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 قالت وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح 
أن الرعاية السامية لسمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد ملسابقة ابتكار الكويت تعكس 
اهتمام ودعم سموه الالمحدود باملبدعني عامة 
والفتيات خاصة عن طريق التشجيع على البحث 

العلمي وصقل مهارات التفكير واإلبداع.
 واوض��ح��ت الصبيح ف��ي كلمة ل��ه��ا خ��الل 
حضورها احلفل اخلتامي ملبادرة ابتكار الكويت 
البحاث ومشاريع الطالبات - مسابقة الشيخة 
فادية سعد العبد الله السنوية السبت ممثلة 
عن صاحب السمو أمير البالد راعي املبادرة »إن 
اهتمام الكويت باملسابقات العلمية يأتي في إطار 
تنفيذ رؤي��ة سمو أمير البالد في جعل الكويت 

مركزا جتاريا وماليا عامليا«.
 وأشارت الى »اننا امام مبادرة كويتية تستلهم 
مبادئها من أمير اإلنسانية وتسير على نهجه في 
نشر العلم والثقافة ومواكبة التقدم احلضاري 
ودعم التنمية البشرية وهو ما يسير في خطوط 
متوازية مع ركائز خطة التنمية في دولة الكويت 
وبخاصة ركيزة االهتمام ب��رأس امل��ال البشري 

االبداعي«.

 ولفتت الى ان ما يزيد من اهمية هذه املبادرة 
انطالق رؤيتها على اساس االستثمار في العنصر 
البشري النسائي خللق جيل نسوي واع عن 
طريق التشجيع على البحث العلمي وصقل 
مهارات التفكير واإلب��داع في مجال املعرفة من 

خالل أنشطة علمية وثقافية متعددة.
 وأوض��ح��ت ان ال��ه��دف ه��و اكتشاف مواهب 
طالبات التعليم العام من خالل أنشطة متنوعة 
وتنمية البحث العلمي واإلب��داع لدى الطالبات 
وتنمية روح العمل التعاوني واملجتمعي وغرس 
الوالء الوطني من خالل دعم مشاريع وابتكارات 

بناءة تخدم املجتمع.
 من جانبها قالت رئيس مجلس ادارة مبرة 
السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية 
السعد في كلمة مماثلة ان املبرة انشئت في عام 
2009 كجهة اهلية مساندة ومعاونة للعمل 
احلكومي بهدف تشجيع امل��واه��ب واالمكانات 
العلمية واملعرفية وتعزيزها من اجل خلق جيل 

نسوي واع يعمل على رفعة الوطن في مختلف 
املجاالت العلمية واملعرفية.

 ولفتت الى ان مبادرة ابتكار تدخل ضمن اعمال 
املبرة التي تستلهم مبادئها من امير االنسانية 
الشيخ صباح االح��م��د وتسير على نهجه في 
نشر العلم والثقافة ومواكبة التقدم احلضاري 
وتسعى لتمكني امل���رأة ف��ي مختلف امل��ج��االت 
التنموية مبا يعود عليها وعلى وطنها باخلير 

والعطاء.
 واوضحت الشيخة فادية انه في سبيل ذلك 
عقدت امل��ب��رة ع��دة اتفاقيات ثنائية م��ع وزارة 
التربية والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية 
الكويتية للعلوم والثقافة )يونسكو( باعتبار 
ان املبرة قطاع اهلي مكمل لدور اجلهات املختلفة 
واملسؤولة عن دع��م مفهوم التربية والتنمية 

املستدامة.
 ول��ف��ت��ت ال���ى ان ال��ه��دف ت��ع��زي��ز مسؤولية 
املشاركة ورف��ع كفاءة ال��ك��وادر احمللية وتلبية 

االحتياجات الوطنية التي تساهم في تعزيز 
وتطوير التبادل العلمي في املجاالت التربوية 

واملهنية والتعليمية.
 واكدت ضرورة االهتمام مبعاجلة تدني نسبة 
املشاركة الفعلية في مناصب صنع القرار ووضع 

االستراتيجيات واملساهمة في التنمية.
 وطالبت بتعزيز مشاركة امل���رأة واع��ط��اء 
ضمانات جادة لتفعيل ذلك الفتة الى انه لن يتأتى 
هذا اال عن طريق اقرار مبدأ »الكوتا« وما حتمله 
من تدابير خاصة تبنى على التمييز االيجابي 
للمرأة لتعزيز مشاركتها باالنتخاب بنسبة 30 
في املئة كحد ادنى وفق ما حدده مؤمتر بكني من 
اجل اثبات ذاتها وقدراتها وتغيير الفكرة السائدة 

حول دور املرأة االجتماعي والتربوي فقط.
 وقالت »لقد حرصنا على ان نساهم في رسم 
خريطة طريق نحو متكني املرأة في دعم املسيرة 
التنموية وال���ذي يتطلب تكاتف اجل��ه��ود على 
مستوى القطاع ال��ع��ام واخل���اص ومؤسسات 

املجتمع املدني من أجل مشاركة حقيقية للمرأة 
في صنع احلاضر واملستقبل النها قضية مجتمع 

بأكمله«.
 ب��دوره��ا قالت مدير ع��ام امل��ب��ادرة الدكتورة 
فاطمة الهاشم في كلمتها »إن العمل الدؤوب الذي 
اتينا اليوم لنحصد ثماره اليوم شاركت به أكثر 
من جهة داعمة على رأسها القائد اإلنساني سمو 
امير البالد ومؤسسات كبرى كمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وجامعة اخلليج ووزارات الدولة 
متمثلة في وزارة التربية ووزارة االعالم ووزارة 
الشباب وأيضا برنامج اع��اده الهيكلة في فترة 

الصيف املاضي«.
 وأشارت الى ان املشوار بدأ مع رياض االطفال 
عبر نادي شيوخة العلمي الصيفي االول »ومع 
حلول العام ال��دراس��ي فتحت امل��ب��ادرة أبوابها 
لتدخل معنا فتيات من املرحلة االبتدائية عبر 
املشاركة ف��ي مسابقة قصص اخل��ي��ال العلمي 
والتي تعد مسابقة فريدة من نوعها على مستوى 

العالم العربي«.  وأضافت ان املسابقة امتدت 
لتشمل املرحلة املتوسطة عبر مسابقة التدوير 
االلكتروني وخلصت الى منهجية )ستيم( في 
املرحلة الثانوية لتقدم املبادرة بذلك دعما متكامال 
للعملية التربوية بشكل يحمل فيه طياته االبداع 

و االبتكار.
 وأش���ارت ال��ى ان األم��ر ل��م يقتصر على هذا 
فحسب ب��ل امتد ليشمل الفتاة اجلامعية من 
خالل انشاء بيئة محفزة للعمل في فترة الصيف 
بالتعاون مع برنامج إع��ادة الهيكلة واجلهاز 
التنفيذي للدولة اكتسبت فيه اخلبرة الالزمة 

لوظيفة الغد.
 وقالت ان املبادرة احتضنت الفتاة الكويتية في 
جميع مراحلها وامتدت لتشمل الفتاة اخلليجية 
اليوم وغ��دا الفتاة العربية مشيرة ال��ى ان هذا 
البرنامج باتت توثق ثماره في احملافل العلمية 
من خالل املشاركات في مؤمترات دولية نوقشت 

فيها هذه التجربة الرائدة في دعم املرأة.
 وق��د ف��ازت دول��ة الكويت باملركز األول في 
مشاريع املرحلة املتوسطة بينما حلت سلطنة 
عمان في املركز الثاني وجاءت مملكة البحرين في 

املركز الثالث. 

الوزيرة هند الصبيح والشيخة فادية السعد تكرمان بعض املشاركات

خالل حضورها احلفل اخلتامي للمبادرة

 الصبيح: رعاية سمو أمير البالد لـ »ابتكار الكويت« تعكس اهتمام سموه باملبدعني

احلصان: الشهر املقبل سيشهد خمسة افتتاحات جزئية 
جديدة ضمن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر 

ريا�ض عواد 

أع��ل��ن ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع 
هندسة الطرق في وزارة األشغال 
العامة املهندس أحمد احلصان عن 
خمس افتتاحات جزئية جديدة 
خ��الل مايو املقبل؛ ضمن مشروع 
تطوير طريق جمال عبدا لناصر 
ال��ذي يعد أحد مشاريع التنموية 
الكبرى التي ينفذها القطاع بكلفة 
اجمالية 242.220 مليون دينار 
بهدف رف��ع ال��ق��درة االستيعابية 
لشارع جمال عبدا لناصر؛ وتقليل 
االزدح��ام امل��روري ورف��ع مستوى 
اخل��دم��ات وك��ذل��ك زي���ادة مستوى 

االمان والسالمة.
  وأف���اد احل��ص��ان ف��ي تصريح 
صحافي أن االفتتاحات اخلمس 
باملشروع تتضمن افتتاح دوار 
الطب النفسي الي دوار املستشفيات 
اجت��اه مدينه الكويت بطول ٦٠٠ 
متر؛ وافتتاح طريق املستشفيات 
من ح��دود العقد ه ط ١٦٦ بطول 
٦٠٠ متر؛ كذلك افتتاح الدائري 

الرابع مع ح��دود العقد ه ط ١٦٦ 
باجتاه دوار وزارة الصحة بطول 
٥٠٠ متر؛ باإلضافة إل��ى افتتاح 
من دوار من املستشفيات الي دوار 

مستشفى الصباح باجتاه مدينه 
الكويت املرحلة )٨( رامب؛ وافتتاح 
م��ن دوار مستشفى الصباح الي 
دوار اجل��اح��ظ ب��اجت��اه مدينة 

الكويت بطول ٨٠٠ متر مشيرا الى 
ان االفتتاحات اخلمس سوف تسهم 
ب��دوره��ا في احل��د من االختناقات 
املرورية في تلك املناطق التي تشهد 

كثافة م��روري��ة عالية على م��دار 
الساعة كونها تضم العديد من 
املستشفيات واملؤسسات احلكومية 
باالضافة ال��ى املناطق السكنية 

احمليطة بالطريق. 
  وت���اب���ع احل���ص���ان أن ق��ط��اع 
هندسة ال��ط��رق بتوجيهات من 
وزي��ر األش��غ��ال العامة املهندس 

ع��ب��دا ل��رح��م��ن امل���ط���وع مستمر 
ف��ي س��ي��اس��ة ال��ت��س��ل��ي��م اجل��زئ��ي 
ملشاريعه ل��الس��ت��ف��ادة القصوى 
منها ف��ي حتديث وتطوير شبكة 
الطرق على مستوى البالد مؤكدا 
ان ال��ق��ط��اع ت��س��ل��م ال��ع��دي��د من 
االج����زاء ف��ي مشاريعه املختلفة 
السيما ط��ري��ق اجل��ه��راء وطريق 
جمال عبدا لناصر والتي أحدثت 
نقلة نوعية وأسهمت في احلد من 
االختناقات امل��روري��ة واختصار 
املدد الزمنية التي كان يستغرقها 
املواطن واملقيم في السابق الفتا 
الى ان العام املالي اجلاري 2017 
/2018 س��وف يشهد العديد من 
االفتتاحات اجلزئية التي سوف 
تسهم بدورها في رفع كفاءة الطرق 
وزي��ادة معدالت االم��ان والسالمة 
عليها بالتنسيق والتعاون الكامل 
مع االدارة العامة للمرور والتي 
التألوا جهدا في سبيل تقدمي الدعم 

واملساندة لقطاع هندسة الطرق.
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لقطة جماعية للفائزاتيوسف مصطفى يتسلم درعا
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جمعية املهندسني
تطلق الدورات املجانية 

»كيف تبني بيتك«
 ان��ط��ل��ق��ت ف���ي جمعية 
املهندسني الكويتية أمس 
دورة ج��دي��دة م��ن دورات 
خ��دم��ة امل���واط���ن امل��ج��ان��ي��ة 
الهادفة الى توعيتهم بأسس 
وقواعد عملية بناء البيوت 
بشكل خاص، وكذلك اصدار 
التراخيص املطلوبة ومبا 
ي��ت��واف��ق وأن��ظ��م��ة وق��واع��د 

البناء. 
م���دي���ر ع�����ام اجل��م��ع��ي��ة 
امل��ه��ن��دس ح��س��ني ششتري 
أس��ع��دن��ا االق��ب��ال على هذه 
ال��دورات التي نقدمها خدمة 
منا للمواطنني وللجمهور 
كافة، الفتا الى أن اليوم األول 
لرئيس جلنة خدمة املواطن 
املهندس راش��د العنزي عن 
األع��م��ال امل��دن��ي��ة، وسيقدم 

املهندس حسني ميرزا دورة » أعمال التكييف » اليوم ) االثنني ( كما 
يحاضر يوم غد ) الثالثاء ( عن » أعمال الصحي »، وفي اليوم األخير 

يقدم املهندس خالد ملك برنامجا عن » اإلضاءة وترشيد الطاقة«،. 
وأكد ششتري أن املجال اليزال مفتوحا لهذه الدورات املجانية، 

وأن التسجيل يتم باحلضور الشخصي للجمعية. 

حسني ششتري 

فهد الصانع يسأل 
البلدية عن حقيقة 
األغذية املستوردة 

الفاسدة وتدوير املسؤولني 
وجه رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
فهد الصانع س��ؤاال ال��ى اجلهاز التنفيذي في 
بلدية الكويت ت��س��اءل م��ن خ��الل��ه ع��ن صحة 
اخلبر امل��ت��داول ح��ول دخ��ول كمية كبيرة من 
األغ��ذي��ة املستوردة الفاسدة ال��ى البالد دون 
فحص، إضافة الى ما مت من تنقالت ملسؤولني 
في إدارة األغذية املستوردة، متساءال ما اذا كان 
احلادثني مرتبطني ببعض وعلى اثره صدرت 

تلك القرارات.
وق���ال ال��ص��ان��ع ف��ي تصريح صحافي الى 
ان البلدية لم تعلن رسميا عن دخ��ول اغذية 
م��س��ت��وردة غير ص��احل��ة لإلستهالك اآلدم��ي 
الى الكويت بشكل رسمي في اآلون��ة األخيرة، 
مستغربا من عدم افصاح البلدية عن الكمية 

وأسباب دخولها وما اخللل فيها واخلطورة.
وب��ني ان��ه من ال��واض��ح ان هناك لقطا حول 
املوضوعني وعلى البلدية إيضاح األمور وعدم 
تركها للتكهنات واإلشاعات املقرضة، مشددا 
على ضرورة اصدار بيان من قبل اجلهاز ووضع 

النقاط على احلروف.
ومتنى الصانع ان تكشف البلدية عن هذا 
األمر ومحاسبة املقصرين فيه في حال كان األمر 
صحيحا، ومحاسبة املسؤولني املباشرين عن 
هذا املوضوع والذي بات حديث العامه دون نفي 

او تأكيد من البلدية.

م. أحمد احلصان

جانب من املشروع

خالل احتفالية نظمتها الهيئة حتت شعار »البيئة والتوعية املناخية«

السند: احتفال »الزراعة« بيوم األرض يجسد مساهمتها في احلفاظ على البيئة 
  أك���دت الهيئة ال��ع��ام��ة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية الكويتية 
أمس األحد أن احتفالها بيوم األرض 
يجسد مساهمتها في احلفاظ على 
البيئة م��ن خ��الل تنفيذ املشاريع 

الزراعية املختلفة.
 وق��ال نائب املدير العام للهيئة 
لشؤون الزراعة التجميلية املهندس 
غامن السند في كلمة خالل احتفالية 
نظمتها الهيئة مبناسبة يوم األرض 
حت��ت ش��ع��ار )ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��وع��ي��ة 
املناخية( إن االحتفال يؤكد استمرار 

دور الهيئة في احملافظة على البيئة.
 وأض���اف السند أن م��ن مظاهر 
اهتمام الهيئة بالبيئة إنشاء املزيد من 
احلدائق واملتنزهات وتوفير متنفس 
طبيعي بيئي للمجتمع واستخدام 
الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية 
باعتبارها أحد احللول البيئية الذكية 
الستخدامات الزراعة وإنارة احلدائق 

وممرات املشي والتنزه.
 وأوض������ح خ����الل االح��ت��ف��ال��ي��ة 
التي أقيمت برعاية وزي��ر األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون البلدية محمد اجلبري أن 
دور الهيئة وطبيعة عملها أوجب 
عليها االهتمام بالبيئة ومكوناتها 

بشكل دائم ومستمر للحفاظ عليها.
 وذكر أن الهيئة تهدف إلى توعية 
املجتمع بأهمية احملافظة على األرض 
م��ن م��خ��اط��ر ال��ت��ل��وث وم���ن أع��م��ال 
التدمير والتخريب واالس��ت��ن��زاف 
التي تتعرض لها امل��وارد الطبيعية 
بشكل عام وما يترتب على ذلك من 

تدمير لها.
 واستعرض بعض أعمال الهيئة 

ال��ت��ي ت��س��ه��م ف���ي حت��س��ني البيئة 
الكويتية منها إنشاء 139 حديقة 
ضمن مجموعة احل��دائ��ق اجلديدة 
مبختلف املناطق مشيرا الى وجود 
ن��ح��و 60 ح��دي��ق��ة ط���ور ال��دراس��ة 
والتصميم متهيدا لطرحها وتنفيذها 
في املناطق املستحدثة والساحات 

الترابية.
 وت��ط��رق ال��س��ن��د إل���ى امل��ش��اري��ع 

احلرجية التي نفذتها الهيئة على 
شكل أحزمه شجرية لتعمل كمصدات 
للرياح ولتثبيت التربة ووقف زحف 
الرمال إضافة الى مشاريع التجميل 
على الطرق اخلارجية والسريعة 
وال��ط��رق الداخلية التي تسهم في 

اضافة املنظر اجلمالي.
 ون�����وه ب��امل��ؤس��س��ات وال���ف���رق 
التطوعية واألفراد الذين يهتمون بهذا 

اجلانب البيئي من خالل تواصلهم مع 
الهيئة وتعاونهم للمساهمة املجتمعية 
عبر دعم مشاريع الزراعة التجميلية 

واالهتمام باحلدائق والشواطىء.
 من جانبها قالت الباحثة في إدارة 
البحوث واملشاتل الزراعية في الهيئة 
ال��دك��ت��ورة س��ارة العتيقي ف��ي كلمة 
مماثلة إن الهيئة تعتزم تنفيذ أكبر 
مشروع تعويضات بالعالم لزراعة 

خمس محميات نباتات فطرية على 
مساحة تقدر بنحو 10 في املئة من 

مساحة دولة الكويت.
 وأضافت العتيقي أن تلك احملميات 
ت��ت��وزع ف��ي مناطق أم قدير ووادي 
ال��ب��اط��ن وج���ال ال��ل��ي��اح والهوميلية 
واخل��وي��س��ات وذل���ك إلع���ادة تأهيل 
املناطق التي تضررت من آثار الغزو 

العراقي للبالد.
 وذكرت أن الهيئة ستقوم بزراعة 
35 مليون شتلة من النباتات الفطرية 
مشيرة الى أن )الزراعة( تضم أكبر 
بنك بذور لهذه النباتات في العالم في 

منطقتي العبدلي والوفرة.
 وك����ان ال��س��ي��ن��ات��ور األم��ري��ك��ي 
غايلورد نيلسون أول من أطلق )يوم 
األرض( باعتباره يوما بيئيا تثقيفيا 
وأق��ي��م للمرة األول���ى ف��ي 22 أبريل 
1970 وتنظم ي��وم األرض حاليا 

)شبكة يوم األرض(.
 وحتتفل ب��ي��وم األرض سنويا 
أك��ث��ر م��ن 175 دول���ة ح��ول العالم 
في حني تقيم بعض البالد احتفاال 
بأسبوع األرض وميثل يوم 22 أبريل 
ب��دء فصل الربيع ف��ي نصف الكرة 
األرضية الشمالي وفصل اخلريف 

في نصف الكرة األرضية اجلنوبي. 
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