
نظمت اجلمعية الكويتية 
لدعم املخترعني، بالتعاون مع 
املعهد العربي للتخطيط، حلقة 
نقاشية بعنوان )مرتكزات إعداد 
االستراتيجية الوطنية لالبتكار 
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي(، 
ومب��ش��ارك��ة ممثلني ل��ع��دد من 
اجل��ه��ات املعنية ف��ي ال��دول��ة، 
ب��ه��دف بحث متطلبات وضع 
وب��ن��اء استراتيجية وطنية 
لدعم االبداع واالبتكار في دولة 
الكويت، ومبا يسهم في حتقيق 

رؤية الكويت 2035م.
وأوض��ح��ت رئ��ي��س مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني ال��دك��ت��ورة فاطمة 
ال��ث��الب، إن احللقة النقاشية 
شهدت مشاركة ممثلني لعدد 
من اجلهات ذات العالقة بهذا 
ال��ش��أن، ه��ي امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
للتخطيط والصندوق الوطني 
ل���ل���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة وجامعة الكويت 
ووزارت���ي الشباب والتجارة 
ومعهد الكويت لألبحاث ومركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
وجل��ن��ه احل��م��اي��ه الفكريه في 
جمعيه احمل��ام��ني الكويتيه، 
وبتمثيل من املجلس البلدى، 
ومركز تدريب امللكيه الفكرية 
ال��ت��اب��ع مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون، 
وج��ام��ع��ه ال��ك��وي��ت للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واجل��ام��ع��ة 
األس���ت���رال���ي���ة، واجل���ام���ع���ة 
األمريكية، واجلمعية الكويتيه 
للتخطيط االستراتيجي، وعدد 
م���ن اجل���ه���ات وال��ش��خ��ص��ي��ات 

ذات االهتمام مبجال االبتكار 
واالختراع.

وذك����رت أن احل��ل��ق��ة تأتي 
إدراك���اً من اجلمعية الكويتية 
لدعم املخترعني لضرورة إيجاد 
ووض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ة وطنية 
للتشجيع على االبتكار واالبداع 
في مختلف املجاالت، مشيرة إلى 
ان احلاجة باتت ملحة إليجاد 
ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ملواكبة 

االحتياجات الالزمة لتحقيق 
رؤية الكويت اجلديدة  2035م، 
ولتحقيق رغبة حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
– حفظه الله ورع��اه، بتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

عاملي.
وأش���ارت إل��ى أن اجلمعية 
تسعى أيضاً إل��ى إيجاد مظله 

وط��ن��ي��ة الح��ت��ض��ان ال��ش��ب��اب 
الكويتي من املبدعني واملبتكرين 
باعتبارهم حجر األساس وعماد 
املستقبل في ظل التوجه العاملي 
نحو االقتصاد املعرفي، خاصة 
وأن الكويت لديها مجموعة 
مميزة من املبدعني واملبتكرين 
الذين حققوا اجن���ازات كبيرة 
على املستويني احمللي والعاملي.

وأوضحت أن املشاركني في 

احللقة النقاشية أجمعوا على 
ض����رورة اإلس����راع ف��ي وض��ع 
هذه االستراتيجية مبا يتوافق 
م��ع احتياجات دول��ة الكويت 
احل��ال��ي��ة وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، كما 
قدموا مجموعة من التوصيات 
الهامة في ه��ذا الشأن، أبرزها 
زي���ادة دع��م االبتكار واالب���داع 
في املجتمع واستحداث طرق 
وأساليب جديدة للتحفيز على 
االب�����داع، م��ع ض����رورة تكامل 
األدوار بني املؤسسات املعنية 

بهذا الشأن.
وبينت أن املشاركني أوصوا 
أيضاً بإنشاء صندوق لتمويل 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واالب��ت��ك��ار، 
وان����ش����اء م���رك���ز الح��ت��ض��ان 
وتطوير وتسريع االختراعات 
واالب���ت���ك���ارات، إض���اف���ة إل��ى 
ض��رورة تثقيف ونشر الوعي 
ب���االخ���ت���راع واالب���ت���ك���ار في 
املجتمع، وت��دري��س منهج أو 
مادة دراسية عن ريادة االعمال 
واالبتكار، فضاًل عن تشجيع 
ال��ق��ط��اع اخل���اص لالستثمار 
ودعم االبتكارات واالختراعات.

وأكدت د. الثالب أن اجلمعية 
ستعمل بالتعاون م��ع املعهد 
العربي للتخطيط على مراجعة 
وتنقيح التوصيات التي توصل 
إل��ي��ه��ا امل��ش��ارك��ني ف��ي احللقة 
وإعداد مذكرة متكاملة تتضمنها 
كافة، ومن ثم رفعها إلى اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا ال��ش��أن لبحث 
إمكانية تطبيقها على أرض 
الواقع، مؤكدة حاجة الكويت 

املاسة لهذه االستراتيجية.

اختصاصي أمراض اجلهاز الهضمي والكبد واملناظير 
فيصل الشطي ينضم إلى »املواساة«
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د. فيصل الشطي

نظمت حلقة نقاشية بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط 

الثالب: »دعم املخترعني« تعمل على إيجاد 
استراتيجية وطنية لدعم اإلبداع واالبتكار 

د. فاطمة الثالب في لقطة جماعية مع املشاركني
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أعلن مستشفى امل��واس��اة اجلديد عن انضمام 
اختصاصي أم���راض اجل��ه��از الهضمي والكبد 
واملناظيرالدكتور فيصل الشطي لعيادة اجلهاز 

الهضمي. 
وق��د عبر  د. الشطي ع��ن سعادته إلنضمامة 
ملستشفى املواساة اجلديد وقال بأن  كادر أطباء 
مستشفى املواساة  الذي يعد من أحد املستشفيات 
الرائدة في الكويت مبا يحظى به  من سمعة طيبة 
ليس على مستوى الكويت ولكن على مستوى 
منطقة اخلليج مضيفاً من خالل ما رأيته وأطلعت 
عليه ف��إن املستشفى مجهز على أعلى مستوى 
وب��أح��دث ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 

الطبية، وهذا دون شك يساعد الطبيب ويسهل عليه 
عمله، ويلبي  كافة متطلبات املرضى. 

يذكر أن د. الشطي حاصل على بكالوريوس 
ط��ب وج��راح��ة م��ن الكلية امللكية للجراحني في 
ايرلندا، البورد السعودي في األم��راض الباطنية 
)مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 
- ال��ري��اض(، وزمالة الكلية امللكية البريطانية 
ف��ي األم���راض الباطنية، باإلضافة إل��ى الزمالة 
االكلينيكية الكندية في أم��راض اجلهاز الهضمي 
والكبد واملناظير)جامعة بريتش كولومبيا - 
فانكوفر( وحاصل على الزمالة االكلينيكية الكندية 
في التنظير بالسونار واملناظير املتقدمة)جامعة 

ويسترن - لندن اونتاريو(.
من جانب آخ��ر يعتبر الدكتور الشطي خبير 
في ع��الج وتشخيص جرثومة املعدة، االرجت��اع 
احلمضي املريئي وقرحة املعدة واالث��ن��ي عشر، 
مرض كرونز والقولون التقرحي، متالزمة القولون 
العصبي، السيلياك )حساسية القمح( وأمراض 
الكبد املزمنة إلتهاب البنكرياس احل��اد واملزمن 
والكشف املبكر ألورام اجلهاز الهضمي )القولون 
وال��ك��ب��د وال��ب��ن��ك��ري��اس( ب��اإلض��اف��ة إل���ى اج���راء 
الفحوصات التالية كاملنظار املريء واملعدة واالثني 
عشر، معاجلة نزيف اجل��ه��از الهضمي، منظار 
القولون مع إزالة الزوائد اللحمية، كبسولة األمعاء 

الدقيقة وض��ع وإزال���ة بالون املعدة للتخسيس 
والقيام بعمليات التنظير بالسونار وأخذ عينات 

من أورام البنكرياس والكبد والغدد الليمفاوية
م��ن جانبها رح��ب��ت م��دي��رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء 
السيد بإنضمام الدكتور فيصل الشطي مؤكدة 
أنه من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة في 
مجال اإلختصاص وأن انضمامه إلى عيادة اجلهاز 
الهضمي واملناظير مبستشفي املواساة اجلديد يأتي 
انطالقا من حرص إدارة املستشفى على استقطاب 
الكفاءات الطبية واصحاب اخلبرات  املميزة في 

مختلف االختصاصات الطبية.

لدوره في ترسيخ التسامح

منتدى »تعزيز السلم« يكرم 
رئيس مركز الوسطية الكويتي 

د. عبد الله الشريكة بعد تكرميه

كرم امللتقى السنوي السادس ملنتدى )تعزيز السلم في املجتمعات 
املسلمة( أول أم��س رئ��ي��س م��رك��ز الوسطية الكويتي والداعية 
الدكتورعبدالله الشريكة ضمن مجموعة من الشخصيات التي تعمل 

على ترسيخ ثقافة السلم والتسامح.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي الفائزين ب� )جائزة احلسن بن علي 
للسلم الدولية( في أبوظبي التي مينحها املنتدى سنويا لشخصيات 
دولية لعبت أدورا بارزة في تعزيز وترسيخ قيم التسامح والسالم 

والوئام.
وقال الشريكة :إن تكرميه بهذه اجلائزة هو تكرمي للكويت التي 
جبل مجتمعها على تعزيز قيم التعايش والسماحة وثقافة السلم التي 

جتسد التعاليم السامية للدين االسالمي وشريعته السمحاء”.
وأهدى الشريكة هذه اجلائزة إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد )قائد العمل اإلنساني( ورائ��د الوسطية وداعمها،مضيفا 
أنه  لوال دعم سمو األمير وتوجيهاته السامية لنا، بعد فضل الله ملا 
حتققت هذه اإلجنازات بنشر الوسطية وتعزيزها ومحاربة الطائفية 

والتطرف بشتى صوره”.
وأكد أهمية نشر ثقافة الوسطية واالعتدال خصوصا عند املراهقني 
والشباب واتباع القيم اإلسالمية من نصوص القرآن الكرمي والسنة 

النبوية والتصدى لكافة أشكال الغلو والفكر املنحرف.
وأع��رب عن الشكر والتقدير ل��إم��ارات قيادة وحكومة وشعبا 
والقائمني على املنتدى واللجان املنظمة وكل من ساهم بهذا التكرمي 

على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال والتنظيم املميز.

الناصر: »املوروث الشعبي« يجسد تالحمًا خليجيًا مبكرمة أميرية سامية

قرية صباح األحمد التراثية تعلن عن فعاليات 
متعددة لروادها اجلمعة والسبت

دع��ت اللجنة املنظمة ملهرجان 
امل����وروث الشعبي اخلليجي في 
قرية الشيخ صباح األحمد التراثية 
امل��واط��ن��ني واملقيمني وأب��ن��اء دول 
مجلس التعاون اخلليجي إلى حضور 
فعاليات القرية التراثية التي ستقدم 
يومي اجلمعة والسبت، وتتضمن 
ع��دة ب��رام��ج وأن��ش��ط��ة ومسابقات 
وجوائز وسحوبات، وستنطلق بدء 
من الساعة الثانية ظهرا وتستمر إلى 

الساعة السابعة مساء.
وق��ال الشيخ صباح فهد الناصر 
رئيس جلنة املسابقات في مهرجان 
امل����وروث الشعبي اخلليجي في 
تصريح صحفي إن املهرجان يجسد 
أص��ال��ة وت��اري��خ وع��ب��ق امل���وروث 
الشعبي، وقبلة للتواصل بني أبناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي، الفتا 
إل��ى أن تلك األه���داف التي حتققت 
ج��اءت مبكرمة سامية من صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ال��ص��ب��اح، وال����ذي ي��ح��رص سموه 
الكرمي على استمرارية هذا املهرجان 
ال����ذي ي��ع��ي��د إح��ي��اء ت����راث اآلب���اء 
واألج��داد، بتوجيهات وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
الصباح، وجهود املشرف العام على 
القرية املستشار في الديوان األميري 
محمد ضيف الله شرار، ومدير القرية 

سيف الشالحي.
وأض�����اف أن امل���ه���رج���ان شهد 
مشاركة متسابقني م��ن كافة دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي وف��ي 
جميع املسابقات، مشيرا إلى انطالق 
م��س��اب��ق��ة األغ���ن���ام ال��ت��ي ستختتم 
منافساتها في الثالثني من الشهر 
اجل��اري في مسابقة “مزاين مراح 
النعيم 30 رأس”، الفتا إلى أنه مت 
تتويج عدة فائزين في فئات متعددة 
من مسابقة األغ��ن��ام بينها “مزاين 

مراح العوارض”، و”مزاين الفحل 
العارضي”، و”فردي الريش”، 
و”جذعات وإن��ت��اج العوارض”، 

و”الفحل العارضي املالوين”.
وأش��ار الناصر إلى أن منافسات 
مسابقة اإلبل بكافة فئاتها ستنطلق 
بدء من الثاني من شهر يناير املقبل 
ف��ي مسابقة اإلب���ل ف��ئ��ة “فرديات 
املجاهيم”، كاشفا إن املسابقة سجلت 
أرق��ام مشاركة الفتة من املواطنني 
وأب���ن���اء دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث تشهد مسابقة 
“هجيج االبل” 105 مشاركا، و 44 
مشاركا في مسابقة “اإلبل مجاهيم 
ف��ردي جذعة وما وما فوق”، و 86 
مشاركا في مسابقة “اإلبل وضح 
فردي” وغيرها املسابقات األخرى، 
الف��ت��ا إل���ى أن م��س��اب��ق��ة ال��ص��ق��ور 
ستنطلق في اخلامس عشر من الشهر 

اجلاري. 

قرية الشيخ صباح األحمد التراثيةالشيخ صباح فهد الناصر يتوج الفائزين في مسابقة األغنام

مقتنيات تراثية

جانب من احللقة النقاشية

افتتح معهد دسمان للسكري 
ال��ذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مختبر الصحة 
املكانية GeoHealth مؤخراً، 
بحضور الدكتور قيس الدويري 
املدير العام للمعهد، وجوناثان 
جيلبرت، سفير أستراليا لدى 
ال��ك��وي��ت وق��ي��ادات م��ن وزارة 
ال��ص��ح��ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للمعلومات املدنية  والعديد من 

الضيوف الكرام.
وخ����الل االف���ت���ت���اح، ص��رح 
ال��دك��ت��ور ال��دوي��ري أن “معهد 
دسمان للسكري يفخر بافتتاح 
مختبرا للصحة املكانية للتعامل 
مع مرض السكري في الكويت 
وتقدمي حلول مبتكرة تركز على 
الوقاية املتكاملة واملعلومات 
الصحية، منتهزاً هذه الفرصة 
لتقدمي جزيل الثناء والعرفان 
ل������وزارة ال��ص��ح��ة خ��ص��وص��اً 
لتمويلها لهذا املشروع وكذلك 
للهيئة العام للمعلومات املدنية 
لتعاونهم املستمر ودعمهم 

البناء”.

ح��ي��ث ق���ام مختبر الصحة 
امل��ك��ان��ي��ة ف���ي م��ع��ه��د دس��م��ان 
 Geohealth Lab للسكري
ببناء بنية حتتية تقنية شاملة 
ت���دم���ج ال��ب��ي��ان��ات ال��ص��ح��ي��ة 
واإلداري��ة مع البيانات البيئية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل���ادي���ة لدعم 
األبحاث الوبائية املكانية لفهم 

مرض السكري والوقاية منه.
وي���ع���د ه����ذا امل��خ��ت��ب��ر أول 
مركز لبحوث الصحة املكانية 

امل��رك��زة في املنطقة مع القدرة 
على تطبيق علم األوبئة املكانية 
وتطوير املعرفة وفهم الدوافع 
امل��ك��ان��ي��ة مل���رض ال��س��ك��ري في 
ال��ك��وي��ت. حيث مي��ّك��ن املختبر 
م��ن تطوير منهجيات جديدة 
للحفاظ على تدخالت فعالة في 
مجال الصحة العامة والرعاية 
الطبية في الكويت، والتي تعد 
ج��زًءا من رسالة ومهمة املعهد 

خلدمة الكويت وسكانها.

معهد دسمان للسكري يفتتح
مختبر الصحة املكانية

لقطة جماعية للمشاركني في افتتاح املختبر

زكاة الرميثية: ساعدنا قرابة
16 ألف أسرة متعففة داخل الكويت   

ت��ك��ث��ف جمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ج��ه��وده��ا 
اإلنسانية الرائدة داخ��ل الكويت ملساعدة األسر 
املتعففة وتوفير سبل احلياة الكرمية للمعوزين 
وفي هذا السياق قال مدير زكاة الرميثية التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية سلمان القحطاني: قدمنا 
مساعدات استفاد منها قرابة 16 ألف أسرة داخل 
الكويت منذ  التأسيس عام 1992وذلك  من خالل 
مشروع رعاية األسر املتعففة.  وأوضح القحطاني 

إلى أن املساعدات تنوعت ما بني املادية والعينية، 
واألولوية كانت لألسر التي توفي عائلها أو مرض 
مرضاً يقعده عن العمل، ثم لألسر ذات الداخل 
احملدود التي تواجه صعوبة في توفير أساسيات 
احلياة ألطفالها من مأكل وملبس وتعليم. ونحرص 

على مراعاة خصوصية وكرامة األسر.
مؤكداً أن اللجنة لديها عشرات األسر التي تنتظر 

في طابور املساعدات، 


