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شاركت في »كرنڤال النوير« تزامناً مع االحتفال باليوم العاملي للسعادة

»زين« الشريك الرسمي ملبادرة »النوير« لنشر اإليجابية
أعلنــت شــركة زيــن عن 
الرســمية ملبادرة  شــراكتها 
»النويــر« لنشــر اإليجابية، 
وهي املؤسسة غير الربحية 
التي تهدف إلى نشر وتعزيز 
اإليجابية والسلوك اإليجابي 
في املجتمع الكويتي عن طريق 
الفعاليات واألنشطة  تنظيم 

الهادفة على مدار العام.
وبينت الشــركة في بيان 
صحافــي انهــا شــاركت في 
فعالية »كرنڤال النوير« التي 
أقيمت في مواقف أبراج الكويت 
بحضور الشيخة انتصار سالم 
العلي مؤسسة ورئيسة مبادرة 
النوير لإليجابية غير الربحية، 
وهي أولــى أنشــطة مبادرة 
»النوير« لهــذا العام، والتي 
مت تنظيمها تزامنا مع االحتفال 
باليوم العاملي للســعادة في 

مارس من كل عام.

ان  »زيــن«  وأوضحــت 
شــراكتها تأتي حتــت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، والتي 

حترص من خاللها على دعم 
مثل هــذه املبادرات اإلبداعية 
التــي تتفوق فــي التفرد عن 
غيرها من خالل العمل اجلاد 
تلــك  وخاصــة  واإلجنــاز، 
التي تســهم فــي نقل صورة 
حضارية عن املجتمع الكويتي، 
وشــراكتها مع هــذه املبادرة 
ما هي إال انعكاس لشــعارها 
»زين عالم جميل« الذي تأمل 
الشركة أن تسهم في ترجمته 
على أرض الواقع ســواء بني 
موظفيها وبني أفراد املجتمع 

كافة.
وأشارت الشــركة إلى أن 
فعالية »كرنڤــال النوير« قد 
شهدت تنظيم أطول مسيرة 
للسيارات الصفراء بالتعاون 
مــع كل مــن وزارة الداخلية 
ووزارة التربية حتت شــعار 
وســط  وذلــك  »ابتســم«، 

إقبــال جماهيــري كثيف من 
الشــباب والطلبة والعائالت 
الذيــن حرصوا على التواجد 
واالستمتاع باألجواء اإليجابية 
اجلميلــة أمام أبراج الكويت، 
هذا باإلضافة إلى انطالق حملة 
االبتسامة التي تهدف إلى جمع 
مليون ابتســامة في الكويت 

خالل عام ٢٠١٨.
النوير  وتهــدف مبــادرة 
بشــكل رئيســي إلــى نشــر 
السعادة واإليجابية بني جميع 
شرائح املجتمع وبني مختلف 
الفئــات العمريــة عن طريق 
تنظيم األنشطة والفعاليات 
واحلمــالت الهادفة على مدار 
العام، والتي تتمحور جميعها 
حول تشــجيع اجلميع على 
اتخاذ اإليجابية طريقة لهم في 
احلياة وخلق بيئات تعليمية 

إيجابية.

فريق »زين« خالل الكرنڤال

املستشار الكويتي

مشاهدات

abumishari1@yahoo.com    www.kuwaiticonsultant.com
د.عبداهلل فهد العبدالجادر

د.هنادي الحملي

كان عرض الوزراء للبرنامج الوطني 
لالســتدامة أو ما يعــرف بوثيقة 
اكثر  اإلصالح االقتصادي واملالي 
من رائــع، حيث متكن الوزراء من 
شرح واستعراض كل فيما يخصه 
من خطط ومشاريع تهدف في النهاية 
الى رفع كفــاءة القطاع احلكومي 
والسيطرة على املصروفات والنفقات 
احلكومية وتنويع مصادر اإليرادات 
العامة بعيدا عن القطاع النفطي واعادة 
هيكلة االقتصاد الوطن خللق بيئة 
فعالة ملمارسة األعمال وتوفير العديد 

من فرص العمل للكويتيني.
ومن النقاط املهمــة التي تضمنها 
البرنامج هي: ضبط االنفاق اجلاري 
في املصروفــات ـ توجيه االنفاق 
االستثماري ـ زيادة اإليرادات من 
عوائد االســتثمار في املشروعات 
االستراتيجية احمللية واخلارجية – 
االستفادة من القيمة املضافة بزيادة 
االستثمار في صناعة البتروكيماويات 
ـ تنمية اجلزر الشــمالية وإجناز 
ميناء مبارك ـ رفع كفاءة حتصيل 
املتأخرة عن طريق  االستحقاقات 
ميكنة آليات التحصيلـ  دعم الشراكة 
احلكومية مع القطاع اخلاص. وأفضل 
شــيء عجبني هو توفير200 ألف 
فرصة وظيفية للكويتيني من مشروع 
اجلزر و1000 ألف فرصة وظيفية من 
جذب االستثمار األجنبي وكذلك زيادة 
أعداد الكويتيني العاملني في القطاع 

اخلاص من 70 ألفا إلى 100 ألف.
ولكن لوجود جتارب سابقة لعمل 
احلكومة في وضــع برامج عملها 
ومشاريعها واجنازاتها موقع التنفيذ 
مشكوك فيه ألنه كان هنالك عرض 
للحكومة ملثل هذه املشاريع واخلطط 
والبرامج وكان من املمكن تنفيذها 
بوقتها حسب الفترة الزمنية املخطط 
لها وخاصة كانت عندنا وفرة مالية 
من إيرادات النفط، وكان من املمكن 
ان نحل مشكلة البطالة لوجود فرص 
وظيفية في خططهم ومشاريعهم أكثر 
من 400 الف وظيفة، ولكن ولألسف 
شفنا وتابعنا مستوى االجناز وتنفيذ 
املشاريع واخلطط واقرب مثال جامعة 

الشدادية ومستشفى جابر.
ما تريده الكويت منكم يا حكومة هو 
تنفيذ خططكم ومشاريعكم بجودة 
عالية وتكلفة معقولة وحسب اجلدول 
الزمني لها من دون دخول متنفذين 
وال فاســدين يبطلون برنامجكم 
وخططكم، ويريد الشعب الكويتي 
منكم مستوى معيشي كرمي دون 
االعتماد على جيب املواطن وفرصا 
وظيفية حقيقية وواقعية البنائهم 
حتل مشكلة البطالة وتزايدها، واأليام 
بيننــا قادمة يتابع معكم الشــعب 
الكويتي ويقيــم اداءكم وخططكم 
ومشــاريعكم القادمة وإن شاء اهلل 
نرى ما هــو أفضل لصالح الوطن 

واملواطن.

عزيــزي املواطن هل تســمح لي 
بالسؤال التالي، هل أنت قدوة في 
املواطنة الصاحلة،  تطبيق مفاهيم 
هل لديك امكانيات لتكون قدوة في 
مجتمع يتطلع الى تنمية مستدامة، 
ماهو دورك احملرك في عجلة التنمية، 
كيف ميكن لك املشاركة في اي جهد 
ولو كان بســيطا تترك اثرك فيه 
السرتك وملجتمعك وملن يأتون بعدك. 
اسئلة احاول ان اجاوب عنها شخصيا 
ولم استطع النني باختصار لم اعرض 
االمر على نفسي من قبل وحاولت أن 
اقرأ في مواصفات املواطنة الصاحلة 
وتوصلت الى معادلة بســيطة جدا 

اسمح لي ان اشاركك فيها.
إن معادلة املواطنــة تبدأ بالتعبير 
عــن والئــك لبالدك وهــو معنى 
كبير وممارســاته كثيرة ومتعددة 
على رأســها ان حتترم دستورها 
وقوانينها، وان لم يكن عليك رقيب 
غير اهلل عز وجل، فال تنجو بنفسك 
إن استطعت كسر القانون بالواسطة 
او بالرشوة او بأية طريقة تتاح لك، 
لبلدك وانتمائها  فارفضها احتراما 

ملمارسات الفضيلة واخللق.
فانت سيد السلطات في ذاتك وكلنا 
كمواطنني مصدر الســلطة حكاما 
للدســتور  ومحكومني واحترامنا 
ووالؤنــا لبلدنا هو اســاس العقد 
الذي تقوم عليه جميع  االجتماعي 
االوطان، فنظام الغاب ليس انسانيا 
واالنانية هدامة واحلرية قيد يرتضيه 

االنسان اختيارا.
ثم اليــك املكون الثاني في املعادلة، 
وهو العقيدة الراســخة بانك زائل 
وال يبقى اال اثرك فليكن اثر خير 
ودالة على وطنيتك، فاستبق اخليرات 
واعمل صاحلا وال تكن معول شر 
او هدم او فتنة، عش بأخالق اخلير 
وفضائل الرحمة واالنسانية لتساهم 
في مجتمع متســامح رحيم يقبل 
الــرأي اآلخــر وال يصنفه ويقبل 
االختالف ويدير اخلالف بطريقة 

املكسب للجميع.
وليكن عمرك املديد بإذن اهلل خدمة 
لبلدك والهلك واقربائك ســتنمو 
بالعطاء وتكبر باخلير وممارساته، 
فسماؤنا اوطاننا فالوطن للجميع. 
التصنيــف والتمييز  ابتعد عــن 
والعنصرية والقبلية ستجد نفسك 
عاملــا كبيرا وقلبــا رحيما ومحبا 

ومتسامحا.
اجعل من قوتك قوة لوطنك، اجعل 

رزقك حــالال وانفاقــك طاعة لم 
اسمع عن التبرعات اال في االعمال 
اخليرية وترميم بعض املستشفيات 
او املدارس او التبرع بإنشــائها او 
عدد من املساجد، ليكن هناك مجال 

من اموالك لدعم الكويت.
وأمتنى ان يكــون هناك صندوق 
وطني من اموال الشعب للوطن وان 
كان ذلك الوطن غنيا وله مصادر دخل 
غنية ليضاف اليه دخل تطوعي من 
مواطنيه لدعم مشاريعه ونفقاته، وان 
كنت محدود الدخل ساهم بساعات 
تطوعية من خبرتك وعلمك ووقتك 
وهذا ابسط شيء ميكن ان تعبر به 

عن مواطنتك الصاحلة.
اما املكون االخير وليس اآلخر هو 
صناعة االهداف، اصنع اهدافا سنوية 
وانشغل بتحقيقها ستجد ان اثرها 
ليس عليك وحدك وال على اسرتك 
بل على وطنك، الوقت واستثماره هو 
مكون املعادلة الرابحة في املواطنة 
الصاحلة سيبعدك عن اللغو واللهو 
والتشتت ستدرك معه أن اليوم ال 
يكفي واالســبوع والشهر ميضي 

ولديك الكثير لتحققه.
ولتكن اهدافك شــخصية واسرية 
ومجتمعية بــل وحتى عاملية النك 
انســان في مجمع الكرة االرضية 
االبتكار واالختراع من  فســتجد 
شــخص ما يعم اثــره عليك انت 
اينما كنت لذلــك خطط اهدافا وال 
تقف عــن قلة االمكانيات فاخلطط 
في رأسك انت، وباالجتهاد ستقترب 
من االمكانات التي ستساعدك حتما.
تخيل وانت فــي رحلة البحث عن 
حتقيق اهدافك كم ستكون مشغوال 
وعازما على الوصول الى الهدف فلن 
يبقى وقت لتهدره وال امكانيات وال 
فرص ال تستغل وتفحص وتختبر 
وهــذه الرحلة بفحص كل شــيء 
مشــروطا بان تكون سليم العقل 

واجلسد.
فاحــرص على صحتــك وصحة 
مجتمعك ووطنك فالرحلة قاســية 
ولكنها ممتعة ال وقت فيها للزعل 
او العتب او احلزن فالوقت ميضى 
ولدينا اهداف، اهــداف اخلير لنا 
جميعا، ما أروع تلك النفسية وذلك 
اخليال، ما رأيك؟ ال تتهمني باملثالية 
ارجوك بل اسعى جاهدا ان تختبر 
املعادلة ثم سنلتقي يوما وصارحني 

بنتائج التجربة.
واهلل ولي التوفيق،،

برنامج »استدامة«.. 
عرض ممتاز ولكن!

لتكن قدوة
دور املواطن في حتقيق تنمية مستدامة


