوضي

د. علي املطيرياملتحدثون في الندوة

.. ويستقبل نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ

جانب من احلضور

الكفيلة تودع خادمتها


