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املركز الصيني لعلم الشيخوخة يفوز بجائزة
«صباح األحمد» للبحوث في «الرعاية الصحية»

عّبر وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح عن عميق 
املغفــور  االمتنــان ملبــادرة 
له بإذن اهللا الشــيخ صباح 
األحمد مبنح جائزة للبحوث 
في مجــال الرعاية الصحية 
للمسنني حتت مظلة منظمة 
الصحــة العامليــة WHO مبا 
متثله تلك املبــادرة من قيم 
ومعان ســامية وأياد بيضاء 
كرميــة لألمير الراحل، طيب 
اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه، 
وللديبلوماســية الصحيــة 

الكويتية.
وصرح الشــيخ د.باســل 
الصباح بأن جلنة اجلائزة قد 
قررت باإلجماع منح اجلائزة 
هذا العام للمركز الوطني لعلم 
الشــيخوخة بالصني، وذلك 
ملبادراته وإجنازاته في مجال 
البحــوث الصحيــة لرعاية 
كبار الســن منذ إنشائه عام 
٢٠١٥ حيــث يضطلــع املركز 
بوضــع وتنفيــذ العديد من 
البرامج الوقائية والعالجية 
والتأهيليــة وإقامة الدورات 

ملنظمة الصحــة العاملية في 
دورته رقم ١٤٨ على اختيار 

جلنة اجلائزة للفائز بها.
وقدم وزير الصحة التهاني 
والتبريكات للمركز الوطني 
لعلم الشيخوخة في الصني 
لفوزه باجلائزة هــذا العام، 
متمنيا للقائمني عليه املزيد 
التوفيق واإلجنــازات،  مــن 

الصحة العاملية والتي تعود 
الى عدة عقــود منذ انضمام 
الكويــت لعضويــة  دولــة 
املنظمة ومشــاركتها الفعالة 
في برامجها واجتماعاتها وما 
أثمرته من إجنازات إيجابية 
ملموســة لتعزيــز احلق في 
الصحــة للجميع وتشــجيع 

البحوث الصحية.

كما ثمن وزير الصحة عاليا 
الدعــم املقــدم مــن منظمــة 
الصحة العاملية ومديرها العام 
د.تيدروس أدهانوم لإلعالن 
عن اجلائزة وتلقي ودراسة 
طلبات املتقدمني لها واختيار 
الفائز بهــا، مؤكــدا اعتزازه 
بعمق العالقة املتينة بني وزارة 
الصحة بدولة الكويت ومنظمة 

الشيخ د.باسل الصباح

التدريبية ومبادرات التوعية، 
باإلضافة الى البحوث الصحية 
في التخصصات املختلفة ذات 
العالقــة بتعزيز صحة كبار 
السن ووضع اخلطة الوطنية 
بالصني بشأن نظام اخلدمات 
الصحيــة للمســنني وتنفيذ 
املشــاريع املرتبطة بها، وقد 
التنفيذي  صــادق املجلــس 

وزير الصحة يوّجه بحصر وتأثيث غرف 
االستراحة واخلفارة للكوادر الصحية واإلدارية

معدالت السرطان

عبدالكرمي العبداهللا

انطالقــا مــن حــرص وزارة الصحة 
على حقوق ومكتســبات الكوادر الصحية 
واإلداريــة العاملة في الوزارة، والتي تعتز 
الوزارة بكفاءتها وتضحياتها املشــهودة، 
وّجه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
مديري املؤسسات العالجية التابعة لوزارة 

الصحة (املستشفيات واملراكز التخصصية 
والصحية) حلصر غرف استراحة األطباء 
وغرف اخلفارة، وغرف استراحة التمريض 
والفنيني واإلداريني، والوقوف على ما حتتاجه 
من عمليات صيانة وتأثيث، لضمان حتقيق 
سبل الراحة واألمان املستحقة للطواقم الطبية 
التوفيق  والفنية واإلدارية، متمنيــا دوام 

والسالمة للجميع.

وفقا لبيانات املركز اخلليجي لتسجيل السرطان الواردة 
من السجالت الوطنية للسرطان بدول مجلس التعاون، فقد مت 
تسجيل ١٦٤٫٨٨٨ حالة سرطان بني مواطني دول املجلس في 
الفترة من يناير ١٩٩٨ حتى ديسمبر ٢٠١٢، حيث بلغ عدد احلاالت 
بني الذكور ٧٩٫٣٦٤ حالة بنسبة ٤٨٫١٪ وبني اإلناث ٨٥٫٥٢٤ حالة 
بنســبة ٥١٫٩٪، ومت تسجيل أكبر عدد من احلاالت في اململكة 
العربية السعودية حيث بلغت النسبة ٧٤٫٥٪ من إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في املركز اخلليجي لتسجيل السرطان، تلتها 
سلطنة عمان بنسبة ٨٫٦٪ ثم الكويت بنسبة ٧٫٢٪ ثم البحرين 

بـ ٤٫٣٪ ثم اإلمارات بنسبة ٣٫٦٪ وقطر بنسبة ١٫٧٪.

الصالح: دراسة مقارنة لرصد التغيرات عند مرضى السرطان
عبدالكرمي العبداهللا

انطلق األسبوع اخلليجي 
املشــترك الســادس للتوعية 
بالسرطان حتت شعار «القرار 
قرارك» مبشــاركة العديد من 
اجلهات احلكومية وجمعيات 
النفــع العام فــي دول مجلس 

التعاون واليمن.
أمــني عــام االحتاد  وعلق 
اخلليجي ملكافحة الســرطان، 
باعتبــاره ممثال عن مجموعة 
االحتــاد اخلليجــي ملكافحــة 
الســرطان ورئيــس اللجنــة 
املنظمة د.خالد الصالح، قائال: 
منذ ٥ سنوات وهذه األنشطة 
تقــام في الوقت نفســه بدول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
وقد بينت كثير من اجلمعيات 
فــي مجلس التعاون، وهي ١٩ 
جمعية أهلية أعضاء في االحتاد 
اخلليجي ملكافحة الســرطان، 
أن هذه الفعاليات حققت نقلة 
نوعية بالتوعية على مستوى 
مجلس التعاون، وهناك دراسة 
تعمل اآلن لرصد التغيرات في 
قدوم مرضى السرطان ونسبة 
التوعيــة ودراســة مقارنــة 
للسنوات اخلمس املاضية حتى 
تكون هذه الدراسة أمام أصحاب 
القرار، حيث إن هذا األسبوع 
الذي يقام سنويا من ١ حتى ٧ 
فبراير هو أسبوع رسمي أقره 
مجلس الصحة بدول مجلس 
التعاون ويتعاون فيه املركز 
الســرطان  اخلليجي ملكافحة 
واالحتــاد اخلليجــي ملكافحة 
السرطان. وأشــار د.الصالح 
إلــى أن فعاليــات األســبوع 
تتضمن محاور ذات صلة إلى 
جانب مناقشة تداعيات جائحة 
ڤيروس «كورونا» التي تسببت 

أحد األمور التي تطورت هذه 
الســنة أن هنــاك دوال عربية 
تقدمــت بطلب لالنضمام لهذا 
األسبوع اخلليجي ملا الحظوه 
من نتائــج ايجابية بالتوعية 
على املواطن واملقيم مبجلس 
التعــاون، مبينــا أنــه وألول 
مرة في تاريــخ األمة العربية 
املعاصــر جتتمــع دول علــى 
برنامج صحي توعوي شعبي، 

يستمر هذا التعاون الذي أثنت 
عليه منظمة الصحة العاملية 
في أكثر من مناسبة وشددت 
على أهميته حتى توجد دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي 
العربية منوذجــا يحتذى في 
منطقــة اإلقليم حــول أهمية 
التكاتف من أجل الصحة العامة.

من جهتها، قالت رئيسة 
التنسيقية د.حصة  اللجنة 
الشاهني: إن األسبوع حافل 
باألنشطة الرامية إلى إيصال 
رسالة توعوية جلميع فئات 
املجتمع بأهمية الكشف املبكر 
عــن الســرطان مبا يســهم 
في الوقايــة من اإلصابة به 
وخفض معدالتها، وقد أصبح 
األســبوع اخلليجي ظاهرة 
صحية توعوية ضد السرطان 
تزامنا واليوم العاملي ملكافحة 
املرض الذي يصــادف يوم 
٤ فبراير ســنويا، مشــيدة 
بشراكة القطاعني احلكومي 
واخلاص ومؤسسات املجتمع 
املدنــي لتحقيــق األهــداف 

املرجوة.

يعكــس مدى تقدم هذه الدول 
ورغبتها الصادقة في التنمية 
وعلى رأسها التنمية الصحية. 
وتقدم د.الصالح بالشكر لوزراء 
الصحة اخلليجيني وإلى رؤساء 
اجلمعيات األهلية في مجلس 
التعاون اخلليجي على تعاونهم 
الذي عكس حقيقة التكاتف بني 
القطاع األهلي واحلكومي ألجل 
مصلحة اإلنســان، ومتنى أن 

خالل إطالق األسبوع اخلليجي املشترك السادس للتوعية بالسرطان حتت شعار «القرار قرارك»

د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني خالل إطالق األسبوع اخلليجي السادس

في تأخر عالج بعض احلاالت 
خشــية التعــرض لإلصابــة، 
مما حدا باالحتــاد إلى تنظيم 
أكثر من ورشــة عمل ومؤمتر 
لتسليط الضوء على العقبات 
واخلطوط الرئيســة للتغلب 
عليهــا، الفتا إلــى وضع أدلة 
إرشادية مت إرسالها إلى وزراء 
الصحة في دول اخلليج بغية 
تبنيها. وأضاف د.الصالح ان 

(محمد هاشم) مشاركة من األطفال في األسبوع اخلليجي للتوعية مبرض السرطان 

هناك أشخاص كثر نقابلهم في حياتنا 
ونتعامل معهم في مختلف املجاالت، لكن 
قليلني منهم من يتركون أثرا في نفوسنا 
وقلوبنا، ولعل الشيخة اعتماد اخلالد واحدة 
من الذين تبقى بصماتهم واضحة في أعمالهم 
وفي عقول وقلوب احمليطني بها ملا تتميز به 
من صفات حباها اهللا بها، كالدقة في العمل 
والتركيز واحلرص على اإلجناز بعيدا عن 

األضواء وحب الظهور.
لقد عرفت الشــيخة واألخت الكبيرة 
واملعلمة اعتماد اخلالد عن قرب من خالل 
العمل معها في ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء، فكانــت مثاال في الوفاء للكويت 
وقيادتها، وال أنســى كلماتها املؤثرة في 
الذكرى السنوية األولى لرحيل أمير القلوب 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه، وتصوير 
دوره ومآثره بكلمات معبرة نابعة من قلب 
إنسانة راقية، كذلك تعلقها بأمير اإلنسانية 
املغفور له بإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح 
األحمد وتأكيدها الدائم أنه أب للجميع ومثال 
للخير والعطاء، كما أن صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد قدوتها في احلرص على 
العمل وتذليل الصعاب في كل ما من شأنه 
النهوض بالكويت ودعم شبابها وإبداعاتهم.

وبإرادة قوية وعزمية مستمرة وقدرة 
على البذل وأداء الواجب كان جناح الشيخة 
اعتماد اخلالد في العمل مع ثالثة رؤســاء 
وزراء هم سمو الشيخ ناصر احملمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك وسمو الشيخ صباح 
اخلالد، وتكللت جهودها بالنجاح، كونها من 
أكثر الناس حبا للمعرفة والتعلم من التجارب، 
وهي صاحبة بديهة سريعة رائعة بتعاملها 
مع اآلخرين في مختلف الظروف، حتسن 

اتخاذ القرارات في املواقف الصعبة بعيدا 
عن التشنج أو االنفعال ووفقا ملا تقتضيه 
مصلحة العمل، مع احلرص على االهتمام 
ليكون اإلجناز والنتيجة  التفاصيل  بأدق 

كما هو مخطط لهما.
ومن األمور التي يشهد لها بها أنها كانت 
من أوائل من قدموا إقــرارا بالذمة املالية 
انطالقا من حرصها على تطبيق القوانني، 
وعلى عدم استغالل املنصب في أي شيء 
ميكن أن يسيء إليها أو للمال العام، كذلك 
التزامها بالعمل وواجباته والعدالة بني من 

يعملون معها.
وكانت تضع مصلحة الكويت وشعبها 
فوق أي اعتبار، وهذا ما كانت تؤكد عليه 
وجتســده في عملها دائما، وكذلك مع كل 
من تلتقيهم من سفراء وديبلوماسيني ومبا 
يقوي عالقات الكويت مع دولهم على أسس 
املتبادل واملصالح املشتركة بني  االحترام 

الشعوب الصديقة. 
ونشهد لها مبا قالته: «احلمد هللا، خدمت 
وطني وديرتي مبــا يرضي اهللا ويرضي 
ضميــري، وعملت طوال الفتــرة الفائتة 
الوطنية وحبي  بالروح  باجتهاد متسلحة 
الشديد لوطني وبذلت كل ما بوسعي خلدمة 

الوطن». 
أقولها وبكل ثقة: ستبقى اعتماد اخلالد 
مثاال وقدوة ورمزا للنجاح والعزمية، قدمت 
الكثير للكويت، وسيستمر عطاؤها في كل 

مكان تتواجد فيه.
األمنيات والدعاء  وتقبلي منا أطيــب 

بالتوفيق الدائم يا ابنة الكويت.
أخوكم: يوسف عدنان الراشد

اعتماد اخلالد.. 
مثال وقدوة

السند: فريق تخطيط جيني يدرس املسحات اإليجابية 
ويتابع أي حتّورات لڤيروس كورونا.. وتسجيل ٨١١ إصابة

أكد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
االزديــاد الطــردي في حاالت 
اإلصابة اإليجابية في مختلف 
دول العالــم، حيــث جتاوزت 
أعداد اإلصابات الـ ١٠٠ مليون 
فــي العالم والوفيات أكثر من 
مليونني ونصف املليون حالة 

وفاة.
وأشــار د.الســند، خــالل 
املؤمتر املؤمتر الدوري الـ١٠٠ 
لــوزارة الصحة إلى أن جهود 
األبحــاث والتطعيــم مازالت 
مســتمرة مــن قبــل اجلهات 
البحثيــة وحمــالت التطعيم 
على مستوى العالم، موضحا 
أن هنــاك ٣٧ جهــة قدمــت 
تطعيمــات في املرحلة األولى 
و٢٤ في املرحلة الثانية و٢٠ في 
املرحلة الثالثة، كما أن هناك ٤ 
تطعيمات مت إلغاؤها وإيقاف 

مراحل التجارب عليها.
وقــال د.الســند إن هنــاك 
ازديــادا في الوضــع الوبائي 
وارتفاعا في حــاالت اإلصابة 
والوفيــات مقارنــة بأعــداد 
املســحات التي يتم إجراؤها، 
واألرقام ننقلها بكل شفافية،  
مؤكدا أن الكويت ليست مبنأى 
عــن العالم واحلرص واحلذر 
مطلوبني على مستوى األفراد 
واملؤسسات، مشيرا إلى أن هناك 
من يسافرون بقصد السياحة، 
وهذا أمر نحذر منه فاجلهود 

الڤيــروس الحتوائــه ومنــع 
انتشــاره. وبالنســبة للقاح 
«أوكسفورد» ووصول الدفعة 
الثانية، أكد د.السند أن اللقاح 
معتمد في بريطانيا ومن هيئة 
الدواء األوروبية ومن اللجنة 
املتخصصة في وزارة الصحة 
والتي تضم عددا من أصحاب 
الكفــاءات والتخصص، وهذا 
اللقاح يعطى للشريحة العمرية 
بــدءا من عمر ١٨ ســنة، وهذا 
التطعيــم سيســهم بتغطية 
أكبــر عدد من الذيــن يتلقون 
التطعيم، ويعطى على جرعتني 
تفصــل بني األولى والثانية ٤ 
أســابيع، وســتكون هنــاك ٣ 
مراكز للتطعيــم وهي: أرض 
املعــارض ومركــز النســيم 

الصحي واملسايل الصحي.
بدوره، أكد أخصائي أطفال 
وأمراض معدية وأحياء دقيقة 

في حني مت تسجيل حالة وفاة 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املســجلة حتــى اآلن الى ٩٦٠ 
حالة. وقال د.عبداهللا الســند 
لـ«كونــا» ان عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٥٩ حالة 
ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
للحــاالت التي ثبتت إصابتها 
باملرض وال زالت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٦٧٠٨ حاالت.
وأضاف د.الســند أن عدد 
املسحات التي مت إجراؤها في 
الســاعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
٩١٤٠ مســحة ليبلــغ مجموع 
الفحوصات ١٥٤٧٤٠٢ فحص، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد املسحات خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضية بلغ ٨٫٩٪، كما مت شفاء 
٥١٠ إصابــات ليبلــغ مجموع 

حاالت الشفاء ١٥٨٩٨٦ حالة.

طبية د.محمد الغنيم أن لقاح 
«أكســفورد» يتطلــب أخــذ 
اجلرعتني وبينهما ٤ أسابيع، 
وعن فعالية التطعيمات، قال 
إنه ال ميكن ألي لقاح أن يحقق 
اكتســاب املناعة ١٠٠٪. وفيما 
يتعلق باآلثــار الناجمة عنه، 
أشار إلى أن املنظمات الصحية 
العاملية تقوم برصد ذلك ولم 

تظهر أي مضاعفات.
وعن املناعة وأخذ التطعيم 
أكثر من مرة في السنة، أوضح 
أنه ليست هناك معلومات دقيقة 
حــول هذا األمــر، وإذا ما كان 
اللقاح ســيعطى ملــرة واحدة 
أو بشــكل دوري وكذلــك مدة 
الوقاية واملناعة التي يكتسبها 
الشخص ووفقا لوضع الرصد 
الوبائي في العالم. وبالنسبة 
للمصابــني ببعــض األمراض 
املزمنة وتأثرهم باللقاح، شدد 
على ضرورة أخذ آراء األطباء 
املتخصصني قبل أخذ التطعيم، 
وميكن ملن لديهم حساسية من 
البنســلني أخذ التطعيمات إال 
إذا كانت حساســيتهم مفرطة 
فعليهم استشارة الطبيب أوال. 
هذا وأعلنت وزارة الصحة 
أمس تسجيل ٨١١ إصابة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد ـ ١٩) فــي الســاعات 
الـــ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
فــي البالد إلــى ١٦٦٦٥٤ حالة 

د.محمد الغنيمد.عبداهللا السند

الطبية مازالت مســتمرة منذ 
عــام بالتعــاون مــع اجلهات 
األخرى، وهنــاك أكثر من ٣٠ 
جهة في العالم ال يوجد طيران 
معها، كما مت تقليل عدد رحالت 
الطيران وأعداد املسافرين على 
منت تلــك الرحــالت، وتفعيل 
إجراء مسحات الـ PCR قبل ٧٢ 
ساعة عند املغادرة والوصول 
وإعادتها عند الوصول إلى مطار 
الكويت، وهناك مسحة تأكيدية 
في اليوم اخلامس للشــخص 

القادم.
فريــق  هنــاك  أن  وبــني 
تخطيط جيني يدرس املسحات 
اإليجابية ويتابع أي حتورات 
حول الڤيروس، كما أن احلجر 
املنزلــي مــازال ١٤ يوما وهي 
الفترة املتوقعة إلمكان ظهور 

جمعية ملتقى الكويت تطلق جائزة وسام 
الكويت لالستحقاق اإلنساني «جدارة»

ليلى الشافعي

عقــدت جمعيــة ملتقــى 
الكويــت مؤمتــرا صحافيــا 
لإلعــالن عن جائزة وســام 
الكويت لالستحقاق اإلنساني 
«جــدارة MERIT» في ديوان 

أبل مبنطقة مبارك الكبير.
بدأت أمني ســر اجلمعية 
د.فاطمة الدويسان باحلديث 
اجلمعيــة  أنشــطة  عــن 
وإبداعاتها وقالت: انطالقا من 
هذه الرؤية الفكرية وحتقيقا 
ألغــراض جمعيــة امللتقــى 
االســتراتيجية جاءت فكرة 
مشروع جائزة وسام الكويت 
لالستحقاق اإلنساني «جدارة» 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
أن  االجتماعيــة، وأوضحت 
اجلائزة تــدور فكرتها حول 
تكرمي من يتم اختيارهم أفرادا 
ومؤسســات نظير اخلدمات 
التي قاموا بتقدميها للمجتمع 

داخل الكويت.
الدويســان  وشــرحت 
األسس التي مت تأسيس وبناء 
اجلائزة عليها أولها األساس 
الوطني لدور العمل اإلنساني 

بالكويت واألساس الفكري الذي تلعبه قيم 
التطوع والعطاء واملشاركة في تعزيز قيمة 
العمل املجتمعي وتفعيله والتميز فيه وكذلك 
األساس العلمي في اكتشاف الطاقات املبذولة 

في خدمة املجتمع. 
مــن جهتهــا، عرضــت رئيــس اللجنــة 
املنظمة للجائــزة خلود العجيري األغراض 
االستراتيجية للجائزة وأهمها إبراز إسهامات 
أصحاب األيادي البيضاء من األفراد والفرق 
واملؤسســات في إطار العمل املجتمعي على 
جميع املستويات سواء امليدانية أو املمارسة 
الفعليــة أو تقــدمي خدمات الدعم واإلســناد 
واملؤازرة، وكذلك تعزيز قيم العطاء في نفوس 
أفراد املجتمع، وتوسعة نطاق ومنط املساهمة 
املجتمعية وإبراز دورها االستراتيجي كأداة 
من أدوات التحفيز املعنوي وإدراجها ضمن 
أدوات القــوة الذكيــة التي تتمتــع بها دولة 

الكويت واملجتمع الكويتي.
وفي تصريح لـ «األنباء»، قالت الرئيس 
الفخري للجمعية وعضو اجلمعية العمومية 
التأسيســية ـ عضــو دائــم ـ ليلــى عبداهللا 

ثنيان الغــامن إن الهدف الرئيســي للجائزة 
إبراز إســهامات األفراد والفرق واملؤسسات 
في العمل الذي يشارك ويعزز قيم العطاء في 
املجتمع الكويتي. وهذه رسالة اجلمعية لتؤكد 
أن العمل التطوعي واإلنساني ال يقتصر على 
نوايا طيبة بل هو ممارسة وفق منهج علمي 
مدروس وكذلك تطبيق فهمي احترافي يتخذ 
املنهج العلمي مسارا يسير عليه، مشيرة الى 
أن الرؤية الفكرية للجمعية هي تخريج كوادر 
مؤهلة وتعزيز االداء واملمارســة التطوعية 
وإبراز الدور التنموي للعمل التطوعي ورفع 
كفــاءة مؤسســات القطاع عن طريق نشــر 
الفكر الذي يدعو إلى التحول في منهج عمل 
املؤسسات من االستهالك إلى اإلنتاج، وتأتي 
اجلائزة متاشيا مع اهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة ٢٠٣٠ وحتقيقا الســتراتيجية 
اجلمعيــة نحو عمل كويتي انســاني خيري 
افضل يعمل بكفاءة وفاعلية ليحقق الفائدة 
والنتائــج املرجــوة لدى املمول واملســتفيد 
واجلهات الداعمة ومن خالل اجلائزة تسلط 

الضوء على األعمال اإلنسانية املميزة.

د.فاطمة الدويسان وخلود العجيري تتحدثان للحضور        (أحمد علي)

ملشاهدة الڤيديوليلى الغامن ومعالي الفالح خالل املؤمتر

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

«الشباب» تطلق «معركة اجلامعات لإلنتربينور»
أعلــن وكيل الوزارة مبكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب د.مشــعل الربيــع إطالق 
«مســابقة معركة اجلامعــات لإلنتربينور»، 
وتعــد هذه األولويــة جزءا من عــدة برامج 
متكاملة ضمن مشــاريع السياسة الوطنية 
للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في إطار 
إجناز املشــاريع والبرامــج املرتبطة برؤية 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».
وأشار الربيع إلى أن مكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب يهدف إلى دعــم وتطوير 
الشباب الكويتي بشــتى املجاالت املختلفة، 
والعمل على اســتثمار قدراتهــم وإمكاناتهم 
وتوفير كل أشكال الدعم واملساندة لهم في حال 
مواجهتهم أي حتديات، وأن إطالق األولوية 
في نســختها األولى تهدف إلــى متكني رواد 
األعمال الشباب خللق إجابات مبتكرة لتحديات 

املجتمع واالنخراط في بلد أكثر استدامه.
وأوضــح أن األولوية عبــارة عن مبادرة 

محلية ميكن جلميع طلبة وطالبات اجلامعات 
واملعاهد احلكومية واخلاصة ومعاهد التعليم 
التطبيقي في الكويت املشاركة بها، وتستهدف 
تقدمي الشباب من اجلنسني أفكارهم اجلديدة 
ملشــاريع قــادرة على أن تعمــل على تنمية 
املجتمع وإحداث أثر إيجابي، وتعتبر فرصة 
لتبادل األفكار وتطويرها والعمل على تنفيذها.

وأضاف أن املسابقة تتيح لرواد األعمال 
الشباب فرصة البتكار وتبادل األفكار حول 
موضوع ريادة األعمال وعرض التحديات التي 
يواجهونها في املجتمع ومناقشــة املشاريع 
ذات التأثيــر املجتمعي التــي تدعم وتعالج 
التحديات االجتماعية واالقتصادية وغيرها.

ودعا الربيع الشباب الكويتي من املستهدفني 
لهذه املسابقة االنضمام لها والدخول في هذا 
التحدي حيث ســيتم تكرمي األوائل وتقدمي 
اجلوائــز في حفل يرعاه مكتب وزير الدولة 

لشؤون الشباب.

ملشاهدة الڤيديو


