«الرحمة» وزعت مساعدات في ميانيمار

ّ
نفذت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية اإلصالح االجتماعي بالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلنسانية
التركية المرحلة األولى من اإلغاثة المقدمة إلى الالجئين البورميين في مخيم سيتوى بميانيمار،
ح�ي��ث زار وف��د ال��رح�م��ة العالمية ال�م�خ�ي�م��ات ،وش��اه��د م��آس��ي ي�ن��دى ل�ه��ا ال�ج�ب�ي��ن ،ف��أغ�ل��ب ال�ع��وائ��ل
يفترشون األرض ويلتحفون السماء ،وال مأوى لهم ،بل يعيشون في أكواخ من القش ،ومن الممكن أن
ً
ً
ترى عشرة أفراد وأكثر يعيشون في كوخ واحد من القش ،وتستخدم مخيمات كاملة حماما واحدا.
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خالل حفل اإلعالن عن الفائزين في مشاريع تحدي «االبتكار الوطني»

الكندري :الشباب الكويتي مبدع ومؤهل للتنافس دوليًا

الكندري يف مقدمة احل�ضور
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم��ة عيسى ال�ك�ن��دري ام�ت��الك الشباب
الكويتي موهبة وحسا ابتكاريا خالقا واف�ك��ارا ابداعية تؤهله
ل�خ��وض المنافسات ال��دول�ي��ة معتبرا اي��اه��م «ال �ث��روة الحقيقية»
للكويت.
وأش ��ار ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح للصحافيين على ه��ام��ش احتفال
اقامته جامعة الكويت برعاية رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
الع ��الن ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي م�ش��اري��ع ت�ح��دي االب �ت �ك��ار ال��وط�ن��ي وري ��ادة
األعمال الى دعم مجلس األمة ألي مشروع يحقق التقدم والنهضة
لشباب الكويت .وقال ان البالد تعول كثيرا على جيل الشباب في

األنصاري :ترسيخ مبدأ ريادة
األعمال والتشجيع على االبتكار
حسني :الفائزون في املنافسة
سيحصلون على منح مبدئية
بهبهاني :تعزيز مفهوم التسويق
منذ بداية الفكرة وحتى التنفيذ

جانب من جولة الكندري يف معر�ض «االبتكار الوطني»
المساهمة الفاعلة في رفع راية الكويت بمختلف المحافل العلمية
المحلية والدولية والعالمية مثمنا جهود جامعة الكويت في دعم
الشباب الذين حققوا نجاحا كبيرا في هذه المسابقة االبداعية
التي تقام للعام الثاني على التوالي.
وأع ��رب ع��ن سعادته لما ش��اه��ده م��ن مشاريع متميزة للفائزين
مبينا ان ذلك خير دليل على ابداع شباب الكويت وامتالكه فكرا
راقيا ق��ادرا على صياغة مستقبل أفضل للبالد والمساهمة في
مواجهة التحديات واحداث التطوير الشامل.
م��ن جهته ق��ال مدير جامعة الكويت ال��دك�ت��ور حسين األن�ص��اري
ف��ي تصريح مماثل ان م�ش��روع ت�ح��دي االب�ت�ك��ار الوطني وري��ادة
األعمال ( )Startup Kuwaitالذي أطلقته جامعة الكويت بمشاركة
الجامعات الخاصة لدعم وتمكين الشباب يأتي تبنيا لتصور
سمو أمير البالد (لرؤية الكويت  )2035وتوجيهاته لتكون البالد
مركزا إقليميا ماليا وتجاريا.
وأضاف أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة المشروع الذي يترجم
ال � ��دور ال ��ري ��ادي ل�ل�ك��وي��ت ف ��ي ت�ح�ف�ي��ز ال �ش �ب��اب وت��أه �ي �ل �ه��م نحو
�ال من المهنية
ري��ادة األع�م��ال والمشاريع الصغيرة بمستوى ع� ٍ
واالحترافية.
وذك � ��ر األن � �ص� ��اري أن ه �ن��اك  29م �ش��روع��ا ش ��ارك ��ت ه� ��ذه ال�س�ن��ة
وجميعها م��ن كليات عملية ومعظمها سهلة التطبيق مضيفا
ان �ه��ا ت�ت�ن��وع لتشمل ال�ص�ح��ة وال �ح��اس��وب وال �غ��ذاء وغ�ي��ره��ا من
ً
ال�م�ج��االت ،م�ش�ي��دا بحماس ال�ط��الب وال�ط��ال�ب��ات المشاركين في
المشروع والحرص على التنافس الشريف في فرق عمل جامعية
الف�ت��ا ال��ى ان ه��ذا م��ا تسعى ال�ي��ه جامعة ال�ك��وي��ت لترسيخ مبدأ
ري ��ادة األع �م��ال وال�ت�ش�ج�ي��ع ع�ل��ى االب �ت �ك��ار وخ�ل��ق بيئة ايجابية

عدد من امل�ضاركات يف االحتفالية

للطلبة الموهوبين .من جانبها ،قالت مساعد نائب مدير الجامعة
للتخطيط والتطوير المؤسسي د .منى حسين ان المركز العالمي
ف��ي كلية العلوم االداري ��ة تبنى ف�ك��رة م�ش��روع ()Startup Kuwait
بمشاركة العديد من الجامعات والكليات.
واضافت ان الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعلق بامكان
تبني بعض المشاريع الفائزة في المسابقة .
وذكرت ان فكرة المشروع نابعة من رؤية سمو امير البالد لتنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وتشجيع ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ري ��ادة االع �م��ال مضيفة
ان��ه على ه��ذا األس��اس ارت��أت جامعة الكويت المشاركة ف��ي هذه
ال �م �ب��ادرة اض��اف��ة ال ��ى ث�م��ان��ي ج��ام �ع��ات خ��اص��ة ب �ه��دف تشجيع
الشباب.
واف��ادت أن الطلبة المشاركين تلقوا جلسات ارشادية عن كيفية
ت�ط��وي��ر األف �ك��ار ال�خ��اص��ة ب�ه��م وع��رض�ه��ا مضيفة ان المنافسات
الداخلية بدأت على مستوى كل جامعة في  18ديسمبر الماضي
من أجل التقدم على المستوى الوطني ضمن المسابقة.
وقالت حسين ان المشاريع التي فازت ستحصل على منح مبدئية
وم ��ن ث��م س�ي�ت��اح ل�ه��ا ال �ف��رص��ة ل�ل�ت�ق��دم ال ��ى ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المكان الحصول على الدعم
والتموين .م��ن جانبه ،أك��د عضو المركز العالمي بكلية العلوم
اإلدارية د .رضا بهبهاني في كلمته أهمية هذه الفعالية في تعزيز
مفهوم التسويق للمشاريع منذ بداية فكرة تكونها مثمنا جهود
العاملين في هذا المشروع إلنجاحه في وقت قياسي.
وأعلن بهبهاني عن المشاريع الفائزة في المسابقة وهي مشروع
( )Habbahللطالب محمد علوان من الجامعة العربية المفتوحة

تخصص إدارة أع�م��ال وم�ش��روع ( )Magniscopeللطالبات أري��ج
أحمد وبتول دشتي ولميس وليد وسجيدة حسين من كلية علوم
وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت.
وذكر ان المشاريع الفائزة تتضمن ايضا مشروع (Drag & Drop
 )Playgroundل�ل�ط��الب ع�ل��ي أش�ك�ن��ان��ي وس�ل�م��ان األح �م��د وحسن
ف� �ي ��روز وأح� �م ��د ال �ع��ازم��ي م ��ن ك�ل�ي��ة ع �ل��وم وه �ن��دس��ة ال �ح��اس��وب
بجامعة ال�ك��وي��ت وم �ش��روع ( )AlZaheiGlassللطالبتان عايشة
العنزي والجازي العجمي من الكلية نفسها.
وف��از بالمسابقة أيضا مشروع ( )Eye 3rd Theللطالبات فاطمة
الدوب وسارة القصار ونورا اليوسف من كلية الهندسة والبترول
بجامعة ال�ك��وي��ت تخصص هندسة كهربائية وم �ش��روع ()Italk
للطالبتان حصة ال�ش�م��ري وع��اي��دة ال�ع��ازم��ي م��ن الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
ك�م��ا ف��از ب��ال�م�س��اب�ق��ة م �ش��روع ( )Techno Fun Gamesللطالبين
م�ش��اري ال�ع�ب��دال�ه��ادي عبدالمحسن الفليج م��ن جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا تخصص علوم كمبيوتر.
وح �ص��ل م �ش��روع ( )Diabetic Breathalyzerل�ل�ط��ال�ب��ات أس �م��اء
الحمدان وبشاير المطوع ومنيرة ال��رب��اح وس��ارة علي م��ن كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت تخصص هندسة كهربائية
على جائزتين األولى لحصوله على أعلى تصويت من الجمهور
والثانية لكونه يقدم خدمة اجتماعية للمجتمع.
وح �ص��ل م� �ش ��روع ( )Office Your in Doctor Yourل�ل�ط��ال�ب��ات
رحاب جاد ورزان السمحان وهاجر البلوشي من كلية الهندسة
والبترول بجامعة الكويت تخصص هندسة كهربائية على دعم
من لوياك.

«حماية البيئة» احتفلت باليوم العاملي لالتفاقية

العنزي :التنوع البيولوجي يعزز السياحة
ويحمي البيئات الطبيعية
كتبت مي المهدي

اك��د ن��ائ��ب ال�م��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ش��ؤون الفنية
م�ح�م��د ال �ع �ن��زي ان ال �ع��ال��م ي �ح �ت �ف��ل في
م �ث��ل ه ��ذا ال� �ي ��وم ،م��ن ش �ه��ر م��اي��و م��ن كل
عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي،
ال��ذي ي�ص��ادف ذك��رى ال�ي��وم ال��ذي ت��م فيه
اع�ت�م��اد ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي من
قبل المجتمع الدولي عام .1994
وق� ��ال ج ��رت ال� �ع ��ادة ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ش�ع��ار
ل �ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة ف��ي ك��ل ع ��ام ،وال�ش�ع��ار
ل� �ه ��ذا ال � �ع ��ام ه ��و «ال� �ت� �ن ��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي
وال �س �ي��اح��ة ال �م �س �ت��دام��ة» ،الف �ت ��ا ان� ��ه ت��م
اختيار هذا الشعار ليتزامن مع االحتفال
ب��ال �ع��ام  2017ب��وص �ف��ه ال �س �ن��ة ال��دول �ي��ة
ل�ل�س�ي��اح��ة ال�م�س�ت��دام��ة م��ن أج ��ل التنمية
ح�س�ب�م��ا ج ��اء ف��ي ق ��رار ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
لألمم المتحدة والتي تتولى منظمة األمم
ال �م �ت �ح��دة ل�ل�س�ي��اح��ة ال �ع��ال �م �ي��ة ق�ي��ادت�ه��ا
جاء ذلك خالل االحتفال باليوم العالمي
ل�ل�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي ت�ح��ت رع��اي��ة م��دي��ر
عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله
الحمود وأضاف العنزي «ويوفر التنوع
البيولوجي ،على مستوى األنواع والنظم
ً
اإلي�ك��ول��وج�ي��ة ،أس��اس��ا م�ه�م��ا للكثير من
ج��وان��ب ال�س�ي��اح��ة .واالع �ت ��راف باألهمية
ال�ك�ب�ي��رة اق �ت �ص��ادي��ا ل�ل�س�ي��اح��ة م��ن خ��الل
ح �ف��ظ وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة كما
أن ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تتناولها
اتفاقية التنوع البيولوجي تؤثر تأثيرا
م �ب��اش��را ع �ل��ى ق �ط ��اع ال �س �ي��اح��ة .ك �م��ا ان
اإلدارة الجيدة للقطاع السياحي ،تسهم
اس �ه ��ام ��ا ك �ب �ي��را ف ��ي ال� �ح ��د م ��ن األخ� �ط ��ار
ال�ت��ي ت�ه��دد ال�ح�ي��اة ال�ب��ري��ة وق�ي��م التنوع
البيولوجي وتزيد من إي��رادات السياحة
ال � �م � �س � �ت� ��دام� ��ة.م � �ن� ��وه� ��ا ب� �ب� �ع ��د آخ � � ��ر ه��و
تحسين التكامل بين التنوع البيولوجي
واالس� �ت ��دام ��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ات اإلن �م��ائ �ي��ة
ون �م��اذج األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ال �ت��ي تشمل
السياحة ،وبالتالي تعزيز أه��داف أيشي

حممد العنزي
الت �ف��اق �ي��ة ال �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي ال�ث��ان��ي
والرابع للتنوع البيولوجي.
وكانت الجمعية الكويتية لحماية البيئة
أكدت على اهمية تطوير السياحة البيئية
الساحلية الى سياحة مستدامة ال يعتمد
فقط على معرفة المنطقة الساحلية وما
فيها م��ن م ��وارد واع�ت�م��اده��ا على وج��ود
خبرات ذات مستوى عال من المسؤولية
البيئية والمهارات اإلدارية.
من جهتها قالت أمين عام الجمعية جنان
بهزاد في تصريح صحافي ان الجمعية
شاركت بالعديد من الفعاليات المتسقة
م��ع ه��دف السياحة المستدامة م��ن خالل
ع��رض م��رئ��ي ع��ن ط�ي��ور محمية الجهراء
وال� ��ذي أع ��ده وق��دم��ه ف��ري��ق رص ��د حماية
ال�ط�ي��ور بالجمعية ف�ض��ال ع��ن محاضرة
لفريق غ��وص الجمعية ح��ول المغاصات
والجزر الكويتية.
وأش � � � � ��ارت ال� � ��ى ان م � �ح� ��اض� ��رة ب ��رن ��ام ��ج
(س� �ف ��اري ال �ش��واط��ئ) ال� ��ذي ت �ق��دم��ه ادارة
ال� �ب ��رام ��ج واالن� �ش� �ط ��ة ب��ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ن��اول
التعريف بالبرنامج واهدافه في التعريف

وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ات ال �س��اح �ل �ي��ة ف ��ي دول ��ة
ال �ك��وي��ت س ��واء ال��رم�ل�ي��ة او ال�ص�خ��ري��ة او
ال �ط �ي �ن �ي��ة .وذك� � ��رت ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ان
قانون حماية البيئة وتعديالته ولوائحه
التنفيذية تعمل جميعها على المحافظة
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ب�ي�ئ��ات ال�س��اح�ل�ي��ة م��ن خ��الل
مواد قانونية وبنود خاصة.
وأض� � ��اف� � ��ت ب� � �ه � ��زاد ان ج �م �ع �ي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
ت � ��ؤك � ��د ب� � �ه � ��ذا ال � �خ� � �ص � ��وص ان ح� �م ��اي ��ة
ال�م��وارد الساحلية م��ن خ��الل المتنزهات
وال�م�ح�م�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة الطبيعية مطلب
ضروري لحماية استدامة مستقبل البيئة
ال�س��اح�ل�ي��ة ،مضيفة ان��ه لتحقيق أه��داف
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال�م�س�ت��دام��ة ل�ل�س��واح��ل
ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لتقسيمها
حسب صالحيتها ل��الس�ت�خ��دام ومراقبة
وت �ق �ي �ي��م ال ��وض ��ع ال �ب �ي �ئ��ي ال�م�س�ت�م��ر لها
م��ع وج ��ود ت�خ�ط�ي��ط وأخ ��ذ االح�ت�ي��اط��ات
الالزمة لضمان صحتها.
وب �ي �ن��ت ان ال �ج �م �ع �ي��ة ت ��وص ��ي ب�ت�ن�ظ�ي��م
اس �ت �خ ��دام ال �م �ن��اط��ق ال �س��اح �ل �ي��ة وح�ظ��ر
استخدام العمليات االنشائية دون اتباع
االش �ت ��راط ��ات ،ف�ض��ال ع��ن ح�ظ��ر تصريف
او إل �ق��اء ال�م�خ�ل�ف��ات ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة البحرية
وال �س��اح �ل �ي��ة ،م��ع ح �ظ��ر ص �ي��د او ق �ت��ل او
إمساك او جمع او بناء او حيازة او نقل
الكائنات الفطرية البرية والبحرية.
ولفتت ام�ي��ن ع��ام جمعية البيئة إل��ى انه
ت��زام �ن��ا م ��ع االح �ت �ف ��ال ب��ال �ي��وم ال�ع��ال�م��ي
ل �ل �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي أط �ل �ق��ت ال�ج�م�ع�ي��ة
استبيانها الشهري السادس حول صيد
الطيور وأدوات ��ه وم�ح�ظ��ورات��ه ومواسمه
والالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة
ب �ه ��ذا ال �خ �ص��وص ف �ض��ال ع ��ن ت� �ج ��اوزات
ال �ق �ن��اص��ة وال � �م� ��واد ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��رادع ��ة
م �ش �ي��رة ال ��ى ان االس �ت �ب �ي��ان ي��أت��ي ضمن
س�ل�س�ل��ة اس�ت�ب�ي��ان��ات�ه��ا ل �ق �ي��اس م�س�ت��وى
ال ��وع ��ي ب �ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وال �ت��ي
اطلقتها ب��ال�ت�ع��اون ف�ي�م��ا ب�ي��ن الجمعية
والهيئة العامة للبيئة.

«الجراحني الكويتية» تنضم إلى ركب جمعيات النفع العام
أعلنت جمعية ال�ج��راح�ي��ن الكويتية للجمهور وب�خ��اص��ة ل��أط�ب��اء أصحاب
التخصصات ف��ي الجراحة ع��ن إشهارها لتنضم بذلك إل��ى رك��ب جمعيات
النفع العام والتي تسهم في بناء ال��دول��ة ،وال�ه��دف من إشهار ه��ذه الجمعية
هو العمل على النهوض بالخدمات الطبية وصقل مهارات األطباء الجراحين
في مختلف تخصصاتهم الجراحية  ،وتطوير المهارات والخبرات الجراحية
ع��ن طريق تنظيم المؤتمرات وإق��ام��ة ورش العمل وجلب الخبرات العالمية

وتبادلها مع المختصين في سائر أنحاء العالم ،إلى جانب النشرات الدورية
المتخصصة في ه��ذا المجال  ،وكذلك الدفاع عن حقوق األطباء الجراحين
وتمثيلهم ف��ي ال�م�ح��اف��ل المختلفة  .وت��م تشكيل مجلس اإلدارة برئاسة
د.سلمان خليفة الصباح .وستقوم الجمعية قريبا بالدعوة للتسجيل في
عضويتها واإلع ��ان ع��ن ال�ن�ظ��ام األس ��اس وال�ل��وائ��ح المنظمة وك��ذل��ك تفعيل
اللجان العاملة بما يحقق الهدف من إنشاء هذه الجمعية .

