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أنابت عن سمواألمير في حضور احلفل اخلتامي وتوزيع جوائز »ابتكار«

الصبيح: االهتمام برأس املال البشري اإلبداعي أبرز ركائز خطة التنمية في الكويت 
أك��دت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية 
وال��ع��م��ل ووزي�����رة ال���دول���ة للشؤون 
االقتصادية الكويتية هند الصبيح أن 
رعاية سمو أمير البالد ملسابقة )ابتكار 
الكويت البحاث ومشاريع الطالبات( 

تعكس اهتمام سموه بأبنائه املبدعني.
وق��ال��ت ال��ص��ب��ي��ح ف��ي ك��ل��م��ة خ��الل 
حفل خ��ت��ام وت��وزي��ع ج��وائ��ز امل��ب��ادرة 
ملسابقة )الشيخة فادية السعد الصباح 
العلمية( مساء السبت إن اهتمام الكويت 
باملسابقات العلمية يأتي في إطار تنفيذ 
رؤية سمو أمير البالد في جعل الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا عامليا.
وأض���اف���ت أن رع��اي��ة س��م��و األم��ي��ر 
للمبادرة تعكس اهتمام سموه بأبناء 
ال��ك��وي��ت امل��ب��دع��ني ع��ام��ة وال��ف��ت��ي��ات 
املوهوبات خاصة عن طريق التشجيع 
على البحث العلمي وص��ق��ل م��ه��ارات 
التفكير واإلب��داع في مجال املعرفة من 

خالل أنشطة علمية وثقافية متعددة.
وتابعت “لقد شرفني سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد أن أنوب عن سموه 
ف��ي حضور احلفل اخلتامي وتوزيع 
جوائز مبادرة )ابتكار الكويت ألبحاث 
ومشاريع الطالبات( ويسعدني في هذه 
املناسبة أن أنقل لكم حتيات صاحب 
السمو أمير البالد ومتنياته لكم مبزيد 

من التقدم والتطور واالزدهار«.
وثمنت اجلهود املبذولة لتنظيم هذه 
املسابقة العلمية بشكل سنوي كونها 
تستلهم مبادئها من رؤي��ة سمو االمير 
في نشر العلم والثقافة ومواكبة التقدم 

احلضاري ودعم التنمية البشرية.
وقالت الصبيح إن أبرز ركائز خطة 
التنمية في الكويت هو االهتمام برأس 
املال البشري االبداعي من خالل برامج 

رعاية الطفولة ومتكني الشباب فضال 
عن برنامج جودة التعليم الذي من شأنه 

إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي.
وأش���ارت إل��ى أن مسابقة )ابتكار 
الكويت( تهدف إل��ى دع��م جهود البالد 
في حتسني مستوى التعليم و تشجيع 
اإلبداع و تطوير الكفاءات و بناء اقتصاد 
معرفي باستخدام الوسائل التكنولوجية 
احلديثة و تطوير مناهج الكترونية 
مساندة و توظيفها مبا يخدم العملية 

التعليمية وإدخال مهارات التعليم.
بدورها أك��دت رئيسة مجلس إدارة 

مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
الشيخة فادية سعدالعبدالله في كلمة 
مماثلة أن املبادرة تسعى لتمكني املرأة 
في مختلف املجاالت التنموية مبا يعود 

عليها وعلى وطنها باخلير والعطاء.
وذك���رت أن امل��ب��رة أض��ف��ت جهودها 
على هذا النشاط العلمي لدوره في إثراء 
احلوار العلمي والنقاش والتداول بشأن 
التحديات العلمية واملعرفية في البالد 

ودول مجلس التعاون اخلليجي.
ورأت أن التطلع الى االزدهار والرخاء 
يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل 

“بيد ان حتقيق التطلعات الكبرى لن 
يتم اال عبر ب��رام��ج التنمية البشرية 
واالقتصادية الشاملة على الصعيدين 

الوطني واالقليمي«.
ودع��ت الشيخة فادية إل��ى ض��رورة 
ب��ل��ورة استراتيجيات مبتكرة ونهج 
سياسات طموحة تقوم على استثمار 
املنجزات التي مت حتقيقها فضال عن 
االستفادة من املبادرات العاملية الناجحة 
ال��ت��ي ت��ت��الءم م��ع ال��واق��ع االجتماعي 

واالقتصادي والثقافي.
ولفتت إل��ى أن ال��ث��روة اخلليجية 

املتمثلة في رأسمالها البشري تشكل 
ف��رص��ة ف��ري��دة للنمو، مشيرة إل��ى أن 
الشباب اخلليجي يعتبر عامال اساسيا 
لبلوغ االزده��ار من خالل انخراطه في 

التحوالت االقتصادية االيجابية.
وأوضحت ان اعتماد سياسات ناجعة 
وتنفيذها في مجاالت التربية والتكوين 
املهني والعلم واملعرفة سيساهم في 
حتقيق ان��دم��اج افضل للشباب داخ��ل 
النسيج االقتصادي واالجتماعي معتبرة 
ان هذه املبادرات ستمكن من حتقيق منو 
متزايد وشامل ومستدام سيخلق فرص 

عمل جديدة وزيادة في االنتاج.
من جانبه قال وكيل قطاع اخلدمات 
اإلعالمية واإلعالم اجلديد بوزارة اإلعالم 
الكويتية يوسف مصطفى في تصريح 
للصحفيني على هامش احلفل ان مبادرة 
ابتكار الكويت ومسابقتها العلمية تهدف 
الى اعادة تقدمي مخترعات وموهوبات 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي من 
الطالبات الح��داث التغيير في مستقبل 

يعتمد على العلم واملعرفة.
وأك��د دع��م وزارة اإلع��الم لكل ما من 
شأنه النهوض بالفكر الثقافي والعلمي 

واملعرفي والتوعوي واالب��داع��ي لدى 
األبناء في الكويت ودول مجلس التعاون 
إلميانها ب��أن ال��رس��ال��ة اإلع��الم��ي��ة هي 
رسالة نشء، مشيدا بجهود مبرة السعد 

للمعرفة والبحث العلمي في هذا املجال.
من جهتها قالت املنسق العام للمبادرة 
عائشة الهولي في كلمة اثناء احلفل ان 
املسابقة اشتملت على عرض املشاريع 
العلمية والبحثية املبتكرة لطالبات 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة )س��ت��ي��م( وع��رض 
مشاريع املرحلة املتوسطة في موضوع 

)إعادة تدوير املخلفات االلكترونية(.
واضافت انه مت تقييم هذه املشاريع 
من قبل اللجنة بكل موضوعية ودقة 
وص��وال للمرحلة النهائية لالعالن عن 

املركز االول في املسابقات.
واك�����دت م��واص��ل��ة امل����ب����ادرة دع��م 
اإلبداعات واالجن��ازات في انتاج البحث 
ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ع��زي��ز ق����درات وإب���داع���ات 
الطالبات والعمل على تطويرها في شتى 
املجاالت.وحصلت دول��ة الكويت على 
املركز األول ممثلة في طالبات مدرسة 
ال��س��رة املتوسطة ب��ن��ات ف��ي مسابقة 
املرحلة املتوسطة في موضوع )اع��ادة 
تدوير النفايات االلكترونية( مبشروع 
اع��ادة تدوير اجهزة التبريد والتدفئة 
بينما فازت سلطنة عمان باملركز األول 
في مسابقة املرحلة الثانوية )ستيم( عن 

مشروع انتاج مبيد حشري آمن.
يذكر أن م��ب��ادرة )ابتكار الكويت( 
ت��س��ت��ه��دف ب��ال��درج��ة األول����ى حتفيز 
التفكير العلمي واالب��داع لدى الفتيات 
على أس��س علمية حتقق لهن انطالقة 
حقيقية باإلضافة الى ايجاد وتطوير 
مشاريع علمية تنمي قدراتهن وخلق 

روح التنافس لديهن.

الوزيرة هند الصبيح والشيخة فادية السعد خالل تكرمي الطالبات الفائزات من الكويت

ف������ادي������ة ال�����س�����ع�����د: م�������ب�������ادرة »اب������ت������ك������ار« ت���س���ع���ى ل���ت���م���ك���ن امل�����������رأة ف������ي م���خ���ت���ل���ف امل�������ج�������االت ال���ت���ن���م���وي���ة 

على هامش رعايتها امللتقى األول للجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

الصبيح: نعمل على إعداد قانون جديد للعمل اخليري 
كشفت وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
هند الصبيح عن إعداد قانون جديد للعمل 
اخليري يهدف إلى وضع إجراءات جديدة 

لتنظيم العمل اخليري. 
وأوضحت الصبيح في تصريح صحفي 
على هامش رعايتها امللتقى االول للجمعية 
الكويتية لإلعاقة السمعية حتت شعار 
)لغة اإلش��ارة في خدمة الصم( بالتعاون 
م��ع قسم علم النفس ف��ي كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت اوضحت ان 
كل ما قامت به وزارة الشؤون من ترتيبات 
ولوائح وق��رارات في السابق ساهمت في 
تنظيم وازده���ار العمل اخل��ي��ري  وكذلك 
حصلنا على اشادات دولية مما يعزز دور 
الكويت في تقدمي اخلدمه لكل املنكوبني 
واحملتاجني في كافة دول العالم ويعزز 

مركزها كمركز إنساني .
وأضافت الصبيح انه يتم اعداد قانون 
العمل اخليري اجلديد بالتعاون بني وزارة 
الشؤون االجتماعية و جمعيات النفع العام 
التي ابدت بعض املالحظات ومت االخذ بها 
ملساهمتها في احداث املزيد من تنظيم هذا 
العمل الفتة ان القانون سيحال  الى مجلس 
االمة متوقعة ان يصدر في القريب العاجل 
لتنظيم العمل اخليري وجتنب اي شائبة 
تتعلق بدعم ارهاب او ما الى ذلك للمحافظة 

على سمعة دولة الكويت عامليا .
وح��ول ملتقى لغة االش���ارة في خدمة 
الصم أشارت إلى أن ما نريده هو أن تشترك 
جمعيات النفع العام مع الدولة وكذلك 
وجود القطاع اخلاص املتمثلة في جريدة 
)األنباء( أو أي جهات خاصة داعمة ألن هذا 
ما يبني الشراكة املجتمعية احلقيقيه التي 

تؤثر في التنميه املستدامة.
وأضافت سنهتم بالتوصيات الصادرة 
عن هذا امللتقى و ادم��اج ذوي االعاقة في 
كافة قطاعات املجتمع ليكونوا مشاركني و 

منتجني في التنمية في دولة الكويت .
وف��ي كلمة لها خ��الل اف��ت��ت��اح امللتقى 
اعربت الصبيح عن سعادتها  للمشاركة في 
فعاليات امللتقى  االول للجمعية الكويتية 
ل��الع��اق��ة السمعية حت��ت ش��ع��ار  “ لغة 
االش��ارة في خدمة الصم “ وال��ذي يسلط 
الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة على 
قلوبنا من فئات ذوي االحتياجات اخلاصة 
وهي فئة الصم  وتنظمه اح��دى منظمات 
املجتمع املدني وه��ي اجلمعية الكويتية 
لالعاقة السمعية وان دل ذل��ك امن��ا يدل 
على ان االهتمام بذوي االعاقة ليس قاصرا 
على االهتمام الرسمي احلكومي امنا هو 
اهتمام مجتمعي يشمل ايضا املجتمع املدني 
كما يظهر هذا االهتمام جليا لدى القطاع 

اخلاص لتكتمل بذلك الشراكة املجتمعية 
بني جميع اضالع التنمية في البالد وهي 
القطاعني احلكومي واخل��اص  واملجتمع 

املدني. 
وأضافت أن تقدم الدول يقاس مبا تقدمه 
ه��ذه ال��دول ل��ذوي االحتياجات اخلاصة 
م��ن رع��اي��ة وتأهيل وخ��دم��ات على كافة 
االصعدة الصحية والتعليمية والنفسية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة. م��ش��ي��رة ال���ى ان  دول��ة 
الكويت تعتبر م��ن اب��رز ال���دول ال��رائ��دة 
في مجال رعاية مثل ه��ذه الفئات وذلك 
انطالقا من ادراك الدولة ملسئوليتها االدبية 
ومبادئها االنسانية املستمدة من تعاليم 
ديننا االسالمي احلنيف ومواد دستورها 

وتاريخها وقيمها.

وأك���دت وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
هند الصبيح أن دول��ة الكويت احاطت 
ابنائها من فئة ذوي االعاقة مبختلف اوجه 
الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية 
وتسعى جاهدة للوصول بهم الى درجة 
متكنهم م��ن تلبية احتياجاتهم والعمل 
على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف 
حتقيق الدمج املجتمعي واألم��ن واألم��ان 
لهم ولقد توج حرص الكويت على رعاية 
االشخاص ذوي االعاقة مؤخرا باصدار 
ق��ان��ون امل��ع��اق الكويتي رق��م )8( لسنة 
2010م  مبا يشتمل عليه من م��واد تكفل 
لهم حقوقهم وتضمن لهم حياة كرمية وفق 

قدراتهم البدنية والذهنية.

الثالب: إهمال دعم املخترعن يكبد 
الدولة خسائر كثيرة

ح������ذرت رئ���ي���س���ة م��ج��ل��س 
إدارة اجلمعية الكويتية لدعم 
امل��خ��ت��رع��ني ال��دك��ت��ورة فاطمة 
ال��ث��الب، م��ن إه��م��ال املخترعني 
وع��دم دعمهم بالشكل املناسب، 
م��ؤك��دة أن ذل���ك سيكبد دول��ة 
ال��ك��وي��ت الكثير م��ن اخلسائر 
متمثلة في أفكار متميزة حتملها 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ت��رك 
بصمات إيجابية وتنموية كبيرة 

على مستوى الدولة.
وأوض����ح����ت ف����ي ت��ص��ري��ح 
صحافي أن الكويت متتلك نخبة 
متميزة من أصحاب االختراعات 
ف��ي مختلف امل���ج���االت أث��ب��ت��وا 
كفاءتهم على املستويات احمللية 
والدولية، وف��ازوا في مسابقات 
ومحافل دول��ي��ة على نظرائهم 
م��ن مختلف دول ال��ع��ال��م، عبر 
أف��ك��اره��م املتميزة ف��ي مختلف 
املجاالت، إال أنهم على الرغم من 
النجاحات العديدة التي حققوها 
م��ازال الدعم املقدم لهم ضعيف 
ج��داً، مشيرة إل��ى أن نقص هذا 
الدعم من شأنه أن يؤثر عليهم 
بالسلب ويحبطهم نتيجة عدم 
التقدير املناسب إلجن��ازات��ه��م، 
وم����ن ث���م ت��خ��س��ر ال���دول���ة من 
إهمال هذه الكفاءات.وأشار إلى 
أن جمعية املخترعني حترص 
جاهدة على حتقيق كل ما يساعد 
املخترع الكويتي على النجاح 
والتميز محلياً وعاملياً، وذلك عبر 
الشراكات والبروتوكوالت التي 
تسعى جاهدة لعقدها مع اجلهات 
احلكومية واألهلية ومؤسسات 
املجتمع املدني، مضيفة: إال أنه 

وعلى الرغم من ذل��ك ف��إن هناك 
حالة م��ن اجل��م��ود وع��دم الدعم 
اجل��دي م��ن قبل بعض اجلهات 
احلكومية واألهلية للجمعية، 
وألنشطة املخترعني، مما يعطل 
الكثير من األنشطة والفعاليات 
التي تهدف إل��ى مساندة ودعم 

املخترعني.
ودع����ت د. ال��ث��الب مختلف 
اجلهات احلكومية واألهلية إلى 
تقدمي الدعم اجلدي للمخترعني 
الكويتيني مبا يسهم في تطويرهم 
وتأهيلهم بالشكل امل��ن��اس��ب، 
ومن ثم يعود بالنفع على دولة 
الكويت، وذل��ك باعتبارهم أحد 
رواف����د االق��ت��ص��اد املستقبلي 
ف��ي ال��دول��ة، م��ؤك��دة أن تنمية 
واحتضان املخترعني الكويتيني 
م��ن قبل امل��ؤس��س��ات احلكومية 
واألهلية داخل دولة الكويت من 

شأنه أن يساهم بشكل كبير في 
حتقيق الرؤية السامية حلضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى 
الشيخ صباح األحمد – حفظه 
ال��ل��ه ورع�����اه، ب��ت��ح��وي��ل دول��ة 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
ع���امل���ي.وأك���دت أن اجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني متد 
يد التعاون جلميع املؤسسات 
واجلهات في الدولة، سواء كانت 
حكومية أو بالقطاع اخلاص أو 
مؤسسات املجتمع املدني، لتنفيذ 
كل ما يدعم ويساند املخترعني، 
م���ش���ددة ع��ل��ى ت��س��خ��ي��ر ك��اف��ة 
اجلهود لتوفير الدعم املعنوي 
وامل����ادي ال���الزم إلب���راز ص��ورة 
امل��خ��ت��رع ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى أكمل 
وج��ه، وتعريف املجتمع احمللي 
والدولي بإجنازاته التي تستحق 

الثناء واإلشادة.

د. فاطمة الثالب

هند الصبيح تتلقى درعاً تذكارية

أكد أن وزارة الكهرباء واملاء حترص على أمن الكويت املائي

بوشهري: املؤمتر العربي للمياه فرصة للتباحث حول  مشاكل املياه اإلقليمية 
ريا�ض عواد 

أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس 
محمد بوشهري أن الكويت حترص دائما 
على التعاون املائي بني ال��دول العربية 
واخلليجية، وتطمح دائما لهذا التعاون مع 

كافة الدول ومنها العراق .
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحفي الذي 
ت��رأس��ه بوشهري ص��ب��اح أم��س لإلعالن 
عن املؤمتر العربي للمياه والفعاليات 
املصاحبة له، والذي يقام على مدار يومني 
من 2 إلى 3 مايو املقبل بحضور 22 دولة 

عربية. 
وق��ال بوشهري، هناك خطوات جادة 
م��ن دول مجلس التعاون اخلليجي من 
أجل الربط املائي بني دوله، وهناك قرارات 
نظمت عمليات الربط، ونحن في املرحلة 
األول���ى م��ن عمليات ال��رب��ط امل��ائ��ي، وهي 

خاصة بالربط الثنائي.
وأض����اف: أن ال��ك��وي��ت بشكل رسمي 
خاطبت اململكة العربية السعودية للبدء 
في إج���راءات الربط بني البلدين، متهيدا 
ل��ل��رب��ط ال��ش��ام��ل م��ع ب��اق��ي دول مجلس 
ال��ت��ع��اون، مبينا أن ال��ه��دف م��ن الربط 
اخلليجي لشبكات املياه هو تنويع مصادر 

امل��ي��اه، وأغ��ل��ب دول اخلليج تعتمد على 
حتيلية مياه اخلليج، والفلسفلة املستقبلية 
تتمثل في أن يكون هناك مصادر أخرى 

للمياه مثل مياه البحر األحمر. 
ولفت إل��ى أن وزارة الكهرباء وامل��اء 
حترص على أمن الكويت املائي، من خالل 
العديد م��ن مشاريع إن��ت��اج ونقل املياه، 
ومشاريع التخزين، مبينا أن ال���وزارة 
لديها خطة طموحة فيما يخص إنتاج 
امل��ي��اه، ونتوقع أن نصل ف��ي ع��ام 2025 
إلى مستويات تفوق املستويات احلالية 
من اإلنتاج، مبينا أن ال��وزارة تنتج حاليا  
630 مليون غالون امبراطوري وأقصى 
استهالك الصيف املاضي كان 480 مليون 

غالون. 
وأش���ار إل��ى أن الكويت خاطبت كافة 
ال���دول العربية دون استثناء أح��د من 
الدول وفي مقدمتها قطر، إضافة إلى دعوة 
املنظمات العاملية حلضور املؤمتر منها 
مظمة الصحة العاملية، وسيكون هناك 
مشاركات عديدة من املراكز البحثية في 

الدول العربية. 
ب���دوره ق��ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع 
تشغيل وصيانة املياه املهندس خليفة 

الفريج، سيشهد املؤمتر مشاركات عديدة 
م��ن ال���دول العربية، ب��� 44 ورق��ة علمية 
مشاركة، إضافة إلى وجود 9 من املنظمات 
الدولية التابعة لألمم املتحدة، وسيكون 
هناك 9 جلسات تشمل انتاج املياه ومياه 
الصرف الصحي، وتأثير املناخ، والترابط 
بني املياه والغذاء والطاقة، إدارة املوارد 

املائية، وتقنيات معاجلة املياه. 
من ناحيته قال الوكيل املساعد ملشاريع 
املياه املهندس حمود الروضان، هذا املؤمتر 
يعقد كل سنتني، والكويت سوف تستضيف 
امل��ؤمت��ر ال��ع��رب��ي ال��ث��ال��ث ف��ي ال��ك��وي��ت، 
ويستضيف امل��ؤمت��ر املجلس ال���وزاري 
العربي للمياه، وس��وف يناقش الهموم 
املشتركة وت��ب��ادل التجارب في مجاالت 
إنتاج املياه املختلفة، الفتا إلى أن املؤمتر 
يساهم في تنمية مواردنا واالستفادة من 

اخلبرات املختلفة في هذا املجال. 
بدوره أكد الوكيل املساعد ملراكز املراقبة 
امل��ه��ن��دس محمد احل���داد رئ��ي��س اللجنة 
اإلع��الم��ي��ة ف��ي امل��ؤمت��ر، على أهمية نقل 
فعاليات امل��ؤمت��ر بشكل متكامل ونقل 
احملاضرات العلمية املختلفة التي تخص 

مؤمتر املياه.
بوشهري متحدثاً خالل املؤمتر الصحافي
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الوزيرة هند الصبيح متحدثًة


