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خالل امللتقى األول لالختراعات في جامعة الكويت

ّ
األنصاري :التقدم والتطور املستدام
نتاج األبحاث الرصينة
| كتبت شهد المحاميد |

أك ـ ــد مـ ــديـ ــر ج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور ح ـ ـسـ ــن األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري،
أن ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي والـ ـتـ ـط ــور
االقـتـصــادي املـسـتــدام ،هما نتاج
لألبحاث العلمية الرصينة ،والتي
تــركــز على إيـجــاد أفـضــل الحلول
املبتكرة ملواجهة املشكات التي
ت ـع ـت ــرض امل ــؤسـ ـس ــات بـمـخـتـلــف
أنواعها العامة والخاصة.
ونظم قطاع األبحاث «امللتقى
األول ل ــاخ ـت ــراع ــات ف ــي جــامـعــة
ال ـك ــوي ــت -ال ـح ــاض ــر واملـسـتـقـبــل»
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة م ــن

الـبــاحـثــن املـخـتــرعــن الحاصلن
عـلــى بـ ــراءات االخ ـت ــراع املسجلة،
تـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة مـ ــديـ ــر ال ـج ــام ـع ــة،
وبــالـتـعــاون مــع شــركــة أكـسـفــورد
الـعــاملـيــة لــابـتـكــار واالسـتـشــارات
في اململكة املتحدة.
وق ـ ــال األن ـ ـصـ ــاري ف ــي كـلـمـتــه،
إن «ال ـك ــوي ــت دول ـ ــة ف ـت ـيــة تــرتـفــع
ف ـي ـه ــا ن ـس ـب ــة الـ ـشـ ـب ــاب امل ـت ـع ـل ــم،
وال ـق ــادر عـلــى املـســاهـمــة الـبـنــاءة
ف ــي دف ــع عـمـلـيــة الـتـنـمـيــة ،ولــذلــك
ف ــإن ال ـحــاجــة ملــزيــد م ــن األب ـحــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي خـلــق
ف ـ ــرص ع ـم ــل م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة تـعـتـبــر
ملحة وينبغي تحقيقها».

وأشار إلى أن «هناك ما يقارب
ً
 346بحثا مموال حاليا من قطاع
األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي ،كما أن الجامعة
سـجـلــت  49بـ ــراءة اخ ـت ــراع خــال
الـعـشــر س ـنــوات املــاض ـيــة» مبينا
أن «ال ـج ــام ـع ــة ت ــوف ــر لـلـبــاحـثــن
الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــي ملـ ــواج ـ ـهـ ــة
احتياجاتهم البحثية من عمالة،
وم ـ ــواد وأجـ ـه ــزة».ولـ ـف ــت إلـ ــى أن
«االختراعات التي سيتم عرضها
ف ــي هـ ــذا امل ـل ـت ـقــى ث ـم ــار ال ـج ـهــود
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــن مــن
مختلف التخصصات والجامعة
م ـم ـث ـلــة ب ـق ـط ــاع األب ـ ـحـ ــاث ،حـيــث

يعتبر هذا امللتقى األول من نوعه
الــذي يعقد في الجامعة لاطاع
على نتاج بعض األبحاث العلمية
املكتملة في السنوات السابقة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ن ــائ ــب مــديــر
الجامعة لألبحاث الدكتور جاسم
الكندري «نحن نسعى فــي قطاع
األب ـ ـحـ ــاث إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم
امل ـ ـ ــادي ل ـل ـب ـحــث ال ـع ـل ـم ــي ،سـعـيــا
ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات ن ــوع ــا
وكما ،بما يعود لصالح املجتمع
ال ـكــوي ـتــي ،مــؤكــديــن بــذلــك تنفيذ
اق ـت ـصــاد امل ـعــرفــة ال ــذي بتطبيقه
نـ ــؤكـ ــد عـ ــاقـ ــة الـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـمــي
بالتنمية».

ّ
«املواساة» :باقة مخفضة لخدمات
مركز األسنان في «هال فبراير»
أط ـ ـلـ ــق م ـس ـت ـش ـف ــى امل ـ ــواس ـ ــاة
الـجــديــد عــروضــه الـخــاصــة على
خــدمــات قسم األس ـنــان ،تتضمن
باقة مميزة بنسبة خصم  25في
املئة ،بمناسبة «ها فبراير».
وأوضــح املستشفى في بيان،
أن الـ ـ ـع ـ ــروض ت ـش ـم ــل ت ـن ـظ ـيــف،
تبييض ،تقويم األسـنــان ،زراعــة
األسـ ـن ــان وال ـت ـي ـجــان وال ـج ـســور
واس ـت ـشــارة الـطـبـيــب ،بــاإلضــافــة
إلى األشعة.
وأكد أن مركز األسنان يمتلك
أحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـتــي يـقــدمـهــا ك ــزراع ــة األس ـنــان،
تبييض األسنان وإعادة البريق
ل ـه ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـلـ ـي ــزر ،ع ــاج
م ـف ـصــل الـ ـف ــك ،ت ـق ــوي ــم األسـ ـن ــان
بأحدث الطرق ،فضا عن جراحة
كشف األسـنــان املضمورة داخــل
ع ـ ـظـ ــام ال ـ ـفـ ــك ،وإص ـ ـ ـ ــاح ك ـس ــور
األسنان والفكن ،وعاج الجذور
بــاإلضــافــة إلــى الـخــدمــات العامة
لألسنان.

أطباء مركز األسنان في «املواساة»

وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه امل ـ ـن ـ ــاس ـ ـب ـ ــة ،أك ـ ـ ــدت
م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
وال ـت ـســويــق بــاملـسـتـشـفــى عـلـيــاء
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد أن «ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ت ــأت ــي
ال ـت ــزام ــًا بـمـســؤولـيــة املستشفى
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
مــركــز األس ـن ــان مــن أك ـثــر املــراكــز
اس ـت ـق ـط ــاب ــًا ل ـل ـم ــراج ـع ــن ،األم ــر
ال ـ ـ ــذي ح ـ ــدا بـ ـ ـ ـ ــإدارة امل ـس ـت ـش ـفــى

لــرد جــزء من كامل ثقة مراجعي
املستشفى ،تلك الثقة التي نفخر
ب ـه ــا ،والـ ـت ــي ي ــواك ـب ـه ــا ف ــي اآلن
ذاته».
وأشــارت السيد إلى «السمعة
الطيبة التي اكتسبها املستشفى
طـ ـ ــوال م ـس ـي ــرت ــه ،والـ ـت ــي حـصــد
معها عديد الجوائز واالعتمادات
العاملية ،حيث إنه اول مستشفى

مـتـكــامــل لـلــرعــايــة املـتـمـيــزة على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـقـ ـط ــاع األهـ ـ ـل ـ ــي فــي
ال ـك ــوي ــت ،واألول ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـق ـطــاعــن األه ـل ــي وال ـح ـكــومــي،
الـحــاصــل على شـهــادة االعتماد
ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدي بـ ـ ــالـ ـ ــدرجـ ـ ــة امل ــاسـ ـي ــة
لجودة الخدمات الصحية ،ACI
وشـ ـه ــادة االع ـت ـم ــاد م ــن الـلـجـنــة
الدولية املشتركة .»JCI

محليات

جائزة امللتقى للقصة القصيرة :انطالقة
جديدة للدورة الرابعة مع «»AUM

مجلس أمناء الجائزة

ف ـت ـح ــت جـ ــائـ ــزة امل ـل ـت ـق ــى لـلـقـصــة
الـقـصـيــرة ال ـعــرب ـيــة ،أب ـ ــواب الـتــرشــح
ّ
لكتاب القصة العربية حــول العالم،
لـ ــدورت ـ ـهـ ــا الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،2019 2018-
ابـ ـت ــداء م ــن األول م ــن ي ـنــايــر ،2019
ويستمر اسـتـقـبــال الـتــرشـيـحــات من
خ ــال امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـجــائــزة
( )almultaqaprize.comح ـت ــى 31
مارس املقبل.
وفـ ــي ان ـط ــاق ــة ج ــدي ــدة ل ـل ـجــائــزة،
ّ
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـشــكــل واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
ال ـجــوائــز ال ـعــرب ـيــة ،ال ـتــي تـعـنــى بفن
القصة القصيرة العربية ،فقد وقعت
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة عـ ـق ــد ت ـ ـعـ ــاون جـ ــدي ـ ـدًا مــع
جامعة الشرق األوسط األميركية في
الكويت (َّ ،)AUM
وتم تشكيل مجلس
أم ـن ــاء جــديــد ل ـل ـجــائــزة ،عـلــى النحو
التالي:
األدي ـ ـ ــب ط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي -رئ ـيــس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ف ـه ــد
ال ـع ـث ـمــان -ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ،األس ـت ــاذ
ط ـ ـ ــارق الـ ـعـ ـثـ ـم ــان -مـ ـق ــرر الـ ـج ــائ ــزة،
وعـضــويــة كــل م ــن :األس ـتــاذ الــدكـتــور
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ،األدي ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـي ـلــى
ال ـع ـث ـم ــان ،األس ـ ـتـ ــاذ ول ـي ــد ال ـن ـصــف،
األس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـمــد ال ـ ـشـ ــارخ ،األس ـت ــاذ
س ـل ـي ـم ــان ال ـ ـب ـ ـسـ ــام ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ ول ـي ــد
ال ـع ــوض ــي ،ال ــدك ـت ــور ع ـلــي ال ـع ـنــزي،
األستاذ صباح الريس ،األستاذ طال
الــرم ـي ـضــي ،األسـ ـت ــاذة ه ــدى ال ـش ــوا،
األستاذة ليال أبوسعد.
وال ـجــام ـعــة ه ــي ال ــداع ــم الــرئـيـســي
والــوح ـيــد ل ـجــائــزة املـلـتـقــى .واعـتـبــر
رئيس مجلس أمنائها الدكتور فهد
ال ـع ـث ـمــان ،أن ال ـت ـعــاون ب ــن الـجــائــزة

مجلس أمناء جديد للجائزة
 ...طالب الرفاعي رئيسًا
وفهد العثمان نائبًا للرئيس

والـ ـج ــامـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن أه ـ ـ ــم أوج ـ ــه
ال ـن ـش ــاط اإلبـ ــداعـ ــي وال ـث ـق ــاف ــي ال ــذي
تعتز الجامعة بالنهوض به اعترافًا
ب ـم ـك ــان ــة اإلبـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وج ـس ــر
وص ـ ـ ــل م ـ ــع امل ـ ـبـ ــدعـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ح ــول
العالم .كما أنــه يمثل واح ـدًا من أهم
سـبــل ال ـتــواصــل اإلب ــداع ــي والـثـقــافــي
مع اآلخــر ،أينما كــان هــذا اآلخــر عبر
ال ـت ــرج ـم ــة ،فــامل ـج ـمــوعــة الـقـصـصـيــة
ُ
الفائزة بالجائزة ،تترجم إلــى اللغة
اإلنكليزية بالتعاون ما بن الناشر
ال ـعــربــي ودار نـشــر أجـنـبـيــة .وأش ــار
إلى أن مجموعة الكاتب الفلسطيني
مـ ــازن م ـع ــروف «ن ـك ــات للمسلحن»
ال ـت ــي ف ـ ــازت ب ــال ـج ــائ ــزة ف ــي دورت ـه ــا
األول ـ ـ ـ ــى ،م ــا زالـ ـ ــت ت ـح ـصــد ال ـن ـجــاح
تلو اآلخ ــر ،بعد ترجمتها إلــى اللغة
اإلنكليزية.
ّ
وأكــد العثمان أن ( )AUMستعمل
ج ــاه ــدة ع ـلــى وضـ ــع ك ــل اإلم ـك ــان ــات
املمكنة لتأكيد وزيادة حضور جائزة
املـلـتـقــى عــربـيــًا وعــامل ـيــًا ،مـشـيـرًا إلــى
اع ـتــزاز الـجــامـعــة بـمـشــاركــة الـجــائــزة

ً
ممثا عــن دول ــة الـكــويــت فــي منتدى
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي سـيـعـقــد
اجتماعه فــي شهر مــارس املقبل في
مدينة الــريــاض على هامش احتفال
جائزة امللك فيصل العاملية بتوزيع
جوائزها السنوية.
وع ـ ـقـ ــد م ـج ـل ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــائ ــزة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه األول فـ ــي مـ ـق ــر امل ـل ـت ـقــى
الثقافي ،حيث ناقش الحضور أهم
السبل الكفيلة بتجويد أداء الجائزة،
ورفـ ــع شــأن ـهــا ع ـلــى ســاحــة ال ـجــائــزة
العربية ،خصوصا وأنها باتت تمثل
م ـش ــارك ــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت األه ـ ــم على
مشهد الجوائز العربية.
ت ـ ـ ـج ـ ـ ــدراإلش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ج ــائ ــزة
امل ـل ـت ـقــى ،سـتـغـلــق أبـ ـ ــواب الـتــرشـيــح
ل ـلــدورة الحالية الــرابـعــة بـتــاريــخ 31
م ــارس امل ـق ـبــل ،حـيــث تـتــولــى بعدها
ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـي ــم ال ـ ـجـ ــائـ ــزة م ـب ــاش ــرة
أعمالها لقراءة املجاميع القصصية
املـ ـش ــارك ــة ف ــي م ـســاب ـقــة ه ـ ــذا الـ ـع ــام،
وسـتـعـلــن عــن قائمتها الـطــويـلــة في
األول من أكتوبر املقبل والتي تحوي
عـ ـش ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــات ق ـص ـص ـي ــة ،كـمــا
أنـهــا ستعلن عــن قائمتها القصيرة
(خـ ـمـ ـس ــة أعـ ـ ـم ـ ــال) فـ ــي بـ ــدايـ ــة شـهــر
نوفمبر ،وأخ ـي ـرًا تنظم احتفاليتها
الـسـنــويــة بـحـفــل تـكــريــم ال ـفــائــز على
أرض الكويت ،في حــرم ( ،)AUMفي
األس ـبــوع األول مــن ديسمبر املقبل،
ح ـي ــث ي ـح ـصــل الـ ـف ــائ ــزة األول عـلــى
مبلغ  20أل ــف دوالر ،بينما يحصل
ّ
كل كاتب من كتاب القائمة القصيرة
على  5آالف دوالر ،إضافة إلى شهادة
الجائزة ودرع التكريم.
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