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ــت جــامــعــة الــكــويــت ممثلة مبركز  ــام أق
دراســات وأبحاث املــرأة أمس االثنني ملتقى 
املــــرأة الــتــاســع بــعــنــوان )تطبيق الــهــدف 
اخلامس من التنمية املستدامة..اإلجنازات 
والتحديات على الصعيد اإلقليمي( بالتعاون 
مع البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ويستمر 

ثالثة أيام.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
وزيــرة املالية بالوكالة راعية امللتقى مرمي 
العقيل فــي كلمتها االفتتاحية إن امللتقى 
يــأتــي فــي إطـــار الــتــعــاون الوطني بتنفيذ 
الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة 
بــشــأن متكني املـــرأة الـــذي تــقــوده األمــانــة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
بالتعاون مع مركز دراســات وأبحاث املرأة 
بجامعة الكويت وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني 

اجلنسني ومتكني املرأة.
وأضــافــت العقيل أن هــذا املــشــروع يأتي 
انطالقا من رؤية صاحب السمو أمير البالد 
ــة 2035 وخطة  واستجابة لتحقيق رؤي
التنمية اخلاصة بالكويت اجلديدة الفتة إلى 
أن املشروع يقدم منهاج عمل مبتكر لتعزيز 

الكوادر احمللية.
ـــدت أن مــشــروع دعــم متكني املــرأة  وأك
الكويتية حقق جناحات في مجاالت عدة 
منها املجال السياسي واالقتصادي واحلد 
من العنف ضدها إضافة إلى اجلهود املبذولة 
إلشراك مؤسسات أكادميية لتعزيز مشاركة 
الشبان والشابات ليكونوا شركاء في صنع 
القرار إلى جانب االستفادة من خبرات من 

سبقوهم في املجاالت املختلفة.
وأوضحت أن مشاركة النساء في القوى 
العاملة بالكويت من أعلى النسب في املنطقة 
لكن النساء يواجهن قلة التمثيل في املناصب 
العليا في القطاعني العام واخلاص مشيرة 
ــى أن نسبة النساء فــي شغل املناصب  إل
القيادية بالقطاع احلكومي تبلغ 13 في املئة 

في حني تبلغ 15 في املئة بالقطاع اخلاص.
ــــادت بـــأن حــكــومــة الــكــويــت تسعى  وأف
إلــى بلوغ املـــرأة مناصب قيادية باملجال 
االقتصادي من خالل تشجيع الشركات على 
التوقيع وتأييداملبادئ املعنية بتمكني املرأة 
وهذه املبادئ تأتي كمبادرة من هيئة االمم 
املتحدة للمرأة واالتفاق العاملي لالمم املتحدة 

لتدريب الشركات على تطوير خطط عمل 
لتنفيذ هذه املبادئ العاملية.

وقالت العقيل: إن إحــدى النتائج املهمة 
للمشروع هي زيادة عدد الشركات الكويتية 
املوقعة على املبادئ املعنية بتمكني املــرأة 
مبــقــدار ثــالثــة أضــعــاف عــددهــا منذ بداية 
املشروع متضمنة شركات كبرى في القطاع 

اخلاص.
من جانبها أكدت نائبة مدير برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي للدول العربية سارة بول 
في كلمتها عن هيئة األمم املتحدة إن االلتزام 
بأجندة 2030 لــألمم املتحدة أصبح أقوى 
من أي وقت مضى وسط التقدم الذي يحرزه 

العالم مبجال متكني املرأة مبينة أن النساء 
يتقدمن كقائدات كما أن معدالت التعليم 

للنساء في تصاعد مستمر.
وأشارت بول إلى أن هناك ثالثة مجاالت 
عمل رئيسية حتــرص األمم املتحدة على 
املضي قدما فيها لدعم املــرأة األول منها هو 
التمكني االقتصادي للمرأة سواء كان ذلك في 
القطاعات التقليدية او السعي إلى االبتكار 

لتحقيق التقدم في كل مجاالت احلياة. 
وذكرت أن املجال الثاني يتمثل باملشاركة 
السياسية ويتولى برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي تقدمي الدعم للمشاركة السياسية 
للمرأة في جميع أنحاء املنطقة كما يشارك 

فــي إطـــالق شبكة جــديــدة مــن الــنــســاء في 
االنتخابات وأخيرا السعي الى العدالة بني 

اجلنسني.
وبينت أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
يعمل مع الشركاء الوطنيني لوضع معيار 
شامل للقوانني والسياسات التي تؤثر على 
متكني املرأة واحلماية من العنف في البلدان 

املختلفة.
من ناحيتها رحبت رئيسة مركز دراسات 
وأبحاث املــراة الدكتورة لبنى القاضي في 
كلمتها بجميع املشاركني واألكادمييني من 
داخل الكويت وخارجها موضحة أن متكني 
املـــرأة يعود بالنفع على كــل املجتمع وال 

يقتصر على املرأة فقط.
وأضافت القاضي أنه مت اختيار عنوان 
امللتقى ملــا لــه مــن أهمية يجب مناقشتها 
لتحقيق التنمية املستدامة وسط الدور البارز 
للمرأة العربية فــي كــل القطاعات مؤكدة 
ضرورة اندماج املرأة في عملية صنع القرار 

لتقدم أي مجتمع.
وبينت أن األهـــداف الرئيسية للملتقى 
ــــدروس املستفادة  تتمثل فــي مناقشة ال
وعناصر النجاح الرئيسية للتغلب على 
ــرأة  السياسات الــتــي حتــد مــن مشاركة امل
فــالــنــســاء فــي املنطقة الــعــربــيــة يواجهن 
مجموعة واسعة من التحديات مبا في ذلك 

العنف ضــدهــا والــظــلــم القانوني ونقص 
التمثيل السياسي وانخفاض مستويات 

التمكني االقتصادي.
وقــالــت القاضي إن امللتقى يسعى إلى 
حتديد األولــويــات الرئيسية للتعاون مع 
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة في تنفيذ 

التنمية املستدامة باملستقبل.
وأشــــارت إلـــى أن امللتقى يعنى كذلك 
بتصميم خريطة طريق للشراكة من أجل 
برنامج إقليمي بالتعاون مع اجلهات املعنية 
محليا وإقليميا لالستفادة من تبادل اخلبرات 
على تنفيذ الــهــدف اخلــامــس مــن التنمية 

املستدامة والعمل على متكني املرأة إقليميا.

أيام ثالثة  ويستمر  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  مع  بالتعاون  تنظمه 

»التنمية املستدامة« في ملتقى املرأة التاسع بجامعة الكويت

شاركت الكويت في مهرجان األردن املسرحي 
بدورته ال26 بالعمل الفني )درس( الــذي تألأل 
جنومها الشباب في سماء مسرح املركز الثقافي 

امللكي في ثالث أيام املهرجان.
وقدم جنوم العمل عرضا فنيا راقيا ومنسجما 
تخلله مناذج واقعية حلاالت إنسانية »وصولية« 
تعيش صراعات نفسية وتبثها في املجتمع كما لم 
يخل من إسقاطات تتعلق بالفساد اإلداري وتقدمي 
املصالح الشخصية على املصلحة املجتمعية 

ترجمت ضمن قالب تراجيدي ممزوج بالكوميديا.
مــن جانبه أكــد األمــني الــعــام املساعد لقطاع 
الفنون فــي املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب د. بدر الدويش أهمية املشاركة الكويتية 
في املهرجان واحلرص على دعم احلركة املسرحية 
الشبابية، الفتا إلــى أن املجلس الوطني كافأ 
القائمني على العمل املسرحي )درس( بعد فوزه 
بجوائز محلية بالترشيح للمشاركة اخلارجية 
في مهرجان األردن املسرحي أحد أهم املناسبات 
الفنية على مستوى املنطقة، مشيرا إلى أن هذا 
الترشيح يأتي انطالقا من استراتيجية املجلس 

في دعم املنتج احمللي ورعاية املواهب الشبابية 
وصقلها عبر املشاركات اخلارجية املعتمدة على 

خارطة املهرجانات العربية البارزة.
وشــدد الدويش على احلــرص على استقطاب 
شريحة املوهوبني والكفاءات الفنية من مخرجات 
معهدي الفنون املوسيقية واملسرحية وتوفير 
ورش عمل ومشاركات محلية وخارجية ضمن 
مسارات متنوعة لتنشيط احلرة الفنية في البالد، 
الفتا إلى أن املسرح نافذة مهمة لطرح القضايا 
اجلـــادة واجلــريــئــة ضمن قــوالــب فنية ونقدية 
مختلفة، وإن خشبة املسرح بإمكانها إحداث تغيير 
في املجتمعات باعتبار املسرحيني من الطبقة 
املثقفة والــقــارئــة للتطورات املجتمعية محليا 
وعامليا ما يجعلهم قــادرون على تشخيص حالة 
املجتمع وواقعهم ومحاكاة شؤونهم عن طريق 
عروضهم املسرحية. وذكر الدويش أن مهرجان 
األردن املسرحي بدورته ال26 يعد ملتقى مهما 
للمسرحيني باختالف تخصصاتهم ومدارسهم 
الفكرية والعملية لتبادل التجارب واآلراء وتعزيز 

احلركة املسرحية العربية.

فرقة اخلليج العربي قدمت عرض 
»درس« في مهرجان األردن املسرحي

ــر  ــدي حتــــت رعــــايــــة وحــــضــــور م
جامعة الكويت أ.د. حسني األنصاري 
وبحضور كل من رئيس هيئة البحرين 
ــــار الشيخة مــي بنت  للثقافة واآلث
محمد بــن إبــراهــيــم اخلليفة، ومدير 
مــؤســســة الــكــويــت لــلــتــقــدم العلمي 
ــديــن ومجموعة  د.عـــدنـــان شــهــاب ال
مــن املــســؤولــني فــي جامعة الكويت 
ومعهد األبحاث واجلامعات والهيئات 
العلمية بدولة الكويت، أقامت جامعة 
الــكــويــت ومــؤســســة الــكــويــت للتقدم 
العلمي بالتعاون املنظمة األوروبية 
لألبحاث النووية CERN، ومركز 
أبــحــاث فيزياء اجلسيمات األولــيــة، 
املتفرع من مركز الشيخ إبراهيم آل 
خليفة للثقافة والبحوث، »معرض 
سيرن فــي الــكــويــت«، والـــذي انطلق 
يوم االثنني 2019/11/11 ويستمر 
حتى 19 يناير2020، في مبنى أ. د. 
فايزة اخلرافي بكلية العلوم بجامعة 
الكويت- اخلالدية، حيث يقدم املعرض 
للزوار العالم الرائع للجسيمات األولية 
والقوى األساسية وأســرار الكون، من 
خالل شاشات تفاعلية وتقنيات عالية 

اجلودة.
ورحـــب مــديــر جامعة الكويت أ.د 
حسني األنصاري بالضيوف الكرام من 
خــارج الكويت وباحلضور األفاضل 
من األساتذة والباحثني وأبنائه طلبة 
وطالبات جامعة الكويت، مؤكدا حرص 
جامعة الكويت على حتسني جــودة 
التعليم اجلامعي والبحث العلمي 
اللذان يعدان الركيزتان األساسيتان 

لضمان التنمية والــتــقــدم واالرتــقــاء 
باملجتمع.

وأضــاف أ.د األنــصــاري أن افتتاح 
مــعــرض ســيــرن يشكل ثــمــرة تعاون 
وثيق بني جامعة الكويت ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومركز ) إبحث 
( املتفرع من مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في 
البحرين، واملنظمة األوروبية لألبحاث 
ــرن(، ويــأتــي املعرض  ــي الــنــوويــة )س
تزامنا مع تقدم جامعة الكويت بطلب 
العضوية الكاملة في إحدى التجارب 
ــي املنظمة األوروبــيــة  الــرئــيــســيــة ف
لألبحاث النووية - جتربة الكاشف 
CMS بــدعــم مــن مــؤســســة الكويت 
للتقدم العلمي، وذلــك في إطــار سعي 

ــدؤوب لتعزيز مشاركتها  اجلامعة ال
في األبحاث الدولية وإنتاج املعرفة 

وتطوير التكنولوجيا.
وأشــــار إلـــى أن الــعــضــويــة تهدف 
إلتاحة الفرص للباحثني في جامعة 
الــكــويــت لالستفادة مــن االبــتــكــارات 
ــادرات العلمية التي  واخلــبــرات واملــب
توفرها املنظمة واملساهمة فيها، السيما 
من مسرعات اجلسيمات وغيرها من 
البنى التحتية الالزمة لبحوث فيزياء، 
كما تهدف لالستفادة من جهود املنظمة 
في املشاريع البحثية املقترحة لكليتي 
العلوم والهندسة والــبــتــرول، فضال 
عن تدريب طلبة الدراسات العليا في 
التخصصات ذات الصلة كالفيزياء 
النظرية وهندسة بناء وصيانة أجهزة 
الكشف املعقدة، وتقنية املعلومات 
لتطوير برمجيات ملعاجلة البيانات 
الــكــبــيــرة.  وبـــني أن املــعــرض يهدف 
ــاء هيئة  ــض ــن أع لتعريف الــــزوار م
التدريس والباحثني والطلبة واجلمهور 
باجلهود البحثية التي تنفذها املنظمة، 
وتعزيز الشغف واإللهام لدى الزوار، 
وتشجيع دراســـة الفيزياء احلديثة 
في املــدارس، باإلضافة لتحفيز الطلبة 
على مواصلة تخصصاتهم العلمية 
في دراســـات أصــل الكونر واملكونات 

األساسية للمادة. 
ــاري جميع اجلهات  ــص وشــكــر األن
الثالث الداعمة لهذا املعرض الذي قدم 
ــارب العلم البحثية  لـــزواره أكبر جت
ونافذة على العالم الرادع للجسيمات 

األولية وأسرار الكون.

من جانبه أشاد املدير العام ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب 
الدين بهذا املعرض في رحاب جامعة 
ــذا التعاون الــدولــي بني  الكويت، وه
جامعة الــكــويــت ومــؤســســة الكويت 
للتقدم العلمي واملنظمة األوروبــيــة 
لألبحاث سيرن والتي تعد منوذجا 
مثاليا للتعاون العاملي في مجال البحث 
العلمي وفي أسرار الكون والتطبيقات 

العلمية
وأضــاف شهاب الدين أن املعرض 
ــزء مــن سلسلة مــن األنشطة  ــو ج وه
العلمية لفيزياء اجلسيمات األولية التي 
تقام في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي، ويهدف املعرض إلى تعريف 
الزوار من الطلبة واملعلمني واجلمهور 
العام باجلهود البحثية التي تنفذها 
املنظمة األوروبية لألبحاث النووية 
ــا أعــربــت رئيس  ــدوره ــرن(. وب ــي )س
هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة 
مي بنت محمد بن إبراهيم اخلليفة عن 
سعادتها بتواجدها في دولة الكويت 
ــي جامعة الكويت حتــديــدا كــأول  وف
ــرض سيرن  ــع مــحــطــة تستضيف م
لألبحاث العلمية، مؤكدًة أن اخلليج 
العربي متكامل في دعم مبادرات البحث 
العلمي التي تقدمها املؤسسات األهلية 
واحلكومية، وأشارت اخلليفة أن هذه 
التجربة الفريدة ماهي إال دعوة لفتح 
نوافذ العقول والقلوب لتلقي املعلومات 
والثقافة ومــحــاربــة اجلهل بآخر ما 
تــوصــل لــه العلم بالعقود األخــيــرة 

ونهضة أوطاننا مبا يتوصل له األبناء.

»التقدم العلمي« وجامعة الكويت تفتتحان معرض »سيرن في الكويت«

األنصاري: جودة التعليم اجلامعي والبحث العلمي ركيزتان 
أساسيتان لضمان التنمية والتقدم واالرتقاء باملجتمع

الوزيرة مرمي العقيل تتقدم احلضور

د. حسني األنصاري متحدثاً

العقيل تتسلم درعاً تذكارية

جانب من احلضور هند الصبيح تقدم درعاً تذكارية إلى سارة بول
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تتمات

يناقشهما املجلس
ويليه بحسب جدول األعمال ، االستجواب 
املوجه من العضو ريــاض العدساني إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
ويتضمن مــحــوراً واحـــداً بشأن  استغالل 
ــر سلطته مبــمــارســات غير سوية  ــوزي ال
مما يــدل على التفريط باملسؤولية وعدم 
االكتراث لآلثار السلبية لهذا االستغالل على 
الوزارة والذي ميس بشكل قطعي باملصلحة 

العامة .

18 مليار دوالر
فيما يتعلق باالعفاء الضريبي وتشجيع 
االستثمار واالستثمار املباشر وغيرها من 
االتفاقيات. من جهته قال رئيس هيئة تشجيع 
االستثمار األردنــيــة خالد الــوزنــي ان الكويت 
من أكثر دول العالم استثمارا في االردن في 
قطاعات التعدين والعقار واملصارف والطاقة 
مبينا ان الهدف من الزيارة هو عرض الفرص 
االستثمارية املتوفرة في السوق االردنــي فيما 

يتعلق باملدن الصناعية والسياحية.

تتمات


