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إعداد: شريفة الوزان

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات«

إمنــا خلقنــا اهلل للعبــادة والعمــل، وكل عمــل إن كان خالصــاً لوجــه 
اهلل فهــو عبــادة بــال شــك. أودع اهلل فينــا كنــوزاً ثمينــًة، هــي املواهــب 
والقــدرات التــي منتلكهــا، فــإن أحســنا اســتغاللها ســنتمكن مــن 
حتقيــق أهدافنــا وطموحاتنــا وإعــالء شــأن هــذا البلــد مبــا فيــه 

ــره وصالحــه. خي

تكمن القوة في قدرة الفرد على اإلجناز، واإلجناز احلقيقي هو

أن تثبت لنفسك أنك قادٌر على فعل املستحيل..

أن تتحدى نفسك وتتخطى العقبات..

أن تعمل بال توقف حتى تصل إلى هدفك..

أن تصنع شيئًا عظيمًا من ال شيء..

هــذا الوعــي اجلميــل أصبــح اآلن الشــغل الشــاغل لــكل روٍح طموحة، 
واألجمــل مــن هــذا كلــه، إن هــذا النــوع مــن اجلمــال قد اســتولى على 
تفكيــر شــبابنا اليــوم، الــذي احتضــن ودعــم بــكل محبــة مــن وطنــه 
احلبيــب، حيــث فتحــت لهــم افــاق االبتــكار واإلبــداع وفرصــة حتويــل 

األفــكار إلــى منتجــات ومشــاريع حقيقيــة، فــي كافــة املجــاالت.

الشــباب  ابتــكارات  للعالــم أصبحــت  الســريع  التقــدم  ففــي ظــل 
ــدول،  ــه تطــور ال ــاس ب ــذي يق ــل الرئيســي ال ــم هــي العام ومهاراته
احلاضــر  الوقــت  فــي  موجهــاً  أصبــح  العالــم  اهتمــام  ان  حيــث 
لالســتفادة مــن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة احلديثــة، كمــا ان 
ــم وخاصــة املتقدمــة منهــا أصبحــت تتضافــر مبــا لديهــا  دول العال
مــن منجــزات علميــة وتقنيــة مركــزة علــى الثــروة البشــرية منهــا 
بشــكل عــام، وعلــى فئــة املخترعــن بشــكل خــاص؛ لــذا توجهــت 
تلــك الــدول نحــو رعايــة املبدعــن واملخترعــن وتقــدمي العــون املــادي 

واملعنــوي للجاديــن منهــم، كمــا وفــرت لهــم البيئــة الضروريــة.

قيمة العدد

أهمية اإلبداع
واإلنجاز في حياة اإلنسان

“  نحن اآلن أحوج لتطبيق العلم 
منه إلى مجرد اكتسابه

”
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ــة املخترعــن  ــي لرعاي ــب الكويت ــق مت إنشــاء املكت ــن هــذا املنطل وم
وهــو إحــدى املبــادرات الســامية حلضــرة صاحــب الســمو اميــر 
املخترعــن  ودعــم  رعايــة  فــي  اعمالــه  أهــم  وتركــزت  البــالد، 
الكويتيــن، وتســجيل اختراعاتهــم لــدى املكاتــب العامليــة املانحــة 
علــى  الكويتيــة  املواهــب  وتشــجيع  االختــراع،  بــراءات  لشــهادات 
االبتــكار واالختــراع؛ إســهاماً فــي تكويــن رأس املــال البشــري الــذي 

ميثــل إحــدى آليــات التنميــة الشــاملة.

لقــد أثبتــت الكويــت أنهــا كبيــرة بعطائهــا وابنائها الذيــن اثبتوا للعالم 
مقدرتهــم علــى التميــز واإلبــداع، فوفــق مؤشــر االبتــكار العاملــي 
الصــادر عــن املنظمــة الدوليــة حلمايــة امللكيــة الفكريــة )وايبــو( عــام 
2٠1٧، حققــت الكويــت املركــز األول فــي منطقــة الشــرق االوســط 
ــاً فــي دعــم االبتــكارات العلميــة، وذلــك بتقدمهــا 11  والثانيــة عاملي
نقطــة خــالل عــام واحــد لتحتــل املرتبــة الـــ ٥6 فــي املؤشــر بــن 
12٧ دولــة، أي ان قــوة الكويــت تكمــن فــي حتســن نســبة كفــاءة 
االبتــكار التــي حتتــل املركــز الـــ 1٨ عامليــاً، كمــا انهــا متتلــك رصيــداً 
قويــاً فــي ركيــزة النــواجت املعرفيــة والتقنيــة جعلتهــا فــي املرتبــة 41 
عامليــاً، ورصيــداً قويــاً فــي نشــر املعرفــة تصــل بهــا إلــى املرتبــة 
السادســة عامليــاً، كمــا أوضــح التقريــر ان صــادرات الكويــت مــن 
خدمــات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت قــد احتلــت املرتبــة 
12 عامليــاً بالتزامــن مــع وصولهــا إلــى املرتبــة األولــى عامليــاً فــي 
صافــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــرة، وبــن التقريــر أن 
ثمــة مؤشــرا قويــاً آخــر فــي الكويــت، يتمثــل فــي اإلنفــاق علــى برامــج 

الكمبيوتــر واالهتمــام بالكفــاءات البشــرية والبحــوث.

لــم يصــل العــرب املســلمون إلــى إجنازاتهــم العظيمــة ســوى بالتدبــر 
والتفكــر والبحــث فــي مختلــف العلــوم، مســتندين إلــى آيــات القــرآن 
ليكتشــفوا ويبتكــروا اختراعــات مازالــت تســتخدم حتــى يومنــا هــذا.

فلــوال اختراعــات املســلمن ملــا شــهدنا هــذا التطــور الكبيــر احلاصل 
فــي عصرنــا احلديــث، والــذي غيــر مــن مجــرى العالــم، كل ذلــك كان 
بفعــل االجتاهــات القرآنيــة التــي غرســها اإلســالم فــي قلــوب النــاس 

والتــي أدت إلــى تنميــة القــوى العقليــة فــي اإلنســان املســلم.

احلضــارة  مــن  بكثيــر  أعمــق  كان  بأنــه  اإلســالمي  املنهــج  متيــز 
املاديــة البحتــة، حيــث اســتوعب تلــك احلضــارة وجتاوزهــا جاعــاًل 
منهــا طريقــاً للتقــرب إلــى اهلل تعالــى، وهكــذا كان علمــاء اإلســالم 

شموســاً أنــارت الدنيــاً علمــاً ونــوراً، ثــم أتــى الغــرب ليبنــوا علــى 
ــاً. ــوم الحق هــذه العل

ال ميكننــا أن نعيــد املاضــي لكــن بإمكاننــا أن نصنــع املســتقبل، وهــا 
هــم شــباب اليــوم يتطلعــون إلــى مســتقبل أفضــل يحمــل األمــل بــأن 
يكــون ذهبيــاً، مجتهديــن بإعمــال العقــل والفكــر وتطبيقــه علــى أرض 
الواقــع عمــاًل وإجنــازاً، نحــن اآلن أحــوج إلــى تطبيــق العلــم منــه إلــى 

مجــرد اكتســابه، ألن العلــم بــال عمــل كالشــجر بــال ثمــر.

قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »مــن عمــل مبــا علــم.. ورثــه 
اهلل علــم مــا لــم يعلــم« وهــو مــا أكــده القــران الكــرمي فــي قولــه 
تعالــى: »هــو الــذي بعــث فــي األميــن رســواًل منهــم يتلــو عليهــم آياتــه 
ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة« ثــم قــال تعالــى: »ومــن يــؤت 

احلكمــة فقــد أوتــي خيــرًا كثيــرًا«.

واملعرفــة  احلقيقــة  إلــى  نصــل  اهلل  آيــات  فــي  بالتدبــر  إنــه  أي 
العميقــة، إذاً هنــا نؤكــد ثانيــة بــان العــودة إلــى القــران والعمــل بــه، 
ســيعود باإلنســان لفطرتــه الســليمة التــي تــدرك جيــداً الســبب مــن 
وجودهــا وخلقهــا، وهــذا مــا ســيدفعه بــأن يضــع نفســه فــي املــكان 
الــذي يليــق بــه وينســجم مبكانتــه مفعــاًل طاقاتــه الكامنــة، موجهــاً 
لهــا بالقيــم واملبــادئ اإلســالمية الصحيحــة مــن: علــم وتفكــر وبحــث 

وتدبــر، ثــم عمــل بهمــة ونشــاط وســعي واجتهــاد.

حــن جنســد هــذا العلــم فــي أجســادنا وســلوكنا سنشــهد عاملــاً آخــر 
ال خبــر عنــه اليــوم.

“ ابتكارات الشباب ومهاراتهم 
أصبحت المقياس الرئيسي لتطور 

الدول

” ”
أبناء الكويت أثبتوا للعالم 

بعطائهم مقدرتهم على التميز 
واإلبداع

”

“  ال يمكننا أن نعيد الماضي لكن 
بإمكاننا أن نصنع المستقبل

”
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وتعــد مراكــز البحــث العلمــي منــارة هادفــة إليجــاد فــرص للتواصــل 
لتقليــص  مناســباً  إطــاراً  تشــكل  وهــي  واألمم،  احلضــارات  بــن 
الفجــوة بــن املجتمعــات، وإيجــاد منــاخ مالئــم للتواصــل الفكــري 

واحلضــاري؛ ممــا ينعكــس ايجابــاً علــى الرقــي باملجتمعــات.

وتأتــي أهميــة هــذه املراكــز البحثيــة مــن خــالل تطــور مجــال البحــث 
العلمــي فــي الكويــت خــالل الســنوات األخيــرة، واالهتمــام باملراكــز 
البحثيــة التــي تخــدم الباحثــن والبحــث العلمــي، وقــد جــاءت كبارقــة 
أمــل وحاجــة ماســة للتواصــل بــن الباحثــن، وذلــك إليجــاد إطــار 
بالبحــث  تعنــى  التــي  واملؤسســات  الهيئــات  بــن  للتعــاون  منظــم 

العلمــي.

ومــن بــن املؤسســات التــي تعنــى بالبحــث العلمــي فــي الكويــت 
إبداعاتهــم:  تنميــة  علــى  وتعمــل  واملخترعــن  الباحثــن  وترعــى 
)مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، واملركــز العلمــي، ومعهــد الكويــت 
واإلبــداع،  للموهبــة  األحمــد  صبــاح  ومركــز  العلميــة،  لألبحــاث 

باإلضافــة إلــى النــادي العلمــي الكويتــي(. 

إعداد : خالد الصالح

أولــت القيــادة احلكيمــة لدولــة الكويــت البحــث العلمــي اهتمامــاً 
تنميــة   علــى  وعملــت  أولوياتهــا،  مقدمــة  فــي  وجعلتــه  كبيــراً، 
 السياســات   والنظــم   الوطنيــة   التــي   تشــجع علــى  االســتثمار   فــي  
فاعليــة.                                                  مجــاالت   العلــوم   والتكنولوجيــا   واالبتــكار   بشــكل   أكثــر 

وبــدأ هــذا االهتمــام جتــاه البحــث العلمــي يؤتــي ثمــاره، حيــث تعتبــر 
الكويــت مــن الــدول الرائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي 
دعــم البحــث العلمــي ورعايتهــا ألبنائهــا مــن الناشــئة والشــباب فــي 

ــم واملعرفــة كافــة. مجــاالت العل

كمــا تبنــي الكويــت بثبــات ســمعة قويــة ومتميــزة فــي مؤسســات 
ماديــا  تدعــم  التــي  الــدول  فــي طليعــة  لتصبــح  العلمــي  البحــث 
للتشــجيع  كوســيلة  اجلوائــز  تقــدم  إنهــا  إذ  العلميــة،  البحــوث 
كمــا  بهــا،  واملشــاركة  العلميــة  املؤمتــرات  إقامــة  إلــى  باإلضافــة 
تشــجع الشــباب للعمــل واالســتفادة مــن تلــك البحــوث التــي تهــدف 

إلــى خدمــة املجتمــع بأكملــه.

مؤسسات البحث العلمي..
نواة المبدعين وواجهة الكويت إلى العالم
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تدعــم   مؤسســة   الكويــت   للتقدم   العلمي   مجــاالت   العلوم   والتكنولوجيا  
 فــي   دولــة   الكويــت،  ويعــود   تاريــخ   تأسيســها   إلــى   العــام   1976   عندمــا  
 حــّول   األميــر   الراحــل   صاحــب   الســمو   الشــيخ   جابــر   األحمــد   اجلابــر  
 الصبــاح طيــب اهلل ثــراه   الرؤيــة   الطموحــة   بتطويــر   الدولــة   وتنميتهــا  
ــا   إلــى   حقيقــة   وواقــع   ملمــوس،   مــن   ــوم   والتكنولوجي  فــي   مجــال   العل
ــدم   العلمــي   كمؤسســة   خاصــة   ــت   للتق  خــالل   إنشــاء   مؤسســة   الكوي
ــل   مــن   شــركات   ــة   ســموه وبتموي ــى   نشــر   رؤي ــة   تهــدف   إل ــر   ربحي  غي

 القطــاع   اخلــاص   الكويتيــة   املســاهمة .                                                                                                                                                                                                                                                        

وقامــت   مؤسســة   الكويــت   للتقــدم   العلمــي   بتطويــر   وتطبيــق   العديــد  
 مــن   البرامــج   خــالل   ســعيها   إلــى   حتقيــق   مهمتهــا   فــي   تعزيــز   وتنميــة  
ودفــع   عمليــة   تعليــم   العلــوم  والبحــوث،  ونشــر   الثقافــة   العلميــة، 
ــاً  ــدة فعلي ــح رائ ــة الكويــت؛ لتصب ــة التطــور، وإعــالء شــأن دول عجل

ــا.                                                                                          ــوم والتكنولوجي فــي مجــال العل

بأخــرى  لتلحقهــا  اســتراتيجية طموحــة  خطــة  املؤسســة  وتنجــز 
متمثلــًة فــي تعزيــز التعــاون مــع عــدد مــن املؤسســات الكويتيــة 
احلكوميــة خلدمــة أولويــات دولــة الكويــت فــي مجــال البحــث العلمي 
والتنميــة وتعزيــز نشــر الثقافــة العلميــة، مــن خــالل التطبيقــات 
اإللكترونيــة ودعــم وتشــجيع الشــباب وتعزيــز قدراتهــم عبــر برامــج 

مميــزة لتعزيــز االبتــكار.

ولــدى املؤسســة مجموعــة واســعة مــن البرامــج تناســب احتياجــات 
كل القطاعــات، بــدءاً مــن مبــادرات تهــدف لتعزيــز التعــاون الدولــي 
وصــوالً إلــى مهــارات متخصصــة فــي التدريــب واملنــح الدراســية 

ــي.  ــب الداخل والتدري

تــدرك   مؤسســة   الكويــت   للتقــدم   العلمــي   جيــداً   أهميــة   االحتفــاء  
 باإلجنــازات   العلميــة   مــن   خــالل   تكــرمي   الباحثــن   واألكادمييــن  
 العــرب   نظيــر   مســاهماتهم    كمــا   تتفهــم   املؤسســة   دور   هــذه   اجلوائــز  
 فــي   حتفيــز   االهتمــام   العلمــي   بــن   أوســاط   املجتمــع    لغــرض   حتقيــق  

ــد   مــن   النجاحــات.                                                                                                                                                   مزي

وتعمــل   املؤسســة   بشــكل   وثيــق   مــع   مختلف   املؤسســات   العلميــة   محلياً  
 ودوليــاً   فــي   وضــع   أســس   تقييميــة   وسياســات   تتســم   بالشــفافية  
 واملســاواة   فــي   إطــار   حتديــد   اإلجنــازات   الفكريــة   ومكافأتهــا  

 بالتوافــق  مــع   تنظيــم   وإدارة   مراســم   التكــرمي .                                                                                        

ومــن أهــم اجلوائــز التــي تقدمهــا املؤسســة أو تشــرف عليهــا: جائــزة 
اإلنتــاج العلمــي، وجائــزة الكويــت، وجائــزة أنــور النــوري، وجائــزة 

الســميط للتنميــة اإلفريقيــة.

“ الكويت تبني بثبات سمعة قوية 
ومتميزة في مؤسسات البحث 

العلمي وتقدم الجوائز كوسيلة 
للتشجيع

”
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معهد دسمان للسكري 

يضــم معهــد دســمان للســكري )DDI( مجموعــة مــن الباحثــن ذوي 
اخلبــرة فــي مختلــف مجــاالت البحــث حــول مــرض الســكري وكيفيــة 
التعامــل معــه، وقــد مت تطويــر العمــل البحثــي تدريجيــاً علــى مــدار 
الســنن، حيــث تكمــن القــوة الرئيســية ملعهــد دســمان للســكري فــي 
إمكانيــة تنســيق البحــوث فــي مختلــف التخصصــات ضمــن املعهــد، 
ــف املهــارات املوجــودة  ــادة االســتفادة مــن مختل ــك مــن أجــل زي وذل
ــى الشــروع فــي إقامــة  ــة إل ــى أقصــى حــٍد ممكــن، باإلضاف ــه إل في
ــي، ممــا  ــي والدول ــن احملل ــى الصعيدي ــة عل ــة فاعل شــراكات خارجي
خلــق بيئــة علميــة تعــزز التحقيــق فــي الطابــع املعقــد ملــرض الســكري 

ومضاعفاتــه ومحدداتــه وتدابيــر الوقايــة والرعايــة.

ويتألــف معهــد دســمان للســكري مــن ثالثــة أقســام مختلفــة عــالوة 
ــه.  ــاء مهمت ــن لدعــم املعهــد فــي النهــوض بأعب ــى قســمن آخري عل
ويضــم قســم األبحــاث عــدة وحــدات وظيفية متعــددة االختصاصات 
لتقــدمي أحــدث األبحــاث التــي تعالــج كافــة جوانــب مــرض الســكري. 

ــى املعاييــر والقواعــد اإلرشــادية  كمــا يســتخدم القســم الطبــي أعل
ــة للمصابــن مبــرض الســكري. ويدعــم قســم  لتقــدمي أفضــل عناي
العمليــات كال مــن قســم األبحــاث والقســم الطبــي علــى حــٍد ســواء 
للنهــوض بأعبــاء املهمــة التــي قــام معهــد دســمان للســكري مــن 

أجلهــا.

المركز العلمي

جــاءت فكــرة إنشــاء املركــز العلمــي امتثــاالً لرغبــة األميــر الراحــل 
آنــذاك  العلمــي  للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الشــيخ جابــر األحمــد اجلابــر الصبــاح، حيــث وضعــت املؤسســة 
لبنــة األســاس فــي املركــز وانطلقــت أعمالــه اإلنشــائية عــام 1996.

وأنشــأت مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي املركــز العلمــي عــام 
2٠٠٠ ليكــون أحــد املعالــم التــي تســتقطب جميــع شــرائح املجتمــع 

ــت.  ــي الكوي ف

ــت فــي  ــداً لرســالة الكوي ــر تأكي ــر هــذا الصــرح العلمــي الكبي ويعتب
ــا احلضــاري. ــوم وترســيخ تراثه ــز العل تعزي

وينظــر املركــز إلــى أن العمــل التطوعــي يســاعد الشــباب علــى فهــم 
معنــى العطــاء وااللتــزام والشــعور باملســؤولية مبــا يعــود عليهــم 

بالنفــع وتوســيع مداركهــم وصقــل مواهبهــم وتنميــة مهاراتهــم.

وللمركــز مبــادرات كثيــرة منهــا تنظيــم البرنامــج التطوعــي الصيفــي 
الســنوي الهــادف لترســيخ قيــم التطــوع والعطــاء واملســؤولية.

ــى االســتثمار املســتمر فــي املــوارد البشــرية مــن  ويهــدف املركــز إل
أجــل رفــع مســتوى األداء املهنــي، والتحكــم فــي املصروفــات وتنويــع 
مصــادر اإليــرادات مــن أجــل حتقيــق التمويــل الذاتــي مــع احملافظــة 

علــى جــودة اخلدمــة ودميومــة التشــغيل.

٨  العدد اخلامس عشر - مارس ٢٠1٨  



مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 

مت إنشــاء مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع فــي ســبتمبر 
2٠1٠ مببــادرة ســامية مــن حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
األحمــد الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه، وذلــك بهــدف رعايــة أبنــاء 
ــم. ــالزم له ــم ال ــدمي الدع ــزة وتق ــدرات املتمي ــن ذوي الق ــت م الكوي

ويقــوم املركــز باكتشــاف ورعايــة املتميزيــن واملوهوبــن واملبدعن من 
أبنــاء الكويــت، مــن خــالل توفيــر البيئــة واملنــاخ املالئمــن علــى النحو 
الــذي يبــرز متيزهــم ومواهبهــم وابداعاتهم وتنميتهــا واتاحة الفرص 
املالئمــة لتحويــل افكارهــم إلــى ابداعــات ملموســة، وتنســجم فكــرة 
ــة مــن خــالل طمــوح املركــز  ــة للتنمي إنشــاء املركــز مــع خطــة الدول
أن يصبــح مؤسســة متميــزة عامليــاً لرعايــة املوهوبــن واســتثمار 
إبداعاتهــم املتميــزة ألغــراض التنميــة باإلضافــة إلــى إعــداد وتطوير 
الكــوادر املتخصصــة فــي مجــال اكتشــاف املوهوبــن واملبدعــن.

ويتبــع املركــز عــددا مــن اخلطــوات منهــا اعــداد النمــوذج االول 
لالختــراع محليــا عــن طريــق التعــاون مــع عــدة مؤسســات منهــا 
معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة وجامعــة الكويــت والهيئــة العامــة 
للتعليــم التطبيقــي والتدريــب حســب نوعيــة االختــراع واحتياجــات 
تصميمــه إلثبــات قابليــة الفكــرة للتطبيــق قبــل االســتعداد للتســويق.

كمــا توجــه املركــز إلنشــاء فصــول خاصــة للطلبــة املوهوبــن فــي 
ــاون مــع وزارة  ــة بالتع ــن املتوســطة والثانوي ــع مــدارس املرحلت جمي
التربيــة باإلضافــة إلــى انشــاء اكادمييــة للموهبــة واالبــداع للطلبــة 
مــا قبــل املرحلــة اجلامعيــة ســتكون االولــى مــن نوعهــا فــي البــالد 

ــج. ــى مســتوى دول اخللي ــة عل والثاني

ويقــوم مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع ســنويا بتكــرمي 
ــراءات  ــى ب ــوا عل ــن حصل ــن الذي مجموعــة مــن املخترعــن الكويتي

اختراعــات عامليــة.

مركز الشيخ جابر األحمد للتصوير الجزيئي

أنشــئ املركــز فــي ســبتمبر 2٠1٣، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
وجامعــة الكويــت؛ ليكــون صرحــاً علميــاً مميــزاً فــي املجــال العلمــي 
والطبــي ومركــزاً مرموقــاً وموثوقــاً بــه فــي مجــال الطــب اجلزيئــي 
عــن طريــق تقــدمي خدمــة طبيــة اكلينيكيــة عاليــة اجلــودة، مــع 
توفيــر املنــاخ األكادميــي املتميــز للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي، 

ومســتندا إلــى معاييــر وأســس علميــة وطبيــة رفيعــة املســتوى. 

ــز  ــا يخــص التمي ــة فيم ــع باملصداقي ــة تتمت ــز برؤي ــل املرك ــدأ عم وب

“ »صباح األحمد للموهبة واإلبداع« 
يطمح ليكون مؤسسة متميزة 

عالميًا لرعاية الموهوبين واستثمار 
إبداعاتهم

”
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مــع  االســتراتيجية  علــى شــراكاته  دوريــة  املعهــد بصفــة  ويعمــل 
مؤسســات ووكاالت وهيئــات أكادمييــة إقليميــة ودوليــة، ممــا يتيــح 
تبــادل املعرفــة واخلبــرات. فاليــوم، يعمــل فــي املعهــد أكثــر مــن ٥٨٠ 
باحثــا ومهندســا، ولــدى املعهــد أكثــر مــن 1٠٠ مختبــر، موزعــاً علــى 
9 مواقــع، مــع زيــادة متوقعــة عنــد تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية 

ــدة.  اجلدي

ويجــري املعهــد أبحاثــا علميــة ويقــدم استشــارات تكنولوجيــة - فــي 
الكثيــر مــن األحيــان بالشــراكة مــع مؤسســات إقليميــة ودوليــة - 
لعمالئــه فــي القطاعــن احلكومــي والصناعــي فــي الكويــت ومنطقــة 
اخلليــج، وســائر دول العالــم. ويشــجع املعهــد علــى ذلــك روح التعــاون 
النابعــة مــن ثقافتنــا، التــي تســهم فــي بنــاء قاعــدة املعرفــة اخلاصــة 

بنــا، وتيســير تدفــق املعلومــات والبيانــات وتبــادل اخلبــرات.

فــي ميــدان الطــب النــووي مــن خــالل تقــدمي خدمــات طبيــة مميــزة 
البحــوث  إجــراء  علــى  تســاعد  متفــردة  أكادمييــة  بيئــة  وإيجــاد 
والتعليــم  والطبيــة  العلميــة  التخصصــات  مختلــف  فــي  املتطــورة 
احللــول  واكتشــاف  املســتعصية  األمــراض  وتشــخيص  والتدريــب 

العالجيــة وتوفيــر الدعــم للباحثــن مــن جانــب آخــر.

ودأبــت وزارة الصحــة علــى دعــم تخصصــات الطــب املتنوعــة عامــة 
ومنهــا تخصــص الطــب النــووي الــذي انطلــق منــذ أوائــل الســتينيات 
فــي الكويــت وكان آخرهــا جتهيــز وتشــغيل قســم للطــب النــووي 

ومركــز جابــر األحمــد للطــب النــووي والتصويــر اجلزيئــي.

لــذا فــإن التشــخيص املبكــر والدقيــق لألمــراض لــه انعكاســات 
إيجابيــة علــى نتائــج العــالج مــن خــالل تقليــل املضاعفــات والكلفــة 
املاليــة حيــث ان تطــور التقنيــة ادى إلــى دمــج املعلومــات التشــريحية 
والوظيفيــة واجلزيئيــة ألعضــاء اجلســم ورســم مســتقبل التشــخيص 

والعــالج الطبيعــي.

كمــا يهــدف إلــى توثيــق التعــاون العلمــي مــع الــوكاالت الدوليــة 
واجلامعــات العامليــة مــن خــالل املشــاركة فــي االبحــاث االكلينيكيــة.

معهد الكويت لألبحاث العلمية

مت تأســيس معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة عــام 1967، مــن قبــل 
شــركة الزيــت العربيــة اليابانيــة احملــدودة، وذلــك مبوجــب اتفاقيــة 
امتيــاز التنقيــب عــن النفــط مــع حكومــة دولــة الكويــت. ومتثــل دور 
املعهــد فــي البدايــة فــي تطويــر ثالثــة مجــاالت هــي: البتــرول، 

ــة. ــاء املائي ــم األحي ــة، وعل والزراعــة الصحراوي

ــة  ــة )2٠1٥ - 2٠2٠( عملي وتســتكمل اخلطــة االســتراتيجية الثامن
التحول االستراتيجي التي بدأت في اخلطة االستراتيجية السابعة. 
وعلــى مــدى ســنوات اخلطــة الثامنــة، ســيتم التركيز فــي هذه اخلطة 
ــر القــدرات  ــز، وتطوي ــة بأســلوب متمي ــذ البرامــج البحثي ــى تنفي عل
الفنيــة للمعهــد مــن خــالل تدريــب املوظفــن واســتقطاب اخلبــرات 
املتميــزة وبنــاء شــراكات أقــوى مــع املنظمــات الوطنيــة والدوليــة 
املعنيــة بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار وتطويــر عالقــات أوثــق مــع 
العمــالء الرئيســين واجلهــات املســتفيدة، وتســريع تســويق نتائــج 
األبحــاث واســتكمال تنفيــذ سلســلة مــن التحســينات العمليــة بهــدف 
جعــل املعهــد أكثــر كفــاءة واملــكان األفضــل للعمــل فــي دولــة الكويــت.

ويرتبــط معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بعالقــات تعــاون مــع 
النوويــة  التكنولوجيــا  لنقــل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الكويتيــة  التنمويــة  الســلمي لتحقيــق األهــداف  ذات االســتخدام 
مــن خــالل تنفيــذ 11 مشــروعا وطنيــا متعلقــا بالطــب والصحــة 

وغيرهــا. وامليــاه  والزراعــة 

“ »معهد األبحاث« مؤسسة 
معترف بها دوليًا بصفته األكثر تميزا 

في العلوم والتكنولوجيا واإلبداع 
بحلول 2030

”
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وبحلــول عــام 2٠٣٠ ســيكون املعهــد مؤسســة معترفاً بهــا دولياً بصفته 
املؤسســة األكثــر متيــزا فــي املنطقــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا 
واإلبــداع، وبوابــة املعرفــة املعروفــة بكونهــا القوة الدافعــة للوصول إلى 
ازدهار اقتصادي مســتدام ونوعية حياة متميزة بحســب رؤية املعهد.

النادي العلمي

تضافــرت جهــود الكثيــر مــن أبنــاء الكويــت املخلصــن فــي تأســيس 
النــادي العلمــي ليكــون حصنــاً مــن حصــون العلــم فــي البــالد وكانــت 
نتيجــة لهــذه اجلهــود هــو إشــهار النــادي العلمــي الكويتــي لتحقيــق 
هــذه األهــداف منــذ نشــأته فــي 11 أغســطس عــام 1974 ويعتبــر 
النــادي العلمــي إحــدى جمعيــات النفــع العــام املميــزة للغايــة فــي 
الشــؤون  وزارة  تتبــع  ربحيــة  غيــر  منظمــة  فهــي  الكويــت،  دولــة 

االجتماعيــة والعمــل. 

ويهــدف النــادي العلمــي إلــى اســتقطاب املبدعــن وصقــل مواهبهــم 
وإبداعاتهــم واألخــذ بيدهــم إلــى طريــق اإلبــداع واالبتــكار كمــا 
يقــوم علــى رعايــة األنشــطة العلميــة ونشــر الوعــي العلمــي، والعمــل 
علــى رفــع املســتوى العلمــي بالتعــاون مــع األنديــة والهيئــات العلميــة 
املختلفــة وتهيئــة اجلــو املناســب ألعضــاء النــادي لشــغل أوقــات 

ــى البــالد بالنفــع. الفــراغ مبــا يعــود عليهــم وعل

ويعمــل النــادي العلمــي علــى توثيــق العالقــة مــع األنديــة واملؤسســات 
العلميــة األخــرى احملليــة والعربيــة والعامليــة ولعــل أهــم مــا مييــز 
النــادي العلمــي الكويتــي هــو وجــود مرصــد العجيــري الــذي افتتــح 
فــي عــام 1986 تكرميــا للفلكــي الدكتــور صالــح العجيــري وهــو 
يعتبــر أكبــر مرصــد فــي الشــرق األوســط آنــذاك كمــا مت تأســيس 
القبــة الفلكيــة بالنــادي العلمــي فــي عــام 1995 وتتضمــن جهــازاً 

يعــرض النجــوم املوجــودة فــي ســماء الكويــت كمــا أنهــا تبــن خطــوط 
الطــول والعــرض للكــرة األرضيــة.

ويقيــم النــادي دورات علميــة لقطــاع الشــباب والعلــوم فــي املجــاالت 
العلميــة )الروبــوت، األحيــاء، اإللكترونيــات، تشــكيل اللحــام، الفلــك، 
املعــادن(  هندســة  الكيميــاء،  البديلــة،  الطاقــة  الطيــران،  علــوم 
ــة مــن ٧ - 16ســنة. ــة العمري وتســتهدف البنــن والبنــات مــن الفئ

 

“ »النادي العلمي« يهدف 
الستقطاب المبدعين وصقل 

مواهبهم واألخذ بيدهم إلى 
طريق االبتكار

”
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إعداد: خالدة النوفل

للجوائــز دور مهــم فــي تشــجيع املميزيــن، كونهــا نوعــًا مــن أنــواع التقديــر املــادي واملعنــوي ملوهبتهــم وإجنازاتهم، كما أنها حتفزهم على 
العطــاء واإلبــداع، وتفتــح لهــم مجــااًل للشــهرة خــارج نطــاق بلدانهــم. وكان للكويــت األســبقية فــي تشــجيع ودعــم أبنائهــا املبدعــن فــي 

جميــع املجــاالت، وعربيــًا تعــد مــن أوائــل الــدول التــي قدمــت جوائــز للمبدعــن واملميزيــن فــي املجــاالت العلميــة واألدبيــة والثقافيــة.

إن تكــرمي الكويــت ملبدعيهــا يعــد اســتكمااًل ملظاهــر النهضــة احلضاريــة الثقافيــة التــي شــهدتها الدولــة منــذ االســتقالل وإســهامًا 
منهــا فــي دعــم وتطويــر احلركــة الثقافيــة والدينيــة واألدبيــة والعلميــة فــي البــالد، وتأكيــدًا لتوجههــا فــي رعايــة املبدعــن مــن أبنائهــا 

وتكــرمي مبدعيهــا ملــا قدمــوه لوطنهــم وأمتهــم فــي شــتى املجــاالت ودورهــم الرائــد فــي رفــع اســم الكويــت عربيــًا ودوليــًا.

والتكــرمي وان كان معنويــًا أو ماديــًا إال أنــه يعبــر فــي املقــام األول عــن الفخــر واالعتــزاز ملــا قدمــه أبنــاء الكويــت مــن إجنــازات متميــزة 
علــى كافــة املســتويات وتشــجيعًا لهــم ودفعهــم ملواصلــة العطــاء واإلبــداع وخدمــة املجتمــع.

لقــد أصبحــت اجلوائــز متطلبــًا حضاريــًا ال ميكــن للدولــة جتاهلهــا؛ ألهميتهــا فــي النهــوض الفكــري للمجتمــع بصفــة عامــة واألفــراد 
بصفــة خاصــة، كونهــا تعــزز قيــم الــوالء واالنتمــاء. ومــن هنــا جــاء حــرص القيــادة الكويتيــة علــى دعــم جميــع اجلهــود التــي تصــب فــي 

تطويــر ذلــك وتعكــس الــدور احلضــاري والتنويــري الــذي تقــوده وتشــكل عالمــة بــارزة فــي مســيرة احليــاة الكويتيــة.

وحتــرص الكويــت علــى تكــرمي املبدعــن مــن أبنائهــا فــي العديــد مــن املجــاالت، لتشــكل حافــزًا لألجيــال الشــابة، ومــن هــذا البــاب 
رصــدت العديــد مــن اجلوائــز واملســابقات، منهــا مــا يشــملها برعايتــه أميــر البــالد كل عــام رغبــة مــن ســموه فــي تكــرمي وتقديــر كل مــن 

يخــدم وطنــه، وتأكيــدًا بــأن الكويــت ترعــى أبناءهــا وتقــدر جهودهــم وإبداعاتهــم.

تكريم الكويت للمبدعين ...

استكمال للنهضة الحضارية

الثقافية والعلمية
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جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية
تقــوم اللجنــة العليــا املشــكلة جلائزتــي الدولــة التقديريــة والتشــجيعية فــي الفنــون واآلداب والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية مبنــح اجلوائز 
التقديريــة ألبنــاء الكويــت مــن جيــل الــرواد علــى مجمــل عطاءاتهــم التــي أبدعــوا فيهــا طــوال مســيرتهم الثقافيــة والفنيــة، فــي حــن متنــح 
اجلوائــز التشــجيعية للمبدعــن فــي املجــاالت املختلفــة، تقديــراً وتشــجيعاً لبــذل املزيــد مــن اجلهــد واإلجنــاز خلدمــة احليــاة الثقافيــة 

والفكريــة فــي الكويــت.

وتختــار اللجنــة العليــا املشــكلة جلائزتــي الدولــة التقديريــة والتشــجيعية فائزيــن أو ثالثــة كحــد أقصــى للفــوز باجلائــزة فــي كل عــام، علــى 
أن يكــون االختيــار تبعــاً إلجنازاتهــم ودورهــم فــي خدمــة احليــاة الثقافيــة، ومينــح كل فائــز باجلائــزة شــهادة تقديريــة ومجســماً تذكاريــاً 

خاصــاً باجلائــزة ومبلغــاً ماليــاً، وذلــك فــي احتفاليــة خاصــة فــي مهرجــان القريــن الثقافــي الســنوي.

واعترافــاً بجهــود الــرواد وتقديــراً للموهوبــن مــن أبنــاء الكويــت قــام مجلــس الــوزراء مبضاعفــة القيمــة املاديــة جلوائــز الدولــة، لتصبــح 
قيمــة اجلائــزة التقديريــة 2٠ ألــف دينــار والتشــجيعية 1٠ االف دينــار.

“ جائزة الدولة التقديرية تمنح 
ألبناء الكويت من جيل الرواد على 

مجمل عطاءاتهم

”

جائزة الدولة التقديرية

حرصــت دولــة الكويــت علــى تكــرمي أبنائها من الــرواد الذين كان لهم 
حضــور ثقافــي وفنــي ملموس في مســيرة الكويــت الثقافية، وتقديراً 
إلجنازاتهــم اإلبداعيــة التــي حققوهــا خــالل مســيرتهم املهنيــة فــي 
مجــاالت فكريــة وثقافيــة وفنيــة وأكادمييــة متنوعــة، جعلــت الكويــت 
حتتــل مكانــة مرموقــة علــى املســتوى اخلليجــي والعربــي والدولــي.

ــة وتكرميــاً  ــي املجــاالت الثقافي ــم ف ــة بعطاءاته ــن الدول ــاً م وعرفان
لهــذه الكفــاءات الكويتيــة  »التــي عملــت بإخــالص وصمــت دون منــة، 
ــت بأحلــى ســنوات العمــر فــي ســبيل رفعــة هــذا الوطــن، فــكان  وضحَّ
مــن نتائــج ذلــك إبــداع ثقافــي وأدبــي وفكــري وفنــي ملمــوس، أثــرى 
احليــاة الثقافيــة والفنيــة، ليصبــح هــؤالء منــاذج حتتــذى وهديــاً 
الوطنــي  للمجلــس  العامــة  األمانــة  اقترحــت  القادمــة«  لألجيــال 
للثقافــة والفنــون واآلداب إنشــاء »جائــزة الدولــة التقديريــة«، متنــح 
لهــم  الذيــن  الكويــت  أبنــاء  مــن  العامــة  »للشــخصيات  بوصفهــا  
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ثانيًا: مجال اآلداب )أربع جوائز( تخصص كما يلي:

1 - القصة القصيرة
2 -  النص املسرحي

٣ -  أدب الطفل )مسرح - قصص - شعر(
4 - الترجمة إلى اللغة العربية

ثالثًا: مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية )خمس جوائز(

متنح اجلائزة للبحوث والدراسات والكتب التي تعنى مبا يلي:

لدولــة  الشــعبية  واملأثــورات  واآلثاريــة  التاريخيــة  الدراســات   -1
الكويــت

2- علم االجتماع
٣- علم النفس

4- االقتصاد
٥- العلوم السياسية

ــة  ــة والفني ــة والثقافي ــة واألكادميي ــات العلمي ويحــق لألفــراد وللجه
ــا مت وضــع شــروط  ــزة، كم ــل اجلائ ــت الترشــح لني ــة الكوي ــي دول ف
اجلائــزة  مجــاالت  فــي  الترشــيح  مجــال  فتحــت  جديــدة الحقــاً 
لألنشــطة الفنيــة التــي أقيمــت خــالل الســنوات اخلمــس املاضيــة 

ــدالً مــن ســنة واحــدة. ب

الريــادة والــدور البــارز فــي تأســيس البنيــة التحتيــة للثقافــة والفنــون 
واآلداب فــي الكويــت، وتأصيــل جــذور الثقافــة بــن أبنــاء الوطن منذ 
االســتقالل ومــا قبلــه، ومهــدوا الطريــق إلــى نهضــة ثقافيــة شــاملة«.

ولكــون هــذا املقتــرح بــات مطلبــاً حضاريــاً يســاهم فــي بنــاء الكويــت 
احلديثــة. صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء عــام 2٠٠٠، أبــدى فيــه 
املوافقــة علــى تخصيــص جائــزة باســم »جائــزة الدولــة التقديريــة«.

لشــخصيات  املاضيــة  الســنوات  مــدى  علــى  اجلائــزة  وُمنحــت 
إعالميــة، قدمــت الكثيــر مــن العطــاء لوطنهــا فــي املجــال اإلعالمــي 
الدولــة  بنــاء  بدايــة  عنــد  التعقيــد  وبالغــة  ظــروف صعبــة  وفــي 
وصناعــة اإلعــالم الكويتــي، ســواًء فــي اإلذاعــة أو التلفزيــون أو 
الصحافــة أو فــي أي مجــاالت إعالميــة أخــرى، أو كان لهــم نشــاط 
اعالمــي متميــز فــي بدايــة صناعــة اإلعــالم الكويتــي؛ تعبيــراً عــن 
االمتنــان والتقديــر لهــذه الكفــاءات الكويتيــة التــي عملــت بإخــالص.

جائزة الدولة التشجيعية

وافــق مجلــس الــوزراء فــي قــرار لــه فــي يونيــو 1988 علــى تخصيــص 
جائــزة ســنوية ُمنحــت للمــرة األولــى فــي عــام 1989 حتــت اســم 
»جائزة الدولة التشــجيعية« في الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 
واإلنســانية، متنــح إلــى املوهوبــن واملبدعــن مــن الكويتيــن تقديــراً 
إلجنازاتهــم املتميــزة فــي مجــال الفنــون واآلداب والعلــوم االجتماعية 

واإلنســانية وتشــجيعاً لهــم علــى مواصلــة العطــاء.

وتســعى الدولــة فيهــا للتكامــل مــن خــالل تكرميهــا للجوانــب الفنيــة 
واللغويــة والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية وجميــع العلــوم األدبيــة 

ــز. دون متيي

مجاالت اجلائزة

أواًل: مجال الفنون )ثالث جوائز( تخصص كما يلي:

1 - الفنون التشكيلية والتطبيقية:

متنــح اجلائــزة لألعمــال الفنيــة )النحــت - احلفــر - اخلــزف( التــي 
يتــم تشــكيلها أو تنفيذهــا علــى مختلــف املــواد الفنيــة، مثــل اخلشــب 

والزجــاج والفخــار وغيرهــا.

٢ - اإلخراج التلفزيوني:

متنــح اجلائــزة إلخــراج األعمــال التلفزيونيــة )املسلســالت والبرامــج 
والســهرات واإلنتاجــات التلفزيونيــة علــى تنوعهــا(.

3 - اإلخراج السينمائي:
متنــح اجلائــزة إلخــراج )األفــالم الســينمائية القصيــرة والطويلــة 

بأنواعهــا املختلفــة: الوثائقيــة والتســجيلية والروائيــة(.

“ جائزة الدولة التشجيعية تهدف 
إلى تشجيع المبدعين لخدمة 

الحياة الثقافية والفكرية

”
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جائزة السميط للتنمية اإلفريقية

أنشــئت جائــزة الســميط للتنميــة اإلفريقيــة مببــادرة ســامية مــن 
حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه، والتــي أعلــن عنهــا فــي القمــة العربيــة 
عــام  نوفمبــر  فــي  الكويــت  اســتضافتها  التــي  الثالثــة  اإلفريقيــة 
2٠1٣ بشــأن تخصيــص جائــزة ماليــة ســنوية لألبحــاث التنمويــة 
فــي إفريقيــا، معنيــة بالنهــوض باحتياجــات الشــعوب اإلفريقيــة، 
األمم  بــه  أشــادت  الــذي  الرائــد  دوره   « ســموه  بذلــك  ليواصــل 

املتحــدة كقائــد للعمــل اإلنســاني«.

وتأتــي جائــزة الســميط للتنميــة اإلفريقيــة كمســاهمة لدفــع عجلــة 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتنميــة املــوارد البشــرية والبنيــة 
التحتيــة فــي القــارة اإلفريقيــة، وايجــاد حلــول عمليــة للتحديــات 
اإلمنائيــة الرئيســية التــي تواجــه الــدول اإلفريقيــة، وذلــك عبــر 
الفقــر  التغلــب علــى مشــاكل  متكــن دول وشــعوب إفريقيــا مــن 
واجلــوع ونقــص امليــاه، وحتســن الرعايــة الصحيــة واحلصــول علــى 
احلــد األدنــى مــن اخلدمــات الطبيــة، وتوفيــر الفــرص التعليميــة 
ــى  ــات. كمــا تهــدف إل ــة لهــذه الفئ ــة ومحــو األمي واملعلومــات األولي
متكــن املجتمعــات مــن إنتــاج احتياجاتهــا مــن احملاصيــل الزراعيــة 

ــة. ــوارد االقتصادي ــع امل ــة فــي توزي ــق العدال األساســية وحتقي

كمــا أن اجلائــزة تأتــي تعبيــراً عــن التقديــر واالعتــراف بأفضــل 
الدراســات، واملشــاريع العلميــة واألبحــاث التطبيقيــة واملبــادرات 
العلميــة املبتكــرة، التــي حتــدث تأثيــراً كبيــراً وملموســاً ومســتداماً 
لتحســن حيــاة املاليــن مــن النــاس فــي إفريقيــا وإبــراز اإلجنــازات 
الناجحــة مــن خــالل ثالثــة مجــاالت حيويــة للقــارة اإلفريقيــة، وهــي 
ــزة الســنوية  ــم، حيــث تكــرم اجلائ األمــن الغذائــي والصحــة والتعلي

“ جائزة السميط للتنمية اإلفريقية 
معنية بالنهوض باحتياجات 

الشعوب اإلفريقية

”
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ــا: مجــال  ــن هم ــن آخري ــى مجال ــن عل ــا التالي ــي عاميه ــزت ف ورك
ــول  ــر حل ــر الزراعــة وتوفي ــى تطوي ــذي يهــدف إل ــي ال األمــن الغذائ
الزراعــي. ومجــال  التنميــة واإلنتــاج  تعــوق  التــي  البيئــة  ملشــاكل 
التعليــم الــذي يهــدف إلــى توفيــر التعليــم األساســي والتطبيقــي 

وانتشــار املــدارس وتوفيــر املعلمــن واملدربــن.

وعلــى مــدار األعــوام الثالثــة املاضيــة منحــت جائــزة الســميط 
عظيــم  لهــا  كان  ومبــادرات  أعمــاالً  قدمــوا  ومؤسســات  ألفــراد 
األثــر فــي تعزيــز التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي وتطويــر املــوارد 

البشــرية والبنيــة التحتيــة فــي القــارة اإلفريقيــة.

وحــاز علــى جائــزة عبــد الرحمــن الســميط للتنميــة اإلفريقيــة فــي 
مجــال الصحــة فــي عــام 2٠1٥ الدكتــور كيفــن مــارش جلهــوده فــي 

مكافحــة املالريــا وحتســن حيــاة األطفــال بالقــارة اإلفريقيــة.

فــي حــن حــاز عليهــا مناصفــة فــي مجــال حتســن األمــن الغذائــي 
كل مــن املركــز الدولــي للبطاطــا )ســي آي بــي( واملعهــد الدولــي 

للزراعــة االســتوائية )آي آي تــي أ( عــن عــام 2٠16.

جائــزة   )FAWE( النســاء  لتعليــم  اإلفريقــي  املنتــدى  منــح  كمــا 
فــي   2٠1٧ للتنميــة اإلفريقيــة عــن عــام  الســميط  عبدالرحمــن 

التعليــم. مجــال 

ويعــد إطــالق اجلائــزة باســم املرحــوم الدكتــور عبدالرحمــن الســميط 
ــذر نفســه للعمــل  ــدور اإلنســاني لرجــل ن ــة ال ــاً بأهمي ــاً وإميان عرفان
اخليــري مــن أجــل مســاعدة وحتســن حيــاة املاليــن مــن األطفــال 
ــر قــارات  ــر مــن أكث والبشــر الفقــراء فــي القــارة الســمراء التــي تعتب
العالــم فقــراً كمــا يعــد بادرة وفاء وتخليداً لذكرى ابن من أبناء الكويت 
ورائــد العمــل اخليــري واالنســاني فــي إفريقيــا اســتطاع بعمله الدؤوب 
وتضحياتــه الكبيــرة أن يصبــح ســفيراً كويتيــاً للخيــر فــي هــذه القــارة.

األفــراد واملؤسســات الذيــن يســاهمون فــي ذلــك مــن خــالل أبحاثهــم 
ــم ومشــاريعهم. ومبادراته

وتبلــغ قيمــة اجلائــزة مليــون دوالر أمريكــي إضافــة إلــى ميداليــة 
ــت  ــة الكوي ــة مقدمــة مــن حكومــة دول ــة ودرع وشــهادة تقديري ذهبي
حتــت إشــراف مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي )KFAS(، ومجلــس 
أمنــاء اجلائــزة الــذي يضــم ســبع شــخصيات بــارزة كويتيــة وعامليــة 
ودوليــة معروفــة بســجلها فــي العمــل اخليــري وفــي حتقيــق إجنــازات 

مهمــة فــي رعايــة ودعــم التنميــة فــي القــارة اإلفريقيــة.

شروط اجلائزة

مــن أهــم شــروط اجلائــزة أن يكــون للمرشــح إجنــازات ملموســة 
تكــون  وأن  لهــا،  املنشــود  املســتوى  إلــى  ترقــى  مبتكــرة  وأعمــال 

بالغــة. أهميــة  ذات  املقدمــة  األعمــال 

ومــن الشــروط أيضــاً أن تكــون الدراســات واألبحــاث التطبيقيــة 
بهــا  املقدمــة منشــورة فــي مجــالت محكمــة ومتداولــة ومعترفــاً 
علــى املســتوى العاملــي، فضــال عــن تطبيقهــا بعــد النشــر فــي الــدول 
اإلفريقيــة خــالل الســنوات العشــر املاضيــة، مــع تقــدمي األدلــة 
علــى مســتوى  وفعــاالً  ملموســاً  أثــراً  الكافيــة وخاصــة حتقيقهــا 

معيشــة األفــراد بالــدول اإلفريقيــة.

مجاالت اجلائزة

ركــزت اجلائــزة فــي عامهــا األول علــى مجــال الصحــة باعتبــاره 
مــن األولويــات املهمــة فــي إفريقيــا ولدورهــا احليــوي فــي دفــع 
عجلــة التنميــة فيهــا. وتعــن علــى املشــاركن تقــدمي أبحاثهــم حــول 
األمــراض املعديــة املنتشــرة فــي إفريقيــا مثــل االيبــوال واملالريــا 
وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية املكتســب )ايــدز( أو توفيــر الــكادر 

الطبــي واألدويــة واملعــدات واملراكــز الطبيــة.
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مسابقة حفظ القرآن وتجويده

واصلــت مســابقة الكويــت الكبــرى حلفــظ القــرآن الكــرمي وجتويــده 
دورهــا املســتمر منــذ 21 عامــاً فــي تشــجيع أهــل الكويــت علــى 
اإلقبــال علــى كتــاب اهلل املجيــد تــالوًة وحفظــاً وجتويــداً، حتــى 
أضحــت أكبــر املشــاريع القرآنيــة فــي البــالد، نظــراً لعــدد اجلهــات 

ــا مــن اجلنســن. ــي فعالياته املشــاركة وعــدد املتســابقن ف

وأضحــت املســابقة التــي تســعى إلــى تعزيــز اجلهــود التــي تســتهدف 
ــم الكويــت  ترســيخ القيــم اإلســالمية فــي املجتمــع معلمــاً مــن معال
الدينيــة ومثــاًل رائعــاً مــن أمثلــة احلضــارة املتميــزة تزهــر بهــا دولــة 
الكويت وتفتخر، وقد أثمرت عبر ســنواتها املاضية غرســاً طيباً من 
صفوة الصفوة من األبناء والبنات ممن اقبلوا على كتاب اهلل تعالى.

ــرآن  ــي للق ــدوق الوقف ــا الصن ــي يشــرف عليه وتهــدف املســابقة الت
الكــرمي وعلومــه التابــع لألمانــة العامــة لألوقــاف إلــى فتــح مجــال 
التســابق لــكل املواطنــن وشــرائح املجتمــع ذكــوراً أو إناثــاً علــى 
كتــاب اهلل  اإلقبــال علــى  اختــالف أعمارهــم وتشــجيعيهم علــى 
ــراً؛ انطالقــاً مــن رســالة الصنــدوق  ــداً وتدب ــه حفظــاً وجتوي وتالوت
بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه املســابقة التــي تقــام برعايــة كرميــة 
مــن ســمو أميــر البــالد الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد اجلابــر 
الصبــاح - رحمــه اهلل تعالــى - إذ كانــت رعايتــه الســامية للمســابقة 
دعمــاً لنشــر القــرآن الكــرمي بــن أبنائــه وتشــجيعاً لهــم علــى الســير 
ــى هــذا النهــج إلكمــال هــذه الرســالة الســامية  بهــداه، واســتمر عل
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح 

ــي  ــادرات والنشــاطات الت ــذي يشــجع كل املب حفظــه اهلل ورعــاه، ال
مــن شــأنها أن تعلــي كلمــة اإلســالم وحتــرص علــى احملافظــة علــى 

ــف. ــن احلني أصــول الدي

علــى  االعتمــاد  املســابقة  سياســة  عليــه  ترتكــز  مــا  أبــرز  ومــن 
معيــار احلفــظ والتجويــد كأســاس للتســابق، كمــا تســعى املســابقة 
ــة إلــى  أيضــاً للعمــل والدعــم والتنســيق مــع جهــود اجلهــات الرامي
حتفيــظ القــرآن الكــرمي وتعليمــه وجتويــده وإيجــاد تنســيق مشــترك 
بــن الهيئــات واجلهــات الرســمية واألهليــة القائمــة علــى تنظيــم 
مســابقات حتفيــظ وجتويــد القــرآن وكذلــك الكشــف عــن جيــل مــن 
ــون الكويــت فــي املســابقات العامليــة. القــراء واحلفظــة الذيــن ميثل

“ الكويت رائدة في انتقاء 
المتميزين من أهل القرآن 

ورعايتهم

” ”
 بلغ عدد الفائزين في الدورات الـ ٢٠ 

الماضية 6٢٢٠ فائزًا وفائزة

”
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جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

أصبـــــح التـــطـــــور الهـــائـــل 
ــات  ــا املعلومـــ لتكنولـــوجيــــــ
محليــاً وعاملياً واســتخدامها 
فــي كافــة مجــاالت احليــاة، 
ســمة التقــدم فــي العالــم؛ 
الـــــدول  بذلــك  لتتنافـــــس 
فــي اســتخدام مخرجـــــات 
ــا  وأدوات التكنـــولوجــــــيــــــــ
مــــــــع  لتتــالءم  احلديـــثـــــة 

احتياجاتهــــــــا.

ولــم تكــن الكويــت فــي منــأى 
حرصـــــت  إذ  ذلــك،  عــــــن 
تشجيــــــــع  علـــــى  أيضـــــاً 

ــدرات  ــر القـــ وتقــدم وتطويــــــ
البشــرية فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات وإثــراء اإلبــداع واإلنتــاج 
التكنولوجــي الــذي يبنــى علــى أســس علميــة، إدراكاً منهــا ألهميــة 
املعلوماتيــة فــي احليــاة املعاصــرة وضــرورة تطويــر املجتمــع ومحــو 

األميــة اإللكترونيــة ملواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العصــر. 

وفــي عــام 2٠٠1 انطلقــت جائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح 
للمعلوماتيــة بانطالقــة ذاتيــة وبتمويــل ذاتــي بــدأ محليــاً وانتقــل 
ــة طامحــة ورســالة ســامية  ــة، حتدوهــا رؤي ــة واإلقليمي ــى العربي إل
تهــدف إلــى بنــاء مجتمــع معلوماتــي متكامــل ومتطــور، وتطويــر 
املعلوماتيــة؛  التقنيــة  مجــال  فــي  واملؤسســية  البشــرية  القــدرات 
ملواكبــة املســتجدات العامليــة والثــورة املعلوماتيــة التــي أصبحــت اآلن 
عصــب العلــم وأهــم دعائــم التنميــة فــي املجتمعــات احلديثــة، وزيادة 
اســتعداد املجتمــع للتعامــل الرقمــي وحتديــد أولوياتــه، وترســيخ دور 
مؤسســات املجتمــع ملواكبــة ومــد جســور التواصــل والتبــادل الفكــري 

بــن املختصــن واملهتمــن فــي املجتمــع املعلوماتــي.

جتســد جائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلــي الصبــاح للمعلوماتيــة 
الدعــم الســخي لنشــر العلــوم املعرفيــة احلديثــة وتشــجيعها بــن 
ــة الكويــت أو الوطــن العربــي،  املؤسســات والشــباب ســواء فــي دول
لتصبــح منوذجــا يحتــذى بــه فــي مجــال املعلوماتيــة. وكــون 6٠% مــن 
تعــداد الســكان فــي الكويــت مــن فئــة الشــباب أقــل من 2٠ ســنة ممن 
يدمنــون علــى اســتخدام التكنولوجيــا، فــان ظهــور مبــادرات مــن تلــك 
النــوع مــن جوائــز ومســابقات ونــدوات ومؤمتــرات تســاهم فــي دفــع 
الشــباب وتوجيههــم لألمــور العلميــة والتكنولوجيــة ومتكنهــم مــن 

مســايرة العالــم املتقــدم فــي تلــك املجــاالت.

وشــهدت املســابقة خــالل عقديــن مــن الزمــن ضــم العديــد مــن 
ــا ذوي االحتياجــات اخلاصــة  ــات اخلاصــة للمســابقة مبــا فيه الفئ
ونــزالء دور الرعايــة االجتماعيــة فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
والعمــل ومركــز الكويــت للتوحــد وفئــة املكفوفــن ثــم اضيفــت فــي 
عــام 2٠1٥ فئــة الصــم. كمــا لــم تغفــل املســابقة كذلــك إضافــة فئــة 

نــزالء املؤسســات اإلصالحيــة.

  وفــي الــدورة ال 2٠ املاضيــة مــن املســابقة، خصصــت جلنــة حتكيم 
املتحــدة  اململكــة  اختيــار  ومت  اخلــارج  فــي  املبتعثــن  للمواطنــن 
كانطالقــة لهــا. وســيتم تعميمهــا علــى بلــدان أخــرى الحقــاً كمــا مت 

تخصيــص جلنــة خاصــة لكبــار الســن تراعــي ظروفهــم.

يذكــر ان رعايــة اجلائــزة واالهتمــام بهــا بهــذه الصــورة يؤكــد بجــالء 
مكانــة الكويــت كدولــة رائــدة فــي خدمــة كتــاب اهلل تعالــى وســعيها 
الكــرمي ورعايتهــم  القــرآن  الــدؤوب النتقــاء املتميزيــن مــن أهــل 

واحملافظــة عليهــم واالســتفادة مــن خبراتهــم فــي هــذا املجــال.

وحتظــى مســابقة الكويــت الكبــرى حلفــظ القــرآن الكــرمي وجتويــده 
بإقبــال كبيــر مــن املواطنــن مــا يؤكــد مــدى حــب أبنــاء هــذا البلــد 
لكتــاب اهلل املجيــد وحرصهــم علــى تعلمــه، حيــث شــهد انطــالق 
النســخة االولــى مــن املســابقة عــام 1997 مشــاركة متســابقن مــن 

14 جهــة رســمية وأهليــة.

ــى أن  ــة إل ــاف الكويتي ــة لألوق ــة العام ــا تشــير إحصــاءات األمان كم
عــدد املتأهلــن للتصفيــات النهائيــة منــذ انطــالق املســابقة عــام 
1997 حتــى عــام 2٠1٧ بلــغ نحــو 2٧ ألــف متســابق ومتســابقة 
فيمــا بلــغ عــدد الفائزيــن فــي الــدورات ال 2٠ املاضيــة 622٠ فائــزاً 

ــزة. وفائ
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لقــد شــهدت اجلائــزة اقبــاالً كبيــراً منــذ موعــد انطالقتهــا وكانــت 
خطــوة طيبــة علــى الطريــق الصحيــح لألخــذ بالشــباب إلــى عالــم 
املعرفــة والتكنولوجيــا حتــى أضحــت عالمــة بــارزة فــي آفاق املســيرة 

املعلوماتيــة فــي الكويــت.

اجلديــر بالذكــر أن اجلائــزة خطــت خطــوة حتديثيــة فــي دورتهــا 
احلاديــة عشــرة، إذ ألغــت احلــدود بــن جائزتــي دولــة الكويــت 
والوطــن العربــي بحيــث تصبحــان جائــزة واحــدة حتمــل عنــوان 
)اجلائــزة الرقميــة(، متطلعــة فــي ذلــك إلــى اذكاء روح املنافســة 
عبــر آفــاق أوســع فــي فضــاءات املعلوماتيــة واإلتصــاالت التقنيــة 

التــي ال تعــرف احلــدود وال القيــود.

وسام املعلوماتية

قــرر مجلــس أمنــاء اجلائــزة بــدءاً مــن العــام 2٠٠٧ منــح جائــزة 
تقديريــة ســنوية حتــت مســمى )وســام املعلوماتيــة( وهــو أعلــى مــا 
تقدمــه اجلائــزة لشــخصية عامــة أو اعتباريــة متثــل مؤسســات 
وجمعيــات تقنيــة عربيــة وعامليــة ذات اســهامات متميــزة فــي التنميــة 
البشــرية ومجــاالت التنميــة املعلوماتيــة، وكونهــا جهــة غيــر ربحيــة 
يعتبــر هــذا الوســام مــن العطــاءات املهمــة فــي تاريــخ اجلائــزة وأحــد 

أبــرز معاملهــا.

مــن  لــكل  انطالقتهــا  منــذ  التوالــي  علــى  اجلائــزة  ُمنحــت  وقــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء فــي مصــر الدكتــور أحمــد نظيــف، ومكتبــة 
ــة  ــة لالتصــاالت الفضائي االســكندرية فــي مصــر، املؤسســة العربي
فــي  التقنيــة  للعلــوم  العزيــز  عبــد  امللــك  مدينــة  ســات(،  )عــرب 
املخصصــة  واألرقــام  واالســماء  اإلنترنــت  هيئــة  الســعودية، 
)االيــكان(، مختــرع نظــام املالحــة روجــر ايســتون األب، جمعيــة 
الكاميــرا الرقميــة ســتيفن ساســون،  العامليــة، مختــرع  اإلنترنــت 
مؤســس شــركة مايكروســفت بيــل غيتــس، معهــد )ماساتشوســتس( 

للتقنيــة، مدينــة دبــي الذكيــة.

“ »سالم العلي للمعلوماتية« 
تجسد الدعم السخي لنشر العلوم 

المعرفية الحديثة وتشجيعها بين 
المؤسسات والشباب

”
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إعداد: غادة احلبيب
إجنــاز جديــد يحققــه أبنــاء الكويــت فــي املجــال الطبــي ليضــاف إلــى 

سلســلة إجنازاتهــم وابداعاتهــم فــي جميــع املجاالت.

فقــد متكــن فريــق طبــي كويتــي بقيــادة الدكتــور محمــد جمــال مــن 
النجــاح فــي إجــراء أول عمليــة زراعــة كبــد ملريــض كويتــي يعانــي مــن 
فشــل فــي وظائــف الكبــد مانحــن بذلــك أمــال لعشــرات املرضــى - 
ــدة متلؤهــا الصحــة  ــاة جدي ــة االنتظــار- بحي ــى قائم ممــن هــم عل

والعافيــة.

وحــول هــذا اإلجنــاز الطبــي الهــام التقــت مجلــة  برئيــس 
فريــق اجلراحــة الــذي تولــى مهمــة إجــراء العمليــة الدكتــور محمــد 

جمــال الــذي أكــد أن عمليــة زراعــة الكبــد تعتبــر مــن أعقــد العمليات 
ــا فــي وضــع  ــم الطــب كــون املريــض يكــون غالب ــة فــي عال اجلراحي
صحــي متقــدم جــدا إلــى جانــب أن العمليــة حتتــاج إلــى التعامــل مــع 
ــة التــي حتيــط بالكبــد  ــة الدموي ــر مــن الشــراين واألوعي عــدد كبي
ممــا يجعــل شــبح حــدوث نزيــف أثنــاء العمليــة يعــرض حيــاة املريــض 

للخطــر أو للمــوت ماثــال أمــام الطبيــب فــي أيــة حلظــة.

ــارة عــن  ــد هــي عب ــة زراعــة الكب ــال أن عملي ــور جم وأوضــح الدكت
عــدد مــن العمليــات فــي عمليــة واحــدة، تبــدأ بعمليــة اســتئصال 
الكبــد الســليم مــن املتبــرع ومــن ثــم حفظــه بطريقــة خاصــة حتــى 
يصــل إلــى املريــض دون أن يتلــف ومــن ثــم عمليــة زراعــة الكبــد فــي 

الدكتور محمد جمال لـ »  « :

أول عملية زراعة للكبد.. نجاح للكويت 
وأمل جديد لمرضى الفشل الكبدي
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جســد املريــض، وهــذا األمــر يســتدعي إعــداد فريــق طبــي متكامــل 
فــي مختلــف االختصاصــات حتــى يتــم ضمــان جناح العملية، مشــيراً 
إلــى أن ذلــك مــا حتقــق فــي عمليــة الزراعــة التــي أجراهــا حيــث مت 

االعــداد لهــا ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل العمليــة.

متوفــى   - بالكبــد  متبــرع  وجــود  خبــر  بلــوغ  عنــد  انــه  وأضــاف 
إكلينيكيــا - فــي مستشــفى العــدان، انتقــل الفريــق الطبــي إلــى 
املستشــفى حيــث متــت عمليــة اســتئصال الكبــد الســليم مــن املتبــرع، 
ثــم قــام الفريــق بحفظهــا فــي درجــة بــرودة معينــة للمحافظــة عليهــا 
ونقلهــا إلــى مستشــفى مبــارك حيــث مــكان إجــراء عمليــة الزراعــة.

وبــن الدكتــور جمــال أنــه متــت االســتعانة بفريــق طبــي مــن جامعــة 
) كينزكولــج( فــي لنــدن لإلشــراف واملســاعدة فــي إجــراء عمليــة 

“ اإلنجاز الذي تحقق ال ينسب 
لشخص واحد إنما هو إنجاز فريق 

متكامل من مختلف العناصر 
الطبية

”

“ نحتاج إلى تشريع ينظم 
قضية التبرع وإلى تثقيف الناس 

وتوجيههم إلى أهمية التبرع في 
إنقاذ حياة المرضى

”
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الزراعــة، مشــيداً بجهــود فريــق بنــك الــدم وفريــق أطبــاء التخديــر 
وفريــق التمريــض وفريــق أطبــاء الباطنيــة وفريــق أطبــاء اجلراحــة 
حيــث وصــل العــدد الكلــي للفريــق الطبــي إلــى مــا يقــارب ال٥٠ 
شــخصا كان لهــم الفضــل األول - بعــد اهلل - فــي جنــاح العمليــة.

وقــال الدكتــور جمــال إن القيــام بعمليــة زراعــة كبــد فــي الكويــت 
هــو إجنــاز بحــد ذاتــه كــون الكويــت مــن الــدول الصغيــرة التــي 
يوجــد فيهــا عــدد محــدود جــدا مــن املتبرعــن بالكبــد إضافــة إلــى 
املســؤولية الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق الطبيــب بإقنــاع وزارة 
الصحــة بإجــراء العمليــة كونهــا حتتمــل خطــر املــوت أثنــاء العمليــة، 
لذلــك قمنــا كفريــق طبــي بدراســة عمليــة زراعــة الكبــد فــي الكويــت 
ــر قــدر مــن األمــان للمريــض،  ــق أكب ملــدة ســنتن لنصــل إلــى حتقي
وبالفعــل هــذا مــا حتقــق عندمــا اســتطعنا أن جنــري العمليــة بنجــاح 
ــة وهــو  ــذي خــرج بعــد أســبوع مــن إجــراء العملي ــر للمريــض ال كبي
بأكمــل صحــة بعــد أن كان قــد فقــد األمــل بالشــفاء وأصبــح ينتظــر 
املــوت، مؤكــدا أن »اإلجنــاز احلقيقــي لإلنســان عندمــا يقــدم خدمــة 

للنــاس وينقذهــم مــن مــوت محقــق«.

أماعــن أســباب تلــف الكبــد عنــد اإلنســان، فقــد بــّن الدكتــور جمــال 
أن هنــاك أســبابا عديــدة لهــذا املــرض املميــت لعــل أولهــا اليــوم علــى 
مســتوى العالــم هــو ارتفــاع معــدالت الســمنة، خاصــة إذا مــا تزامــن 
مــع وجــود الســكر وارتفــاع معــدالت الدهــون عنــد املريــض ممــا 

يســبب التهابــاً فــي الكبــد ومــن ثــم فشــلها.

أمــا األســباب األخــرى، فترجــع إلــى شــرب الكحــول أو اإلصابــة 
ببعــض الفيروســات إضافــة إلــى وجــود ســبب رئيســي لفشــل الكبــد 
وهــو تنــاول جرعــة كبيــرة مــن حبــوب )البنــادول( ال ســيما فــي 
حــاالت االنتحــار، حيــث يلجــا املنتحــر إلــى تنــاول عــدد مــن حبــوب 
البنــادول )تزيــد عــن ٨ حبــات وأكثــر( مــرة واحــدة ممــا يســبب فشــل 

الكبــد.

وحــول تكلفــة إجــراء عمليــة زراعــة الكبــد قــال الدكتــور محمــد 
جمــال إن تكلفــة العمليــة فــي اخلــارج تبلــغ مئــات آالف الدنانيــر 
مدلــال علــى ذلــك بــأن الكويــت صرفــت علــى عــالج مرضــى الكبــد 
ــار دوالر  ــى نصــف ملي فــي اخلــارج آخــر ٧ ســنوات مبلغــا يصــل إل
تقريبــا علــى مرضــى لــم يتجــاوز عددهــم 2٠٠ إلــى 2٥٠ مريضــاً، 
إلــى أن مكتــب واشــنطن الصحــي فقــط دفــع مبلــغ 6٥  مشــيراً 
مليــون دوالر لعــدد 4٥ مريضــاً كويتيــاً بالكبــد تلقــوا العــالج فــي 

مستشــفيات أمريــكا خــالل الفتــرة مــن عــام 2009 إلــى 2٠1٣.

“ السمنة والجرعات الكبيرة من 
»البنادول« أبرز أسباب مرض فشل 

الكبد

”
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أمــا شــروط املتبــرع فــي عمليــة زراعــة الكبــد فقــد حددهــا الدكتــور 
جمــال فــي عــدة أمــور أبرزهــا تطابــق فصيلــة الــدم بــن املتبــرع 
التبــرع  علــى  وفاتــه  بعــد  املتبــرع  أهــل  وموافقــة  اليــه،  واملتبــرع 
بأعضائــه وأن يكــون املتبــرع ميتــاً دماغيــاً وليــس موتــا طبيعيــا، وأن 
يكــون عمــره أقــل مــن 4٠ عامــا، وغيــر مصــاب بالســمنة، وأن يكــون 

ــر مدخــن أو شــارب للكحــول. غي

وباحلديــث عــن املعوقــات التــي تواجــه عمليــة زراعــة الكبــد فــي 
ــة عــدد  ــات قل ــور جمــال أن مــن أول املعوق ــت أوضــح الدكت الكوي
املتبرعــن باألعضــاء فــي البــالد، خاصــة وأن املتبــرع بعــد وفاتــه 
ابنهــم  بأعضــاء  التبــرع  علــى  باملوافقــة  لعائلتــه  احلــق  يعطــى 
املتوفــى إكلينيكيــا أو رفضهــا، ممــا يســتدعي وجــود تشــريعات 
ــاس  ــاس بأهميتهــا فــي انقــاذ أن ــرع وتثقــف الن ــة التب تنظــم قضي

آخريــن.

وأضــاف أن املعــوق اآلخــر يكمــن فــي إنشــاء قســم أو وحــدة لزراعــة 
األعضــاء فــي الكويــت -خاصــة بعــد جنــاح عمليــة زراعــة الكبــد- 
وتعيــن األطبــاء املتخصصــن واألكفــاء، مشــيراً إلــى أن هــذا األمــر 
ــور  ــر الصحــة الدكت ــث أجــاز وزي ــور حي ــرى الن ــه اآلن لي ــي طريق ف
باســل الصبــاح تشــكيل جلنــة تضــع القواعــد الرئيســية لتأســيس 

وحــدة زراعــة األعضــاء فــي مستشــفى مبــارك.

“ الكبد الُمتبرع بها من األفضل 
عالميًا.. المريض تماثل للشفاء 

وخرج بعد أسبوع من إجراء العملية 

بصحة وعافية

”
“ نصف مليار دوالر أنفقتها 

الكويت على عالج مرضى الكبد في 

الخارج خالل 7 سنوات بينما تكلفة 

إجراء العملية في البالد لم تتجاوز

١0 - ١2 ألف دينار

”
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شخصية العدد

د. محمد حيدر جمال

◄ استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والسمنة وزراعة األعضاء.

◄ أستاذ مساعد كلية الطب جامعة الكويت.

◄ بكالوريــوس طــب وجراحــة بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف، جامعــة 
أبرديــن، اســكتلندا، بريطانيــا.

◄ البورد الكندي للجراحة، جامعة مكجيل، كندا.

◄ البورد األمريكي للجراحة.

◄ ماجســتير تربيــة )تخصــص مناهــج طبية(، 
املتحــدة  الواليــات  سنســيناتي،  جامعــة 

األمريكيــة.

◄ زمالة وتخصص دقيق 
في جراحات السمنة 

وامليتابوليزم واملناظير 
والروبوت، كليفالند كلينك، 
الواليات املتحدة األمريكية.

◄ حائــز علــى جائــزة أفضــل بحــث فــي 
مؤمتــر اجلراحــن الكنــدي 2٠11.

ــورد  ــم بب ــزة أفضــل مــدرس مقي ــى جائ ــز عل ◄ حائ
اجلراحــة، جامعــة مكجيــل، كنــدا، 2٠11.

◄ مرشــح ألفضــل بحــث مبؤمتــر جراحــات الكبــد والبنكريــاس 
ــن، 2٠1٠. ــي، األرجنت العامل

وجمعيــة  الكويتيــة  اجلراحــن  جمعيــة  ومؤســس  إدارة  مجلــس  عضــو   ◄
الكويــت. فــرع  األمريكيــة،  اجلراحــن 

◄ ناشــر وكاتــب ألكثــر مــن 6٠ بحثــاً طبيــاً محكمــاً فــي جراحــات الســمنة والترميــم 
الطبــي. والتعليــم  واألورام  والبنكريــاس  الكبــد  وجراحــات 

◄ مشارك بأكثر من 1٠٠ محاضرة وبوستر في مؤمترات عاملية.

◄ كاتــب وروائــي أدبــي وتاريخــي، أصــدر كتــاب )عــن عاشــق ال ميــوت( مــن أدب النــشء، )مــاء 
ودم( سلســلة مقــاالت، )نيــرجن( روايــة تاريخية. 
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إعداد: موسى أحمد

يحفــل التاريــخ الكويتــي القــدمي واحلديــث بأســماء المعــة، حققــت إجنــازات علميــة وإنســانية علــى املســتوى احمللــي والعاملــي، 
ورفعــت اســم بلدهــا الكويــت عاليــًا.

واســتطاعت تلــك اإلجنــازات واالختراعــات أن تشــكل إضافــة كبيــرة للعلــم وللبحــث العلمــي والتقــدم الطبــي والتكنولوجــي، 
حيــث بــرزت أســماء أطبــاء ومخترعــن كويتيــن حققــوا إجنــازات عامليــة.

وحصــل أبنــاء الكويــت علــى جوائــز وبــراءات اختــراع عامليــة، كمــا حصــدوا املراكــز األولــى فــي معــارض ومســابقات عامليــة تعنــى 
باالختــراع واالبتــكار، ليتصــدر اســم دولــة الكويــت بــن الــدول املتقدمــة واملتطــورة علميــًا.

وفــي مقابــل ذلــك حصــل أولئــك املخترعــون واملبدعــون علــى رعايــة واهتمــام القيــادة واحلكومــة، فتــم تذليــل الصعــاب أمامهــم، 
كمــا مت إنشــاء مراكــز بحثيــة ومؤسســات حكوميــة تعنــى بهــم، وتطــور مــن إجنازاتهــم. وفيمــا يأتــي أبــرز األطبــاء واملخترعــن 

الذيــن مت تكرميهــم وحصــدوا جوائــز وشــهادات عامليــة:

أسماء كويتية بارزة
حققت إنجازات طبية

وعلمية كبيرة
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إبراهيم الرشدان

الدكتــور إبراهيــم الرشــدان، وهــو استشــاري أمــراض القلــب فــي كليــة الطــب بجامعــة الكويــت 
ومستشــفى األمــراض الصدريــة، كان قــد دشــن أول اختــراع كويتــي لقســطرة القلــب حاصــل علــى 
االعتمــاد األوروبــي للتنســيق فــي دول أوروبــا، واالختــراع هــو جهــاز طبــي صمــم خصيصــاً حملاربــة 

ــات القســطرة. مشــاكل عملي

وقــام ســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح -رعــاه اهلل- مبنحــه فــي مايــو 2٠14 
)وســام الكويــت ذو الوشــاح( مــن الدرجــة األولــى؛ وذلــك تقديــراً للصفــات احلميــدة واخلدمــات 

اجلليلــة.

عبد الرزاق العبيد

ــرزاق عبــد احلميــد العبيــد خبيــر جراحــة عظــام وعمــود فقــري ومتخصــص فــي  ــد ال ــور عب الدكت
جراحــة تشــوهات العمــود الفقــري لــدى الكبــار والصغــار اضافــة إلــى اإلصابــات واألورام واألمــراض 
التنكســية والعــدوى التــي تصيــب العمــود الفقــري، لــه دراســات علميــة مت نشــرها فــي مجــالت علميــة 

دوليــة وكذلــك شــارك فــي كتابــة كتــب فــي هــذا املجــال.

وفــي ينايــر املاضــي كــرم الشــيخ صبــاح األحمــد الدكتــور عبــد الــرزاق العبيــد واحلاصــل علــى بــراءة 
االختــراع فــي مجــال العمــود الفقــري مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مســجلة باســمه وباســم دولــة 

الكويــت علــى تفاصيــل أول جهــاز طبــي متكامــل جلراحــة كســور العمــود الفقــري.

فوزية الكندري

الدكتــورة فوزيــة يوســف الكنــدري استشــارية أمــراض القلــب وفســلجة القلــب، لهــا إجنــازات علميــة 
وطبيــة متميــزة فــي مجــال تطــور كهربــاء القلــب وعالجهــا وتشــخيصها وإدخــال التقنيــات احلديثــة 

وتعليــم االخريــن.

وقــد أســهمت الدكتــورة الكنــدري علــى مــدى 1٥ عامــاً فــي تطويــر طــرق معاجلــة امــراض القلــب ليس 
فــي دولــة الكويــت فحســب، وامنــا فــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وخارجهــا أيضــاً، 
ــة لرجفــان  ــة تركيــب منظمــات مزيل ــى تقني ــان عل ــاء فــي الياب وقامــت بتدريــب مجموعــة مــن األطب

القلــب بتقنيــة حديثــة.

مثنى السرطاوي

الدكتــور مثنــى مثقــال الســرطاوي، جــراح عظــام كويتــي حاصــل علــى البورديــن الكنــدي واألمريكــي 
فــي جراحــة العظــام، قــد طــور تقنيــة اجلراحــة التقليديــة فــي تبديــل املفاصــل وعــرف بــأول جــراح 

يجــري هــذه التقنيــة.

وأثنــى ســمو أميــر البــالد علــى اإلجنــاز الطبــي الــذي ابتكــره الدكتــور الســرطاوي مــن خــالل إجــراء 
عمليــات دقيقــة لتركيــب الركبــة واملفصــل الصناعــي مــن دون قطــع االربطــة والعضــالت.
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صادق قاسم

ــل )معــرض  ــة مث ــة مختلف ــارض عاملي ــي صــادق قاســم إجنــازات عــدة فــي مع ــرع الكويت حقــق املخت
جنيــف الدولــي لالختراعــات وانبيكــس العاملــي فــي واليــة بنســلفينيا االمريكيــة(، حيــث فــاز بأكثــر 

مــن ميداليــة ذهبيــة عــن اختراعاتــه الكثيــرة التــي ابتكرهــا وحققــت صــدى عامليــاً. 

ومــن أبــرز إجنــازات صــادق قاســم اختراعــه ملؤشــر ضوئــي للفرامــل يقلــل مــن نســبة حــوادث الســير 
باإلضافــة الختراعــه )اخليميائــي(، والــذي يعمــل علــى اختصــار الوقــت واجلهــد فــي فحــص العينــات 

 . مخبرياً

شيخة الماجد 

علــى صعيــد خدمــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة، قدمــت الكويتيــة شــيخة املاجــد اختــراع )القلــم 
اإللكترونــي للمكفوفــن(، والــذي يســهل علــى املكفوفــن الكتابــة بطريقــة مبســطة.

ونالــت املاجــد عــن قلــم املســمار لكتابــة املكفوفــن شــهادة بــراءة اختــراع مــن مكتــب بــراءات االختــراع 
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

طارق البعيجان

حصــل املختــرع املهنــدس طــارق البعيجــان علــى بــراءة اختــراع؛ لتحقيقــه إجنــازاً عامليــاً يتعلــق بصمــام 
التحكــم اجلزئــي ألجهــزة االيقــاف االضطــراري واخلــاص بأنظمــة الســالمة فــي املنشــآت النفطيــة.

ــدة  ــي اقيمــت مل ــل الت ــذي ســجلته ورشــة العم ــراع ال ــج باهــرة لالخت ــة نتائ ــة الفني ــرت التجرب وأظه
ــر  ــب تقاري ــى جان ــل( إل ــن فــي الســالمة بشــركة )هانوي ــراء عاملي ــل خب ــدا مــن قب اســبوع فــي هولن
ــك(  ــة و)تراكون ــزة االيقــاف االضطــراري )ســيمنز( االملاني ــب االستشــارية ومصنعــي اجه مــن املكات

وغيرهــا.

ويعمــل اختــراع البعيجــان علــى توفيــر ماليــن الــدوالرات لشــركات النفــط مــن خــالل التكلفــة املباشــرة )تكلفــة الشــراء والتشــغيل( والتكلفــة 
غيــر املباشــرة فــي تقليــل املخاطــر واحلــوادث ممــا ينعكــس علــى تكلفــة التأمــن للمنشــآت النفطيــة والبتروكيماويــة.

عادل العابدين

حصــل املختــرع الكويتــي عــادل جمعــة العابديــن علــى امليداليــة الفضيــة فــي الــدورة ال 4٠ مبعــرض 
جنيــف الدولــي لالبتــكارات واالختراعــات وذلــك عــن اختــراع مــدرج طــوارئ يســاهم فــي حــل الكثيــر 
مــن االمــور التــي تعيــق انقــاذ الطائــرات إذا تعرضــت للحريــق اثنــاء الهبــوط هــو االول مــن نوعــه فــي 

العالم. 

ــدون  ــار بالصــوت والصــورة وب ــة الطــوارئ والطي ــرج مراقب ــن ب  ويســمح هــذا النظــام بالتواصــل ب
التأثيــر علــى بقيــة أجهــزة الطائــرة كمــا تســمح اجهــزة االستشــعار عــن بعــد املزروعــة علــى املــدرج 
فــي حتريــك مضخــات االطفــاء ومــن علــى جانبــي الطائــرة وأســفلها فضــال عــن امكانيــة تســخن أرضيــة املــدرج فــي حــاالت البــرد الشــديد.
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محمد العازمي

ــة فــي معــرض  ــة الذهبي ــاز بامليدالي ــرى وف ــزة الكب ــد اهلل العازمــي اجلائ ــرع محمــد عب ــزع املخت انت
)أيينــا( لالختراعــات فــي أملانيــا عــن اختــراع يتمثــل فــي طفايــة حريــق آليــة تعمــل بشــكل آلــي، 
ــة  ــق باســتخدام الطفاي ــى إطفــاء احلري ــه القــدرة عل ويســتطيع اســتخدامها كل شــخص ليســت لدي

التقليديــة.

عادل الوصيص

ــك  ــى اختراعــه )حــزام األمــان( وذل ــة عل ــة الذهبي ــي عــادل الوصيــص بامليدالي ــرع الكويت ــاز املخت ف
واإلبداعــات  لالختراعــات  الدولــي  باملعــرض  واألدوات(  )األجهــزة  اختراعــات  تصنيــف  ضمــن 

والتقنيــات )ايتكــس( الــذي اســتضافته ماليزيــا.

ــداؤه واســتخدامه  ــم ارت ــارة عــن حــزام يت ــص عب ــه الوصي ــذي اخترع ــان( ال ــاز )حــزام االم وجه
بســهولة مــن قبــل جميــع الفئــات العمريــة عنــد حــدوث احلرائــق فــي املبانــي واألبــراج الشــاهقة 
وهــو يســاهم بإنقــاذ النــاس مــن خــالل كســر زجــاج النوافــذ املضغوطــة واســتخدامه للنــزول إلــى 

األســفل بشــكل آمــن.

ناصر الجيماز

منــح معــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات جائزتــه الفضيــة فــي مجــال حمايــة البيئــة إلــى املختــرع 
الكويتــي الشــاب ناصــر عيســى اجليمــاز؛ تقديــراً البتــكاره آليــة جديــدة لتقليــل عــادم ثانــي اكســيد 

الكربــون فــي اجلــو.

ويعتمــد املختــرع الشــاب فــي فكرتــه علــى امتصــاص هــذا الغــاز العــادم وحتويلــه عبــر آليــات كيميائيــة 
إلــى لدائــن )بالســتيك( ميكــن اســتخدامها فــي تطبيقــات مختلفــة فتتخلــص البيئــة مــن هــذا الغــاز 

الضــار كمــا يســاهم فــي فتــح فــرص عمــل كثيــرة فــي العديــد مــن املجــاالت ذات الصلــة.

أحمد نبيل

فــي األيــام األخيــرة، بــرز اســم الدكتــور أحمــد نبيــل صاحــب اختــراع )منظــار جراحــي ذاتــي التنظيــف 
مبؤشــر افتراضــي(، والــذي ميتــاز عــن غيــره مــن املناظيــر بتنظيــف العدســة تلقائياً.

وأشــاد وزيــر الصحــة البريطانــي الســابق اللــورد دارزي مبشــاركة الدكتــور أحمــد فــي أعمــال القمــة 
العامليــة لالبتــكارات فــي لنــدن - رغــم صغــر ســنه- ووصــف اختراعــه بأنــه أحــد اهــم االختراعــات 
ليــس فقــط فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون، بــل فــي العالــم؛ ملــا يقدمــه مــن تســهيالت غيــر 

مســبوقة للجراحــن فــي غــرف العمليــات.
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إعداد: خلود الطريجي

اإلبــداع واإلجنــاز ال حــدود لهمــا وال قوانــن.. تلــك عبــارة بســيطة. 
إذ ال يرتبــط األمــر بصحــة األشــخاص، أو كمــال بنيتهم اجلســمانية، 
فلطاملــا بــرزت عبــر العصــور واألزمــة أســماء علمــاء ومخترعــن 

وشــعراء مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة أو املعاقــن.

وفــي حــن أن الكويــت »بلــد اإلنســانية«، ومركــز العمــل اإلنســاني، 
كانــت حريصــة أشــد احلــرص علــى أبنائهــا مــن ذوي اإلعاقــة، 
فعملــت علــى بنــاء شــخصيتهم وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم، وتنميــة 
قدراتهــم البدنيــة والعقليــة، ودمجهــم فــي املجتمــع مــع أقرانهــم مــن 
األصحــاء مــن خــالل األنشــطة الدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

والفنيــة والتربويــة والرياضيــة.

ومــع ذلــك احلــرص والعمــل الــدؤوب، أســهم بشــكل واضــح فــي 
اجلســدي  توازنهــم  اســتعادة  علــى  اإلعاقــة  أصحــاب  مســاعدة 
واملعنــوي، ودفــع األمــل واإللهــام لديهــم ســواء الرجــال منهــم أو 
ــه مــن خــالل  ــه لذات ــى حــد ســواء، فاملعــاق يســتمد رؤيت النســاء عل

رؤيــة اآلخريــن لــه.

ولرمبــا تعــد أهــم معاييــر تقــدم الــدول اهتمامهــا باملعاقــن، كمــا أن 
ــة تقــاس بحجــم  ــة فــي أي دول مؤشــرات جنــاح اســتراتيجية التنمي
ــذوي االحتياجــات اخلاصــة فــي املجتمــع،  ــه ل ــذي تولي االهتمــام ال
ومــدى قدرتهــا علــى دمجهــم فيــه، ناهيــك عــن كونهــا رســالة ســامية 
ذات أبعــاد إنســانية شــريفة، كمــا أنهــا أمانــة فــي أعناقنــا جميعــاً، 
تستلزم تضافر كافة جهود املؤسسات والهيئات احلكومية واألهلية.

وتعــد دولــة الكويــت مــن أولــى الــدول اخلليجيــة التــي أولــت اهتمامــاً 
التربيــة اخلاصــة والرياضــة،  فــي مجــال  بــذوي االعاقــة  كبيــراً 
ووفــرت اخلدمــات والبرامــج التربويــة، ســواًء فــي املناهــج أو طــرق 
التعليــم وتدريــب املتخصصــن فــي هــذا املجــال، فضــاًل عــن تأهيلهم 

نفســياً واجتماعيــاً ووظيفيــاً ورياضيــاً.

ــر األحمــد  ــر البــالد الراحــل الشــيخ جاب ــادرة ســامية مــن أمي ومبب
الكويتــي  النــادي  تأســيس  مت   - اهلل  رحمــه   - الصبــاح  اجلابــر 
الرياضــي للمعاقــن عــام 1977، كمــا كان ســموه يدعــم املجلــس 
ــار  ــن دين ــوق الـــ ٨ مالي ــغ ســنوي يف ــى لشــؤون املعاقــن مببل األعل
تصــرف علــى ذوي االحتياجــات اخلاصــة، واســتمر علــى النهــج 

أبطال الكويت من ذوي اإلعاقة
رفعوا اسمها عاليًا

في المحافل الدولية

“ الكويت أولت ذوي اإلعاقة 
اهتمامًا كبيرًا في مجال التربية 

الخاصة والرياضةً

”
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النادي الرياضي للمعاقين

أنــواع  مــن اختــالف  الرغــم  أنــه وعلــى  الكويتــي  الشــباب  أثبــت 
أمــام  تقــف عائقــا  لــم  انهــا  إال  اإلنســان  التــي تصيــب  اإلعاقــة 
طموحاتــه، حيــث اثبتــوا قدرتهــم ومــن خــالل انتســابهم للنــادي 
الكويتــي الرياضــي للمعاقــن علــى جتــاوز كل الصعــاب، وحتقيــق 
مســيرة  لصالــح  تســجل  التــي  املشــرفة  واإلجنــازات  البطــوالت 

الكويتيــة. الرياضيــة  احلركــة 

ــي الرياضــي للمعاقــن مــن أحــدث املنشــآت  ــادي الكويت ــر الن ويعتب
الرياضيــة اخلاصــة باملعاقــن علــى املســتوى الدولــي، إذ حــرص 
مجلــس إدارة النــادي علــى تطويــر منشــآته ومالعبــه، بحيــث تواكــب 
التطــور العاملــي فــي مجــال رياضــة املعاقــن، واالجتهــاد ملشــاركة 
أبنائــه املعاقــن فــي البطــوالت العامليــة بتوفيــر املدربــن املناســبن 
وتنميــة  اخلارجيــة،  املعســكرات  ضمــن  وتدريبهــم  لعبــة،  لــكل 
مهاراتهــم الرياضيــة للفــوز فــي البطــوالت الدوليــة والعامليــة، ورفــع 
علــم الكويــت فــي مختلــف احملافــل الرياضيــة اإلقليميــة والدوليــة.

ويحتــوي النــادي الكويتــي لرياضــة املعاقــن علــى )ملعــب كــرة ســلة 
- ملعــب كــرة الهــدف للمكفوفــن -  ملعــب للبوشــيا - ملعــب تنــس 
ــارزة - ملعــب  ــة ســالح املب ــة لرفــع األثقــال - صال ــة - صال الطاول
لعبــة الســرعة - حــوض ســباحة داخلــي طولــه 2٥ متــراً مجهــز 
بأحــدث أجهــزة قيــاس الزمــن -  مضمــار خارجــي طولــه 2٠٠ متــر 

وميــدان مجهــز بــأدوات الرمــي اخلاصــة بألعــاب املعاقــن(.

ويقبــل فــي عضويــة النــادي كل مــن جتــاوز 12 ســنة مــن العمــر، 
ــي  ــات اإلعاقــات املختلفــة الت ــى مــن إحــدى فئ ويحقــق احلــد األدن
تقــع حتــت مظلــة احتــادات ألعــاب املعاقــن الدوليــة، وتصنيــف فئات 
ــة -  ــة - اإلعاقــة احلركي ــي )اإلعاقــة البصري ــاً كالتال اإلعاقــة دولي

ــة(. اإلعاقــة الذهني

واحتضنــت الكويــت العديــد مــن األبطــال ممــن حققــوا العديــد مــن 
اإلجنــازات فــي البطــوالت احملليــة والعامليــة والدوليــة، نذكــر منــاذج 
مــن الطاقــات الشــبابية التــي حتــدت اعاقتهــا ورفعــت علــم الكويــت 

فــي احملافــل الرياضيــة علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر:

أميــر البــالد احلالــي صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
الصبــاح.

وكذلــك قامــت دولــة الكويــت بإصــدار قانــون املعــاق رقــم ٨ لســنة 
2٠1٠ مبــا يشــتمل عليــه مــن مــواد تكفــل حقوقهــم وتضمــن لهــم 
حيــاة كرميــة وفــق قدراتهــم البدنيــة والذهنيــة وفقــاً ملــا جــاء فــي 
ميثــاق األمم املتحــدة األول الصــادر فــي ديســمبر 1971 وامليثــاق 
الثانــي واخلــاص بحقــوق ذوي اإلعاقــة والصــادر فــي 1975، 
ومبوجبــه أنشــئت الهيئــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة والتــي 
تعنــى برعايــة حقــوق ذوي اإلعاقــة وتوفــر لهــم احليــاة الكرميــة 
وضمــان حقوقهــم املدنيــة والسياســية باملســاوة مــع اآلخريــن دون 

متييــز.

“ النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقين من أحدث المنشآت 

الرياضية الخاصة دوليًا

”
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◄ عاطف الدوسري
يعــد عاطــف الدوســري أحــد أبطــال الكويــت املعاقــن الذيــن قهــروا 
املســتحيل ووصلــوا إلــى أرفــع املراتــب العامليــة، وحقــق إجنــازات 
متتاليــة منــذ نعومــة أظفــاره، بــدأ مشــواره الرياضــي بلعبــة املبــارزة 

وحصــل علــى ميداليــة أوملبيــة فــي أوملبيــاد لنــدن 1984.

وانتقــل بعدهــا إلــى ألعــاب القــوى ليحقــق بطولــة العالــم فــي رمــي 
القــرص، ومــن ثــم انتقــل إلــى لعبــة الرمايــة ليحقــق أفضــل إجنازاتــه 
التــي بدأهــا فــي بطولــة كأس العالــم فــي تايلنــد بشــهر مــارس 
البرونزيــة  وامليداليــة  الثالــث  املركــز  علــى  حيــث حصــل   ،2٠1٥

ــة. ــن ٣٠ دول ــات م ــاة ورامي مبشــاركة رم

وأعقبهــا بنفــس العــام مبيداليــة فضيــة فــي كرواتيــا الدوليــة التــي 
أهلتــه للمشــاركة فــي أوملبيــاد ريــو دي جانيــرو البرازيليــة 2٠16 
والفــوز بذهبيــة كأس العالــم لرمايــة البندقيــة 1٠ أمتــار، فــكان 
العربــي الوحيــد فــي بطولــة ريــو دي جانيــرو مــن بــن ٥2 راميــاً مــن 

ــم. ــف دول العال ــة األبطــال ومــن مختل نخب

للعبــة  الدوســري  الالعــب عاطــف  بدايــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الرمايــة قــد جتــاوزت عامهــا الثانــي فقــط، حيــث تعتبر لعبــة جديدة 
فــي النــادي الكويتــي لرياضــة املعاقــن إال ان النــادي حــرص علــى 
تدريــب وجتهيــز الالعــب عاطــف باملعســكرات اخلارجيــة، وتدريــب 
املــدرب الوطنــي حســن العجمــي لالعــب عاطــف الدوســري املكثــف 
بخبــرات وتقنيــات حديثــة تصــل ملــدة 4 ســاعات يوميــاً، وذلــك لرفــع 
اجلاهزيــة الفنيــة والوصــول إلــى أفضــل مراحــل االســتعداد متهيــداً 

ملشــاركة إيجابيــة فــي البطــوالت.

◄ أحمد نقا المطيري
حقــق الالعــب أحمــد نقــا املطيــري العديــد مــن البطــوالت الدوليــة 
ــة، مواصــال مســيرة النجــاح لرياضــة  ــة والعاملي ــة واإلقليمي والقاري
املعاقــن الكويتيــة، وإثبــات قــدرة الشــباب الرياضــي الكويتــي علــى 
تســجل  التــي  بالبطــوالت  الفــوز  وحتقيــق  الصعــاب،  كل  جتــاوز 

ــة. ــة الكويتي ــة الرياضي ــخ مســيرة احلرك ــح وتاري لصال

فقــد حصــل الالعــب نقــا علــى امليداليــة الذهبيــة فــي األلعــاب 
العامليــة IWAS  أللعــاب القــوى فــي اإلمــارات عــام 2٠11، وفــي 
بطولــة اخلليــج الثامنــة أللعــاب القــوى 2٠1٣  فــي قطــر امليداليــة 
الفضيــة، وفــي بطولــة اجلائــزة الكبــرى أللعــاب القــوى سويســرا 
امليداليــة  علــى  الذهبيــة، وحصــل  امليداليــة  علــى  2٠14 حصــل 
الذهبيــة فــي بطولــة األلعــاب العامليــة لاليــواس للناشــئن بريطانيــا 

“ عاطف الدوسري بطل عالمي 
وأولمبي في لعبة الرماية

”
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2٠14، وامليداليــة الفضيــة فــي بطولــة الباراملبيــة اآلســيوية - كوريــا 
.2٠14

وفــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى قطــر 2٠1٥ حصل علــى امليدالية 
الذهبيــة محققــاً رقمــاً أوملبيــا جديــداً فــي الســباق بزمــن قــدره 16 
ثانيــة و16 جــزءا مــن املئــة مــن الثانيــة مواصــاًل إجنازاتــه لبــالده.

كل تلــك اإلجنــازات والبطــوالت جــاءت مــن عزميــة الالعــب نقــا 
وحتديــه لإلعاقــة والصعوبــات، وكذلــك بالتدريبــات املكثفــة بخطــط 
جديــدة وفكــر رياضــي جديــد، وباملشــاركة باملعســكرات التدريبيــة 

اخلارجيــة.

ويعــد أفضــل فــوز ألحمــد نقــا وفــق تصريــح ســابق لــه هــو حصوله 
علــى وســام الكويــت ذو الرصيعــة مــن الدرجــة األولــى بعــد لقــاء 
حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد حفظــه اهلل ورعــاه تقديــراً 
جلهــوده املميــزة فــي امليــدان الرياضــي وحصولــه علــى امليداليــة 
األلعــاب  دورة  فــي  املتحركــة  الكراســي  علــى  جــري  الذهبيــة 
البارملبيــة اخلامســة عشــرة )ريــو دي جانيــرو 2٠16( مــا يعــد 
فــوزاً مشــرفاً رفــع علــم الكويــت بــن 2٠6 دول مشــاركة، موضحــاً 
إن أبطــال الكويــت مــن ذوي اإلعاقــة ميلكــون ارادة قويــة حتــدوا 

بهــا الظــروف خلدمــة لبلدهــم.

◄ طارق القالف
بــرز اســم البطــل الكويتــي العاملــي فــي املبــارزة لــذوي االحتياجــات 
اخلاصــة طــارق القــالف فــي تاريــخ البطــوالت االقليميــة والعامليــة 
حاصــال علــى أكثــر مــن ٣٥٠ ميداليــة ذهبيــة علــى مســتوى العالــم 

فــي مبــارزة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

ــى الســيف امللكــي وســيف الشــرف  كمــا حصــل البطــل القــالف عل
وكأس العالــم وبطولــة العالــم أكثــر مــن 1٥ مــرة، وكأس أفضل العب 
فــي العالــم عــدة مــرات، وشــهادة أفضــل العــب فــي التصنيــف االول 
عامليــاً، واختيــاره كأفضــل العــب عاملــي مــن دولــة عربيــة وعــدد مــن 
ــن ٣٠  ــر م ــى أكث ــد إل ــذي ميت ــز األخــرى، خــالل مشــواره ال اجلوائ

عامــاً، مبــارزاً خاللهــا اإلعاقــة، ومتحديــاً الظــروف.

ــس،  ــح مرشــحاً لدخــول موســوعة غيني ــك، أصب ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــم  ــي العال ــف األول ف ــة، واملصن ــة ذهبي ــى 1٥٠ ميدالي ــه عل حلصول

ــارزة. فــي رياضــة املب

عــام 2009،  فــي  القــالف  البطــل  مــع  وبــدأت رحلــة االحتــراف 
انطالقــا مــن نــاٍد أمريكــي فــي مشــوار حصــد فيــه عشــرات الكــؤوس 

ــة متنوعــة. ــر مــن 2٥٠ ميدالي وأكث

ولقــد طــور مهاراتــه وقدراتــه باإلصــرار والتحــدي بالتدريــب صباحاً 
ومســاء مــع العبــن معاقــن وغيــر معاقــن، األمــر الــذي جعلــه علــى 

اســتعداد تــام للبطــوالت.

“ أحمد نقا المطيري حقق 
العديد من البطوالت الدولية 

والعالمية في ألعاب القوى

”
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إعداد: موسى أحمد

لطاملــا كانــت الكويــت »درة اخلليــج« العربــي، فمنــذ القــدم كانــت تعــد مركــزاً 
ماليــاً مهمــاً فــي املنطقــة، إذ إن العالقــة بــن التجــارة والكويــت لــم تكــن ذات رابــط 

اقتصــادي فقــط، بــل هــي ارتبــاط تاريخــي مصيــري، حيــث كانــت التجارة فــي املاضي املصدر 
الرئيســي للــرزق لســكان الكويــت ووســيلة االتصــال والتواصــل مــع احلضــارات العامليــة العريقــة.

إن نظــام التجــارة احلــرة تشــربته دولــة الكويــت منــذ بــزوغ فجرهــا قبــل نحــو ٣٥٠ عامــاً، فلقــد جابــت الســفن 
الكويتيــة غمــار البحــار لتصــل إلــى زجنبــار جنوبــاً، وتطــأ شــواطئ الهنــد شــرقاً، وكانــت ســفن الصحــراء تنقــل الســلع إلــى دول الشــمال. 

ــة. ــم قاطب ــف دول العال ــة مــع مختل ــا التجاري ــع، وتعــددت عالقاته ــت مــع دول الغــرب املناف ــت الكوي ومــع تطــور الزمــن، تبادل

يعــد االقتصــاد الكويتــي مــن أهــم وأكبــر االقتصــادات فــي املنطقــة، وذلــك ملــا متلكــه الكويــت مــن مقومــات وعوامــل بــارزة، ســاعدت علــى 
تشــكيل وصناعــة اقتصــاد مهــم ومؤثــر وجــاذب إقليميــاً وعامليــاً.

وتهــدف رؤيــة ســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح - حفظــه اهلل ورعــاه- مــع إطــالق رؤيــة »كويــت 2٠٣٥«، إلــى أن 
تتحــول الكويــت إلــى مركــز مالــي وجتــاري جــاذب لالســتثمار، يقــوم فيــه القطــاع اخلــاص بقيــادة النشــاط االقتصــادي، وتزكــى فيــه روح 
املنافســة وترفــع كفــاءة اإلنتــاج فــي ظــل جهــاز دولــة مؤسســي داعــم، وترســخ القيــم وحتافــظ علــى الهويــة االجتماعيــة وحتقــق التنميــة 

البشــرية والتنميــة املتوازنــة، وتوفــر بنيــة أساســية مالئمــة وتشــريعات متطــورة وبيئــة أعمــال مشــجعة.

ومــن أبــرز التطلعــات التــي تضمنتهــا الرؤيــة هــي اســتعادة الــدور الريــادي اإلقليمــي لدولــة الكويــت كمركــز مالــي وجتــاري، ســبق أن صنعــه 
األجــداد بالعمــل الــدؤوب والنشــاط التجــاري داخــل الوطــن وعبــر احلــدود، وإحيــاء الــدور احملــوري للقطــاع اخلــاص الكويتــي فــي قيــادة 
التنميــة، وهــو الــدور الــذي ســبق أن حقــق الريــادة الكويتيــة التجاريــة فــي الســابق، وإعــادة بنــاء أدوار مهمــة ومختلفــة للدولــة وأجهزتهــا 

ومؤسســاتها، مبــا يوفــر أســباب التمكــن والدعــم للعمــل واإلنتــاج.

وتزخــر الكويــت بعــدد مــن املؤسســات التــي لهــا أثــر كبيــر فــي ريــادة االقتصــاد، وتعلــب دوراً محوريــاً فــي نهضــة البــالد، واتخــاذ القــرارات 
االســتثمارية املهمــة، واحلفــاظ علــى القــوة املاليــة، وجــذب االســتثمارات اخلارجيــة، ومــن أهــم تلــك املؤسســات:

مؤسسات وهيئات وضعت الكويت
على خارطة االقتصاد العالمي
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العمــالت العامليــة علــى مــدى ســتة إصــدارات متعاقبــة ألوراق النقــد 
الكويتيــة، شــكلت علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــن 

محطــات مهمــة فــي تاريــخ النظــام النقــدي الكويتــي.

ومتكن البنك باقتدار الفت من جتاوز أصعب التحديات االقتصادية 
واملاليــة احملليــة وأعقــد األوضــاع اإلقليميــة واألزمــات االقتصاديــة 
العامليــة، وكان خــالل كل ذلــك منوذجــاً للعمــل املؤسســي الرصــن.

وتزامنــاً مــع مناســبة حلــول ذكــرى اليوبيــل الذهبــي لتأسيســه والتــي 
ــزي إصــداره  ــت املرك ــك الكوي ــن بن ــد أعل ــام، فق تصــادف هــذا الع
ــذه املناســبة، إذ إن إصــدار املســكوكة يســهم  ــة به مســكوكة تذكاري
ــك ودوره املشــرق فــي مســيرة منــو اقتصــاد  ــخ البن ــق تاري فــي توثي

ــة الكويــت وازدهارهــا. دول

“ »المركزي« يحظى بمكانة رفيعة 
وسمعة رصينة محليًا وإقليميًا 

وعالميًا

”

بنك الكويت المركزي

تأســس بنــك الكويــت املركــزي مبوجــب القانــون رقــم ٣2 لســنة 
1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة 
املصرفيــة الصــادر بتاريــخ ٣٠ يونيــو 1968، ليحــل بذلــك محــل 
ــري  ــذي تأســس مبوجــب املرســوم األمي ــي ال ــس النقــد الكويت مجل
رقــم 41 لســنة 1960. واقتصــر دور مجلــس النقــد الكويتــي فــي 
حينــه علــى إصــدار العمــالت الوطنيــة النقديــة الورقيــة واملعدنيــة. 
مواكبــة  لضــرورة  تلبيــة  املركــزي  الكويــت  بنــك  إنشــاء  وجــاء 
ــذي  ــدور ال ــي إطــار ال ــة ف ــة والدولي ــة احمللي التطــورات االقتصادي
بــه البنــوك املركزيــة فــي مجــال رســم وتنفيــذ السياســة  تقــوم 
النقديــة وتنظيــم ومراقبــة أعمــال اجلهــاز املصرفــي، الســيما فــي 
ضــوء تزايــد أهميــة دور السياســة النقديــة فــي حتقيــق التنميــة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــالد.

وباشــر بنــك الكويــت املركــزي مهامــه فــي األول مــن إبريــل 1969؛ 
ــاز  ــي تشــمل؛ ممارســة امتي ــق أغراضــه الرئيســية الت ســعياً لتحقي
إصــدار العملــة الوطنيــة حلســاب الدولــة، والعمــل علــى تأمــن 
ثبــات النقــد الكويتــي، وعلــى حريــة حتويلــه إلــى العمــالت األجنبيــة 
األخــرى، والعمــل علــى توجيــه سياســة االئتمــان مبــا يســاعد علــى 
التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي وزيــادة الدخــل القومــي، ومراقبــة 

اجلهــاز املصرفــي فــي دولــة الكويــت.

ويتمتــع بنــك الكويــت املركــزي مبصداقيــة دوليــة عاليــة عبــرت 
عنهــا مختلــف مؤسســات التصنيــف االئتمانــي الدولــي، واختبــارات 
الضغــط املالــي للمصــارف الكويتيــة أثبتــت أن الكويــت قــد جنحــت 
فــي بنــاء قطــاع مصرفــي يتميــز بكفــاءة مهنيــة عاليــة ومراكــز ماليــة 
متينــة ومؤشــرات تلبــي أحــدث وأصعــب املعاييــر الدوليــة وتفيــض 

عنهــا فضــاًل عــن التزامــه بقواعــد حوكمــة واضحــة حصيفــة.

وليــس ثمــة شــك فــي أن املصداقيــة الدوليــة لبنــك الكويــت املركــزي 
األســباب  مــن  كانــت   - ووحــدات  -قطاعــاً  الكويــت  وملصــارف 
الرئيســية ملــا حققــه تســويق الســندات الســيادية التــي أصدرتهــا 

الكويــت فــي الفتــرة املاضيــة مــن جنــاح قياســي ومتميــز.

وميتــاز القطــاع املصرفــي واملالــي فــي الكويــت عــن مثيلــه فــي الــدول 
األخــرى بتواجــد تياريــن متكاملــن همــا: تيــار الصناعــة املصرفيــة 
الشــريعة  أحــكام  وفــق  املصرفيــة  الصناعــة  وتيــار  التقليديــة، 
اإلســالمية، األمــر الــذي يزيــد قــدرة هــذا القطــاع علــى تنويــع 
وإثــراء األدوات واملنتجــات واخلدمــات املتاحــة للمشــاريع اإلمنائيــة.

ويحظــى »املركــزي« مبكانــة رفيعــة وســمعة رصينــة محليــاً وإقليميــاً 
وعامليــاً صانــت مركــز الدينــار الكويتــي كعملــة موثوقــة محليــاً وبــن 
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مؤسسة البترول الكويتية

كمظلــة   1980 العــام  فــي  الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة  تأسســت 
ــر  ــع أنشــطة القطــاع النفطــي، وبعــد وقــت قصي تضــم حتتهــا جمي
ــاء  ــاة مين ــى مصف ــات حتســن عل مــن إنشــاء املؤسســة جــرت عملي
األحمــدي التــي كانــت قــد بنيــت أساســا فــي عــام 1949 وبلغــت 
قيمتهــا 2.5 مليــار دوالر. وأجريــت عمليــات مماثلــة ملصفــاة مينــاء 
عبــداهلل بلغــت كلفتهــا 2.1 مليــار دوالر. وأصبــح لــدى الكويــت 
القــدرة علــى إنتــاج منتجــات مكــررة ذات قيمــة أفضــل بــدال مــن 

النفــط اخلــام واحملروقــات ذات القيمــة املنخفضــة.

جديــدة  قواعــد  إلرســاء  ســعيها  فــي  اســتمرت  املؤسســة  ولكــن 
للصناعــة النفطيــة الكويتيــة وبنــاء محفظــة قويــة مــن األصــول 
االســتثمارية وفــق نظــرة اســتراتيجية طويلــة املــدى، لــم تعتمــد علــى 
الربــح الســريع بــل علــى أن تصــل املؤسســة إلــى مصــاف الشــركات 
الكبــرى فــي نهايــة املطــاف، وارتكــزت اســتراتيجية النمــو علــى 
االســتثمار فــي املناطــق التــي تعطــي املؤسســة املزايــا التنافســية 

واالســتفادة مــن نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا.

وتعتــزم مؤسســة البتــرول إنفــاق ٥٠٨ مليــارات دوالر علــى املشــاريع 
النفطيــة خــالل الســنوات املقبلــة؛ للوصــول بطاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 
4.75 مليــون برميــل يوميــاً بحلــول عــام 2٠4٠ وتعزيــز قطاعــي 

ــات. ــر والبتروكيماوي التكري

وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للكويــت حاليــاً نحــو 3.15 مليــون برميــل 
مــن النفــط اخلــام يوميــاً، وكانــت اســتراتيجيتها الســابقة تهــدف 
يوميــاً  برميــل  أربعــة ماليــن  إلــى  اإلنتاجيــة  بطاقتهــا  للوصــول 

بحلــول 2٠2٠ واحلفــاظ علــى ذات املســتوى حتــى 2٠٣٠.

ــن  ــاً م ــة يومي ــدم مكعب ــار ق ــاج 0.5 ملي ــت إنت ــا تســتهدف الكوي كم
الغــاز الطبيعــي غيــر املصاحــب بحلــول أبريــل 2٠1٨، ومليــار قــدم 
مكعبــة يوميــاً بحلــول عــام 2٠2٣، و2.5 مليــار قــدم مكعبــة بحلــول 

عــام 2٠4٠.

“ مؤسسة البترول تعتزم 
إنفاق 508 مليارات دوالر على 

المشاريع النفطية خالل 
السنوات المقبلة

”
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الهيئة العامة لالستثمار

ــروة الســيادية  ــدوق للث ــدم صن ــة لالســتثمار أق ــة العام ــر الهيئ تعتب
فــي العالــم. وتعــود جــذور الهيئــة إلــى مجلــس االســتثمار الكويتــي 
ــن اســتقالل  ــي ســنوات م ــل ثمان ــي عــام 1953، قب ــذي أنشــئ ف ال
الكويــت فــي عــام 1961. وفــي عــام 1982 مت إنشــاء الهيئــة العامــة 
لالســتثمار مبوجــب القانــون رقــم 4٧ باعتبارهــا هيئــة حكوميــة 

ــة. ــة للدول مســتقلة مســؤولة عــن إدارة األصــول املالي

ــى  ــة العامــة لالســتثمار فــي حتقيــق عائــد عل ــل رســالة الهيئ وتتمث
االســتثمار طويــل املــدى لالحتياطيــات املاليــة التــي كلّفــت دولــة 
الكويــت الهيئــة باســتثمارها، بغــرض توفيــر مصــدر إيــراد بديــل 
الكويتيــة  األجيــال  قــدرة  مــن  يعــزز  ممــا  النفطيــة،  لإليــرادات 
القادمــة علــى مواجهــة متغيــرات املســتقبل بقــدر عــال مــن الثقــة.

والتزم مجلس االســتثمار الكويتي منذ إنشــائه في عام 1953، ومن 
بعــده الهيئــة العامــة لالســتثمار، باتخاذ القرارات االســتثمارية وفقاً 
لالعتبــارات التجاريــة وحدهــا بغــض النظــر عــن العوامل السياســية 
أو مــا قــد متليــه املصالــح السياســية اخلارجيــة لدولــة الكويــت.

وتشــّكل الهيئــة العامــة لالســتثمار قــوة إيجابيــة حتقــق االســتقرار 
فــي األســواق املاليــة: فهــي تتحــرك ضمــن أفــق اســتثماري طويــل 
األجــل لديــه القــدرة علــى حتمــل املخاطــر واســتيعاب التقلبــات 

ــدى. ــرة امل الســوقية قصي

ومــن جهــة أخــرى فــإن الهيئــة العامــة لالســتثمار تعتمــد كليــاً فــي 
عملياتهــا االســتثمارية علــى مصادرهــا الذاتيــة ألن قانــون إنشــائها 

مينعهــا مــن االقتــراض مــن أيــة جهــات ماليــة.

ويبلــغ حجــم األصــول التــي تديرهــا الهيئــة العامــة لالســتثمار أكثــر 
مــن ٥٠٠ مليــار دوالر، تتــوزع بــن مختلــف قــارات العالــم، عــدا عــن 

االســتثمار فــي الشــركات واملؤسســات والبنــوك احملليــة.

صنــدوق  إدارة  مســؤولية  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة  وتتولــى 
.)FGF( وصنــدوق األجيــال القادمــة )GRF( االحتياطــي العــام

صندوق األجيال القادمة

مت إنشــاء صنــدوق األجيــال القادمــة فــي عــام 1976 بتحويــل ٥٠% 
مــن رصيــد صنــدوق االحتياطــي العــام فــي ذلــك الوقــت. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يتــم إيــداع مــا ال يقــل عــن 1٠% مــن جميــع إيــرادات 
الدولــة الســنوية فــي صنــدوق األجيــال القادمــة ثــم يعــاد اســتثمار 

العائــد مــن كل إيــرادات الصنــدوق.

تتــم خــارج  اســتثمارات  مــن  القادمــة  ويتكــون صنــدوق األجيــال 
الكويــت علــى أســاس اســتراتيجية معتمــدة لتوزيــع األصــول فــي 
فئــات أصــول مختلفــة. وتســتند عمليــة توزيــع األصــول فــي الهيئــة 
إلــى مســاهمات النــاجت احمللي اإلجمالي العاملي والرســملة الســوقية 
فضــال عــن عوامــل مختلفــة أخــرى كقوانن االســتثمار )مبا في ذلك 
األنظمــة الضريبيــة( وإمكانــات النمــو املســتقبلية. ويســتثنى مــن 
هــذه القاعــدة البلــدان التــي ينحــرف الترجيــح فيهــا بســبب وجــود 
ملكيــات جوهريــة كمــا هــو احلــال فــي شــركة BP وشــركة دميلــر.

ومبوجب القانون، يتم حتويل ما ال يقل عن 1٠% من جميع إيرادات 
الدولــة، باإلضافــة إلــى 1٠% مــن صافــي دخــل صنــدوق االحتياطــي 
العــام، إلــى صنــدوق األجيــال القادمــة ســنوياً. ويعــاد اســتثمار جميــع 
ــال القادمــة مــرة أخــرى  ــدوق األجي ــدات مــن اســتثمارات صن العائ
مبوجــب القانــون، كمــا أن أي ســحوبات ماليــة مــن صنــدوق األجيــال 
الســحب. هــذا  يجيــز  خــاص  تشــريع  إصــدار  تتطلــب  القادمــة 

إن صنــدوق األجيــال القادمــة هــو مبثابــة منصــة تديرهــا الهيئــة 
العامــة لالســتثمار إلنقــاذ األجيــال.

وحتكــم صنــدوق األجيــال القادمــة اســتراتيجية اســتثمار، معتمــدة 
اخلطــوط  حتــدد  لالســتثمار،  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  مــن 
العريضــة للمبــادئ التوجيهيــة فــي تــواٍز مــع أهــداف الصنــدوق 

املتعلّقــة باملخاطــر والعوائــد.

ــات  ــي فئ ــل األجــل ف ــة هــو مســتثمر طوي ــال القادم ــدوق األجي صن
ــة كاألســهم والســندات  ــراوح بــن أصــول تقليدي أصــول مختلفــة تت

وبدائــل كامللكيــة اخلاصــة، والعقــارات، والبنيــة التحتيــة.

وتــدار أصــول صنــدوق األجيــال القادمــة مــن مكاتــب الهيئــة فــي 
الكويت ولندن وفقاً لتوزيع املهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

“ هيئة االستثمار أقدم صندوق 
للثروة السيادية في العالم تدير 

أصواًل بأكثر من 500 مليار دوالر

”
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صندوق االحتياطي العام

تخضــع أصــول صنــدوق االحتياطــي العــام وإيراداتــه الســتخدام 
الدولــة علــى النحــو الــذي تقــرره احلكومــة عنــد العــرض الســنوي 
ــام  ــدوق االحتياطــي الع ــس األمــة. وصن ــى مجل ــة عل ــة الدول مليزاني
هــو مبثابــة »أمــن الصنــدوق« للدولــة و«صنــدوق االســتقرار« فيهــا 

ــة العامــة لالســتثمار. ــره الهيئ ــذي تدي ال

ويعتبــر صنــدوق االحتياطــي العــام هــو املســتودع الرئيســي لــكل 
إيــرادات دولــة الكويــت مــن العائــدات النفطيــة واإليــرادات الناجتــة 

ــام. ــدوق االحتياطــي الع عــن اســتثمارات صن

ويتــم ســنوياً حتويــل مــا ال يقــل عــن 1٠% مــن جميــع إيــرادات الدولــة 
باإلضافــة إلــى 1٠% مــن الدخــل الصافــي لصنــدوق االحتياطــي العــام 
االحتياطــي  صنــدوق  يضــم  كمــا  القادمــة.  األجيــال  صنــدوق  إلــى 
العــام جميــع األصــول احلكوميــة، مبــا فــي ذلــك مشــاركة الكويــت فــي 
املؤسســات العامــة وفــي املنظمــات متعددة األطراف والهيئــات الدولية.

ــت  ــي الكوي ــن اســتثمارات ف ــام م ــدوق االحتياطــي الع ــف صن ويتأل
وفــي دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فضــاًل عــن أصــول 
بالعمــالت األجنبيــة الرئيســة تديرهــا الهيئــة العامــة لالســتثمار 

ــت. ــة الكوي ــة عــن دول نياب

كمــا يضــم صنــدوق االحتياطــي العام أصوالً حكومية أخرى، مبا في 
ذلــك مشــاركة الكويــت فــي مؤسســات عامــة مثــل الصنــدوق الكويتي 
للتنميــة االقتصاديــة العربيــة وشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة 
باإلضافة إلى مشاركة الكويت في املنظمات متعددة األطراف وفي 
الهيئــات الدوليــة مبــا فيهــا البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولي، 
والصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي وغيرهــا.

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

أنشــئت هيئة تشــجيع االســتثمار املباشــر مبوجب القانون رقم 116 
لســنة 2٠1٣ في شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر في دولة الكويت، 
واإلداري،  املالــي  باالســتقاللن  تتمتــع  متخصصــة  عامــة  كهيئــة 
ويــرأس مجلــس إدارتهــا وزير التجــارة والصناعة، وتعتبر الهيئة أحد 
األذرع االقتصاديــة التنفيذيــة للدولــة كمــا تشــمل عــدة أدوار منهــا:

الــدور التنمــوي: مــن خــالل املســاهمة فــي الهــدف الوطنــي للتنويــع 
االقتصــادي، وخلــق فــرص عمــل للعمالــة الوطنيــة، وتوســيع نطــاق 

االثــر االيجابــي علــى االقتصــاد احمللــي.

الــدور الترويجــي: مــن خــالل اســتقطاب وتشــجيع االســتثمارات 
لالبتــكار  واحملفــزة  املضافــة  القيمــة  ذات  البــالد  إلــى  املباشــرة 
بهــدف تعزيــز وتوطــن التكنولوجيــا املتطــورة واخلبــرات الفنيــة 

احلديثــة. والتســويقية 

الــدور اإلجرائــي )التنظيمــي(: مــن خــالل تلقــي طلبــات الترخيــص 
للمعاييــر  وفقــا  احلوافــز  ومنــح  عليهــا  واملوافقــة  االســتثماري 
مــع  وبالتعــاون  إنشــائها،  قانــون  أحــكام  فــي  عليهــا  املنصــوص 
اجلهــات ذات العالقــة، ومواصلــة تقــدمي خدمــات الرعايــة الالحقــة 
والتســهيالت للمشــاريع املرخــص لهــا ومتابعتهــا واالشــراف عليهــا 

طــوال عمــر املشــروع.
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الــدور التوعــوي: مــن خــالل التعــاون مــع مختلــف اجلهــات املعنيــة 
لتبســيط بيئــة األعمــال فــي الكويــت، مــن أجــل تعزيــز القــدرة 
التــي  العقبــات احملتملــة  خــالل حتديــد  مــن  للبــالد  التنافســية 
عــن  فضــال  تذليلهــا،  علــى  والعمــل  املســتثمرون  يواجههــا  قــد 
ــت  ــي الوق ــة شــفافة وف ــات املتاحــة بطريق ــات والبيان نشــر املعلوم

املناســب.

وبحســب آخــر تقريــر رســمي صــادر عــن الهيئــة، فقــد كشــف 
أنهــا اســتقطبت اســتثمارات مباشــرة بلغــت قيمتهــا نحــو 363.8 
مليــون دينــار كويتــي )نحــو 1.2 مليــار دوالر أمريكــي( ليكــون 
إجمالــي حجــم االســتثمارات املباشــرة املرخــص لهــا واملوافــق 
عليهــا تراكميــا منــذ باشــرت الهيئــة عملهــا مطلــع 2٠1٥ حتــى 
نهايــة مــارس 2٠1٧ نحــو 707.8 مليــون دينــار )نحــو 2.34 مليــار 
بــن 14  تنوعــت  قانونيــاً  دوالر( مــن خاللهــا إنشــاء 22 كيانــاً 

جنســية أجنبيــة مختلفــة.

وتركـــزت تلك االســـتثمارات في أنشـــطة حيوية متعـــددة في قطاع 
اخلدمـــــات كتقنــيـــــة املعلومـــــات واالتصاالت وخدمات الصيانـــــة 

والرعايــة الصحــيـــــة والطاقــة املتجددة.

بورصة الكويت

مت تأســيس ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة بعــد إصدار قانــون تنظيم 
التــداوالت املاليــة فــي أكتوبــر عــام 1962، لكنــه خضــع للعديــد مــن 
التعديــالت أهمهــا فــي العامــن 1983 و1984 وهــو بذلــك يكــون 
أقــدم ســوق لــألوراق املاليــة فــي منطقــة اخلليــج العربــي، كمــا أنــه 

يعتبــر أحــد كبريــات البورصــات وأكثرهــا أهميــة عامليــاً.

وفــي شــهر أبريــل مــن عــام 2٠14، تأسســت شــركة بورصــة الكويــت 
كشــركة خاصــة مــن أجــل اســتالم وادارة ســوق املــال الكويتــي ونقــل 
عملياتــه تدريجيــاً بشــكل شــفاف، فّعــال وســهل الوصــول إليــه، وقــد 
ــي ٥  ــص الرســمي ف ــى الترخي ــت عل ــت شــركة بورصــة الكوي حصل

أكتوبــر 2٠16.

“ ترقية بورصة الكويت من سوق 
مبتدئة إلى ناشئة تضعها على 

خريطة المستثمر العالمي

”
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وتركــز اســتراتيجية شــركة بورصــة الكويــت علــى تطويــر أدوات 
ــق ســوق تنافســي، والعمــل  ــم الســوق خلل االســتثمار، وإعــادة تنظي
ــدف إصــدار  ــادة الســيولة وتوســعة قاعــدة املســتثمرين به ــى زي عل

االكتتــاب العــام للمواطنــن الكويتيــن.

ومــن أجــل ضمــان مرحلــة انتقاليــة ناجحــة، قامــت بورصــة الكويــت 
باالســتعانة بالعديــد مــن اخلبــراء لوضــع اســتراتيجية انتقاليــة. ولــم 
ترتكــز االســتراتيجية فقــط علــى ضمــان جنــاح املرحلــة االنتقاليــة 
بــل علــى تعزيــز وضــع الســوق بشــكل عــام وعلــى تلبيــة احتياجاتــه 
مــن خــالل طــرح منتجــات وأدوات جديــدة، حتســن البنيــة التحتيــة 
للبورصــة وبيئــة العمــل لتتوافــق مــع املعاييــر العامليــة ولبنــاء قاعــدة 
قويــة وشــفافة وعادلــة لســوق مالــي يخــدم جميــع فئــات املدخــرات 

والتركيــز علــى مصالــح العمــالء.

وأصــدرت شــركة فوتســي رســل FTSE Russell قــراراً يقضــي 
بترقيــة بورصــة الكويــت مــن ســوق مبتدئــة إلــى ســوق ناشــئة، وذلــك 

ضمــن تقريرهــا الســنوي لتصنيــف الــدول الصــادر فــي 29 ســبتمبر 
.2٠1٧

وهــذه الترقيــة تضــع الســوق الكويتيــة علــى خريطة املســتثمر العاملي 
ــة مــن مســتثمرين مؤسســن،  ــك اآلتي ــع الســيولة، ال ســيما تل وترف
وحتقــق بعــض اجلهــود التــي بذلتهــا هيئــة األســواق وشــركة بورصــة 
التــداول  أنظمــة  تطويــر  ســبيل  فــي  املقاصــة  وشــركة  الكويــت 
وحتديــث البنيــة التحتيــة الســتيفاء متطلبــات رقابــة وتنظيــم، كمــا 

ــه فــي األســواق املتطــورة. املعمــول ب

هيئة أسواق المال

ــة  ــون رقــم ٧ لســنة 2٠1٠ بشــأن إنشــاء هيئ لقــد كان صــدور القان
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة )قانــون الهيئــة( حدثــاً 
هامــاً علــى الصعيديــن املالــي واالقتصــادي فــي دولــة الكويــت وذلــك 
باعتبــاره أول قانــون متكامــل لتنظيــم أســواق املــال فــي دولة الكويت.

وقــد أخــذت الهيئــة علــى عاتقهــا تطويــر منظومــة أســواق املــال فــي 
ــا ستســتمر  ــد أنه ــة؛ لتؤك ــر الدولي ــت وفــق أفضــل املعايي ــة الكوي دول
األخــرى،  احلكوميــة  اجلهــات  مــع  بالتعــاون  الــدور  بهــذا  بالقيــام 
الوطنــي،  لالقتصــاد  خدمــة  الكبيــر  الوطنــي  الواجــب  مستشــعرة 
وحتفيــز مؤسســات القطــاع اخلــاص مــن خــالل االرتقــاء بــأداء ســوق 

ــت. ــال فــي الكوي امل

“ سوق األوراق المالية األقدم 
خليجيًا وأحد كبريات البورصات 

وأكثرها أهمية عالميًا

”
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وحققــت هيئــة األســواق إجنــازات عــدة أبرزهــا؛ حتويــل مرفــق 
ســوق الكويــت لــألوراق املالّيــة إلــى شــركة مســاهمة تــدار وفــق 
حوكمــة  قواعــد  دخــول  إلــى  إضافــة  اخلــاص،  القطــاع  آليــات 
الشــركات حيــز التنفيــذ، والبــدء فــي تطبيــق منظومــة مــا بعــد 
التــداول. وكذلــك تضمنــت التطــورات األبــرز فــي العــام املاضــي 
تنافســية  يضمــن  الــذي  االلكترونــي  اإلفصــاح  مشــروع  تطبيــق 
الســوق وحتســن املنــاخ االســتثماري مــن خــالل تعزيــز اإلفصــاح 

والشــفافية.

غرفة التجارة والصناعة

تأسســت غرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت مبوجــب مرســوم بقانــون 
صــدر عــام 1959 الــذي أكســبها وضعــاً مؤسســياً متميــزاً، وهــي 
مؤسســة ذات نفــع عــام تتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة ماديــاً 

ــاً. ومعنوي

وتقــوم غرفــة التجــارة والصناعــة بــدور هــام وفعــال فــي تقــدمي 
العديــد مــن اخلدمــات الضروريــة للتنميــة بجانبيهــا االقتصــادي 

واالجتماعــي، باعتبارهــا مؤسســات تعنــى باملصالــح االقتصاديــة 
ملختلــف القطاعــات فــي الدولــة.

كمــا يتــم االعتمــاد عليهــا - فــي الوقــت ذاتــه - كمركــز رئيــس 
لتجميــع البيانــات وإعــداد اإلحصائيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الواقعيــة التــي حتصــل عليهــا مــن خــالل اتصالهــا الدائــم بقاعدتهــا 
فــي  املتمثلــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الفئــات  مــن  العريضــة 

أصحــاب األعمــال وأربــاب الصناعــات.

وعــالوة علــى ذلــك، فإنهــا تضطلــع بوظائفهــا التنفيذيــة الرئيســية 
فــي خدمــة الفئــات التــي تنتمــي إليهــا وتكتســب عضويتهــا مــن 

التجــار والصنــاع.

وقد ســاهمت غرفة جتارة وصناعة الكويت منذ بدء نشــاطها بدور 
هــام وقــوي فــي دعــم املؤسســات االقتصاديــة، والفعاليــات اإلنتاجيــة 
بتنميتــه. والنهــوض  الكويتــي،  املجتمــع  تقــدم  علــى  تعمــل  التــي 

“ غرفة التجارة والصناعة 
ساهمت بدور هام وقوي في دعم 

المؤسسات االقتصادية

”
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الرعاية الصحية..
ركيزة »عالية الجودة« في 

»كويت 2035«
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إعداد: عبدالسالم السالت

ــة  ــة إلجنــاز اخلطــة التنموي ــت جهودهــا احلثيث ــة الكوي تواصــل دول
»كويــت جديــدة 2٠٣٥« والتــي تهــدف إلــى جعــل هــذه البــالد رائــدة 
فــي مختلــف القطاعــات املاليــة والتجاريــة والثقافيــة واملؤسســاتية، 
وذلــك حتقيقــاً لتطلعــات املواطنــن فــي حصــول التطــور الشــامل 

للكويــت وصناعــة مســتقبل مزدهــر.

البــالد  أميــر  ســمو  تصــور  عــن  جديــدة«  »كويــت  وتنبثــق خطــة 
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح لرؤيــة البــالد بحلــول عــام 
2٠٣٥ مركــزاً ماليــاً وجتاريــاً جاذبــاً لالســتثمار، يقــوم فيــه القطــاع 
اخلــاص بقيــادة النشــاط االقتصــادي وتشــجع فيــه روح املنافســة 
وترفــع كفــاءة اإلنتــاج، فــي ظــل جهــاز دولــة مؤسســي داعــم، وترســخ 
القيــم وحتافــظ علــى الهويــة االجتماعيــة، وحتقــق التنميــة البشــرية 
وتشــريعات  مالئمــة  أساســية  بنيــة  وتوفــر  املتوازنــة،  والتنميــة 

ــال مشــجعة. ــة أعم متطــورة وبيئ

وتســتند رؤيــة »كويــت 2٠٣٥« علــى ٥ نتائــج مرجــوة أو توجهــات 
اســتراتيجية، وهــي: مشــاركة املواطــن واحتــرام القانــون - حكومــة 
فاعلــة - اقتصــاد مســتدام - دولــة مزدهــرة - مكانــة عامليــة متميزة، 
بينمــا تتضمــن ٧ ركائــز، هــي: إدارة حكوميــة فاعلــة - اقتصاد متنوع 

مســتدام - بنيــة حتتيــة متطــورة - بيئــة معيشــية مســتدامة - رعايــة 
صحيــة عاليــة اجلــودة - رأســمال بشــري إبداعــي - مكانــة دوليــة 
متميــزة، وتشــكل هــذه الركائــز مجــاالت تركيــز اخلطــة التنمويــة مــن 
أجــل االســتثمار فيهــا وتطويرهــا، كمــا تشــتمل كل ركيــزة علــى عــدد 

مــن البرامــج التــي تضــم مجموعــة مــن املشــروعات.

الرؤيــة،  لهــذه  الهــدف األســمى  أن اإلنســان هــو  مــن  وانطالقــاً 
ــى حتســن جــودة  ــة اجلــودة« تتول ــة عالي ــة صحي ــزة »رعاي فــإن ركي
اخلدمــات الصحيــة فــي البــالد، وتطويــر الكــوادر الوطنيــة فــي 

الرعايــة الصحيــة وبتكلفــة منخفضــة. نظــام 

“ تتضمن ركيزة »رعاية صحية 
عالية الجودة« 3 برامج و١١ مشروعًا 

ُتعنى بجودة الخدمات الصحية 
والحد من األمراض المزمنة وزيادة 

السعة السريرية للمستشفيات

”

“ يضطلع مشروع »الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية« 
”بتعزيز أنماط الحياة الصحية والتركيز على الصحة الوقائية
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وتســعى الكويــت مــن خــالل ركيــزة »رعايــة صحيــة عاليــة اجلــودة« 
إلــى زيــادة االهتمــام بالصحــة العامــة وتوفيــر الوقايــة مــن األمراض، 
وتطبيــق نظــام االعتــراف الطبــي جلــودة اخلدمــات الطبيــة، وتنظيــم 
احلمــالت التوعويــة، ومضاعفــة الســعة االســتيعابية للمستشــفيات 
العالجــات  وتوفيــر  ســرير،  ألــف   1٥ إلــى  ســرير  آالف   ٨ مــن 
احلاجــة  دون  ومــن  الدولــة  داخــل  مســتوياتها  بــكل  املتخصصــة 
للجــوء إلــى اخلــارج، إضافــة إلــى إشــراك القطــاع اخلــاص باجلهــود 

ــة. الطبي

وتتضمــن ركيــزة »رعايــة صحيــة عاليــة اجلــودة« ٣ برامــج، هــي: 
جــودة اخلدمــات الصحيــة - احلــد مــن األمــراض املزمنــة غيــر 

املعديــة - زيــادة الســعة الســريرية للمستشــفيات العامــة.

والتصــدي  الوقايــة  هــي:  مشــروعاً،   11 علــى  الركيــزة  وتشــتمل 
لألمــراض املزمنــة غيــر الســارية - تطويــر خدمــات الصحــة املهنيــة 
- تشــجيع وحتفيــز ممارســة الرياضــة فــي املجتمــع - مبنــى جديــد 
مبستشــفى األميــري - مبنــى جديــد مبستشــفى االمــراض الســارية 
- مبنــى جديــد مبستشــفى العــدان - مبــاٍن جديــدة مبستشــفى 
الفروانيــة - مستشــفى الصبــاح اجلديــد - مبنــى جديــد مبستشــفى 
الطــب  مستشــفى  تصميــم   - األطفــال  مستشــفى   - ســينا  ابــن 

الطبيعــي.

الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير 
السارية

ويســعى مشــروع الوقايــة والتصــدي لألمــراض املزمنــة غير الســارية 
قطاعــات  كافــة  الصحيــة مبشــاركة  احليــاة  أمنــاط  تعزيــز  إلــى 
ــى الصحــة  ــز عل ــر التركي ــة عب ــر املنظومــة الصحي املجتمــع، وتطوي

ــة وتعزيــز دور القطــاع اخلــاص. الوقائي

بأكثــر  اخلــاص  الوفــاة  معــدل  خفــض  إلــى  املشــروع  ويهــدف 
أمــراض  وتشــمل   ،%٥ بنســبة  املعديــة  غيــر  املزمنــة  األمــراض 
الســرطان، والتــي أكثرهــا شــيوعاً القولــون والبروســتاتا والثــدي، 
ــة،  ــاز التنفســي املزمن ــب والســكري وأمــراض اجله وأمــراض القل
وحتقيــق انخفــاض فــي معــدل اخلمــول البدني بنســبة ٣%، وحتقيق 
انخفــاض فــي معــدل اســتهالك الســكان مــن ملــح الصوديوم بنســبة 
٣٠%، وحتقيــق انخفــاض بنســبة ٣% فــي معــدل االنتشــار احلالــي 
لتعاطــي التبــغ بــن االشــخاص مــن الفئــة العمريــة 1٣ عامــاً فمــا 
فأكثــر، وحتقيــق انخفــاض في متوســط انتشــار ارتفــاع ضغط الدم 
بنســبة ٣%، وحتقيــق وقــف ارتفــاع معــدل انتشــار الســكر والســمنة.

كمــا يهــدف املشــروع أيضــاً إلــى تدعيــم القــدرة الوطنيــة وتبنــي 
والتصــدي  للوقايــة  القطاعــات  متعــددة  والشــراكات  السياســات 
ــة  ــي للوقاي ــم الوضــع احلال ــر الســارية بتقيي ــة غي لألمــراض املزمن
والتصــدي لألمــراض املزمنــة غيــر الســارية، ومســاندة ذلــك بوضــع 
اســتراتيجية وخطــة عمــل تنفيذيــة ومتابعــة أداء مختلــف قطاعــات 

وزارة الصحــة ذات العالقــة باملوضــوع.

لألمــراض  والتصــدي  الوقايــة  ملشــروع  األخــرى  األهــداف  ومــن 
حــول  للمجتمــع  الصحــي  الوعــي  زيــادة  الســارية:  غيــر  املزمنــة 
الوقايــة والتصــدي لألمــراض املزمنــة غيــر الســارية، ورفــع الكفــاءة 
العلميــة والعمليــة، وحتســن األداء لألطبــاء واملمرضــن والعاملــن 
التدريبيــة، واحلــد مــن  العليــا والبرامــج  الدراســات  فــي برامــج 
ــة  ــة للتغييــر واملرتبطــة باألمــراض املزمن عوامــل »االختطــار« القابل
ــة املتعــددة  ــر الســارية مــن خــالل السياســات والبرامــج الصحي غي
القطاعــات داخــل وخــارج وزارة الصحــة، باإلضافــة إلــى محــور 

اخلدمــات الصحيــة عاليــة اجلــودة ميســورة التكلفــة.

أمــا اآلثــار املتوقعــة للمشــروع فهــي: زيــادة الوعــي الصحــي مبخاطــر 
األمــراض املزمنــة، وخفــض معــدل الوفــاة الناجمــة عــن األمــراض 
املزمنــة غيــر معديــة، وحتســن الترتيــب النســبي لدولــة الكويــت فــي 
مؤشــر الســكري مــن 94% عــام 2٠14 إلــى 91% فــي نهايــة اخلطــة 
وحتســن  والنشــاط،  بالصحــة  يتمتــع  جيــل  وتنشــئة  اإلمنائيــة، 

“ يقوم مشروع »تطوير الخدمات 
الصحية المهنية« بتعزيز أنماط 

الحياة الصحية بمشاركة كافة 
قطاعات المجتمع

”
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ــاءة  ــادة وكف ــى زي ــاً عل ــن، مــا ســينعكس إيجابي ــاة املواطن جــودة حي
اإلنتاجيــة، وخفــض التكلفــة املتزايــدة لعــالج األمــراض املزمنــة.

جمهــور  ليشــمل  املشــروع  لهــذا  املســتهدف  اجلمهــور  ويتنــوع 
ــة  ــة والتصــدي لألمــراض املزمن ــة الوقاي ــن املتلقــن خلدم املراجع
ــة  ــاء وهيئ ــة مــن أطب غيــر الســارية، والعاملــن فــي املراكــز الصحي
متريضيــة وموظفــن اداريــن وفنيــن، وقطاعــات ووزارات مشــاركة 

فــي املشــروع مثــل وزارة التربيــة ووزارة االعــالم وغيرهمــا.

تطوير خدمات الصحة المهنية

ويقــوم مشــروع تطويــر اخلدمــات الصحيــة املهنيــة بتعزيــز أمنــاط 
ــاة الصحيــة مبشــاركة كافــة قطاعــات املجتمــع. احلي

وتتعــدد أهــداف املشــروع لتشــمل: حتويــل مراكــز الرعايــة األوليــة 
املهنــي  للطــب  تخصصيــه  مراكــز  إلــى  الصناعيــة  املناطــق  فــي 
ــادة  ــى زي ــز فــي كل منطقــة، إضافــة إل ــى 6 مراك ليصــل عددهــا إل
ومراجعــة  الصحيــة،  واملستشــفيات  اخلضــراء  املصانــع  أعــداد 
وتطويــر وإصــدار نظــم تســجيل االمــراض املهنيــة وإصابــات العمــل 
والتشــريعات اخلاصــة واللوائــح االسترشــادية التشــغيلية مــن خــالل 
نســب التعــرض املهنــي املقبولــة وقيــاس نســب العجــز، إلــى جانــب 
زيــادة أعــداد الكــوادر املتخصصــة فــي فــروع التخصــص بنســبة 
ــة. ــة للصحــة والســالمة املهني ــة الوطني ــك إنشــاء اللجن ٣٠%، وكذل

ومــن اآلثــار املتوقعــة لهــذا املشــروع: حتســن الترتيــب النســبي 
ــام  ــن ٥1% ع ــة م ــة الصحي ــل جــودة الرعاي ــي دلي ــت ف ــة الكوي لدول
2٠14 إلــى ٥4% فــي نهايــة اخلطــة اإلمنائيــة، وحتســن املســتوى 
ــى ســالمة  ــة للمحافظــة عل ــة اآلمن ــق البيئ الصحــي للمجتمــع، وخل
متلقــي اخلدمــة الصحيــة، واحلــد مــن االخطــاء الطبيــة، وتخفيــف 
العــبء علــى امليزانيــة العامــة للدولــة نتيجــة تقليــل حــاالت اإليفــاد 
للعــالج باخلــارج، وتوفيــر فــرص عمــل فــي مستشــفيات القطاعــن 

احلكومــي واخلــاص.

أمــا اجلمهــور املســتهدف فيشــمل الكــوادر املنضويــة فــي برامــج 
فــي  العاملــة  والقــوى  املســتمر،  التخصصــي  والتطويــر  التعليــم 
القطاعــن العــام واخلــاص، بينمــا تصــل التكلفــة اإلجماليــة املقــدرة 

إلــى 70،000 دينــار كويتــي.

تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في 
المجتمع

ــا  ــع وجعله ــي املجتم ــر دور الرياضــة ف ــى تطوي ويســعى املشــروع إل
مــن  واٍف  بقــدر  تتمتــع  أجيــال  تأســيس  بهــدف  حيــاة  أســلوب 
الصحــة، إلــى جانــب حــث املجتمــع علــى ممارســة الرياضــة وإتاحــة 
الفرصــة مــن خــالل إقامــة األنشــطة الرياضــة املتنوعــة، وزيــادة 

وعــي املجتمــع بأهميــة ممارســة الرياضــة.

ـــع«  ـــي المجتم ـــة ف ـــة الرياض ـــز ممارس ـــجيع وتحفي ـــروع »تش ـــعى مش “ يس
ـــا ـــي بأهميته ـــادة الوع ـــاة وزي ـــلوب حي ـــة أس ـــل الرياض ـــى جع إل

”
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البرامــج  مــن  املســتفيدين  عــدد  زيــادة  املشــروع:  أهــداف  ومــن 
عــدد  وزيــادة   ،%  6٠ بنســبة  النســائية  الرياضيــة  واألنشــطة 
املســتفيدين مــن البرامــج واألنشــطة الرياضيــة األســرية بنســبة 
٧٠ %، وزيــادة عــدد املســتفيدين مــن اإلنــاث والذكــور مــن البرامــج 
التوعيــة للرياضــة للجميــع بنســبة ٧٠ %، وزيــادة عــدد املشــاركن 
فــي املارثــون الرياضــي للمحافظــات بنســبة 6٠ %، والتوعيــة بأهمية 
ملمارســة  املجتمــع  ألفــراد  الفرصــة  وإتاحــة  الرياضــة،  ممارســة 
واألنشــطة  البرامــج  فــي  املشــاركة  قاعــدة  وتوســيع  الرياضــة، 

املختلفــة. الرياضيــة 

أمــا اآلثــار املتوقعــة لهــذا املشــروع فهــي تزايــد الوعــي الصحــي 
باألمــراض  الوفــاة  املزمنــة، وخفــض معــدل  األمــراض  مبخاطــر 
املزمنــة غيــر املعديــة، وحتســن الترتيــب النســبي لدولــة الكويــت فــي 
مؤشــر الســكري مــن 94% عــام 2٠14 إلــى 91% فــي نهايــة اخلطــة 
وحتســن  والنشــاط،  بالصحــة  يتمتــع  جيــل  وتنشــئة  اإلمنائيــة، 
جــودة حيــاة املواطنــن ممــا ســينعكس إيجابيــاً علــى زيــادة وكفــاءة 
اإلنتاجيــة، وخفــض التكلفــة املتزايــدة لعــالج األمــراض املزمنــة.

مشاريع المستشفيات

وينــدرج ضمــن هــذه الركيــزة بنــاء مجموعــة مــن املستشــفيات فــي 
مناطــق مختلفــة مــن دولــة الكويــت، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى 
جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة، وتوفيــر خدمــات صحيــة لتغطيــة 
الزيــادة املطــردة ألعــداد الســكان والتوســع فــي تلــك اخلدمــات 
ــرات  ــادة الســكانية والتوســع العمرانــي، وتقليــل فت وفقــاً لتلــك الزي
االنتظــار فــي املستشــفيات، وتقليــل حــاالت اإليفــاد للخــارج، وتوفيــر 

فــرص عمــل للمواطنــن.

“ تهدف مشاريع المستشفيات 
الجديدة إلى توفير خدمات صحية 

تغطي الزيادة المطردة ألعداد 
السكان وتقليل حاالت اإليفاد 

للخارج

”

• مجسم مشروع مستشفى الصباح اجلديد

• توسعة مستشفى األميري
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وفيما يلي استعراض ملشاريع املستشفيات:

مبنى جديد في مستشفى األميري

ويســعى املشــروع إلــى زيــادة التوســعة الســريرية ملستشــفى األميــري 
بإضافــة 446 ســريراً، منهــا 41٥ ســريراً للمرضــى املنومــن أي 
و٣٨1  احلاليــة،  الســريرية  بالســعة  مقارنــة   %99 زيــادة  بنســبة 
ســريراً للمرضــى النــزالء، و1٨ ســريراً ملرضــى الغســيل الكلــوي، 
و16 ســريراً لوحــدات العــالج اليومــي، باإلضافــة إلــى تســع غــرف 

ــم. ــى القائ ــي املبن ــات ف عملي

الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مســتوى  رفــع  إلــى  املشــروع  ويهــدف 

النــووي  والتصويــر  الكلــى  غســيل  خدمــات  الســيما  التخصصيــة، 
واإلشــعاعي.

وتبــدو املؤشــرات الرئيســية للمشــروع مــن خــالل اإلنفــاق علــى 
املأمــول. والعمــر  العامــة،  الصحــة 

مبنى جديد في مستشفى األمراض السارية

ويقــع مشــروع املبنــى اجلديــد فــي مستشــفى األمــراض الســارية 
ــاء مستشــفى األمــراض  ــى إعــادة بن ــس، ويهــدف إل مبنطقــة األندل
224 ســريراً، ورفــع مســتوى خدمــات الرعايــة  الســارية لتوفيــر 

التخصصيــة. الصحيــة 

“ يعتبر مشروع »مستشفى 
األطفال« أول مستشفى تخصصي 

متكامل لألطفال في الكويت 
يختص في تقديم خدمات الرعاية 

الصحية حتى عمر ١6 سنة

”

• أعمال توسعة مستشفى الفروانية • أعمال توسعة مستشفى العدان

• األعمال اجلارية في مشروع مستشفى الصباح اجلديد
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مستشفى الصباح اجلديد

ويقــع مشــروع مستشــفى الصبــاح اجلديــد فــي منطقــة الصبــاح 
الطبيــة، ويعمــل علــى إجنــاز توســعة ســريرية للمستشــفى عبــر 
إضافــة ٧٧1 ســريراً، منهــا 61٧ ســريراً للمرضــى املنومــن بزيــادة 

تصــل إلــى نســبة 12٠% مقارنــة بالســعة الســريرية احلاليــة.

مبنى جديد في مستشفى العدان

ويتولــى مشــروع املبنــى اجلديــد فــي مستشــفى العــدان زيــادة الســعة 
الســريرية، مــن خــالل إضافــة 793 ســريراً، منهــا 6٣٧ ســريراً 
إلــى 89% مــن أعــداد  املنومــن بزيــادة تصــل نســبتها  للمرضــى 

األســرة احلاليــة.

مباٍن جديدة في مستشفى الفروانية

وتســتهدف مشــاريع املبانــي اجلديــدة فــي مستشــفى الفروانيــة رفــع 
الســعة الســريرية والتوســع فــي اخلدمــات الصحيــة، وذلــك عبــر 
إضافــة 955 ســريراً بنســبة زيــادة تصــل إلــى 11٣% مقارنــه بأعــداد 

األّســرة احلاليــة.

مبنى جديد في مستشفى ابن سينا

ــذ  ــة، تنفي ــاح الطبي ــذي يقــع فــي منطقــة الصب ــى املشــروع، ال ويتول
ابــن ســينا بإضافــة 296 ســريراً  الســريرية ملستشــفى  التوســعة 

بنســبة ٨1% إلــى الســعة الســريرية احلاليــة

مستشفى األطفال

متكامــل  تخصصــي  مستشــفى  أول  املشــروع  هــذا  ويعتبــر 
خدمــات  تقــدمي  فــي  يختــص  الكويــت  فــي  لألطفــال 
بــن  ويقــع  ســنة،   16 عمــر  حتــى  لألطفــال  الصحيــة  الرعايــة 
الصحيــة. الصبــاح  منقطــة  ضمــن  والدوحــة  الصليبيخــات 

• مجسم مستشفى الوالدة• مجسم مستشفى مكافحة السرطان

• مستشفى الرازي اجلديد

ويحتــوي املشــروع علــى عــدد مــن األجنحــة، منهــا أجنحــة مستشــفى 
وعــالج - خدمــات مســاندة - حضانــة  تشــخيص  كتلــة   - عــام 

ألطفــال العاملــن فــي املستشــفى - محطــات كهربــاء.

ســريراً،   792 إلــى  للمشــروع  االســتيعابية  الســعة  وتصــل 
بيئــة تشــخيص وعــالج مناســبة لألطفــال. إلــى توفيــر  ويهــدف 

وتبــدو اآلثــار املتوقعــة لهــذا املشــروع مــن خــالل تقــدمي خدمــات 
الدولــة  مــع خطــة  يتماشــى  عــاٍل  مســتوى  علــى  رعايــة صحيــة 

الصحــي. القطــاع  لتطويــر 

تصميم مستشفى الطب الطبيعي

ويقــع مشــروع املستشــفى فــي منطقــة األندلــس، ويعمــل علــى بنــاء 
وجتهيــز مستشــفى متكامــل بســعة ســريرية تتــراوح بــن 6٠٠ و٧٥٠ 
ســرير، وذلــك بهــدف رفــع خدمــات الرعايــة الصحيــة التخصصيــة.
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مركز كونا لتطوير القدرات اإلعالمية
KUNA CENTER FOR DEVELOPMENT OF MEDIA SKILLS

@kuna_training

@kuna_training

www.kuna.net.kw

22271800
Ext.: 1823 - 1878 - 1540

ktraining@kuna.net.kw
Kunatraining@gmail.com

عــامـــــــ�  ٢٠ مـــن  أكــثـــــــر  خـبــــــرة 
فـــــي مــجـــــال التــدريـــــب اعـــــالمي
اجلهـــــات جمــيـــــع  مـــع  ونتعـــــاون 
� تنظيــم ال�امج التدريبية اعالمية




