
دانة بودي لـ »األنباء«: مركز »االبتكار«.. قناة تواصل
 بني املبتكرين واجلهات اخلارجية داخل وخارج اجلامعة

في البداية، نود معرفة نبذة 
عن مركز »االبتكار« الذي 

مت تأسيسه مؤخرا بجامعة 
الكويت؟

٭ مركز »االبتكار« هو احد 
مبــادرات قطــاع التخطيط 
بجامعة الكويت لدعم البنية 
الداعمة للمشاريع  التحتية 
االبتكارية وقد افتتح املركز 
ليكون أول اجلهات احلكومية 
الســامية  الداعمة للمبادرة 
الســمو  حلضــرة صاحــب 
األمير في إنشاء مركز الكويت 

لالبتكار.
املركــز  وقــد مت إنشــاء 
عبــر بروتوكــول التعــاون 
املوقع بني اجلامعة واللجنة 
التعليــم  الوطنيــة لدعــم 
ووقفية التعليم، وذلك بتبرع 
مــن جواد أحمد بوخمســني 
وهذه املبــادرة الكرمية هي 
خير مثال على ما جبل عليه 
أهل الكويت من مســاهمات 
ومشــاركة مجتمعيــة لدعم 
التعليم في مختلف مراحله 
وعلى وجه اخلصوص دعم 

اجلامعة.
وفي احلقيقــة أن عجلة 
التحضير لهــذا املركز بدأت 
منذ عام 2017 اي قبل وضع 
استراتيجية جامعة الكويت 
2018-2022، وكان احد ابرز 
االســتراتيجية  توجهــات 
هــو التوجه نحــو االبتكار، 
وحصدنــا ثمارها اليوم من 
خالل مشاركة جميع منتسبي 
األسرة اجلامعية والشركاء 
االستراتيجيني للجامعة من 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
لتحقيق األهداف املنشــودة 

من إنشاء املركز.

اذن، ما الهدف من إنشاء 

الشكر والتقدير للسيد جواد 
بوخمسني على تبرعه إلنشاء 

مركز االبتكار.
كما نوجه الشكر لشركة 
ايكويت الذين ساهموا معنا 
في وضع فكرة انشاء املركز 
والشــكر موصــول لكافــة 
التــي ســاهمت  الشــركات 
فــي اجناز املركــز، ونخص 
بالشكر كافة إدارات جامعة 
الكويت الذين ســاهموا في 
انشــاء املركز ومنهــم إدارة 
االنشاءات والصيانة وإدارة 
نظم املعلومات وغيرها من 

اإلدارات املختلفة.

 متى سيبدأ العمل باملركز؟
٭ مت افتتاح املركز في االول 
من مايــو ومن اليوم الثاني 
لالفتتاح بدأ تنظيم األنشطة 
في املركز ليس فقط من داخل 
اجلامعة بل من خارج الكويت 
كذلك فهناك أنشطة مشتركة 
بالتعاون مع ســفارات عدة 
دول ومت تنظيم عدد من ورش 
العمــل وجلســات العصف 
الذهني وورش تثقيفية سواء 
في موضوع االبتكار او غيره 
من املواضيــع املختلفة من 
اجل تطوير مهارات املوظفني 
ومســاعدتهم علــى تقــدمي 
املشاريع االبتكارية بالشكل 

األمثل.

 كلمة أخيرة.
اخلطــة  ضمــن  مــن  ٭ 
بجامعــة  االســتراتيجية 
الكويت انشاء مراكز ابتكارية 
مختلفة كما ستسعى الكليات 
انشاء مراكز ابتكارية خاصة 
بها كما نطمح النشاء مراكز 
عمل مختلفة في مدينة صباح 

السالم اجلامعية.

احد التوجهات الرئيسية في 
اخلطة االستراتيجية جلامعة 
الكويــت 2018-2022 ومــن 
خالل هذا التوجه قام قطاع 
التخطيــط بجامعة الكويت 
االبتــكار  بتأســيس مركــز 
لدعم هذا التوجه، وذلك من 
اجل تطوير البنية التحتية 
الداعمة للمشاريع االبتكارية 
ونأمل ان يساهم هذا املركز 
فــي رفع مســتوى اجلامعة 

ودعم رؤيتها املستقبلية.

 ملن توجهني كلمات الشكر 
في دعم وتنفيذ هذا املركز 

بجامعة الكويت؟
٭ نتوجه بالشكر والتقدير 
جلميع من ساهم في تذليل 
كافة الصعوبات النشاء هذا 
املركز بداية من الفكرة التي 
انطلقــت منــذ عامــني حتى 
االنتهاء من تأســيس املركز 
وكل  مؤخــرا،  وافتتاحــه 

 كيف سيساهم املركز في 
تهيئة بيئة جاذبة داعمة 

لالفكار واملبادرات ملنتسبي 
االسرة االكادميية من اساتذة 

وطلبة وموظفني؟
٭ مركز االبتكار صمم بحيث 
يكون مكانــا مريحا ومهيئا 
بكافــة اإلمكانيــات ومتعدد 
االســتخدامات ويوفر كافة 
ســبل الراحة التي يحتاجها 
املوظــف او عضــو هيئــة 
التدريــس او الطالــب، كما 
ان املــكان يتحمــل إقامــة 4 
أنشــطة في ذات الوقت من 
ورش عمل الى ندوات، وكذلك 
جلســات عصف ذهني ومن 
خالل املركز نقوم بتذليل كل 
الصعوبات ونفتــح قنوات 
ما بني األشخاص املبتكرين 
واجلهات اخلارجية من داخل 

وخارج اجلامعة. 

يعتبر املركز متماشيا مع 

االبتكارية اإلدارية، باإلضافة 
الى اســتفادة مراكــز العمل 
وأعضــاء هيئــة التدريــس 
من قاعة االبتكار واكتشاف 
مواهب املوظفني وقادة العمل، 
وفتح قنــوات التواصل بني 
املراكــز املختلفــة من خالل 

األنشطة املختلفة.

وما الذي مييز املركز؟
توافــر  املركــز  مييــز  ٭ 
مساحة مرنة قابلة للتغيير 
املتعــددة  واالســتخدامات 
حيث يتم مــن خالله ميكن 
إقامــة فعاليــات عــدة لعقد 
االجتماعــات الدورية وعقد 
العصــف  ورش وجلســات 
الذهني واحللقات النقاشية

الى توافر مختبر  باإلضافة 
األفــكار االبداعية  لتجربــة 
إلــى ابتــكارات  وحتويلهــا 
وعقد االحتفاالت لترســيخ 
التواصــل االجتماعــي بــني 

مبادرة صاحب السمو في 
انشاء مركز الكويت لالبتكار 
الوطني نود التركيز على هذا 

اجلانب؟
٭ صاحــب الســمو اكد في 
كلمته السابقة على التوجه 
نحو انشــاء مركــز الكويت 
احلمــد  وهلل  لالبتــكار 
كانــت فكــرة انشــاء مركز 
لالبتــكار بجامعــة الكويت 
موجودة ضمــــن خطتنـــا 
وبالفعــل  االســتراتيجية 
اسســنا اول مركز ابتكاري 

حكومي بالكويت.

 يعتبر انشاء املركز ضمن 
مشاريع ومبادرات اجلامعة 

في تنفيذ استراتيجية 
18-22 التي تصبو للعبور 
نحو االبتكار والتميز بني 

اجلامعات، هل ميكن ان 
حتدثينا عن هذا اجلانب؟

٭ بالفعل كان محور االبتكار 

القطاعات املختلفة واعضاء 
هيئــة التدريس وكذلك عقد 
الدورات والندوات لتطوير 

الكوادر البشرية.

من الفئات املستفيدة من 
املركز؟

٭ الفئــات املســتفيدة مــن 
املركز هم الطلبــة وأعضاء 

هيئة التدريس واملوظفني.

يعتبر املركز منوذجا يحتذى 
به امام باقي اجلهات داخل 

اجلامعة وخارجها، هل ميكن 
تسليط الضوء على ذلك؟

٭ مركز »االبتكار« سيساهم 
في تعزيــز ثقافــة االبتكار 
وترسيخ ممارسته نظرا النه 
من خالل هذا املركز سنقوم 
بتقدمي العديد من ورش العمل 
والندوات والورش التثقيفية 
وسيخدم املركز أعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني والطلبة.

املركز؟
٭ يعتبر املركز أداة تساهم 
في تعزيــز ثقافــة االبتكار 
وتشــجيع ممارسة مهاراته 
يوميــا ويضم املركــز قاعة 
ابتــكار تتوافــر فيها جميع 
سبل الراحة ومعدات تشجع 
على إطالق األفكار االبداعية 
إلــى ابتــكارات  وحتويلهــا 
وسيتم عقد جلسات وورش 
عمــل مبنية علــى منهجية 
واضحــة يتــم مــن خاللها 
الوســائل  اســتخدام أحدث 
املبتكــرة التــي تســاهم في 
التوصل إلــى أفكار مبتكرة 
تســاهم في تطوير مسيرة 

العمل.
ويهدف املركز الى تطوير 
البنية التحتية في اجلامعة 
الداعمة للمبادرات االبتكارية، 
وتعزيز نشر ثقافة االبتكار 
والتشــجيع على ممارسته 
وزيــادة إنتاجية املشــاريع 

أنشطته مشتركة بالتعاون مع السفارات عبر ورش عمل وجلسات عصف ذهني

أجرت احلوار: آالء خليفة 

 في ظل سعى جامعة الكويت للوصول الى مراكز متقدمة في 
العلوم واالبتكار، وذلك وفق استراتيجية 2018-2022 فقد مت 
انشاء مركز »االبتكار« والذي ينسجم مع توجهات صاحب السمو 

في دعم وحتفيز التعليم.  التقت »األنباء« رئيسة قسم االبتكار 
املؤسسي بقطاع التخطيط في جامعة الكويت م.دانة بودي في 

أول حوار خاص معها، والتي قالت ان املركز أداة تساهم في تعزيز 
ثقافة االبتكار وتشجيع ممارسة مهاراته يوميا ويضم املركز قاعة 
ابتكار تتوافر فيها جميع سبل الراحة ومعدات تشجع على إطالق 

األفكار االبداعية وحتويلها إلى ابتكارات وسيتم عقد جلسات 
وورش عمل مبنية على منهجية واضحة يتم من خاللها استخدام 

أحدث الوسائل املبتكرة التي تساهم في التوصل إلى أفكار 
مبتكرة تساهم في تطوير مسيرة العمل. كما يهدف املركز الى 

تطوير البنية التحتية في اجلامعة الداعمة للمبادرات االبتكارية، 

وتعزيز نشر ثقافة االبتكار والتشجيع على ممارسته وزيادة 
إنتاجية املشاريع االبتكارية اإلدارية، باإلضافة الى استفادة مراكز 
العمل وأعضاء هيئة التدريس من قاعة االبتكار واكتشاف مواهب 

املوظفني وقادة العمل، وفتح قنوات التواصل بني املراكز املختلفة 
من خالل األنشطة املختلفة. واليكم تفاصيل احلوار:

 يهدف املركز إلى تطوير البنية التحتية في اجلامعة الداعمة للمبادرات االبتكارية وتعزيز نشر ثقافة االبتكار

إنشاء املركز مت من خالل بروتوكول تعاون بني اجلامعة واللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم

مركز االبتكار في جامعة الكويت د.حسني األنصاري ود.عادل احلسينان وجواد بوخمسني ودانة بودي خالل افتتاح املركز

قاعة التدريب مبركز االبتكار في جامعة الكويت  )متني غوزال(  م.دانة بودي متحدثة للزميلة آالء خليفة 
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عدد مميز من »الدوحة« في يوليو »حياة ال تشبهني« الرواية األولى إلميان العازمي
تضمن باقة من املوضوعات الثقافية واألدبية شافعي سالمة

صدر للكاتبة الكويتية الشــابة اميــان العازمي روايتها 
االولــى بعنوان »حياة ال تشــبهني«، وتتنــاول الكاتبة في 
الروايــة الواقع االجتماعي من خالل رؤية خاصة ومتفردة 
لطالبة في اجلامعة لها نظرتها املختلفة الى احلياة، وهكذا 
جاءت رغد بطلة الروايــة )الراوية( لتقوم بدورها الراصد 
املتتبع للحاالت النفسية واالجتماعية وما تصادفه شخصيات 
الرواية من مواقف ومعضالت وكيفية متكن كل شــخصية 
من التعامل مع هذه املواقف احلياتية وتأثير ذلك كله عليهم 

جميعا في سياق درامي مشوق.
تضم »حياة ال تشبهني« مناذج من السلوكيات االجتماعية 
املتنوعة عبر شــخصياتها املختلفــة، فالى جوار رغد التي 
تعيش في وســط بيئة اجتماعية معقدة التركيب وحتاول 
ان تغيــر حياة احمليطني بهــا املقربني منها، ولكن مختلفني 
عنها، تقدم الرواية شخصية حمد، الشخص االيجابي الذي 
يتمكــن من التغلب على املصاعب ويحقق جناحا كبيرا في 
حياتــه دون رغبة فــي االنتقام من الشــخصية التي تلقى 

اصناف العذاب على يديها.
كذلك نرى في الرواية عددا من الشخصيات التي تتباين 
فيما بني التمــرد على الواقع والغياب واالنصهار في زحام 
احلياة دومنــا ارادة حقيقية في التغييــر، وكأمنا كل منها 

يحمل رسالة مختلفة لشريحة مغايرة من الناس.
صدرت الرواية عن دار مكتبة آفاق.

صدر عــن وزارة الثقافــة والفنون والتــراث بدولة قطر 
الشقيقة العدد الـ 141 من مجلة الدوحة لشهر يوليو متضمنة 
باقــة متنوعة من املوضوعات الثقافيــة واألدبية، فضال عن 

املقاالت واإلبداعات الفكرية.
وركزت افتتاحية العدد التي حملت عنوان »قيمنا األصيلة« 
على التمايز والتنوع في الثقافات كونه واقع تاريخي ومحفز 
حضاري، وكيف أن روح الثقافة العربية اإلسالمية ومرونتها 
تشكالن دافعا نحو االنفتاح على الثقافات واستيعابها وتكييفها. 
وكتب في العدد جمال املوساوي »عندما يتعلق األمر بفخر 
وطنــي.. هل تقرب هواوي وجهات النظر؟«، كما كتب محمد 
برادة »إميي سيزير.. عندما يعانق األدب السياسة« وكذلك كتب 
أحمد عبداللطيف »املؤرخ نيل ماكجريجور.. لندن وباريس 
مركزا لإلبداع اإلسالمي« وكذلك يضم العدد »رقمنة املوظف 
بقلم ياســني إدوحموش« و»االستشراق واالستغراب.. حول 

أعمال إدوارد سعيد« بقلم فيصل أبو الطفيل. 
كمــا تضمن العدد ملــف »تغذية العالم« الــذي وردت به 
موضوعات »ســالمة الغذاء العاملي« و»غــذاء العالم العربي 

ثلثه إلى القمامة« و»طعامنا في 2028«. 
كما تضمنت املجلة عددا من املقاالت واملواضيع واحلوارات 
املتنوعة وذلك في أبوابها الثابتة والتي تشمل املسرح والعلوم 

واألدب والتشكيل والسينما. غالف املجلةغالف الرواية


