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 أك��د وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم 
العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس 
أمس األربعاء حرص القيادة السياسية 
في البالد على دع��م أبناء الكويت من 
امل��وه��وب��ن وأص��ح��اب العقول النيرة 
مضيفا ان ه��ذا ما جتسد بإنشاء مركز 

صباح األحمد للموهبة واالبداع.
وقال الفارس في تصريح للصحافين 
عقب افتتاح اكادميية املوهبة للبنن 
نيابة عن سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح »إن 
حلمنا الذي امتد أكثر من عشر سنوات 

حتقق اليوم على أرض الواقع«.
وأض��اف الفارس أن املشروع خرج 
بعد تالقي أه���داف ال����وزارة م��ع مركز 
صباح األحمد للموهبة واالب��داع مثمنا 
جهود أع��ض��اء مجلس إدارة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وعلى رأسهم 
رئيس مجلس اإلدارة حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأشار الفارس الى الدعم الكبير غير 
احملدود من قبل سمو أمير البالد ألبنائه 
ال��ش��ب��اب وإي��ج��اد مثل ه��ذه املشاريع 
العلمية لدعم مسيرة الكويت في تطوير 
امل��وارد البشرية خصوصا من أصحاب 

العقول املوهوبة.
ونوه الفارس بجهود أعضاء مجلس 
إدارة م��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د للموهبة 

واالبداع واملدير العام للمركز وتعاونهم 
مع ال��وزارة لتحقيق هذا احللم إضافة 
ال��ى جهود ق��ي��ادات وزارة التربية في 
دعم هذه الفكرة بكل اإلمكانات املتاحة 

لترى النور.
وب���ن ان ال��ب��ح��ث ع���ن امل��وه��وب��ن 
وتبنيهم ووضعهم في هذا القالب الرائع 
لالكادميية هو جزء من منظومة مهمة 
الستكمال عملية حتقيق أهداف الوزارة 
الفتا الى ان )التربية( لديها طموح اكبر 

من خالل افتتاح اكادميية للبنات.
واف���اد ان ال����وزارة ت��ق��وم بخطوات 
حثيثة الفتتاح اكادميية للبنات العام 
ال��دراس��ي املقبل وال��ت��وس��ع ف��ي انشاء 
اكادمييات في كل احملافظات الستقطاب 
األب��ن��اء م��ن أص��ح��اب ال��ع��ق��ول النيرة 

واملوهوبن في العلم واملعرفة.
وذك����ر ان األك��ادمي��ي��ة ستستكمل 
املنظومة التعليمية وسيكون هناك 
عمل جاد ودؤوب مشيرا الى ان اهداف 
االكادميية ليس استقطاب أبناء الكويت 
وحسب وامن��ا استقطاب أبناء اخلليج 

والعالم العربي.
وأعرب الفارس عن األمنيات بوجود 
مشاريع وابتكارات »نباري ونواجه 
العالم بها« إلبراز قدرات األبناء والعقول 
اجل��ب��ارة ال��ت��ي تستطيع ان تخوض 

املنافسة باقتدار للوصول الى العاملية.
بدوره اكد رئيس مجلس إدارة مركز 

صباح األحمد للموهبة واالبداع املهندس 
براك الصبيح في كلمة بهذه املناسبة ان 
الثروة البشرية هي الثروة احلقيقية 
ألي مجتمع ينشد التطور والتقدم الفتا 
الى ان املبدعن واملوهوبن هم أساس 
تلك الثروة. وأض��اف الصبيح أن دولة 

الكويت حترص على االهتمام ورعاية 
ذوي ال��ق��درات االب��داع��ي��ة املتميزة من 
أبنائها مبينا أن ان��ش��اء مركز صباح 
األحمد للموهبة واالب���داع مت مببادرة 
أميرية سامية لدعم واكتشاف املتميزين 

واملوهوبن واملبدعن من أبناء الكويت.

وأوض���ح أن األك��ادمي��ي��ة تهدف الى 
اكتشاف الطالب املوهوبن ورعايتهم 
علميا واجتماعيا وصحيا ونفسيا 
لبناء وإعداد جيل من القيادات الوطنية 
القادرة على حتمل املسؤولية متسلحا 

بالعلم واملوهبة واالبداع.

وف���ي ال��س��ي��اق ذات���ه أف���اد الصبيح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان مركز 
صباح األحمد للموهبة واالب��داع وضع 
استراتيجية للسنوات املقبلة تتضمن 

ثالثة مسارات متوازية.
وأوض��ح أن أو تلك املسارات افتتاح 
االكادمييات الستقطاب أبناء الكويت 
من املوهوبن في املرحلتن املتوسطة 
والثانوية بالتعاون مع وزارة التربية 

ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وذكر أن املسار الثاني يهتم مبخترعي 
الكويت وذلك بوضع نظام الستقبالهم 
وت���ق���دمي امل��س��اع��دة ل��دع��م أف��ك��اره��م 
واحلصول على براءات االختراع العاملية 
وم��ن ثم حتويلها ال��ى من��اذج من خالل 
تزويد ال��ورش التابعة للمركز بأحدث 
املعدات العاملية للتسهيل عليهم في تنفيذ 

الفكرة ومن ثم تصنيعها وتسويقها.
وبن الصبيح ان املسار الثالث يتمثل 
في املساهمة بعمل دورات تنشيطية 
للطلبة وامل��درس��ن وحتفيز م��ن لديه 
فكرة الى البحث وال��دراس��ة لتطويرها 
وحتويلها ال��ى اخ��ت��راع يسجل باسم 

الكويت.
ب���دوره ق��ال املستشار ف��ي ال��دي��وان 
األميري الدكتور يوسف اإلبراهيم في 
تصريح مماثل ل)كونا( »نحتفل اليوم 
باالفتتاح الرسمي ل��ه��ذه األكادميية 
املتميزة التي جاءت فكرتها مع انطالقة 

ع��م��ل م��رك��ز ص��ب��اح األح��م��د للموهبة 
واالبداع.

وأشار االبراهيم الى ان املركز يسعى 
الى إيجاد البيئة العلمية املالئمة لألبناء 
لتطوير أفكارهم العلمية والهندسية 
والطبية حيث مت انشاء مجموعة من 
امل��راك��ز التابعة ل��ه إض��اف��ة ال��ى انشاء 

فصول املوهبة.
ولفت الى دور الديوان األميري في 
دعم األبناء مبينا أنه بتوجيهات سامية 
م��ن صاحب السمو أمير ال��ب��الد أطلق 
الديوان مجموعة من املشاريع الشبابية 
متثل أولها مبركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع اعقبها املشروع الوطني للشباب 

)الكويت تسمع(.
وأفاد أنه مت حتديد ما يحتاجه الشباب 
بعد االستماع الى توصياتهم حيث مت 
تنفيذ العديد من تلك التوصيات ومنها 
انشاء الصندوق الوطني لدعم ورعاية 
امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة 
ووزارة الدولة لشؤون الشباب والنافذة 
ال��واح��دة للمشاريع الصغيرة لدعم 
الشباب وخلق ال��ف��رص ال��واع��دة لهم. 
من ناحيته أش��ار وكيل وزارة التربية 
ورئ��ي��س اللجنة االس��ت��ش��اري��ة العليا 
لفصول املوهبة الدكتور هيثم األثري في 
تصريح للصحافن الى استمرار الوزارة 
في دعم املراكز وفصول املوهبة ملا لها من 

اثر إيجابي على مستقبل البالد.

د. محمد الفارس يفتتح األكادميية

خالل افتتاح أكادميية املوهبة للبنني

الفارس: القيادة السياسية حريصة على دعم أبنائنا املوهوبني 

امللتقى اخلليجي للتوحد يواصل فعالياته 

 سميرة آل سعود: جمعية أسر التوحد اخليرية تخدم 
3 آالف من ذوي اضطراب التوحد في السعودية حوالي 

افتتحت أول��ى محاضرات اليوم األول 
للملتقى اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��ت��وح��د ف��ي فندق 
الريجنسي ال��ذي تنظمه األم��ان��ة العامة 
لألوقاف ممثلة في مركز الكويت للتوحد 
عقب حفل االفتتاح برعاية وزير األوقاف 
والشئون اإلسالمية ووزير الدولة لشئون 
البلدية محمد اجلبري، ومبشاركة خليجية 
وعاملية وعربية ومبشاركة عدد كبير من 
املتخصصن وال��ع��ل��م��اء، حيث استهلت 
احملاضرة األولى األميرة سميرة آل سعود 
من اململكة العربية السعودية باستعراض 
ج��ه��ود واجن����ازات جمعية أس��ر التوحد 
اخليرية والتي تخدم ما يقارب ٣ أالف من 
ذوي اضطراب التوحد باململكة العربية 
السعودية، وقدمت العديد من البرامج 
خلدمة هذه األسر فحرصت على إحياء عدد 
من الفعاليات واألنشطة في مدينة الرياض 
وأهمها برنامج التدخل املبكر، واملقهى 
الطبي الذي يضم أطباء وأخصائين للرد 
على األسر، وبرنامج أسر التوحد للشباب 

وبرنامج التدريب لألسر واملختصن.
وأكدت األميرة سميرة أن اإلحصائيات 
العامة عن املنتسبن جلمعية أسر التوحد 
اخليرية تشير إلى أن الذكور ٥٪، واإلناث 
١٠٪، ومن لهم ظروف خاصة ١٥٪، وفئة 
التدخل املكبر ٩٪، وفئة ما بعد التدخل 
املكبر ٦٪، بينما تبلغ فئة الشباب منهم 

٢٤٪، وهي نسبة عالية نسبيا.
وعن أنشطة جمعية أسر التوحد اخليرية 
في اململكة بينت األميرة سميرة أن اجلمعية 
قامت مبقابلة ولي العهد لتفعيل املشروع 
الوطني الضطراب التوحد الصادر بتاريخ 
١٤٣٢/٩/١٣ه����� ، وع��ق��دت اتفاقيات مع 
وزير الصحة لتعميم بروتوكول تشخيص 
اضطراب التوحد على جميع أنحاء اململكة، 
والبدء بخدمات مخصصة لذوي اضطراب 
التوحد لتناسب احتياجاتهم باملرافق 
الصحية، وقامت مبقابلة وزي��ر التعليم، 
ومناقشة اخلدمات املقدمة لذوي اضطراب 
التوحد، حيث صدر عن هذا االجتماع شراء 
اخل��دم��ة م��ن الفصول اإلحلاقية التابعة 
لوزارة التعليم اخلاصة باضطراب التوحد. 
ومت��ت املطالبة ب��إع��ف��اء ذوي اض��ط��راب 

التوحد ممكن أكملوا الثانوية العامة من 
اخ��ت��ب��ارات ال��ق��درات والتحصيلي حتى 

يتسنى لهم االلتحاق باجلامعات.
كما متت مقابلة وزي��ر العمل والتنمية 
االجتماعية وشرح معاناة األسر من ناحية 
التكلفة املادية للمراكز التابعة للوزراء 
حيث نشا عن هذا االجتماع شراء اخلدمة 
بتكلفة تبلغ ٣٤ الف ريال سعودي سنويا 
وأيضا تكلفة املواصالت مببلغ ٢٥٠٠ريال 
سعودي من حيث مت العمل بهذا القرار منذ 
عامن ولله احلمد، ومتت مقابلة عدد من 
األمراء واملسئولن في اخلدمة االجتماعية 
املهتمن ب��ذوي اض��ط��راب ال��ت��وح��د، ومن 
بينهم أمير منطقة الرياض آن��ذاك صاحب 
السمو امللكي األمير تركي بن عبدالله بن 
عبدالعزيز حفظه الله، وصاحب السمو 
امللكي األم��ي��ر الوليد ب��ن ط��الل ال سعود 
حفظه ال��ل��ه، ومت التنسيق م��ع اخلطوط 
ال��س��ع��ودي��ة لتحسن اخل��دم��ات املقدمة 
ل��ذوي اض��ط��راب التوحد حيث مت افتتاح 

ق��اع��ة ص��دي��ق ذوي اإلع��اق��ة مب��ط��ار امللك 
خالد بالرياض يوم األحد ٢٠١٧/٣/١٩ 
وشكرت األميرة سميرة في اخلتام كل هذه 
اجل��ه��ات واملهتمن مساعدة فئة التوحد 

وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وم��ن جهتها أك��دت د. سميرة الهاشمي 
من جامعة السلطان قابوس في سلطنة 
عمان ورقة عمل مقدمة للملتقى اخلليجي 

للتوحد( للجهات العاملة في
مجال التوحد – احلكومية واألهلية 
بعنوان التوحد بن ال��واق��ع والتحديات 
أكدت فيها أن السلطنة تشهد تطورا ملحوظا 
في االهتمام برعاية أطفال التوحد وأسرهم، 

باعتباره ثالث أصعب إعاقة تطورية عامليا
بحسب تشخيص اجلمعية األمريكية 
للتوحد، ومتيزه بسرعة االنتشار في هذه 
الفترة، حيث يعتبر التوحد إعاقة منائية 
مزمنة، مدى احلياة ومن أهم صفاته عدم 
القدرة على التواصل اللغوي والبصري 
واالجتماعي، وع��دم ال��ق��درة على التخيل 

ويظهر في السنوات األولى من عمر الطفل 
بحسب عملية التشخيص املبكرة.

وأوض��ح��ت الهاشمي أن سلطنة عمان 
متكنت خ��الل ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة أن تقدم 
خ��دم��ات كبيرة لرعاية األش��خ��اص ذوي 
اإلع��اق��ة، حيث شملت خدماتها اإلعاقات 
اجل��س��دي��ة واحل��س��ي��ة وأع����راض ال���داون 
واإلعاقة العقلية، وقدمت خدمات تأهيلية 
وتعليمية وصحية بالتعاون بن احلكومة 
واجلمعيات األهلية وال��ق��ط��اع اخل��اص، 
واس��ت��ع��رض��ت الهاشمي بعض اجلهود 
امل��ب��ذول��ة خل��دم��ة األط��ف��ال ذوي التوحد، 
معتبرة أن وزارة التنمية االجتماعية 
م��ن أكثر اجل��ه��ات الرسمية ف��ي السلطنة 
التي تعمل على تقدمي اخلدمات املختلفة 
والرعاية االجتماعية والتأهيلية ألطفال 
التوحد، فلديها 27 مركزا حكوميا مبختلف 
محافظات السلطنة وتقدم خدمات التأهيل 
لعدد 331 حالة من ح��االت األطفال ذوي 

التوحد، ووفرت قامت

د. سميرة الهاشمي 
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الهاشمي: 27 مركزا حكوميا مبختلف محافظات »ُعمان« تقدم خدمات التأهيل حلاالت األطفال ذوي التوحد

األميرة سميرة آل سعود

انطالق فعالية امللصق العلمي للكليات العلمية

األنصاري: البحث العلمي في جامعة 
الكويت يشهد تطورًا ملحوظًا

حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ.د. 
حسن األنصاري انطلقت صباح أمس األربعاء فعالية 
امللصق العلمي التاسعة للكليات العلمية التي ينظمها 
قطاع األب��ح��اث بجامعة الكويت في قاعة املرحوم 
فاروق برغش املطيري بكلية الهندسة والبترول في 
احلرم اجلامعي -اخلالدية، بحضور مساعدي نائب 
مدير اجلامعة لألبحاث وع��م��داء الكليات العلمية 

املشاركة، ونخبة من الباحثن املشاركن.
وأك��د مدير جامعة الكويت أ.د. حسن األنصاري 
حرص اجلامعة على تعزيز جوانب اجلودة واألصالة 
في األبحاث العلمية وتعزيز احلماس البحثي بن 

مختلف التخصصات.
وأش���ارأ.د. األن��ص��اري إل��ى أن البحث العلمي في 
جامعة الكويت يشهد تطورا ملحوظا بشكل يعكس 
زيادة في االنتاج البحثي، الفتا إلى أن إعداد املشاركات 
للكليات العلمية بفعالية امللصق العلمي في ازدياد 

بشكل سنوي.
كما أشاد أ.د.األن��ص��اري باملشاركة الفعالة ملعهد 
الكويت لألبحاث العلمية التي تسهم ف��ي حتقيق 
طموح اإلدارة اجلامعية املتمثل ف��ي زي���ادة حجم 
التعاون البحثي اجلماعي، معربا عن فخره واعتزازه 
مبا شاهده ملصقات وأبحاث متميزة قدمها نخبة 
من الباحثن في جامعة الكويت مبشاركة باحثن 
من معهد الكويت لألبحاث العلمية الذين ساهموا 

بأكثر من 30 بوستر وهذا نتيجة لروح التعاون بن 
الباحثن في اجلهود العلمية، وه��ذا يحقق أه��داف 

البحث العلمي.
وأوض��ح أن الهدف من هذه الفعالية هو أن يقوم 
الباحث بعرض أبحاثه للمجتمع األكادميي واملجتمع 
الكويتي ككل، مبينا أن أغلب تلك األبحاث تسهم في 
حل مشكالت البيئة الكويتية وط��رح حلول جديدة 

ومبتكرة في مختلف املجاالت.
ومن جانبه، أكد نائب مدير اجلامعة لألبحاث أ.د. 
طاهر الصحاف ح��رص اجلامعة على إب��راز جهود 
أعضاء هيئة التدريس والفئة األكادميية املساندة 
وطلبة الدراسات العليا في البحث العلمي مبا يسهم 
ف��ي رف��ع املستوى األك��ادمي��ي والعلمي باجلامعة، 
وأوض��ح الصحاف أن يوم امللصق العلمي يعد أحد 
الوسائل التي تعرض نتائج األبحاث والدراسات مبا 
يتيح الفرصة أمام الباحثن وأعضاء هيئة التدريس 
والطلبة لالطالع على األبحاث في نفس املجال إلى 

جانب تبادل املعلومات واخلبرات.
وب��دوره��ا أع��رب��ت مساعد ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
لألبحاث د. ليلى معروف عن أملها في نشر األبحاث 
املشاركة مبجالت علمية عاملية محكمة، مبينة أن ذلك 
من ضمن أه��داف جامعة الكويت حيث يعكس ذلك 
مكانتها العلمية ضمن اجلامعات العاملية وتزيد من 

تصنيفها بن اجلامعات.

االجتماع اإلقليمي حلماية الشباب من مخاطر 
اجلرمية اإللكترونية يختتم أعماله

ريا�ض عواد 

اختتمت اعمال االجتماع االقليمي حلماية 
الشباب من مخاطر اجلرمية االلكترونية يوم 
امس االول الذي أقيم في الفترة من »-20 21 
مارس 2017« وقد متخض االجتماع عن عدة 
توصيات مهمة سترفع لذوي االختصاص 
لتفعيلها على ان يتم التعاون مع دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي لتنفيذ ط��رق حماية 
الشباب التوعوية بدءا من تفعيل دور االسرة 

واملجتمع.
وأوص��ى املشاركون في االجتماع على 
تبني اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اع��الم��ي��ة وت��وع��وي��ة 
وتربوية من شأنها تعزيز املنظومة االخالقية 
لدى املجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة 
املختلفة احلكومية منها واالهلية، وزيادة 

اوجه الدعم املعنوي وامل��ادي املقدم حلركة 
البحث والترجمة بشأن اجلرمية االلكترونية 
وسبل احلد من انتشارها بن فئات املجتمع، 
والدعوة الى انشاء جهاز تابع لألمانة العامة 
ل��دول مجلس التعاون اخلليجي العربي 
لتنسيق اعمال مكافحة اجلرمية االلكترونية 

في دول املجلس.
وش���دد امل��ش��ارك��ون على أهمية تثقيف 
أولياء االم��ور ومتكن املؤسسات التربوية 
في البقاء على مسافة قريبة لكل تطور يطرأ 
على وس��ائ��ل التواصل االجتماعي والتي 
يتعامل معها االبناء، ودعم وحتفيز الشباب 
على االستفادة من مهاراتهم ومواهبهم في 
مجال التكنولوجيا واملعلومات من خالل 
االنشطة  االيجابية ) مبادرات – مسابقات – 

ورش عمل – جوائز ( وصناعة البرمجيات 
التي تعود عليهم بالربح املادي واملعنوي.

وط���ال���ب���وا ب��ت��وس��ي��ع دائ�����رة اجل��ه��ات 
املنوطة مبكافحة اجل��رمي��ة االلكترونية 
ومشاركة مؤسسات املجتمع املدني، وانشاء 
قواعد بيانات ومعلومات بشأن اجلرمية 
االلكترونية وابعادها لتوفيرها امام االجهزة 

املختصة بدول املجلس.
و أك�����دوا ع��ل��ى اه��م��ي��ة س���ن ال��ق��وان��ن 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ك��اف��ح اجل��رمي��ة 
االلكترونية واعطائها املرونة في التكيف 
مع اخ��ر التطورات في عالم التكنولوجيا 
وانشاء املراكز املتخصصة لالمن املعلوماتي 
ولتحقيق اغراض التعليمية والتي من شأنها 
تفعيل احلماية وال��رق��اب��ة على استخدام 

االن��ت��رن��ت.  و دع��وا جميع وس��ائ��ل االع��الم 
املقروءة واملسموعة الى انتهاج املوضوعية 
وحتري الدقة في نشر اي معلومة قد تؤثر 
او تخل بأمن البلد أو اثارة النعرات املذهبية 
او العرقية او املساس بكرامة االشخاص 
والى تضمن موضوع اجلرمية االلكترونية 
ض��م��ن اخل��ط��ط االمن��ائ��ي��ة ل����دول مجلس 
التعاون  اخلليجي وخططها املستقبلية 
وانشاء صندوق تكافلي ميول باشتراكات 
صل من مستخدمي شبكات املعلوماتية  حتحُ
حتت ادارة الدولة وتكون الوظيفة االولى 
لهم تقدمي التعويضات لضحايا اجلرمية 
االلكترونية التي ينتهي البحث فيها لعدم 
معرفة الفاعل أو خروجها من اختصاص 

السلطة احمللية.


