
محليات6 alwasat.com.kw3045 اخلميس 29 من محرم 1439 هـ/ 19 من أكتوبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العددThursday 19th October 2017 - 11 th year - Issue No.3045

نظمت اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني ورشه عمل بعنوان 
“طموحات املخترع الكويتي”، وذلك مساء أمس األول على مسرح 
برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة، حيث قدم الورشة املستشار 

واملدرب في اإلدارة وتطوير األعمال حسني املعراج.
وقالت رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتورة فاطمة الثالب، 
إن الورشه تضمنت ثالثة محاور هي )كيف استثمر في اختراعي، 
طرق التسويق االلكترونيه  اجلديده، وقوانني الصندوق الوطني 
لدعم املشروعات الصغيرة(، الفتة إلى أنها تهدف إليصال فكر 
التسويق اجلديد للمخترع وجعله يفكر بطرق جديدة لترويج 
اختراعه. وأضافت الثالب: مت أيضا التطرق إلى قوانني الصندوق 
الوطني لدعم املشروعات الصغيرة، ومت فتح النقاش في هذا 
اجلانب، خاصة وأنه متت املوافقة على مشاريع ثالثة مخترعني 
من قبل الصندوق، وسيحصلون على مبالغ مجذية للبدء في 

مشاريعهم، ومن ثم فهناك تطلع من بقية املخترعني لذلك أيضا.
وأشارت إلى أنه مت اختيار املستشار املعراج لتقدمي الورشة، 
لالستفادة من خبراته كونه على احتكاك دائم باملخترعني، وفي 

الوقت نفسه يتواصل مع الصندوق، مضيفة: سنعمل على مخاطبة 
صندوق دعم املشاريع الصغيرة وتقدمي مقترحا بأن يكون هناك 
تعامل خاص مع املخترعني ألنهم يختلفون عن املبادر صاحب 
املشروع، خاصة وأن هناك بعض االشتراطات ال تتماشي مع 
املخترعني، منها أن أغلبهم من فئة الشباب وال ميكنهم املجازفة 

واالستقالة من عملهم للبدء في مشروعهم.
واقترحت الثالب أن يتم ادخال املخترع في حاضنة تساعده 
على تصميم منــوذج أولــي الختراعه لكي يضمن جناحه، وفي 
الوقت ذاتــه يكون هناك أشخاص متخصصني يساعدونه في 
تطويره ويقيسون جناح االخــتــراع، حتى يكون هناك نوع من 

الضمانة لنجاح االختراع يحفزه على البدء في املشروع.
بدورها قالت أمني صندوق اجلمعية ورئيس اللجنة اإلعالمية 
شيخة القطان، إن الــورشــة أفــادت املخترعني بشكل كبير في 
مجال التسويق واالستثمار، وأعطتهم حلول جتعلهم يفكرون 
بطريقة أقوى وأعمق وتفتح لهم آفاق جديدة في مجال تسويق 
اختراعاتهم، مبينة أن احملاضر أطلعهم على طرق تخطي العقبات 

التي ميكن أو تواجههم في مسيرتهم، وأعطاهم دفعة قوية من 
التفاءول وإرشادات لكسر اإلحباط. وأكدت أن اجلمعية مستمرة 
في تنظيم مثل هذه الفعاليات ملا تعود به من فائدة كبيرة  على 
املخترعني، مضيفة: املخترع في حاجة إلى دعم نفسي في البداية 
أكثر من الدعم املادي حتى يستطيع أن يبدأ ويكمل مسيرته، ونحن 

نعمل جاهدين على توفير كل أنواع الدعم للمخترعني الكويتيني.
من ناحيته أوضــح املستشار واملـــدرب في اإلدارة وتطوير 
األعــمــال حسني املــعــراج، أنــه مت تقدمي مجموعة من اخلطوات 
التسويقية واملراحل العملية لعمل منــوذج العمل اخلــاص بهم 
واالنطالق في السوق. وأضــاف: أوضحنا للمخترعني أن هناك 
جهات متويلية موجودة، ومستثمرين، وجهات حكومية قد تكون 
ليست باملستوى املطلوب ولكنها جيدة وموجودة، فإدارة األعمال 
فن، وحتتاج فقط إلي صبر وجهد وتفكير في حلول للمشاكل حتى 
نصل إلى الهدف، وعلينا أال نصاب باحباط من البيئة احمليطة، وأال 
نستسلم ونكون مؤمنني بأنفسنا ومبشروعنا الذي سيقدم شيئاً 

مفيدا للمجتمع.

جمعية املخترعني نظمت ورشة بعنوان »طموحات املخترع الكويتي«

جانب من ورشة العمل

قــاد وكيل وزارة الداخلية باإلنابة الفريق 
محمد اليوسف حملة أمنية مفاجئة وموسعة 
لــإدارة العامة لشرطة النجدة التابعة لقطاع 
العمليات استهدفت كافة محافظات البالد، 
بحضور الوكيل املساعد لشؤون العمليات اللواء 
جمال الصايغ، ومدير عام االدارة العامة لشرطة 

النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري.
ــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــالم  وذك
األمني أن احلملة انطلقت مساء أمس األول، حيث 
أغلقت أجهزة األمــن املشاركة محيط املناطق 
املستهدفة في عموم محافظات الكويت، في إطار 
خطة تناولت كافة محاور وآلــيــات العمليات 
امليدانية واالســتــعــداد املكثف وتوفير الدعم 
ــالزم لها، ووجــه الفريق اليوسف  واإلســنــاد ال
عناصر القوة إلى االنتشار في الطرقات للتدقيق 
على مرتاديها وضبط كافة املطلوبني على ذمة 
قضايا واملخالفني للقوانني واملشتبه بهم ، كما 
اتخذت القيادة امليدانية للعمليات األمنية كافة 
الوسائل والتدابير الالزمة إلحكام السيطرة 
على جميع منافذ منطقة العمليات امليدانية ملنع 
هروب املطلوبني واملخالفني. وأسفرت احلملة 
عن ضبط عدد )4( مطلوب جنائي و)3( قضايا 
مــخــدرات ومـــواد مسكره و )58( الــقــاء قبض 
تغيب ومطلوب مدين وانتهاء إقامة باإلضافة 
إلى )5( القاء قبض عمالة سائبة و )12( بدون 
أثبات وحجز مركبة، وحترير )374( مخالفة 

مرورية متنوعة. وأكدت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني على دور املواطن واملقيم في 
دعم اجلهود األمنية بعدم إيواء أو التستر على 
أي مخالف للقوانني حتى ال يعرضوا أنفسهم 

للمساءلة القانونية وشــددت على ضــرورة أن 
يحمل اجلميع إثباتاتهم الشخصية ســواء أن 
كــان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف 

واالشتباه بهم ومساءلتهم.

استهدفت كافة محافظات البالد 

اليوسف يقود حملة أمنية مفاجئة وموسعة 
لإلدارة العامة لشرطة النجدة 

الفريق محمد اليوسف خالل احلملة

تأكيدًا على الدور اإلنساني لدولة الكويت وتنفيذًا للنهج النبيل للقيادة السياسية العليا

اجلراح: تعديل أوضاع املخالفني لقانون اإلقامة 
من اجلالية السورية بتوجيهات من وزير الداخلية

 أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لــشــؤون اجلنسية 
واجلــــوازات الــلــواء الشيخ 
ــة  مـــازن اجلــــراح ، أن دول
الكويت ال تدخر جــهــداً في 
ــون والــدعــم  ــع ــد ال تــقــدمي ي
واملساندة لإخوة الوافدين 
انطالقاً من الــدور اإلنساني 
الـــذي تــقــوم بــه فــي احملافل 
الدولية واإلقليمية وتأكيداً 
لــلــنــهــج الــنــبــيــل لــلــقــيــادة 
السياسية العليا الذي جعل 
من الكويت مركزاً من مراكز 

العمل اإلنساني.
وأوضــــح الـــلـــواء مــازن 
ـــه ســعــيــاً من  اجلـــــراح ، أن
الــقــيــادة العليا للمؤسسة 
األمنية متمثلة فــي معالي 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح الصباح، في لم شمل 
األسر السورية املقيمة بدولة 

الكويت فقد تقرر:
تعديل أوضــاع املخالفني 
)الـــزوجـــة-األبـــنـــاء( فقط 
وذلــك مبنحهم إقامات وفق 
املــادة 22 )التحاق بعائل( 
مــن قــانــون إقــامــة األجــانــب 

وفق الضوابط اآلتية: -
 - أن يـــكـــون الــكــفــيــل 
مــســتــوفــيــاً لــالشــتــراطــات 
املطلوبة مــن حيث الراتب 
وعـــدم وجـــود قــيــود أمنية 

حتول دون كفالته.
-       أن ال يــزيــد أعمار 
ــاء عــن 20 سنة وقت  ــن األب
وضـــع اإلقـــامـــة، ملـــدة سنة 

واحدة فقط.

وذكر اللواء مازن اجلراح 
أن تــلــك املــنــحــة تــســري 
بــحــق رعــايــا اجلــمــهــوريــة 
العربية السورية على من 
ــوا الــبــالد قبل تاريخ  دخــل
2017/10/22، وال تطبق 
ـــات على  ـــراط ـــت هــــذه االش
ممن دخلوا البالد بعد هذا 
التاريخ، ويعمل بهذا القرار 
اعتباراً من يوم األحد املوافق 
2017/10/22 ولـــدى 

اإلدارات املختصة.
ــل وزارة  ــي ــم وك ــت ــت واخ
الداخلية املساعد لشؤون 
ـــــوازات أن  اجلنسية واجل
دولــة الكويت ستظل تفعل 
كــل مــا فــي وســعــهــا خلدمة 
ـــوة الــوافــديــن تخفيفاً  اإلخ

ملعاناتهم.

التعديالت تهدف إلى لم شمل األسر السورية والتخفيف من معاناتها

اللواء الشيخ مازن اجلراح


