
حرصا من كلية العمارة في 
جامعة الكويت على التطوير 
امل��س��ت��م��ر ل��ارت��ق��اء بالعملية 
التعليمية والبحثية وسعيا 
منها لرفع ك��ف��اءة أع��ض��اء هيئة 
تدريسها وطلبتها إلع��داد جيل 
جديد يلبي متطلبات سوق العمل 
وخدمة املجتمع، فقد نظمت الكلية 
ورشة عمل حتت عنوان »تشجيع 
البحث العلمي وتبادل املعرفة« 
بهدف استكشاف دور معرض 
ال��ه��ن��دس��ة امل��ع��م��اري��ة كوسيلة 
إلنتاج املعرفة، مبشاركة أعضاء 
هيئة التدريس في كلية العمارة 
وط��ل��ب��ة املاجستير ومصممي 
امل��ع��ارض ف��ي املجلس الوطني 
للثقافة وال��ف��ن��ون واملعماريني 
العاملني ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص، 
وذلك في قاعة العرض في احلرم 

اجلامعي - العديلية.
حيث كانت املقدمة مع عميد 
كلية ال��ع��م��ارة د. ع��م��ر خطاب 
وال��ع��م��ي��د امل��س��اع��د ل��ل��ش��ئ��ون 
األك��ادمي��ي��ة د. أسيل ال��رق��م، أما 
امل��ت��ح��دث��ون ف��ي ال��ورش��ة فهم: 
امل��ع��م��اري��ة زه�����رة ع��ل��ي ب��اب��ا 
وامل��ع��م��اري ح��ام��د بوخمسني 
للحديث عن دور املنسق، وحتدث 
عن دور األكادميي د. عادل املؤمن 
ود. شيخة امل��ب��ارك��ي، أم��ا دور 
امل��م��ارس فقد حت��دث املعماري 
ن��اج��ي م��وج��ي��س وامل��ع��م��اري��ة 
عائشة الصقر، فيما شارك املقيم 
ل��ب��رن��ام��ج ماجستير ال��ع��م��ارة 
البروفسور فرانسيسكو سانني 
من جامعة اململكة املتحدة بجميع 
املواضيع املطروحة خال ورشة 
العمل ومتت االستفادة من آرائه 
وخبراته. وبدورها قالت العميد 
املساعد للشئون األكادميية في 
كلية العمارة د. أسيل الرقم أن 
كلية العمارة بجامعة الكويت 
استضافت ه��ذه ال��ورش��ة التي 
ت��ه��دف إل���ى ف��ه��م دور اإلن��ت��اج 
ال��ب��ح��ث��ي م���ن خ���ال ال��وظ��ائ��ف 
الثاث للمعرض املعماري: وهي 
املنسق كمسهل ومنظم للمحتوى 
واملوضوع، واألكادميي كمشارك 
ن��ش��ط ح���ي���ث  ي��ت��م اس��ت��ي��ع��اب 
اخلطاب النقدي واملعرفة النظرية 
والعملية ، واملمارس كإطار عمل 
من خال النقاش النقدي،  مبينة 

أنهم ألقوا الضوء كذلك على 
إمكانات املعرض املعماري 
في تعزيز تبادل املعرفة وسد 
الفجوة من اجلانب األكادميي 
والتنظيم واملمارسات املهنية 

في مجال الهندسة املعمارية.
واعتبرت د. الرقم البحث 
ال��ع��ل��م��ي رك���ي���زة التنمية 
والتقدم ورك��ن اس��اس��ي من 
أرك����ان امل��ع��رف��ة االنسانية 
ب��ك��اف��ة م��ج��االت��ه��ا، وق��ال��ت 
إن��ه نتيجة ل���إدراك الواعي 
ل��ل��دور ال���ذي يلعبه البحث 
العلمي في النهوض بالدول، 
قامت العديد من اجلامعات 
العاملية ب��إع��ادة النظر في 
بنائها الوظيفي والتنظيمي 
ليصبح البحث العلمي ليس 
مجرد إحدى املهام والوظائف 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، ب���ل ال��وظ��ي��ف��ة 
احملورية لها، إدراك��ا منها أن 
الدور الذي ميكن أن تقوم بها 
اجلامعات في البحث العلمي 
ميكن أن ي���ؤدي إل��ى تنمية 

اجتماعية واقتصادية وثقافية 
للدول والعالم أجمع.

وأك���دت د. ال��رق��م على أهمية 
توحيد اجلهود لارتقاء باملنتج 
البحثي، والسعي خللق بيئة 
م��ح��ف��زة وداع��م��ة لبحث علمي 
متميز يحقق ريادة علمية وتنمية 
م��س��ت��دام��ة ت��رت��ق��ي باملجتمع، 
مشيرة إلى ضرورة إزالة الفجوة 
ب��ني ال��ب��ح��ث العلمي وم��ج��االت 
ت��ط��ب��ي��ق��ه، وحت��ق��ي��ق التنسيق 
الكامل بني املؤسسات البحثية 
وق��ط��اع��ات ال���دول���ة املختلفة، 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات مب��ا يوحد 
اجلهود ويدعم األداء واإلجن��از. 
وأوض��ح��ت أن م��ح��ور املعرفة 
واالب��ت��ك��ار والبحث العلمي في 
االستراتيجية له ثاثة أه��داف 
رئيسة هي تهيئة بيئة محفزة 
لتوطني وإنتاج املعرفة، تفعيل 
وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام وط��ن��ي متكامل 
لابتكار، وربط تطبيقات املعرفة 
ومخرجات االبتكار بأولويات 

اخلطة القومية للدولة.
وتابعت أن هذا احملور يعتمد 
على تنفيذ مجموعة من البرامج 
تتمثل ف��ي م��راج��ع��ة وت��ط��وي��ر 
ال��ق��وان��ني وال��ت��ش��ري��ع��ات ذات 
الصلة بتمكني املعرفة واالبتكار، 
وتطوير وإع��ادة هيكلة منظومة 
املعرفة واالبتكار، باإلضافة إلى 
تبني برنامج شامل لغرس ثقافة 
االبتكار واملعرفة في املجتمع، 
وك��ذل��ك تطوير ب��رن��ام��ج شامل 
لتحفيز ال��ش��رك��ات الصغيرة 
واملتوسطة على االبتكار، وأخيًرا 
تفعيل ال��ش��راك��ة ب��ني ال��دول��ة 
والقطاع اخلاص في دعم وحتفيز 

االبتكار.
وب��ي��ن��ت د. ال��رق��م أن هناك 
مجموعة من التحديات تواجه 
محور املعرفة واالبتكار والبحث 
العلمي منها حتديات مؤسسية 
مثل تداخل القوانني والتشريعات 
وع������دم ت����واك����ب اإلج��������راءات 
والتعديات التشريعية لتفعيل 
قوانني البحث العلمي، وتداخل 
االخ���ت���ص���اص���ات م���ع اجل��ه��ات 
الوطنية األخ���رى ف��ي امل��ج��االت 
املتعلقة بالبحث العلمي، وهناك 
حتديات اقتصادية كعدم تناسب 
التمويل املُ��ت��اح لقطاع البحث 
العلمي مقارنة باملعايير الدولية 
وباالحتياجات احمللية، وضعف 
االنفاق على البحوث والتطوير، 
ك��م��ا ي���وج���د أي���ًض���ا حت��دي��ات 
اجتماعية مثل ضعف الوعي لدى 
األف��راد واملؤسسات والقطاعات 
املختلفة بدور البحث العلمي في 
التصدي للمشكات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية املختلفة. 
وقالت إن النقاش ال��ذي شهدته 
الورشة وما أعقبه من توصيات 
أم�������ران م���ه���م���ان ج�����دا س����واء 
للجامعة او للجهات البحثية 
والعلمية، الفتة إل��ى اجلامعة 
خ��ط��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة 
تعنى باالبتكار وري��ادة االعمال 
والتواجد العاملي واحلرص على 
تعزيز اجلودة، مؤكدة على أهمية 
استمرار تلك اللقاءات وال��ورش 
املثمرة وذلك ألهميتها في تطوير 
واالرتقاء في مجال البحث العلمي 
بكلية العمارة في جامعة الكويت 
بالشكل ال��ذي يعمل على إعاء 

اسم صرح جامعة الكويت عامليا.

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أن الوزارة بصدد طرح مستشفى 
اجلهراء اجلديد للتشغيل من قبل إدارة 
أجنبية حسب املعايير العاملية والضوابط 

التي وضعتها الوزارة.
وق����ال ال��ش��ي��خ ب��اس��ل ال��ص��ب��اح في 
تصريح للصحافيني على هامش تدشني 
املرحلة األول��ى للمدينة الطبية ملستشفى 

اجلهراء اجلديد: إن هذا املستشفى يضم 
أقسام النساء وال��والدة واألطفال اخلدج 
والعمليات والعيادات ويشمل مراجعة 
270 مريضا ف��ي ال��ع��ي��ادات اخلارجية 
وإجراء 120 سونارا للمرضى إلى جانب 
أرب��ع والدات ب��واق��ع والدت���ني طبيعيتني 

ومثلهما قيصرية.
واشار إلى أنه بافتتاح املرحلة األولى 

يكون مت تشغيل 20 باملئة من مستشفى 
اجلهراء، الفتا إلى أنه خال املراحل التالية 
سيتم افتتاح مبنى اجلراحات واملرحلة 

األخيرة من مبنى الباطنية.
من جانبه تقدم مدير منطقة اجلهراء 
الصحية الدكتور ب��در العنزي بالشكر 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد على ه��ذه الهدية الثمينة ألهالي 

محافظة اجل��ه��راء املتمثلة ف��ي مدينة 
اجلهراء الطبية، مؤكدا أن وحدة األمومة 
استقبلت عددا من احلاالت التي مت نقلها من 

املستشفى القدمي.
وأض���اف أن املرحلة األول���ى تضمنت 
مركز األمومة واألطفال اخلدج إذ يقدم فيها 
كل اخلدمات، مشيرا إلى أن 90 باملئة من 
املستشفى القدمي مت نقله إلى اجلديد حيث 

أن ح��وادث ال��والدة والعيادات اخلارجية 
موجودة حاليا في املستشفى اجلديد.

ب���دوره ق��ال م��دي��ر مستشفى اجل��ه��راء 
الدكتور علي املطيري إن املستشفى يضم 
عددا من التخصصات الدقيقة كما أنه سيتم 
إضافة خدمة طفل األنبوب التي ستكون من 
أكبر املراكز الطبية في الكويت، متوقعا أن 
يتم افتتاح املرحلة الثانية من املستشفى 

خال األشهر القليلة املقبلة.
م��ن جهته ل��ف��ت رئ��ي��س ق��س��م النساء 
وال���والدة في املستشفى الدكتور سامي 
الطاهر إلى أن عدد األس��رة العاملة حاليا 
يقدر ب� 230 سريرا منها 180 سريرا في 
قسم النساء والوالدة مضيفا أنه مت تشغيل 
خمسة طوابق من إجمالي 12 طابقا هي 

عدد أدوار املستشفى.
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الطبية  للمدينة  األولى  املرحلة  دشن 

وزير الصحة: إدارة أجنبية ملستشفى اجلهراء اجلديد 

مسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة.. 
تنشر الوعي وتعزز التفكير العلمي 

أكد النادي العلمي أن مسابقة النادي 
العلمي  الثامنة للعلوم والهندسة تنشر 
الوعي وتعزز التفكير العلمي لدى الطلبة 

والطالبات املشاركني.
وقال رئيس قطاع التنميه والبرامج 
التنافسيه ب��ال��ن��ادي العلمي الدكتور 
محمد الصفار ف��ي مؤمتر صحفي عقد 
أم��س مبناسبة اإلع���ان ع��ن املسابقة 
ان ه��ذه الفعالية تقام ضمن فعاليات 
البرنامج ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة الباحثني 
واملبتكرين الشباب للعام 2020 وأضاف 
أن البرنامج يتضمن عدة عناصر أهمها 
املسابقة إل��ى جانب أم��ور أخ��رى على 
ام��ت��داد العام ال��دراس��ي يقدمها النادي 
العلمي حتت مظلة هذا البرنامج، مبينا 
أن فكرة املسابقة عبارة عن تقدمي مشروع 

على أن يكون ذلك املشروع إما بحثا علميا 
أو تصميما هندسيا.

وأشار الصفار إلى أن املسابقة تقسم 
إلى ثمان مراحل هي اللقاءات التنويرية 
والتسجيل  والورشة التأهيلية إذ يتم 
دعوة مدربني من خارج الكويت لتعليم 
الطلبة أسس البحث العلمي ثم مرحلة 
فتح املجال للطلبة لتقدمي املقترحات 

للمشاريع وفقا لنماذج يتم تعبئتها.
وذك���ر أن امل��رح��ل��ة التالية تتضمن 
ع��رض املقترحات على جلنة املراجع 
العلمية املكونة من أساتذة من جامعة 
ال��ك��وي��ت والتعليم التطبيقي ومعهد 
األب��ح��اث وجامعات خاصة ثم مرحلة 
تنفيذ الطلبة للمشاريع أو األفكار التي 
اعتمدت  في مرحلة إقامة معرض في 

نهاية املسابقة في شهر ابريل من كل عام 
ليعرض الطلبة اعمالهم فيه.

ول��ف��ت إل��ى أن ه��ن��اك ج��ائ��زة كبرى 
للمسابقة حت��ت رع��اي��ة سمو الشيخ 
ناصر احملمد وأن ه��ذه اجل��ائ��زة تقدم 
الفضل 3 مشاريع وأن املسابقة حاليا 
فيها 22 مجاال علميا مؤكدا أن هذا اهم ما 
مييز املسابقة فجميع املجاالت العلمية 

مفتوحة أمام الطلبة للمشاركة.
وبني أن مجلس إدارة النادي العلمي  
يعمل على دع��م البحث العلمي ودع��م 
االبتكار  وتقدمي األفضل من األنشطة 
للشباب في ه��ذا املجال مشيرا إل��ى أن 
ذل��ك يصب ف��ي خطة التنمية التي من 
أحد ركائزها تنمية رأس املال البشري 

ومهارات الشباب اإلبداعية.

بدوره أكد وكيل وزارة التربية املساعد 
للتنمية التربوية واألن��ش��ط��ة فيصل 
املقصيد اعتماد وزارة التربية ملسابقة 
الكويت الثامنة للعلوم والهندسة اعتبارا 
من ه��ذه السنة على أن تكون املسابقة 
ضمن برنامجها األساسي الرسمي إميانا 
منها بأهمية دور مثل هذه املسابقات التي 

تشجع وتنمي مواهب أبنائنا الطلبة.
وأش��اد املقصيد بجهود مجلس إدارة 
ال��ن��ادي العلمي ع��ل��ى ه���ذه امل��ب��ادرات 
واملشاريع اإلبداعية التي تفسح املجال 
ألبنائنا الطلبة وللهيئة التعليمية 
بالوزارة للمساهمة واملشاركة بإعطاء 
امل��ج��ال األك��ب��ر ألبنائنا الطلبة إلب��راز 
مواهبهم اإلبداعية في مختلف املجاالت 

خاصة العلمية.

جانب من احلضور

عمل  ورشة  نظمت  العمارة  كلية 
املعرفة« وتبادل  العلمي  البحث  »تشجيع 

جانب من ورشة العمل

وزير الصحة يستمع إلى شرح عن أقسام املستشفى

اح��ت��ف��ل��ت   االج��ت��م��اع��ي��ة«  »ال���ع���ل���وم   
ال���والي���ات  م���ن  األم���ي���ر  س��م��و  ب���ع���ودة 

األميركية املتحدة 
 حتت رعاية وحضور عميد كلية العلوم االجتماعية أ.د. حمود القشعان وحضور  
كل من املدير اإلداري للكلية  عبد العزيز بولند ورئيس قسم العاقات العامة و 
اإلعام شيخة الدخيل أقام قسم العاقات العامة بالكلية بالتعاون مع جمعية العلوم 
االجتماعية حفًا مبناسبة عودة صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد من 

الواليات املتحدة األمريكية و متاثله بالشفاء.
  وتضمن  احلفل حضور فرقة اجليش الكويتي التي قامت بعزف عدد من املقطوعات  
الوطنية، وقيام أعضاء هيئة التدريس واملوظفني و احلضور من طلبة وطالبات الكلية 
بكتابة كلمات تعبر عن مشاعرهم بهذه املناسبة في لوحة ضخمة  وضعت ببهو الكلية، 
كما قام الرسام فهد الفدغم برسم بورتريه حلضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ 

صباح األحمد بهذه املناسبة.

العلمي« »للبحث  التجاري  التسويق  عمل  ورشة  نظم  »األبحاث« 
ي��ع��ت��ب��ر ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��ور 
االقتصادي املستدام هو نتاج لألبحاث 
العلمية الرصينة، والتي تركز على إيجاد 
أفضل احللول املبتكرة ملواجهة املشكات 
في املجتمع، كما أن األبحاث العلمية هي 
املصدر األساسي لتطوير منتجات جديدة 

من خال التسويق التجاري.
وتأكيداً على دور جامعة الكويت الرائد 
ف��ي رع��اي��ة العلم والعلماء واملبتكرين، 
وتنفيذاً للخطة االستراتيجية اجلديدة 
2018-2022 املواكبة واملنسجمة مع 
رؤي��ة وخطة الدولة لعام 2035، والتي 
رك�����زت ب��ش��ك��ل أس���اس���ي ع��ل��ى ال��ب��ح��ث 
العلمي واالب��ت��ك��ار، من ه��ذا املنطلق نظم 
ق��ط��اع األب��ح��اث مم��ث��اً مبكتب التعاون 
البحثي اخلارجي واالستشارات ورشة 
 Your Research ع��م��ل ب���ع���ن���وان
Commercialize واخلاصة  بأعضاء 

هيئة التدريس وطلبة ال��دراس��ات العليا 
للكليات العلمية وال��ت��ي ح��اض��رت فيها 
أ.د. ليلى ن��اي��ف م��ع��روف مساعد نائب 
مدير اجلامعة للتعاون البحثي اخلارجي 
واالس��ت��ش��ارات، وذل��ك ي��وم أم��س بقاعة 
االبتكار املؤسسي - مبنى اإلدارة اجلامعية 
- اخل��ال��دي��ة.  وب��ه��ذا ال��ص��دد ذك���رت أ.د. 
م��ع��روف أن ورش���ة التسويق التجاري 
للبحث العلمي تهدف إلى اعطاء املشاركني 
فكرة عن ريادة األعمال واالبتكار من خال 
تسليط الضوء على فائدة وأهمية التسويق 
التجاري لألبحاث لكل من الباحث، جامعة 
ال��ك��وي��ت وامل��ج��ت��م��ع، كما ت��ق��وم ال��ورش��ة 
بالتعريف ب��دور مكتب ب��راءات االختراع 
وحقوق امللكية الفكرية – مكتب التعاون 
البحثي اخل��ارج��ي واالس��ت��ش��ارات في 
حفظ امللكية الفكرية والتعريف بخطوات 

التسويق التجاري لألبحاث.

د. باسل الصباح خال جتوله في مستشفى اجلهراء اجلديد

جانب من ورشة العمل

املتحدثون خال املؤمتر الصحفي

د. حمود القشعان يدون كلمات تعبر عن مشاعره بهذه املناسبة


