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أصبحت شريك ًا رئيسي ًا في التنمية

العقيل :المرأة الكويتية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية

• مرمي العقيل مع خالد مهدي

كتب �أحمد احلربي:
قالت وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية مرمي العقيل ،ان املر�أة
الكويتية جتاوزت مراحل التمكني التقليدية املتمثلة باكت�ساب
احلقوق الأ�سا�سية و�أ�صبحت �رشيكا رئي�سيا يف التنمية.
جاء ذلك يف كلمة لها يف حفل تد�شني الدورة الثالثة لتوقيع
�رشكات القطاع اخلا�ص على املبادئ املعنية بتمكني املر�أة
بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
ومركز درا�سات �أبحاث املر�أة بجامعة الكويت.
و�أكدت ا�ستمرار جهود الكويت وم�ضيها نحو حتقيق التوزان

• صورة جماعية للحضور

بني اجلن�سني مبينة �أن املر�أة الكويتية �أثبتت دورها الريادي
والفاعل يف م�سرية التنمية التي ت�شهدها ال��ب�لاد ب�شتى
املجاالت.
وبينت ان امل��ر�أة الكويتية تبو�أت يف ظل القيادة الر�شيدة
منا�صب �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية كبرية ,فهي الوزيرة
وال�سفرية والدبلوما�سية والطبيبة واملدر�سة والع�سكرية كما
بلغت �أعلى املراتب يف الدولة.
وعن توقيع الن�سخة الثالثة ل�رشكات القطاع اخلا�ص على
مبادئ متكني املر�أة قالت العقيل انها ت�أتي ا�ستكماال جلهود
الكويت يف دعم تنفيذ الهدف اخلام�س من �أه��داف التنمية

امل�ستدامة يف �ش�أن متكني املر�أة.
و�أ�ضافت ان التوقيع ي�أتي للم�ضي قدما يف تنفيذ وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وحتفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية
للمر�أة وحتقق امل�ساواة بني اجلن�سني.
و�أكدت ان الكويت �أولت اهتماما كبريا بتمكني املر�أة يف املجتمع
واعتربتها جزءا ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجيات بناء الدولة كما
و�ضعت متكني املر�أة على ر�أ�س �أولوياتها باعتبارها ن�صف
املجتمع و�رشيك �أ�سا�سي يف �صناعة امل�ستقبل.
وذكرت ان املر�أة الكويتية حققت خالل العقود اخلم�سة املا�ضية
العديد من الإجن��ازات واملكت�سبات املهمة و�أ�صبحت �رشيكا

بن رضا :اللجنة الثقافية الخليجية تناقش
في الكويت تعزيز التعاون المشترك
ق��ال م��راق��ب ال��ع�لاق��ات الثقافية
اخل��ارج��ي��ة يف املجل�س الوطني
للثقافة والفنون واالداب حممد بن
ر�ضا انه مت خالل اجتماع اللجنة
الثقافية اخلليجية ال 48مناق�شة
العديد من املو�ضوعات والأن�شطة
والفعاليات الثقافية اخلليجية التي
من �ش�أنها تعزيز التعاون الثقايف
بني الدول الأع�ضاء.
و�أ�ضاف بن ر�ضا عقب ختام اعمال
اللجنة التي ا�ستمرت يومني �أن
االجتماع ح�رضه مدراء الثقافة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي وذلك
ملتابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة
عن االجتماع ال 22لوزراء الثقافة
بدول املجل�س.
و�أو�ضح �أن��ه متت مناق�شة العديد
من البنود ومنها اعتماد الهيكل
التنظيمي ملركز الرتجمة والتعريب
واالهتمام باللغة العربية ومقرها
�سلطنة ع��م��ان وخ��ط��ة االن�شطة
الثقافية لعامي .2021-2020
و�أ�شار الى مناق�شة لوائح العمل
الثقايف امل�شرتك واملت�ضمن دمج
الئحتي ملتقى ال�تراث ومهرجان
الفنون املو�سيقية يف ن�شاط ثقايف
واحد والتعاون الثقايف امل�شرتك
مع دول العامل.

وقال �إن االجتماع ناق�ش كذلك اقامة
فعاليات ثقافية م�صاحبة الجتماعات
املجل�س االعلى واالجتماع امل�شرتك
بني وكالء الثقافة ووكالء ال�سياحة
بدول املجل�س.
وبني �أن االجتماع تطرق �إلى بع�ض
التو�صيات ال�����ص��ادرة ع��ن جلنة

�صياغة اال�سرتاتيجية الثقافية
اجلديدة التي عقدت �أعمالها يومي
اخلمي�س واجلمعة املا�ضيني يف
نف�س املكان حيث تقرر حتديد يوم
 25يونيو املقبل موعدا لعقد اجتماع
�أع�ضاء جلنة �صياغة اال�سرتاتيجية
الثقافية يف مقر االمانة العامة يف

الريا�ض.
ولفت �إلى اجتماع اللجنة الثقافية
العامة مع م�ؤ�س�سة االنتاج الرباجمي
امل�شرتك الذي عقد �صباح �أم�س يف
مقر امل�ؤ�س�سة ملناق�شة مالحظات
اللجنة على فيلم تعزيز الهوية
الوطنية اخلليجية.

الثالب :نعمل على حماية المخترعين
ونهتم باالختراعات الجيدة
نظمت اجلمعية الكويتية لدعم
املخرتعني ،بالتعاون مع املعهد
العربي للتخطيط ،ديوانية «يوم
االبتكار  »2بعنوان «كيف ن�ستثمر
فيما منلك» ،وذلك يف مقر املعهد
ال��ع��رب��ي للتخطيط بال�شويخ،
ومب�شاركة لفيف م��ن املخرتعني
واملهتمني باالخرتاعات واالبتكار.
وقالت رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
فاطمة الثالب ،يف ت�رصيح �صحايف
بهذه املنا�سبة� ،إن الديوانية مت
تنظيمها مبنا�سبة االحتفال باليوم
العاملي لالبتكار ال��ذي يوافق 21
�أبريل من كل عام ،الفتة �إلى �أنها
�شهدت ح�ضور ًا مميز ًا جتاوز الـ 50
�شخ�ص ًا من املهتمني بهذا املجال.
وبينت �أن الديوانية �أدارتها م�ست�شار
اجلودة واالعتماد الأكادميي للجمعية
غدير العبديل ،وحت��دث فيها كل
من :رئي�س ق�سم ب��راءة االخ�تراع يف
وزارة التجارة وال�صناعة م.را�شد
العويهان ،واملتخ�ص�صة يف التطوير
امل�ؤ�س�سي وري��ادة الأعمال د.نوف
البزيع ،ومن احتاد �رشكات اال�ستثمار
فدوى دروي�ش ،ورئي�س جلنة احلماية
الفكرية يف جمعية املحامني د.نور
العبدالرزاق ،وخبري اول يف ق�سم
امل�����ش��اري��ع ال�صغرية يف املعهد
العربي للتخطيط د.حممد باطويح.
وذك���رت د .ال��ث�لاب �أن���ه مت خالل
ال��دي��وان��ي��ة ال��ت��ط��رق �إل���ى فر�ص
اال�ستثمار يف االخرتاع �أو االبتكار،
و�أه��م��ي��ة درا���س��ة ال�سوق ودرا�سة
اجلدوى قبل طرح املنتج يف ال�سوق،
وكيفية ح��م��اي��ة ح��ق��وق امللكية
الفكرية لالخرتاع ،ف� ً
ضال عن تعريف
احل�ضور بطرق التوجيه ال�صحيح

المهلهل :حملة «عمار يا كويت» تسعى إلى تعزيز
الوالء الوطني وإيجاد شراكة مجتمعية
كتب �ضاحي العلي:
�أكد من�سق حملة عمار «يا كويت
الإع�لام��ي» نا�رص املهلهل ،ان
احلملة تهدف الى تعزيز الوالء
الوطني واخل��دم��ة املجتمعية
و�إي��ج��اد �رشاكة جمتمعية بني
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احلكومية
والأهلية من خالل تقدمي العديد
من الأن�شطة الوطنية والبيئية
وال��زراع��ي��ة وغريها لي�ستفيد
منها املواطن من خالل تقدميها
من قبل الفرق التطوعية.
و�أعرب عن �شكره لكل من خلود
العجريي ومنى �أبو تلف ،على
حما�رضة «قبل �أن تبد�أ العمل
التطوعي» التي قدمت ر�سالة
لكل من يريد الدخول يف جمال

• املشاركون في اجتماع أعمال اللجنة

فاعال يف �صنع القرار ال�سيا�سي واخلطط التنموية و�رشيكا
�أ�سا�سيا يف �إعداد وتنفيذ ر�ؤية «كويت جديدة .»2035
و�أ�ضافت انه مل يكن للمر�أة الكويتية �أن حتقق هذا النجاح لوال
دعم ور�ؤية �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بتمكينها يف
�شتى املجاالت.
من جانبه قال الأمني العام للمجل�س االعلى للتخطيط والتنمية
د .خالد مهدي� ،إن هذه الفعالية تعد ا�ستمرارا لربنامج
م�شرتك بني «التخطيط» ومركز درا�سات وابحاث امل��ر�أة يف
جامعة الكويت وبرنامج االمم املتحدة االمنائي واملتعلق
بتمكني املر�أة.

• ناصر املهلهل

العمل التطوعي مت�ضمنة �أ�س�سا
وطرقا عدة الحرتام هذا العمل
والأم�����ور ال��ت��ي جت��ع��ل��ه ف��ردا

لمدة خمسة أيام في بعض الدول العربية

«حماية البيئة» أطلقت ورش عمل المؤتمر الختامي
لمشروع تطوير إدارة النفايات
كتب �ضاحي العلي:
�أطلقت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة
�صباح �أم�س ور�ش عمل امل�ؤمتر اخلتامي
مل�رشوع «تطوير �إدارة النفايات» يف
بع�ض الدول العربية املنعقدة خالل
الفرتة من  25 - 21من ال�شهر اجلاري
وت�رشف اجلمعية على تنفيذ امل�رشوع
يف  5دول عربية وتنظمة بالتعاون مع
ال�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي
واالجتماعي.
وقالت �أمينة عام اجلمعية جنان بهزاد
�إن امل�رشوع وال��ذي ت�رشف اجلمعية
الكويتية حلماية البيئة على تنفيذه
ي�أتي بالتعاون مع ال�صندوق العربي
ل�لامن��اء االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي،
م�شمول باجلامعات ومراكز االبحاث
واملختربات البيئية لتنفيذ امل�رشوع
ب��ه��دف دع��م اجل��ه��ود ل��رف��ع م�ستوى
الوعي حول �إدارة النفايات ،وذلك من
خالل تنفيذ بع�ض الربامج التنفيذية
والتوعوية والتي ت�ساهم يف تطوير
الكوادر العربية ون�رش املعلومات حول
الإدارة ال�سليمة للمخلفات بهدف تعميم
انت�شارها.
وذك����رت �أن ال���ك���وادر املتخ�ص�صة
امل�شاركة بالور�شة تت�ضمن م�شاركني
من الكويت والبحرين و�سلطنة عمان
والأردن وال�سعودية و�أو�ضحت �أن ور�ش
عمل م�رشوع «تطوير �إدارة النفايات يف

• جنان بهزاد

الدول العربية» تت�ضمن  15حما�رضة
و 6زيارات ميدانية و 3جل�سات نقا�شية
وتختتم بتو�صيات يف جم��ال �إدارة
النفايات املنزلية والطبية واحلم�أة
البلدية الناجتة م��ن حمطات مياه
ال�رصف ال�صحي.
وبينت �أن اخلبري الأمل��اين املهند�س
�سبا�ستيان فري�ش تناول يف حما�رضته
«م���رادم النفايات املنزلية والآث���ار
البيئية املرتتبة عليها والتجارب
الناجتة يف جمال امل�سوحات ال�شاملة
وطرق الرقابة عليها ،و�أ�شارت �إلى �أن
اخلبري الأردين يف تقنيات النفايات
املهند�س طارق زيد �سالمة جرب تناول

• جانب من ديوانية يوم االبتكار 2

والتعامل ال�سليم مع ما منلك من
طاقات وابداعات بني الكويتيني.
و�أ���ش��ارت �إل���ى �أن امل�شاركني يف
الديوانية خل�صوا �إلى جمموعة من
التو�صيات الهامة التي يجب العمل
على �إيجادها على �أر���ض الواقع:
وهي عمل دليل �إر�شادي للمخرتعني
والراغبني يف احل�صول على براءة
اخ�ت�راع يتكون م��ن ث�لاث��ة اق�سام
«التقني وال��ق��ان��وين والتجاري»
على �أن يتم حتديثه من �سنتني �إلى
� 3سنوات ،زي��ادة االهتمام بجانب
التوعية واحل���وار وعمل مثل هذه
الندوات النقا�شية ،و�أن تكون هناك
�رشاكة يف براءة االخرتاع بني �صاحب
العمل واملخرتع اذا كان االخرتاع يف

نف�س جمال عمل املخرتع حتقيق ًا
للعدالة.
و�أو����ض���ح���ت د .ال���ث�ل�اب �أن من
التو�صيات �أي�ض ًا� ،أن يكون هناك
اهتمام باالخرتاعات اجليدة والعمل
على حماية املخرتعني ب�شكل �أكرب،
وعمل درا�سة م�سحية ملعرفة نقاط
ال�ضعف وا�ستك�شاف اجلهات الداعمة
وت�صحيح امل�سار ،وعقد لقاءات
دورية لتقدمي الت�سهيالت للمخرتعني
والراغبني يف ت�سجيل براءات اخرتاع
وتثقيفهم من الناحية القانونية.
و�أكدت �أن اجلمعية �ستبد�أ العمل على
تنفيذ ه��ذه التو�صيات ،من خالل
التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة يف
الدولة ،وتقدمي االقرتاحات والأفكار

التي ت�ساهم يف حتويلها �إلى خطوات
ملمو�سة على �أر�ض الواقع ،ومن ثم
م�ساعدة املخرتعني واملهتمني بهذا
ال�ش�أن.
واختتمت د .الثالب ت�رصيحها،
معربة عن �شكرها للقائمني على
املعهد العربي للتخطيط ،على
دع��م��ه��م امل��ت��وا���ص��ل للجمعية،
وت��ع��اون��ه��م ال��ك��ب�ير يف تنظيم
الفعالية ،م�شرية �إلى �أن اجلمعية
م�ستمرة يف تنفيذ الفعاليات التي من
�ش�أنها دعم املخرتعني الكويتيني،
وتعريف املجتمع ب�سبل و�آليات
احل�صول على براءة االخرتاع وحماية
امللكية الفكرية ،وغريها من الأمور
املتعلقة باالبتكارات.

تطوعيا يف املجتمع ،م�شدد ًا
على �أهمية �إي�صال ر�سالة للفرق
التطوعية عن مهام ومتطلبات
ومقومات الفرد عندما يعمل
حتت مظلة العمل التطوعي.
و�أ�شاد بجهود جمعية املهند�سني
الزراعيني على اتاحة الفر�صة
لعمل ه��ذه امل��ح��ا��ضرة ،ويف
مقدمتهم رئي�س جمل�س الإدارة
م.ع��ل��ي غ��ي��ث ،الف��ت�� ًا �إل���ى �أن
ه��ن��اك م��ب��ادرة لعمل فعالية
خالل �شهر رم�ضان بالكامل من
خالل  40فريقا تطوعيا للعمل
يف �شتى املجاالت لتقدمي عدة
�أن�شطة وفعاليات يف جمعية
املهند�سني الزراعيني ،منها
التوعوية والإر�شادية النباتية
والبيئية.

• خالل اطالق ورش العمل

يف حما�رضته تقنيات فرز ومعاجلة
النفايات املنزلية ،الفته �إل��ى �أن
املهند�س ا�سماعيل عبدالغني تناول
بدوره تقييم مرادم النفايات با�ستخدام
�أ�ساليب القيا�سات العلمية احلديثة،
م�ستعر�ضا اال�ساليب اجليوفيزيائية
واجليوتقنية.
وذكرت بهزاد �أن ور�ش العمل التي انطلقت
تتناول حم��اور عدة ومنها تطبيقات
عملية ع��ن الو�سائل اجليوفزيائية
واجليوتقنية امل�ستخدمة يف تقييم
املرادم ،وتطبيق عملي لنموذج درا�سة
مكونات النفايات املنزلية ،والتعريف
مب�رشوع م�سح واع��داد قاعدة بيانات
�شاملة الدارة النفايات بالكويت ،ف�ضال
عن دور االجهزة الرقابية يف مراجعة
االلتزام باال�شرتاطات البيئية وحتديد
املخالفات يف قطاع �إدارة النفايات.
و�أ���ض��اف��ت �أن ال��ور���ش تت�ضمن �أي�ضا
حماور نظام معلومات الرقابة البيئية
والعوائد االقت�صادية الدارة م��رادم
النفايات املنزلية ف�ضال عن حتليل
بيانات مرادم النفايات واعداد التقارير
الالزمة لها باال�ضافة الى قيا�س �آبار
الغاز ب��امل��رادم املغلقة والنفايات
الطبية و��شرح ال�ساليب معاجلتها
وطرق التخل�ص منها وتطبيق عملي على
جميع البيانات وم�رشوع م�سح واعداد
قاعدة بيانات �شاملة الدارة النفايات
يف الكويت.

