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(زين عالم) ملشاهدة الڤيديووصول أول دفعة من العمالة املنزلية من الفلبني  

وصول أول طائرة من الفلبني تقّل ٦١ مسافرًا
ثامر السليم

في إطار استكمال خطة 
إعادة العمالــة املنزلية من 
الدول عالية اخلطورة بعد 
تفشــي ڤيــروس «كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩» ووفق 
التي  االشتراطات الصحية 
وضعتها السلطات واجلهات 
املعنية وصلت إلى الكويت 
صبــاح أمس الثالثــاء أول 
رحلــة للخطــوط اجلوية 
الكويتيــة وعلــى متنها ٦١ 
راكبا من الفلبني، وذلك إيذانا 
ببــدء خطة عــودة العمالة 
املنزليــة وســط إجــراءات 

صحية فائقة.
وقــد اســتنفرت جميع 
األجهــزة العاملة في مطار 
الدولي لتســهيل  الكويــت 
إجــراءات وصــول العمالة 
الفلبينيــة، بالتنســيق مع 
الداخليــة واإلدارة  وزارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
ووزارة الصحــة واإلدارة 
العامــة للجمــارك، حيــث 
مت تذليــل جميــع الصعاب 
وتسخير اإلمكانات الالزمة 
من خالل إجراءات الفحص 
الطبي للقادمني فور وصولهم 
وختــم اجلــوازات ومن ثم 
نقلهم إلى احلجر املؤسسي، 
وبعد انتهاء فترة احلجر يتم 
انتقالهم إلى منازل كفالئهم.

ضمن خطة عودة العمالة املنزلية مع إجراءات صحية فائقة

العمالة املنزلية بدأت تصل من الفلبني

نقل العامالت الواصالت من الفلبني إلى احلجر املؤسسي

 «ريادة األعمال» و«العلوم والتكنولوجيا» و«البيئة» 
ناقشت تشجيع املبادرين واملنتج الوطني

عاطف رمضان

عقد ملتقى كفو السنوي 
الرابع مســاء أمــس األول ٣ 
جلســات عبر منصة «زووم 
اإللكترونية»، تطرقت االولى 
إلى مجتمع ريادة األعمال، أما 
الثانيــة فكانت عــن مجتمع 
والتكنولوجيــا،  العلــوم 
والثالثة حتدث فيها املشاركون 

عن البيئة املستدامة.
وأدار جلســـــة ســفير 
مجتمع ريادة األعمال محمد 
القطان، حيث ناقشت تشجيع 
املبادرين الذين كان لهم دور 
مهم خالل جائحة «كورونا» 
فــي توفيــر األمــن الغذائي، 
وهم مبادرون لديهم مشاريع 
خاصة. وقال ســفير مجتمع 
القطان  ريادة األعمال محمد 
انه من الضروري تشــجيع 
املبادرين وتقدمي املساعدة لهم 
مع االهتمام باملنتج الوطني 
مطلب مهــم من خالل وجود 
منتج واحد على األقل ضمن 

مشترياتنا اليومية.
ومن البنك الدولي حتدث 
علي أبوكميل، عن بيئة ريادة 
األعمال، وتنميتها، واملتعلق 
بها مــن ثقافة والسياســات 
العامــة ومهــارات البناء في 
أي مجتمع ريادي، واملنظومة 
املســاندة الريادية. وأضاف 
أبوكميل أن السوق الكويتي 
فيــه كثيــر مــن املنافســني 
الكويتــي محبي  والشــباب 
املخاطرة، وان عدد الشركات 
التي تأسســت فــي الكويت 
خالل العام ٢٠١٨/٢٠١٧ كانت 
كبيرة نتيجة تسهيل تسيس 
الشركات في وزارة التجارة 
والصناعة ما انعكس ايجابا 
على حتسني بيئة االعمال في 
الكويت. بدوره، حتدث امللهم 
مبجتمع ريادة األعمال يوسف 
احلســيني، عــن مشــروعه 
والتحديــات التــي واجهته، 
مشــيرا الــى أن تكنولوجيا 
التعليم خالل جائحة كورونا 

شهدت اقباال كبيرا.
ولفت الى ان شركته تضم 
اكثر مــن ٤٥ موظفــا وانهم 
توســعوا فــي دول خليجية 
مجاورة وان التعليم اصبح 
متاحــا للجميــع وان املنتج 
التعليمي يتوافق مع مناهج 

النادي العلمي الكويتي، عن 
الوطني  جتربتــه ومنتجــه 
«دخــون» الذي القــى اقباال 
كبيــرا وان مبيعاته وصلت 
اســتراليا وأميــركا، ناصحا 
الشــباب بالعمــل واالجتهاد 
وانه حصل على لقب مخترع 

العرب عام ٢٠١٠.
مــن جانبهــا، تطرقــت 
د.أمانــي بوقماز وهي عضو 
هيئــة تدريــس فــي كليــة 
الهندســة والبترول بجامعة 
الكويت، الى موضوعني هما، 
علم البيانات، والبنية التحتية 

املستدامة.
امــا امللهمــة فــي مجتمع 
والتكنولوجيــا  العلــوم 
م.جنان الشهاب فتحدثت عن 
جتربتها وهي تخصص كهرباء 
وحتويل اختراعها الى مجال 
العمل، ناصحة الشباب بالعمل 
على ايجاد حلول ملشكالتهم.
البيئــة  مجتمــع  فــي 
بفقــرة  بــدأت  املســتدامة، 
تعهــد  حيــث  التعهــدات 
فــي اجللســة  املشــاركون 

باستخدام بدائل عن البالستيك 
مبا ال يقل عن ٣ مرات يوميا، 
وهي رسالة من مجتمع البيئة، 
وقال ســفير مجتمــع البيئة 
املســتدامة حمد بورسلي ان 
احلفــاظ علــى البيئة مطلب 
مهم، وان البيئة الفاســدة او 
غيــر الصحيــة تؤثر ســلبا 
علــى النواحــي االقتصادية 

والصحية.
مــن جانبها أعربت م.مها 
البغلي، عن فخرها بشــباب 
الكويت الهتمامهــم بقضايا 
البيئة واملجتمع لبناء كويت 

جديدة.
كذلــك حتــدث د.ســعد 
السهالوي وهو كبير باحثني 
بشــركة نفط الكويــت، عن 
البديلة  تخصيــص الطاقــة 
وانــه اعد دراســة للحصول 
علــى طاقــة غيــر مكلفة من 
امواج مياه الكويت، وتطرق 
الى مشكلة تلوث مياه البحر 
وتعديات الصــرف الصحي 
واملصانع على مجارير االمطار 

مطالبا بإيجاد حلول لها.

خالل جلسات ملتقى «كفو» الرابع عبر «زووم» اإللكترونية

م.جنان الشهاب

د.أماني بوقماز

محمد القطان

علي أبو كميل

اجلامعة او الثانوية. ونصح 
الشباب بالعمل في الشركات 
الناشئة خالل فترة الدراسة 
الكتساب اخلبرة الن االولوية 
في شغل الوظائف تكون ملن 

لديهم خبرات عملية.
من جانبه، قال امللهم في 
مجتمع ريــادة األعمال حمد 
خلــف انــه مــن الضــروري 
االستعداد لالزمات واملشكالت 
من خالل وضع حلول لها، وان 
كثيرا من الشركات استمرت 

في عملها أون الين.
وناقشت اجللسة الثانية 
مجتمع العلوم والتكنولوجيا، 
وفي فقــرة التعهــدات يقوم 
املشــاركون باملوافقــة علــى 
تعهــد عبــر التســجيل على 
موقــع «كفو» وكانــت فكرة 
التعهــد خالل اجللســة عن 
وقف الشــائعات والتأكد من 
املعلومــة قبــل نشــرها في 
مواقــع التواصل االجتماعي 
بهدف نشر السلوك االجتماعي 
اإليجابي بني الشباب. وحتدث 
صادق قاسم وهو عضو في 


