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السفيرة رمي اخلالد تشارك سفير بيرو وزوجته قطع كعكة االحتفال    )متني غوزال(

دافنبورت: فخورون بالشراكة
والتعاون البناء بني الكويت وبريطانيا

محمد هالل اخلالدي

بحضــــــور الســـــــفير 
الكويــت  لــدى  البريطانــي 
مايــكل دافنبــورت، نظمت 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي ندوة علمية وثقافية 
بعنوان »السعادة في املدينة« 
صبــاح أمس بالتعــاون مع 
املعهــد امللكــي للمعماريــن 
البريطانين ووزارة التجارة 
العربي  الدوليــة، واملكتــب 
الهندســية  لالستشــارات 
العمــارة بجامعــة  وكليــة 
الكويت، حضرها عدد كبير 
مــن املهندســن واملعمارين 
واملصممــن، وذلــك بهــدف 
تطوير آليات وسبل التعاون 
من أجل الوصول إلى تخطيط 
مدن عصرية حتقق لساكنيها 

األمن والسعادة.
وفي كلمته، أكد الســفير 
البريطاني مايكل دافنبورت 
عمق العالقات املتميزة التي 
تربط الكويت واململكة املتحدة 
منذ سنوات طويلة، الفتا إلى 
أن هذه املشــاركة متثل أحد 
أوجه هذه العالقة املبنية على 
الشراكة والتعاون مبا يخدم 
مصالح البلدين والشــعبن 

الصديقن.
ولفت إلى أهمية التخطيط 
العمراني واحللول الهندسية 
اخلالقة في حياتنا، مشــيدا 
باجلهود املخلصة واملثابرة 
من قبل املهندسن واملصممن 
واملعماريــن الذين يقدمون 
دائما حلوال مبدعة ملشــاكل 
الكبيرة، مبــا يجعلها  املدن 
بيئــة آمنة ومبعثــا للبهجة 
والســعادة فــي ظــل تزايد 
التحديات الكبيرة التي تواجه 

العالم اليوم.

لـ »األنباء« إن الكويت ورغم 
التطور العمراني الكبير الذي 
تشهده، إال أن هناك حتديات 
كبيــرة تتطلب منــا جميعا 
تضافــر اجلهــود لتجاوزها 
وإيجــاد احللــول املناســبة 
لهــا، مضيفــا أن كثيــرا من 
املشــاريع احلديثة أصبحت 
عبئــا كبيــرا ال يخدم وحدة 
املجتمع وتقاربه، وإمنا تفصل 
املــدن احلضريــة بشــوارع 
ضخمة وحواجز ومشاريع 
كبيرة وكذلك بسبب االزدحام 
املروري اخلانق بحيث زادت 

الفواصل بن املدن.
وأكد د.شــهاب الدين أن 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي وبالتعاون مع جامعة 
الكويت ومؤسســات عاملية 
مثل املعهد امللكي للمعمارين 
البريطانيــن تعمل معا من 
أجــل إيجــاد حلــول جديدة 
وفاعلة، ومنهــا تنظيم هذه 
الندوة التي جمعت كوكبة من 
املهندسن واملعمارين املبدعن 

لتبادل اخلبرات واألفكار.

أكــد أن املؤسســة  كمــا 
ستقوم برفع توصياتها إلى 
املختصن سواء في احلكومة 
أو املؤسســات العلمية مثل 
جامعة الكويــت لكي تكون 
رافــدا علميا لهــم وللجهات 
التنفيذية لتقوم بدورها على 

أكمل وجه.
كمــا حتــدث فــي الندوة 
العميــد للشــؤون  مســاعد 
األكادمييــة وعضــو هيئــة 
التدريــس بكليــة العمــارة 
بجامعــة الكويــت د.أســيل 
الرقــم والتي ألقــت الضوء 
على التحديات الكبيرة التي 
تفرضهــا املتغيرات البيئية 
وتزايــد عــدد الســكان على 
نوعية احلياة في املدن، والتي 
أصبحت مكتظة بالسكان وما 
يصاحب ذلك من مشــكالت 
بيئية تتطلب حلوال مبدعة. 
كما حتدث املدير التنفيذي لـ 
RIBA آالن فاالنس عن أهمية 
الندوات  تنظيم مثــل هــذه 
العلمية لبحث قضايا شديدة 
األهمية في حياتنا املعاصرة.

خالل ندوة »السعادة في املدينة« التي جمعت املعماريني الكويتيني والبريطانيني
)متني غوزال( السفير البريطاني مايكل دافنبورت ود.عدنان شهاب الدين مع احلضور خالل الندوة  

وأضــاف: الحظنــا فــي 
الســنوات األخيــرة التأثير 
الكبيــر للمباني على احلالة 
املزاجية للبشر، ما ينعكس 
على روح اإلنتاجية واإلبداع 

والسعادة. 
من جانبه، ألقى د.عدنان 
شهاب الدين مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي كلمة 
أكــد فيهــا جهود املؤسســة 
في خدمة مشــاريع تخطيط 
مدن الكويت واملســاهمة في 
عمرانها، الفتا إلى أن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تلعب 
دورا كبيرا كمحفز الستخدام 
التكنولوجيا احلديثة ولدفع 
األفــكار اخلالقــة واملبدعــة 
لتكون فــي خدمــة الكويت 
في مختلف املجاالت مبا فيها 
البيئة احلضرية والعمرانية، 
وأكــد تعاون املؤسســة مع 
مختلف مؤسســات الكويت 
احلكومية والعلمية وكذلك 
العامليــة فــي مجــال البيئة 

احلضرية. 
وقال في تصريح خاص 

ً مبادرة كويتية لتوحيد العمل التطوعي عربيا
ندى أبو نصر

أكد وكيل وزاره الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
ان الكويــت قدمــت مبــادرة 
التطوعــي  العمــل  لتوحيــد 
خليجيــا وعربيا ســتعرض 
خالل القمة العربية في ٢٠٢٠.
الكويــت  وستســتضيف 
الدورة 73 للمكتب التنفيذي 
الشــؤون  وزراء  ملجلــس 
االجتماعية العرب خالل الفترة 
من ١٥ إلى ١6 اكتوبر اجلاري، 
وذلك تنفيذا لقرارات الدورة 
38 ملجلــس وزراء الشــؤون 

االجتماعية العرب.
وقال شعيب خالل املؤمتر 
الــذي أقيم في مبنى الوزارة: 
الشــؤون  بــوزراء  »نرحــب 
االجتماعية العرب املشاركن 
في الدورة 73 ملجلس وزراء 

العربية، وعلى رأسها حقوق 
متحــدي اإلعاقــة، وحمايــة 
حقوق الطفــل ومتكن املرأة 
واأليتــام، ومتابعــة تنفيــذ 
األبعــاد االجتماعيــة ألهداف 
التنمية املستدامة ٢٠3٠ ومنها 
القضــاء على الفقر والقانون 
االسترشــادي لكبــار الســن 
وغيرها من القضايا املشتركة«. 
وتابع: »كما سيناقش املجلس 
العديد من التوصيات الناجتة 
عــن اجتماعه في الــدورة الـ 
7٢ والتي عقدت في القاهرة، 
والوقــوف على مــدى تنفيذ 
الدول لهــذه التوصيات التي 
تصب في صالح املواطن العرب 
وعلى رأس هــذه التوصيات 
للعمــل  الكويــت  مبــادرة 
التطوعــي املوحــد خليجيــا 
وعربيا، حيــث متت املوافقة 
على رفع املبادرة اجتماع القمة 

العربية في ٢٠٢٠«.
وفيما يتعلق بالفعاليات 
املقامــة علــى هامــش أعمال 
اجتماع مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب، قال شعيب: 
ان الكويت تستضيف معرض 
املنتجة  الفلســطينية  األسر 
الــدورة 73  ضمــن فعاليات 
الشــؤون  وزراء  ملجلــس 
االجتماعيــة العــرب بهــدف 
تشجعيهم على العمل واالنتاج 
حتقيقا لألهداف )األول والثامن 
والعاشر( من أهداف التنمية 
املستدامة الرامية إلى القضاء 
علــى الفقــر، مؤكــدا تضافر 
جهــود جميع أعضاء مجلس 
الشــؤون االجتماعية  وزراء 
العرب بصفة عامة والكويت 
بصفة خاصة إلجناح مثل هذه 
املعارض التي تعكس صالبة 

وقوة الشعب الفلسطيني.

ستعرض خالل القمة العربية في 2020

عبدالعزيز شعيب

العرب،  الشؤون االجتماعية 
ونتمنى لهم طيب اإلقامة في 

بلدهم الثاني الكويت«.
وأضاف: »يناقش مجلس 
الشــؤون االجتماعية  وزراء 
العرب في دورته الـ 73 العديد 
من القضايا االجتماعية املهمة 
ذات الطابع املشترك بن البلدان 

متابعة من احلضور

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اخلالد: نتطلع إلى عقد اجلولة األولى
من املشاورات السياسية بني الكويت وبيرو

أسامة دياب

أشــارت مســاعد وزيــر 
اخلارجية لشؤون األميركتن 
والتي ستغادر منصبها نهاية 
الشــهر اجلــاري كســفيرة 
للكويــت في كندا الســفيرة 
الــى اجلهــود  رمي اخلالــد 
الكبيرة التي بذلتها لتطوير 
العالقات الثنائية بن الكويت 
والعديد من دول األميركتن 
خالل توليها هذا املنصب على 

مدار ٤ سنوات.
فـــــي  وأوضحــــــت - 
للصحافيــن  تصريحــات 
علــى هامش مشــاركتها في 
احلفــل الذي أقامته ســفارة 
بيرو مبناسبة العيد الوطني 
والذكرى الـ ١٩7 لالستقالل - 
انــه مت التوقيع على العديد 
من االتفاقيات الثنائية خالل 
هذه الفترة فضال عن ترتيب 
العديد من الزيارات للوفود 
فــي االجتاهــن، معربة عن 
رضاها عن أدائها خالل هذه 

الفترة.
ولفتــت الــى أن تطوير 
 - الكويتيــة  العالقــات 
األميركية شغل حيزا كبيرا 
من وقتها خالل األربع سنوات 
املاضية، وخصوصا تأسيس 
احلــوار االســتراتيجي بن 
البلدين، وذلــك بتوجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ  ووزيــر اخلارجية 

صباح اخلالد.
وعن جديدها التي تنوي 
ان تضيفــه حملطتها القادمة 
كســفيرة للكويت في كندا، 
قالــت: دائما أســعى لتقدمي 
اجلديد وال ادخر جهدا خلدمة 
بــالدي، مشــيرة الــى أنهــا 
ستســعى لتطوير العالقات 
الثنائيــة مــع كنــدا كدولة 
صديقة لها مواقف مشــرفة 
مع الكويت ومســاندة حقها 
أثنــاء محنة الغزو الغاشــم 

بالتاريخية واملتطورة، مثمنا 
تعــاون وصداقــة احلكومة 
الكويتية ودعمها املتواصل، 
معربا عن سعادته لوجوده 
في بلد السالم وبن الشعب 

الكويتي املضياف.
ولفت الــى ان بالده وان 
كانت حتتفــل بالذكرى ١٩7 
أنهــا أرض  إال  لالســتقالل، 
مزدهرة منذ أكثر من ٥ آالف 
عام، موضحا أن البيروفين 
نســل فخور ليس فقط من 
اإلنــكا، ولكن من العديد من 
املجموعــات التي ســبقتهم 
في غابات االمازون املطيرة 
وجبــال األنديز والصحاري 
الساحلية. وكذلك من أوروبا 
وآســيا والشــرق األوســط 
وأفريقيــا التــي وصلت في 
القرون الالحقة. لقد أنشأ هذا 
املزيج دولة مختلفة ومثيرة 
ومتنوعــة، داعيا الكويتين 

الى اكتشافها.
إلــى أن بــالده  وأشــار 
حصلــت، لعــدة ســنوات 
متتالية، على جائزة السفر 
العاملية ألفضل وجهة طهي 

في أميركا اجلنوبية. 
وتابــع: ويســعدني أن 

أعلن أن املواطنن الكويتين 
يزورون بالدنا بشكل متزايد. 
نحن نشجع أولئك، الذين ما 
زالوا مترددين، على السفر 
إلى اجلانب اآلخر من العالم 
الستكشــاف هــذه الوجهــة 

املثيرة والنابضة باحلياة.
اآلونــة  فــي  وأضــاف: 
األخيرة، زار أعضاء مجلس 
األمة الكويتي عاصمتنا، ليما، 
والتقوا بنظرائهم في البرملان 
البيروفــي وتبادلــوا معهم 
وجهات النظر التي كان من 
شأنها تعميق أواصر العالقات 

الثنائية.

خالل حفل أقامته السفارة البيروفية مبناسبة العيد الوطني والذكرى الـ ١٩٧ لالستقالل

علــى أراضيها، كاشــفة عن 
انها ستغادر الكويت الى كندا 

نهاية الشهر اجلاري.
للمناســبة  وبالعــودة 
وصفت العالقات الكويتية - 
البيروفية باملمتازة، موضحة 
ان البلدين يتطلعان الى عقد 
اجلولة االولى من املشاورات 

السياسية.
الطلبــة  ملــف  وعــن 
الكويتيــن الذيــن يرغبون 
في الدراسة بكندا، أوضحت 
أنها تولي التبادل األكادميي 
أهمية قصوى، مشيرة لوجود 
٤٥٠ طالبا كويتيا يدرسون 
في كندا اغلبهم في تخصص 

الطب.
وتوجهت اخلالد بالشكر 
للصحافين واإلعالمين على 
تعاونهــم معها خــالل فترة 
توليها منصب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون األميركتن، 
معربة عن أملها في ان يستمر 

تواصلها معهم.
ومــن جهته، اكد ســفير 
جمهورية بيــرو لدى البالد 
فرانسيسكو ريفاروال روبيو 
عمــق العالقــات البيروفية 
- الكويتيــة والتي وصفها 

حملة توعوية بسرطان الثدي في »بوكسهل«

لبست كلية بوكسهل الكويت حلتها 
الوردية واطلقت فعالية حملتها التوعوية 
لسرطان الثدي تزامنا مع الشهر الوردي 
وهــو اللــون الــذي يرمز لهــذه احلملة 
العامليــة وحرصــا منها على املشــاركة 
ورفع مســتوى الوعي نحو هذا املرض 
فقد نظم قســم شــؤون الطلبة في كلية 
بوكســهل للبنات يومــا صحيا تثقيفيا 
لالحتفال بهذا الشــهر، تضمنت احلملة 
معرضا توعويا مبشاركة مميزة من جهات 
متعددة منها فريق اخلطوة األولى للكشف 
 KOC عن األمراض ومستشفى األحمدي
ومستشــفى املواساة اجلديد ومجموعة 
من املراكــز والعيــادات الطبية ومراكز 

التغذية والعناية بجمال املرأة. 
كما تخلل اليوم ندوة توعوية نسق لها 
فريق اخلطوة االولى للوقاية من األمراض 
برئاســة بــدر الفضلي والتــي تضمنت 
محاضــرة توعويــة لكل من الســيدتن 
مي العلي وحنــان اخلالدي املتعافيتن 
من مرض الســرطان حيــث حتدثتا عن 

جتربتهما الشخصية مع املرض وكيفية 
شفائهما منه واعطائهما بعض التوصيات 

للطالبات للحفاظ على حياتهن.
 كما هدفت الندوة إلى رفع مســتوى 
الوعــي بأهمية الفحــص املبكر وأهمية 
الشــعور باملســؤولية نحو حياة الفرد 

واحلفاظ عليها.
وقد شهدت احملاضرة تواجد عدد كبير 
من الزوار والطالبات والهيئة التدريسية 
الذين تفاعلوا مع برنامج فريق اخلطوة 

االولى بشكل ايجابي.
وصرحت مســؤولة شــؤون الطلبة 
واألنشــطة في كلية بوكســهل الكويت 
ناديا كعــوش، بأنه في إطــار احلمالت 
التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي 
بن الطالبات واعضاء الهيئة التدريسية 
فــي الكليــة، ونظــرا لالهتمــام بصحة 
اجلميع خاصة النساء، ولزيادة الثقافة 
الصحية حرصت الكلية على تنظيم هذا 
اليوم التوعوي الذي يشكل اهمية بالغة 
للمجتمع النســائي الذي تعيشــه كلية 

بوكسهل كونها الكلية الوحيدة اخلاصة 
في الكويت لتعليم النساء فقط.

كما شددت على اهمية الكشف املبكر 
ومعرفة التشــخيص والعالج املناسب 
والوقاية من كافة األمراض ألن ذلك من 
أهــم الوســائل الفعالــة للمحافظة على 

حياة املرأة.
قامت املستشــفيات املشاركة بتقدمي 
الفحوصات االولية للطالبات واملدرسات 
باالضافة الى النصائــح املهمة للحفاظ 
على الصحة العامة ومدى أهمية الفحص 
الدوري وصلة الغذاء والسرطان وأهمية 
احملافظة على غذاء متوازن وتعلم تناول 
اخلضار والفاكهة بشكل منتظم والتقليل 
من تناول االطعمة الدهنية، وقد شددت 
علــى أهمية ممارســة الرياضة بشــكل 
يومي وعن تأثيرها في صحتنا البدنية 
والذهنية، واســتمتع احلضور وخاصة 
الطالبــات باملعلومات املقدمة حيث كان 
يوما تفاعليا مليئا بالفائدة والوعي نحو 

حياة أفضل خالية من األمراض.

جانب من احلملة من املشاركني في احلملة 

اجلامعة املفتوحة أطلقت »بسواعدنا نشجر جامعتنا«
مديــر  رعايــة  حتــت 
املفتوحة  العربيــة  اجلامعة 
اقامــت  د.نايــف املطيــري 
اجلامعة بالتعاون مع نادي 
الطالبــي  التوستماســترز 
فــي اجلامعة حملة تطوعية 
لتشجير اجلامعة على فترات 
حتت شعار »بسواعدنا نشجر 
جامعتنا« مبشاركة عدد من 
الطلبة واالســاتذة وســوف 
تكون مســتمرة علــى مدى 

العام اجلامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وقالت ممثل قسم التسويق 
في اجلامعة ندى املزيني تأتي 
اهمية الزراعة والتشجير في 
اجلامعة انطالقا مع توجيهات 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــاح األحمد للحفاظ على 
الكويتيــة وإعــادة  البيئــة 
تأهيلها وحمايتها، وفي الوقت 
نفسه احتواء الشباب وفتح 

ودعم االعمال التطوعية في 
إطــار انشــطة هادفــة.  امــا 
رئيس نادي التوستماسترز 
فاطمة فايز، فقالت ان نادي 
التوستماسترز منظمة غير 
ربحية تهدف اخلدمة املجامع 
وتطويــر مهــارات االعضاء 

املنضمــن لها فــي اخلطابة 
والقيــادة واميانــا من نادي 
توستماســترز في اجلامعة 
بأن خدمة املجتمع ال تقتصر 
علــى تطوير الفــرد بل على 
تطوير املجتمــع واحملافظة 
علــى البيئــة. وقالــت: قمنا 
باملشاركة بهذه احلملة التي 
احتضنتها اجلامعة ودعمتها 
وصــوال لتحقيــق االهــداف 
املرجوة منها، باالضافة الى 
ان احلملة تسعى الى احملافظة 
على البيئة الطبيعة ومحاربة 
االحتباس احلــراري العاملي 
بزراعة شــجرة ولذلك قامت 
بترويج العمل اجلماعي ضمن 
اطار تعليمي اكادميي ثقافي 
اجتماعي مبشــاركة الطالب 
واعضاء الهيئة التدريســية 
في الزراعة وهذا ما نســعى 

اليه دائما.

جانب من مشاركة الطلبة

املجــال لهم للتميــز بالعمل 
التطوعــي خدمــة للكويــت 
وبيئتهــا، لذا علــى اجلامعة 
دور ومســؤولية اجتماعية 
وبيئيــة يجــب تنميتها في 
شبابنا لذا سعت اجلامعة ومن 
خالل انديتها الطالبية بتنمية 

د.شهاب الدين: مؤسسة التقدم العلمي شريك أساسي في تطوير مدن الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

»تعاونية مشرف« حتتضن معرض األسر املنتجة
احتضنت جمعية مشرف التعاونية معرض منتجات األسر 
املنتجة في الســوق التابع جلمعية مبــارك العبداهلل )غرب 
مشــرف( مطلع االسبوع اجلاري. وافتتح املعرض مدير عام 
جمعية مشــرف عادل السريع وبحضور مراقب إدارة تنمية 
املجتمع وسمية السبت ورئيس قسم أنشطة البرامج بإدارة 
تنمية املجتمع نوير املطيري. وضم املعرض، الذي يســتمر 
ملــدة 3 أشــهر، العديد مــن املنتوجات واملشــغوالت اليدوية 
احمللية مثل املالبس والعبايات والدراريع والهدايا والتذكارات 
واالكسســوارات، كما ضــم ايضا مأكوالت وبهــارات وقهوة 

وعطورات ومستلزمات أخرى، مت جتهيزها بأياد كويتية.
وتطمــح اجلمعية من خالل هذا املعرض الى منح األســر 
فرصة إلحياء احلرف اليدوية القدمية وتسويقها، سعيا الى 
زيادة الوعي االجتماعي جلميع أفراد األسرة وحثهم لالعتماد 

جانب من املنتجاتعلى النفس والتوجه نحو العمل احلر قدر اإلمكان.


