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خالل جلسة »حياتي في العمل التطوعي« ضمن ملتقى مبادرات الشباب التطوعية واإلنسانية في دورته الثالثة

آل ثاني: نسعى إلنشاء أكبر جهاز إلدارة الكوارث في العالم العربي

عاطف رمضان

اســتعرض رئيس مجلس 
األمناء بصناديق العمل اإلنساني 
مبنظمة التعاون اإلسالمي في 
قطر الشيخ د.عبدالعزيز آل ثاني 

جتربته في العمل اإلنساني.
آل ثانــي خــالل  وأضــاف 
اجللســة احلواريــة »حياتــي 
في العمــل التطوعــي« والتي 
أدارها اإلعالمي د.هاني البدري 
ضمن ملتقى مبادرات الشباب 
التطوعية واإلنسانية في دورته 
الثالثــة، حيث اســتعرض ٤٠ 
مبــادرا وفريقــا تطوعيــا من 
أصل ٨٠ فريقا ومبادرا تطوعيا 

جتاربهم، أضــاف ان صناديق 
العمل اإلنســاني ومقرها قطر 
تعــد إحدى املنظمــات األممية 
التــي مت  الرائــدة  احلكوميــة 
إنشــاؤها مــن قبــل منظمــة 
التعاون اإلســالمي ومبباركة 
قادة الدول األعضاء باملنظمة، 
وذلك مبشاركة 57 دولة عضو 
مبنظمــة التعــاون اإلســالمي 
وحتظــى الصناديــق بالصفة 
الديبلوماســية، وتعــد ثانــي 
أكبر منظمة أممية بعد منظمة 
األمم املتحدة ولها مكاتب ومقار 
فــي العديد من الدول األعضاء 

مبنظمة التعاون اإلسالمي.
وأوضــح آل ثانــي ان هذه 

القــراءة والتثقيــف واالهتمام 
باجلسد عبر نظام غذائي سليم، 
واالهتمام بالقلــب عبر تبادل 

احلب بني البشر.
وأشار الى انه بإمكان جميع 
الناس ان يكونوا قادة، كل في 
عملة وان املسؤول لكي يكون 
قائدا البــد ان يؤهل من يكون 

قائدا من بعده.
ونصــح آل ثاني بأن يكون 
هناك حلم بال حدود، كاشفا عن 
محاوالت سترى النور إلنشاء 
أكبــر جهاز إلدارة الكوارث في 

العالم العربي.
وقال: يجب ان تكون هناك 
رؤية واضحة وخطة وأن القائد 

وأن جلسة »حياتي في العمل 
التطوعي« شــارك فيها خبراء 
وأصحاب مبادرات، مشيرا الى ان 
كل شاب قدم نبذة عن مبادرته. 
وقــال ان ما مييز الفعالية انها 
تنطلــق من الكويــت بلد قائد 
العمل اإلنساني صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
معربــا عن فخــره لتعزيز هذا 

املفهوم واملكانة.
ولفــت الــى انــه وجــد في 
الشباب كل التفاني واحلرص 
واإلخالص والرغبة في العطاء.

رعايات الملتقى 
انطلقــت فعاليــات امللتقى 

الصناديــق كانت مجرد فكرة، 
ومت تنفيذها على أرض الواقع.
وأضــاف ان الثقة بالنفس 
عامل مهم لتحقيق املشروع على 
أرض الواقع، مستدال على ذلك 
بإنشاء 5٠ قرية في أفريقيا وهي 
كانــت عبارة عن فكرة، وكثير 
من املشروعات كانت فكرة في 

البداية.
وأشار الى انه من الضروري 
طــرح املبادرة، موضحا أهمية 
القيــادة والتــي تعتمــد علــى 
جوانب مهمة منها قيادة النفس 
أوال، وقيــادة الروح بأن تكون 
عالقة الشخص جيدة مع اهلل 
تعالى، وقيادة العقل من خالل 

البــد ان تكون لديــه مبادرات 
ومهارات وقيم وعزمية.

وأوضح انه مــن الطبيعي 
ان تكــون هنــاك معوقات قبل 
النجاح، وانه كلما قل »شغل« 

القائد في اليوم كان ناجحا. 
من جانبه، أكد األمني العام 
للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميــس ان ملتقــى مبادرات 
الشباب التطوعية واإلنسانية 
مت افتتاحه امس السبت للعام 
الثالث بحضور عدد من أصحاب 
املبــادرات من الكويــت ودول 

خليجية وعربية.
وأضاف اخلميس ان معرض 
مبادرات شــارك فيه ٨٠ مبادرا 

في فنــدق كروان بــالزا حتت 
رعايــة وزيــر اإلعــالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري، بالتعــاون مع وزارة 
اإلعالم ووزارة الدولة لشؤون 
العربــي  واملعهــد  الشــباب 
للتخطيط والهيئة العام للبيئة 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وبيت التمويل الكويتي، وشركة 
الكويتية،  أوريدو، واخلطوط 
ومبشاركة العديد من املبادرات 
اإلنســانية فــي مختلف الدول 
العربيــة مــن أجل دعــم أفكار 
الشــباب ومبادراتهم املختلفة 
فــي مجــال العمــل التطوعــي 

واإلنساني.

صورة تذكارية للمشاركني في املؤمتر

)قاسم باشا( اإلعالمي ماضي اخلميس ملقيا كلمته 

الشيخ د.عبدالعزيز آل ثاني يستعرض جتربته في العمل اإلنساني

استعراض جتربة في العمل اإلنسانيأحد األجنحة املشاركة جناح أوريدو في املعرض املصاحب

الطبطبائي أكدت االستمرار في استخدام أحدث التكنولوجيا في رعايتهم

الكويت حتصد جائزة التميز اخلليجية 
في رعاية املسنني

بشرى شعبان

حصلت مدير إدارة رعاية املسنني 
بوزارة الشؤون د.أماني الطبطبائي على 
املركز األول خليجيا بعدما مثلت الكويت 
في املؤمتــر العربي »اإلبــداع العربي 
والريــادة والتحديــات والتحــوالت« 
الذي أقيم مؤخرا حتت شعار »صناع 
التغييــر«، وقد اجتــازت املرحلة قبل 
النهائيــة وأخــذت املركــز األول على 

مجموعة دول اخلليج العربي.
ومن هذا املنطلق قالت الطبطبائي 
في تصريح صحافي: اشعر بالسعادة 
والفخر كوني مثلــت دولتي احلبيبة 
الكويت وأشكر كل من ساندني ووقف 
بجانبي وأعطاني الثقة ألمثل الكويت 
في هذا املؤمتــر العربي األكادميي في 
الريادة حتت رعاية دولة الرئيس السيد 
سعد احلريري رئيس وزراء اجلمهورية 

اللبنانية.
وأضافت أن هذا املؤمتر العربي اهتم 
بشؤون اإلبداع والريادة واملبدعني في 
عالم الفكر وطرح قضايا هامة جدا، وكان 
الهدف منه التغيير للتنمية والتطوير 

في الوطن العربي.
مــن جانب آخــر شــاركت د.أماني 
الطبطبائــي كخبيــر ومستشــار في 
املدينة الرقمية لكبار السن في الدول 
العربية في امللتقى الســادس ألفضل 
املمارسات في مجال كبار السن بالدول 
العربية للعام اجلاري برعاية فخرية من 

البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس 
مجلس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

االجتماعية.
وتعليقا على تلك املشــاركة قالت 
الطبطبائي ان امللتقى السادس ألفضل 
املمارســات فــي ســبيل كبــار الســن 
نظمته الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية التابعــة لبرنامج االتفاق 
العاملــي لألمم املتحــدة والذي متحور 
حول التكنولوجيا ودورها في تعزيز 
ممارســات املدن الصغيرة للمســنني، 
وتيسير حياة كرمية لهم، وقد شاركت 
دولتنا احلبيبة الكويت في هذا امللتقى 
الذي يضم الدول العربية بورقة عمل 
حتت عنــوان »الرعاية املنزلية لكبار 
السن وعالقتها بالتكنولوجيا« وكان 

من إعدادها وتقدميها.
وذكرت الطبطبائي ان امللتقى كان 
متنوعا والكويت أخذت جانب الرعاية 
املنزلية للمسن ألنها أول دولة خليجيا 
وعربيــا في تطبيــق الرعاية املنزلية 
لكبار الســن منذ ١99٨، واآلن تســعى 
إلدخال التكنولوجيا احلديثة في نظام 
رعايتها لكبير السن وهذا احملور تتم 
مناقشــته من قبلي كممثلــة للكويت 
في هذا امللتقى، كما أن الكويت متيزت 
بتطبيق التكنولوجيا في خدمة املسنني 
لتوفير الوقت عليهم إلصدار بطاقات 
أولوية لتخليص معامالتهم وذلك عن 
طريق »ابليكيشن اولوية« عبر الهواتف 

الذكية.

أماني الطبطبائي تتسلم جائزة التميز في رعاية املسنني

»البيئة«: بروتوكول مونتريال حول »األوزون« 
من أجنح االتفاقيات العاملية في املجال

أكد رئيس قسم األوزون واملسؤول الوطني 
لألوزون بالهيئة العامة للبيئة م.يعقوب املعتوق 
أن بروتوكول )مونتريال( اخلاص بشأن املواد 
املستنفدة لطبقة األوزون الذي صادقت عليه ١97 
دولــة حول العالم منذ عام ١997 بات أحد أجنح 

االتفاقيات العاملية في هذا املجال.
وقال املعتوق لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
امس الســبت إنه ترأس اجتماع األطراف الـ 3٠ 
مفتوح العضوية لبروتوكول )مونتريال( الذي 
عقد مؤخــرا مبدينة )كيتو( باإلكــوادور ممثال 

عن الكويت.
وأعــرب عــن ســعادته بتكلل جهــود الدول 
األعضــاء في بروتوكول )مونتريــال( بالنجاح 
فــي وقف اســتنفاد طبقــة االوزون وإعالن بدء 

تعافي الطبقة تدريجيا على ان تتعافى بشــكل 
نهائي في عام ٢٠6٠.

وأضــاف أن االجتماع الذي عقد خالل الفترة 
مــن 5 إلــى 9 نوفمبر اجلــاري افتتحه الرئيس 
االكوادوري لينني مورينو وشارك فيه عدد كبير 
من الوزراء واملسؤولني ألكثر من ١5٠ دولة حول 
العالــم وذلك ملا توليه الدول من اهتمام حلماية 

طبقة األوزون.
وأوضح أن الدول املشاركة في االجتماع ناقشت 
العديد من القضايا البيئية املهمة خصوصا فيما 
يتعلــق بحمايــة طبقة األوزون وجهــود الدول 
بهذا الشأن ومساهمة بعض وسائط التبريد في 
التكنولوجيــات اجلديدة علــى ظاهرة االحترار 

العاملي.

إنهاء عمل جلنة »األسرى« 
وهيئة التعويضات

صدر مرسوم بإنهاء عمل اللجنة الوطنية لشؤون األسرى 
واملفقودين، وتضمن املرسوم: في مادته األولى ُتنهى أعمال 
اللجنة الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين، ويُنهى العمل 

باملرسوم رقم ١33 لسنة ١99٢ املشار اليه.
أما املادة الثانية فتضمنت: تتولى وزارة اخلارجية القيام 
باختصاصــات اللجنة املذكورة ومتابعة شــؤون األســرى 

واملفقودين.
كما صدر مرسوم بإنهاء مد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير 

التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
وتضمن املرسوم مادة أولى: ينهى العمل باملرسوم رقم ١56 
لسنة ٢٠١٨ مبد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات 

عن خسائر العدوان العراقي، وُتنهى أعمال الهيئة.
مــادة ثانية: تكلــف وزارة املالية القيــام باختصاصات 
الهيئة، وتؤول اليها كل حقوقها وعليها كل التزاماتها وُينقل 
العاملــون بالهيئة الــى وزارة املالية، ويكــون النقل بذات 

درجاتهم ومرتباتهم.

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

القيادة تعتمد على 
عوامل والثقة مهمة 

إلجناح املشروع

اخلميس: الشباب 
املشارك في امللتقى 

يتسم باإلخالص 
والرغبة في العطاء

تأسيس 9 مشاريع في الوطن 
العربي بـ 650 مليون دوالر

قال الشيخ عبدالعزيز آل الثاني رئيس مجلس األمناء 
بالصناديق اإلنسانية ملنظمة التعاون اإلسالمي، انه كان 
يحلم بوجود كيان عربي كبير يحتوي على كل األعمال 
اإلنسانية، وهو ما حتقق اآلن من خالل عمله في منظمة 
التعاون اإلسالمي، حيث مت تأسيس 9 مشاريع في الوطن 

العربي بقيمة 650 مليون دوالر.
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