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الروضان: موقع الكويت اإلستراتيجي يدعم جهود ضمان السالمة البحرية

عادل الشنان

أكد وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات 
خالد الروضان ان اســتغالل 
البــالد االســتراتيجي  موقع 
ميكنهــا من مســاندة اجلهود 
الدولية املعنية بضمان االمن 
والسالمة البحرية واحلد من 

التلوث البحري.
جاء ذلك خالل احلفل الذي 
نظمته وزارة املواصالت صباح 
أمس لتكــرمي اعضــاء فريق 
اجلهــات احلكومية املشــارك 
في انتخابات عضوية املنظمة 
 «IMO» البحريــة  الدوليــة 
بحضــور ممثلــي اجلهــات 

 c الدوليــة البحرية عن الفئة
للفترة مــن ٢٠٢٠-٢٠٢١ نتج 
عن تضافر جهود كل مؤسسات 

تعــاون جميع اجلهــات وفي 
مقدمتها «اخلارجية» والدعم 
اخلليجي من أشــقائنا بدول 

عاملي وايضا ســمعة الكويت 
ومكانتها وســط دول العالم 
اجمــع، لذلك تســويق اســم 
الكويت في هــذه االنتخابات 
لــم يكن صعبا ملا يربطنا مع 
دول العالم من عالقات طيبة 

ومتينة.
مــن جهتها، أثنــت وكيلة 
وزارة املواصــالت م. خلــود 
شــهاب علــى جهــود الفريق 
مســؤولية  تولــى  الــذي 
خــوض االنتخابــات باســم 
الكويت مــن مختلف اجلهات 
بالدولــة، وكيف  احلكوميــة 
عملــوا بطاقات جبارة، فجهد 
الواحد مــن الفريق يعادل ١٠ 
اشــخاص في العطاء والبذل 

الدولة وتعاضدها، وهو فوز 
للكويت كلها بحصد أصوات ١١٢ 
دولة صوتت للكويت، ولوال 

مجلس التعاون وفي مقدمتهم 
دولة قطر التي انسحبت من 
الكويــت  املنافســة لصالــح 
ووجهت أصواتها ودعمها لنا، 

ما كان لذلك ان يتحقق.
وأضــاف الروضان: غابت 
الكويــت لفتــرة طويلــة عن 
التمثيل بالنسبة للمؤسسات 
البحريــة ومنــذ عــام ١٩٨٠ 
حتديدا، ولذلك وضعت خطة 
منظمة لعودة الكويت للدخول 
في كل املنظمات البحرية ورسم 
السياسة البحرية العاملية التي 
تعتبر الكويت جزءا ال يتجزأ 
منها، مؤكدا ان الفوز يدل على 
سياسة صاحب السمو األمير 
العاملية والتي حتظى بتقدير 

مــن اجل رفعة اســم الكويت 
وعودتها الى املنظومة الدولية 
البحرية، الفتة الى جهود وزارة 
اخلارجية والتعاون امللحوظ 
واملســاعي التي أبداها جميع 
العاملني بســفارتنا في لندن 
وعدد مــن اجلهات الكويتية، 
والدعم املقدم من دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي والدول 
كان  والصديقــة  العربيــة 
له األثــر البالغ فــي حصول 
الكويت على عضوية املنظمة 
الدوليــة البحرية عــن الفئة 
أثنــاء  للفتــرة ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
انتخابات الدورة ٣١ للجمعية 
العامة للمنظمة والتي أقيمت 

بالعاصمة البريطانية.

أكد خالل تكرمي الفريق املشارك في انتخابات املنظمة الدولية البحرية أن فوز الكويت بالعضوية جاء نتيجة تضافر جهود جميع املؤسسات

خالد الروضان والشيخ يوسف العبداهللا وم.خلود الشهاب

تكرمي إحدى العضوات في الفريق احلكومي  (محمد هاشم) خالد الروضان والشيخ يوسف العبداهللا وم.خلود الشهاب ويوسف مصطفى يقطعون كيكة االحتفال باملناسبةخالد الروضان مكرما أحد املشاركني

املعنية. 
وقــال الروضــان ان فوز 
الكويت في انتخابات املنظمة 

بهزاد: احلفاظ على املوارد الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية
اجلـــمعية  شــاركــــت 
البيئة  الكويتيــة حلمايــة 
فــي «البرنامــج التدريبــي 
لتأهيل اختصاصي دولي في 
برنامج األمم املتحدة لالتفاق 
العاملي» بالشراكة مع كل من 
االحتاد الدولي للمسؤولية 
االجتماعيــة وبرنامج األمم 
العاملي.  املتحــدة لالتفــاق 
وأكدت أمني عــام اجلمعية 
جنان بهــزاد، والتي حازت 
فــي ختــام البرنامــج على 
لقــب «اختصاصــي تأهيل 
املؤسســات في مجال إعداد 
تقارير االستدامة» وفق األطر 
العاملية،  املهنية للمبــادرة 
أن مشــاركة اجلمعيــة في 
البرنامــج تأتــي فــي إطار 
اميانهــا بأهمية املشــاركة 
املدنيــة في حتقيــق أهداف 
التنمية املســتدامة والعمل 
على حتقيــق البعد البيئي 
لكل هدف من أهداف التنمية 
املســتدامة الســبعة عشر، 
الفتة الى أن ذلك يأتي تنفيذا 
لرؤية صاحب الســمو من 
خالل دعم البرامج اإلمنائية 

املشــاكل وحمايــة األرض 
املوارد  وضمــان اســتمرار 

الطبيعية.
وأشارت إلى أن األهداف 
تشمل مجاالت بيئية متعددة 
مثل تغير املناخ، واحلفاظ 
على احلياة البرية والبحرية 
وتعزيز االبتــكار للحلول، 
املســتدام،  واالســتهالك 

تقتضــي أهــداف التنميــة 
بــروح  العمــل  املســتدامة 
الشــراكة وبشــكل عملــي 
حتى ميكننا اتخاذ اخليارات 
الصحيحة بطريقة مستدامة 
لألجيال القادمة، وبالتأكيد 
فإن ذلك ســيتم مــن خالل 
مبادرة إعداد التقارير العاملية 
لالستدامة وقياس واإلفصاح 
عــن التطوير املســتدام في 
اجلمعيــة وعرض التجربة 
لتطبيقهــا على مؤسســات 

املجتمع املدني.
وبينت بهزاد أن من فوائد 
تطبيق تقارير االســتدامة: 
شــفافية عــرض الشــؤون 
البيئيــة واالجتماعيــة في 
املنشــأة ومتابعة تطورها 
وحتســينها في الســنوات 
املقبلــة، كمــا أكــدت تطور 
تقارير االستدامة من خالل 
العمل علــى تعزيــز اآلثار 
اإليجابية للممارسات العملية 
مثــل اســتخدام املزيــد من 
املنتجات صديقة البيئة أو 
أســاليب اإلنتاج، أو تقدمي 

خدمات جديدة مبتكرة.

والعدالة في احلصول على 
اخلدمات البيئية والطبيعية 
كامليــاه والغــذاء، كمــا أنها 
تتضمــن أولويــات أخرى، 
مؤكدة ان األهداف مترابطة، 
وجناح حتقيق هدف بعينه 
في معاجلــة قضايا مرتبط 
بشكل وثيق بأهداف أخرى.

وأضافت: من هذا املنطلق 

«حماية البيئة» شاركت في البرنامج التدريبي لتأهيل اختصاصي دولي ببرنامج األمم املتحدة

صورة جماعية للمشاركني في البرنامج التدريبي لتأهيل اختصاصي دولي في برنامج األمم املتحدة بشؤون البيئة

وحتقيق أعلى مســتويات 
املسؤولية املجتمعية.

أن  بهــزاد  وأوضحــت 
مشــاركة منظمات املجتمع 
املدنــي في برامــج وخطط 
التنمية املســتدامة تتســق 
مع الدعوة العاملية لتحقيق 
أهــداف التنمية املســتدامة 
والتــي تأتي للقضــاء على 

املضف: التعليم والصحة أهم ركائز تنفيذ رؤية «٢٠٣٥»

عادل الشنان 

نظمت اجلمعية الكويتية للتخطيط 
االستراتيجي حلقة نقاشية بعنوان 
«حتقيق الرؤية التنموية ملســتقبل 
الكويت»، مبشــاركة عضو املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية م.أشواق 
املضف مبقر اجلمعيــة االقتصادية 
الكويتية مساء أمس األول بحضور 
عدد مــن املهتمــني وذوي املبادرات 
التنموية التطوعية وبحضور رئيس 
اجلمعية د.منال احلساوي وأمني السر 

عبداهللا العالج.
وفي البداية، قالت عضو املجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية م.اشواق 
املضــف إن اللقاء فرصة لفتح حوار 
مــع املواطنــني بصفتي عضــوا في 
املجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
ألنني أرى أن هناك فجوة في التواصل 

بني املسؤولني والشعب، وافتقاد لغة 
احلــوار، وأشــكر كل من ســاهم في 
تنظيم احللقة النقاشية وكنت انوي 
احلديث عن رؤية «كويت ٢٠٣٥» إال 
أننا بدأنا احلوار بالتعليم ومشكالته 
ووجدت تفاعال كبيرا جذبنا الى عدد 
من االطروحات والرؤى والمس مواقع 
اخللل ومت تقدمي احللول للمشكالت 

من كفاءات وطنية مشهود لها.
وأضافت املضف: ان استراتيجيتي 
التعليــم والصحة وغربلــة اجلهاز 
االداري احلكومي واملشاريع البيئية 
كلها مرتبطة بإحدى الركائز الرئيسية 
لرؤية «كويــت ٢٠٣٥»، وهي ركيزة 
التعليم وكانت فرصة رائعة لسماع 
االطروحات واحللول من قبل قامات 
وطنية حتمل هموم الوطن وهذا هو 
عمل جمعيات النفع العام وديدنها وقد 
شعرت بأن عمل جمعيات النفع قد عاد 

من جديد بعد ان مت تســييس العمل 
التطوعي، إال ان ما شهدناه اليوم من 
تفاعل أثلج الصدور وأمتنى ان حتذو 
كل جمعيات النفع حذو «التخطيط 

االستراتيجي».
وأشــارت الى ان ديــوان اخلدمة 
املدنيــة يحتــاج الى غربلــة، وعلى 
مســتوى الدولة ال يوجد لدينا سلم 
فني في اجلهات احلكومية أي وجود 
نظام موحد على مســتوى الدولة ال 
يحتاج الى وجود جهة إلدارته، الفتة 
الى أن التكنولوجيا فرضت نفســها 
فــي هــذا العصــر وهي قــادرة على 
تسهيل األمور وفق النظام، موضحة 
ان املجلس االعلى للتخطيط يبحث 
تطويــر املنطقة الشــمالية وطريق 
احلريــر وتوعيــة املواطنني بأهمية 
املشــروع ونحتاج الى جهد إعالمي 
منظم في هذا الشأن، داعية اجلميع 

الى التفاؤل باالستثمار في االنسان 
الكويتي.

بــدوره، قــال أمــني ســر جمعية 
التخطيــط االســتراتيجي عبــداهللا 
العــالج ان احللقة النقاشــية دارات 
حول برؤية «كويت جديدة»، مبشاركة 
م.اشــواق املضف التــي اثرت اللقاء 
باحلديــث عن تنويع مصادر الدخل 
وأهميــة ركيــزة التعليــم ومعرفة 
املطلوب من اجلميع إلجناز اخلطط 
التنموية، مثل إشراك القطاع اخلاص 
في املشاريع وتنويع سوق العمل مبا 
يتناسب مع املرحلة املقبلة واستخدام 
تكنولوجيا العصر ومحاربة الفساد 
ونحن كجمعية نفع عام نسعى الى 
مشاركة اجلهات احلكومية من خالل 
هذه احللقات النقاشــية لوضع اليد 
علــى أوجه اخللل مع ايجاد احللول 

لها من منطلق دورنا الوطني.

دعت خالل حلقة نقاشية باجلمعية الكويتية للتخطيط اإلستراتيجي إلى االستثمار في اإلنسان الكويتي

(محمد هاشم)  ملشاهدة الڤيديود.منال احلساوي وعبداهللا العالج يكرمان م.أشواق املضفم.أشواق املضف متحدثة خالل احللقة النقاشية  

ملشاهدة الڤيديو

الشهاب: جهد عضو الفريق املشارك في االنتخابات يعادل عمل ١٠ أشخاص من حيث العطاءالفوز بعضوية «IMO» تقدير عاملي لسياسة صاحب السمو وسمعة ومكانة الكويت بني دول العالم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

املزيني: «املياه الكويتية» تشجع الطلبة 
على ترشيد االستهالك واالهتمام بالتشجير

اجلمعية أطلقت مبادرة توعوية بالتعاون مع عدة جهات

د.صالح املزيني وعبدالعزيز املشاري مع املشاركني في املبادرة

الطلبة خالل املشاركة في املبادرة 

املياه  أطلقت جمعيــة 
الكويتيــة بالشــراكة مع 
فريق «األيادي اخلضراء» 
والهيئــة العامــة للبيئــة 
والهيئــة العامة لشــؤون 
الزراعــة وبالتعــاون مع 
مدينة اليرمــوك الصحية 
ومشاركة مدرسة الكويت 
اإلجنليزية مبادرة «تعزيز 
الطلبة في استهالك املياه 
والتخضير»، وذلك في إطار 
جهود اجلمعية املجتمعية 
في مجاالت يــوم التطوع 
العاملــي واالحتفــال بيوم 

التربة العاملي. وفي هذا السياق، أكد رئيس 
اجلمعية د.صالح املزيني أن املبادرة الطالبية 
تسعى لتخضير املساحات املفتوحة في حديقة 
اليرموك وفي نطاق املدينة لزراعة شــتالت 
وطنية، الفتا إلى أن اجلمعية تعمل على نشرها 
بني قطاع املدارس الراغبة في االنضمام إليها 
بغرض تعميم الفائدة بني الطالب واملعلمني، 
مشيرا إلى أن احملافظة على املياه وتخضير 
زيادة الرقعة اخلضراء مطلب عاملي تسعى إليه 
كل دول العالم، الفتا إلى ان مبادرة التشجير 
والتخضير جاءت مبناســبة اليــوم العاملي 
للتطوع ويوم احملافظــة على جودة التربة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بالشراكة 
بني جمعية املياه ومختارية اليرموك و«األيادي 

اخلضراء» ومدرسة الكويت اإلجنليزية.
وأضــاف ان املبــادرة تعبــر عــن التزام 
الكويت بزيــادة الرقعة اخلضراء واحلد من 
تغير املناخ ووقف التصحر، مشــيرا إلى ان 
املبادرة بالتنسيق مع فريق األيادي اخلضراء 
ومنطقة اليرموك الصحية لزراعة شــتالت 
وطنية بهدف جعل الكويت خضراء مستدامة 
املياه، وحرصت مبادرة اجلمعية على إقامة هذه 
الشراكة احلقيقية والفاعلة لتنفيذ استخدام 
امليــاه وزيادة األرض اخلضراء في الكويت، 
وزيادة الرقعة اخلضراء، وخفض احلرارة، 

وحتسني اجلو زيادة جودة الهواء.
 من جانبه، أكد مختار اليرموك ورئيس 
مدينة اليرموك الصحية عبدالعزيز املشاري أن 
حرص املدينة على املبادرات املجتمعية والتي 
تدخل من ضمن املعايير التي وضعتها منظمة 
الصحة العاملية، حيث وقعنا على مذكرة تفاهم 
وتعاون مع املنظمة عام ٢٠١٤، وبدأنا نعمل 
وفق ٨٠ معيارا وضعت لنا مع الفريق املكون 
من مجلس األمناء وشكلت املجلس التنفيذي 
والذي يقع عليه العبء األكبر في تنفيذ هذه 
املعايير والتــي ال تتعلق جميعها بالصحة، 
فنحو ٢٠٪ تتعلق باخلدمات الصحية والباقي 
بالبيئة واألمــن باملنطقة والتعليم والثقافة 
والنواحي االجتماعية واالقتصادية والتعليمية 

وهي كلها مشمولة باملعايير الثمانني.
وتابع: عندما جاء وفد من املنظمة عام ٢٠١٨ 
وقيمونا ووجدوا أننا حققنا املعايير الثمانني 
وزدنا عليها أطلقوا عليها «املعايير اليرموكية» 
ألننا أدخلنا املدارس، وزاد االهتمام بالزراعة 
وتعليم الطالب كيفية عمل الســماد وزراعة 
خضراوات كاخليار والطماطم والورقيات كلها، 
وفي ٢٠١٩ نلنا شــهادة االعتماد من املنظمة 
كأول مدينة صحية بالكويت، مشيدا مبشاركة 
املدرســة الكويتية اإلجنليزية فــي املبادرة 

بزراعة عدد من الشتالت.

غرس إحدى الشتالت 


