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 فلورنسا تحتفل بمرور ٢٠ عاماً على تأسيس جمعية الصداقة اإليطالية ـ الكويتية 

 احتفلت مدينة فلورنسا االيطالية ومحافظتها 
واقليم توســــكانا بالذكرى الـ ٢٠ النطالق جمعية 
الصداقة االيطالية ـ الكويتية واتفاقية التآخي مع 
مدينة الكويت معربة عن تطلعها الى تعزيز جسور 
التعاون. واستضافت املدينة بهذه املناسبة احتفاال 
عاما في قصر «ميدتشي ريكاردي» أقدم وأهم قصور 
عصر النهضة االوروبي مبشــــاركة القائم بأعمال 

السفارة الكويتية وسط قيادات وشخصيات محلية 
واقليمية وبرملانية وأوروبية وحضور كثيف من 
الشخصيات واجلمهور. وشارك في االحتفال سفيرنا 
الشيخ جابر دعيج االبراهيم الصباح والقائم باالعمال 
املستشار عيادة السعيدي بجوار رئيس اجلمعية 
وصاحب مبادرة تأسيســــها بيير أندريا فاني مع 
رئيس محافظة فلورنسا أندريا باردوتشي ورئيس 

مجلس اقليم توسكانا ألبيرتو مواناتشي.
  وترأس عمدة فلورنسا السابق جورجو مورالس 
الندوة املقامة في اطار االحتفال بعنوان «تاريخ من 
التضامن والصداقة.. ٢٠ عاما من االلتزام» اذ كان 
العمدة السابق قد وقع اتفاقية التآخي بني عاصمة 
النهضة ومدينة الكويت التي كانت حتت االحتالل في 

مبادرة فريدة لتأكيد استقالل الكويت وحريتها. 
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بجزيل الشكر وعظيم االمتنان

 نخبة من المتخصصين واألكاديميين يشاركون في منتدى المشروعات الصغيرة

 «التجمع المستقل»: الحوادث البيئية المتكررة دليل افتقارنا آللية إدارة األزمات

 وجهت اللجنة املنظمة ملنتدى 
«املشروعات الصغيرة واملساهمة 
الفعالـــة في خطـــة التنمية» 
الدعوة ملختلف وسائل االعالم 
حلضور املؤمتر الصحافي الذي 
ســـيعقد اليوم االحد لالعالن 
عـــن كل التفاصيـــل املتعلقة 
باملنتـــدى، والذي ســـتنطلق 
انشطته بعد غد الثالثاء برعاية 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمـــد الفهد، مشـــيرة الى ان 
املنتـــدى سيشارك فيه نخبة 
من املتخصصني واالكادمييني 
واخلبـــراء، حيـــث حرصـــت 
الشـــركة الكويتيــــة لتطوير 
املشروعات الصغيــــرة على 

السلطان ومدير ادارة التنمية 
والدعم الصناعـــي في الهيئة 
العامة للصناعة عبداهللا سعد 

الهاجري.
  كما ستناقش اهمية رفع كفاءة 
الكوادر الوطنية لتشجيعهم على 
تأسيس مشاريعهم اخلاصة، 
وسيشـــارك فيه رئيس ريادة 
األعمال في قسم التميز بكلية 
العلوم االدارية – جامعة الكويت 

د.تركي الشمري.
  وستسلط اجللسة الضوء 
علـــى جتربة خليجيـــة رائدة 
البرز االستراتيجيات ملؤسسات 
حكوميـــة وخاصة فـــي دعم 
وتطوير املشروعات الصغيرة، 
وســـيتحدث بها مدير برنامج 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
بالبرنامج الوطني لالستراتيجية 

الصناعيـــة - وزارة التجارة 
والصناعة، عضو مجلس االدارة 
واملديـــر التنفيذي- اجلمعية 
الســـعودية لريادة االعمال – 
جامعة امللك سعود، املستشار 

لؤي محمد رضوان.
اللجنة املنظمة    ولفتــــــت 
املنتــــدى سيقام على  الى ان 
هامشـــه معرض تطرح خالله 
الكويتيـــة لتطوير  الشـــركة 
املشـــروعات الصغيـــــرة ٣٠ 
فكرة استثمارية مميزة ملشاريع 
صغيرة ومتوسطة للراغبني في 
دخول مجال االستثمار والعمل 
احلـــر، معربة عن املها في ان 
تسهم هذه اجلهود في تعزيز 
توجه الدولة نحو دفع عملية 
التنميـــة واالرتقاء باالقتصاد 

الوطني.

الكفــــاءات  دعوة عــــــدد من 
وذوي االختصــــــاص بهدف 
اخلروج بأفضل التوصيــــات 
التي ميكن ان يعول عليها في 
وضــــع خطط واستراتيجيات 

األمــــــد لدعــــــم  طويــــلـــة 
املشروعات الصغيرة وتطويرها 
ورفع مســـاهمتها فـــي عملية 

التنمية.
  هـــذا وتتضمن اجللســـة 

الرئيســـية للمنتـــدى والتي 
سيرأسها األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيـــط والتنمية 
د.عـــادل الوقيان مناقشـــة ٣ 
مواضيع رئيســـية ســـتكون 

كالتالي:
الكويـــت نحو دعم    توجه 
وتطوير املشروعات الصغيرة 
مـــن خـــالل خطـــة التنميـــة 
وسيشـــارك في احلديث حول 

هذا املوضـــوع كل من: رئيس 
مجلس ادارة الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
مطلق الصانع واستاذ االقتصاد 
الكويـــت د.عدنان  بجامعـــة 

باإلنسان وبيئــــته احمليطة.
  وشـــدد العبدالهـــادي على 
ضرورة نشـــر نتائج مؤشر 
الرصد، الـــذي يقوم به فريق 
متخصـــص أجهـــزة االطفاء 
والدفاع املدني وشـــركة نفط 
الكويت وهيئة البيئة وجهات 
أخرى مختصة، بكل شـــفافية 
ملعاقبة املقصرين واملهملني في 
عمليـــة الصيانة إن كانت هي 
التسرب  املباشـــر في  السبب 
الغازي أو بسبب قدم الشبكة 
التي تعود الى عام ١٩٥٠، مطالبة 
احلكومة بإيجاد حلول سريعة 
وبدائل مناسبة تضع حدا ملعاناة 
الســـكان الذين ال ذنب لهم في 

الوضع املتردي. 

احلكومـــة فـــي التعامـــل مع 
املتكررة  البيئيـــة  احلـــوادث 
والـــذي ال يعـــدو كونه ردود 
افعال في اشارة لغياب اخلطط 
االحترازية ووســـائل اإلنذار 
املبكـــر وباالضافـــة الى عجز 
أجـــهـــزة ادارة األزمـــات عن 
القيام بواجبها وهــــذا ما ظهــــر 
جليــــا فـــي حادثــــة محطة 
مشرف وأم الهيمان والكوارث 
البيئيـــة الناجمة عن املناطق 
الصناعيـــة وأبــــرزها منطقة 
أمغرة، داعيا لضـــرورة تفعيل 
دراسات اجلــــدوى البيئية قبل 
البدء في املشــــروعات السكنية، 
االقتصادية والصنـــاعية لتجنب 
التي تضر  البيئيـــة  الكوارث 

النائب في مجلس  عبدالهادي 
األمة وعضو التجمع الكويتي 
املستقل على أن الكويت التزال 
الى استراتيجية بيئية  تفتقر 
املعالم،  مســـتدامة واضحـــة 
تتســـم باملرونة وتتوافر لها 
كل االمكانيـــات احملليـــة من 
كوادر بشرية وإمكانيات مالية 
لتحقق التوازن املطــــلوب بني 
االنسان وبيئته، مشيــــرة الى 
ان عالقة االنســـان ببيئــــته 
عالقـــة تكاملية فـــي مجملها، 
فـــأمن االنســـان وأمانه يكمن 
في احملافظة على سالمة النظم 

البيئية وسالسلها.
  وانتقد ناجـــي عبدالهادي، 
في تصريح صحافي، أسلوب 

منطقة االحمدي.
  مـــن جانبـــه، أكـــد ناجي 

الدفاع الشـــيخ جابـــر املبارك 
مع قضية التسرب الغازي في 

على منشآتها النووية ومنع أي 
حوادث تسرب من مفاعل بوشهر 
الذي هو في واقع احلال أقرب 

الى الكويت من طهران.
الـــى ان جتنب    وأشـــارت 
الكوارث البيئية يحتاج لنشر 
الوعي البيئي على الصعيدين 
احلكومـــي والنيابـــي ولبيئة 
تشريعية مالئمة تتالقى أوجه 
القصـــور في القوانني احلالية 
آليـــات تطبيقها على  وتفّعل 
اجلميع دون اســـتثناء بحيث 
تكون أحد أبرز أساليب الردع 
للمخالفني، مثمنة تفاعل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمـــد والنائب االول 
الوزراء وزير  لرئيس مجلس 

انه على الرغم من انشاء الدفاع 
املدني اخلاص مبواجهة الكوارث 
العامة مبوجب مرسوم ٢١ لعام 
١٩٧٩ اال ان تأثيره محدود من 
حيث القدرة على استشـــراف 
األزمات ومن ثم السعي لتفاديها، 
وهذه الفلســـفة التي يجب ان 
يقـــام عليها أي جهاز يناط به 
مهمة العمل على ادارة األزمات 

واحتوائها قبل وقوعها.
  وشددت املكيمي على ضرورة 
ان تتعامل احلكومة بجدية كاملة 
مع القضايا البيئية، السيما اننا 
نعيش في اقليم مضطرب من 
حيث الصراع االقليمي والدولي 
وخاصة املخـــاوف احلقيقية 
من قدرة ايران على السيطرة 

 أسامة دياب
  أكدت أستاذ العلوم السياسية 
الكويـــت والناطق  بجامعـــة 
الرسمي باسم التجمع الكويتي 
املســـتقل د.هيلـــة املكيمي ان 
احلوادث البيئية املتكررة والتي 
كان آخرها التسرب الغازي في 
منطقة االحمدي تؤكد  وجود 
خلل هيكلي متمثل في افتقارنا 
آللية واضحة إلدارة االزمات، 
والتي يجب أن تبدأ من خالل 
نشـــرها كثقافة مهمة حترص 
كل الوزارات على تواجدها مما 
يسهل ايجاد جهاز مركزي في 
ادارة األزمات والذي يكمن جناحه 
في التنسيق على قدر عال ما بني 
كل اجلهات العليا، مشيرة الى 
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 م.ناجي العبدالهادي د.هيلة املكيمي
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