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أمل عبداهللا: «األدباء» حريصة على إثراء احلركة الثقافية بالكويت

ثامر السليم

أعلنت أمني سر رابطة األدباء الكويتيني 
أمل عبداهللا أن الرابطة ستنظم العديد من 
الفعاليات القيمة خالل موســمها الثقافي 
اجلديــد والذي ســيكون حافال بالندوات 
والــدورات األدبيــة والشــعرية والفنية 
املنوعــة، باإلضافــة إلى امللتقيــات التي 
جتمع األدباء لإلســهام في إثراء احلركة 

الثقافية بالكويت.
وقالت أمل عبداهللا خالل افتتاح رابطة 

األدباء موسمها الثقافي اجلديد مبحاضرة 
بعنوان «رؤيتنا» حاورها خاللها حميدي 
حمود وذلك على مسرح د.سعاد الصباح 
في الرابطة مساء أمس األول، ان الرابطة 
حريصة وبشكل دائم على استضافة األدباء 
املميزيــن من اجل اثــراء احلراك الثقافي 

واألدبي في البالد. 
وأضافــت: رؤيتنا أن تكــون الرابطة 
وجهــة كل مــن يرغب فــي تطوير فنون 
الكتابــة وأن تعــود لقيــادة املجتمع كما 
كانت من قبل، من خالل أدب يليق باسم 

الكويــت، وصناعة وعــي املتلقي بتقدمي 
محاضــرات متنوعة ترتقي به، الفتة الي 
ان خطتنا تكمن في استدامة مالية للرابطة 
من خالل تأجير املساحات التي ال نحتاجها، 
وذلك ســيمنح الرابطة ميزانية مضاعفة 
سوف تستغل في خدمة األدباء مثل طباعة 
كتبهــم واســتضافة ضيوف مــن خارج 
الكويت إلقامة ندوات وأمسيات، وبشكل 
عام ســتصرف في خدمة الرابطة واألدب 
الكويتي وتفعيل هوية عضوية «األدباء»، 
بحيث يتمتع من يحملها بامتيازات معينة 

كاخلصومات.
النــدوات  وتابعــت: وهنــاك أيضــا 
واحملاضرات واالمسيات في اللجنة الثقافية 
التي تهتم باألديب الكويتي وابراز ما يقدمه 
من أدب، ومســاندته فــي إيصال صوته 
اإلبداعي إلى أبعد احلدود، مؤكدة ان اللجنة 
االعالمية ستقوم بتسليط الضوء على كل 
الفعاليات عبر التغطيات الالزمة، وسيكون 
لها دور في إبراز اصدارات األعضاء األدبية 

بالصحف واملواقع اإللكترونية.
ولفتــت الى ان الــدور املنوط ببيوت 

اللجنة الثقافية هو التركيز على األعضاء 
واجتماعاتهم وتقدمي املقترحات التي من 
شــأنها رفع القــدرات اإلبداعية وتطوير 
أدواتهم الكتابية في شتى الفنون األدبية، 
وأسندنا رئاسة بيت السرد للكاتب أحمد 
الزمــام ومنتدى املبدعــني للكاتبة إميان 
العنــزي، وبيــت الشــعر للشــاعر علي 
احلبشان، كما استحدثت اللجنة الثقافية 
بيتا جديدا هو بيت الترجمة ورئيســته 
هي املترجمة دالل نصر اهللا، حيث سيقوم 
بدور فعال في جذب املترجمني والتعاون 

معهم في شتى حقول األدب والتعاون مع 
امللحقيات الثقافية في السفارات األجنبية 
بالكويت لترجمة األدب الكويتي إلى لغات 

عاملية.
وذكرت ان رابطة األدباء ستقدم أيضا 
ورشا في أكادميية األدب في الكتابة وآلياتها 
وفنون اللغة العربية ذات مناهج مدروسة 
وعلى أيدي أكادمييني ومختصني، باإلضافة 
الي إنشــاء مركز خدمة األديب وسيقوم 
بتقــدمي خدمات مثــل الطباعــة وتدقيق 

النصوص وحتريرها بأسعار رمزية.

أكدت خالل افتتاح املوسم الثقافي اجلديد لرابطة األدباء استحداث بيت الترجمة لترجمة األدب الكويتي إلى لغات عاملية بالتعاون مع امللحقيات الثقافية

جانب من احلضور في رابطة األدباء د.محمد البغيلي خالل مداخلة له أمل عبداهللا وحميدي حمود خالل محاضرة «رؤيتنا»               (قاسم باشا)

خطتنا تكمن في استدامة مالية من خالل تأجير املساحات التي ال نحتاج إليها خلدمة األعضاءنسعى ألن تكون الرابطة وجهة ملن يرغب في تطوير فنون الكتابة وتقدمي أدب يليق باسم الكويت

ملشاهدة الڤيديو

اإلستراتيجية البيئية «الكويت اخلضراء» ضمن «رؤية ٢٠٣٥»

دارين العلي

وزيــر  مســاعد  شــدد 
اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية بالوكالة املستشار 
عبدالعزيز اجلــاراهللا على 
االهتمام الكبير الذي توليه 
البيئية  الكويت لالستدامة 
التي تتمتع بأولوية قصوى 
علــى مختلــف املســتويات 
الدولية واإلقليمية والوطنية.

كالم اجلاراهللا جاء خالل 
متثيلــه وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الشــيخ د.أحمــد  الــوزراء 
الناصر فــي االحتفال الذي 
نظمته جمعية حماية البيئة 
مبناسبة اليوم الدولي ملنع 
استخدام البيئة في احلروب 
والنزاعــات العســكرية في 
معرض الغاز والنفط التابع 
لشــركة النفط في األحمدي 
بحضور عدد من سفراء الدول 
الصديقة التي ســاهمت في 
إطفــاء آبار النفط وســفراء 
دول مجلس التعاون وبعض 

الدول العربية.
وقال اجلاراهللا ان الكويت 
اســتراتيجيتها  وضعــت 
البيئية «الكويت اخلضراء» 
ضمن «رؤية ٢٠٣٥» من خالل 
توسيع املساحات اخلضراء 
األلــواح  واالعتمــاد علــى 
الشمسية لتوليد الطاقة في 
سياق تنويع مصادر الطاقة، 
فضال عن حتفيز املشــاريع 
واألفــكار اإلبداعيــة وســن 
التشريعات املعنية بالبيئة 
واســتحداث قوانني حماية 
البيئة وترشــيد اســتهالك 
الطبيعية وخفض  املــوارد 
نسب التلوث وحماية التنوع 
البيولوجي التي من شأنها 
أن حتافظ على البيئة وتضع 
الكويت ضمن الدول الصديقة 
للبيئة، الفتا إلى ان املجتمع 
الدولي يحتفل في السادس 
من نوفمبــر باليوم العاملي 
ملنــع اســتغالل البيئــة في 
احلروب والنزاعات املسلحة 
مبوجب قرار اجلمعية العامة 
رقم ٤/٥٦ املقدم من الكويت 
عام ٢٠٠١ إميانا منها بأهمية 
البيئة كإرث ومصير مشترك 
واجب احملافظة عليه لصالح 

مستقبل أجيالنا القادمة.
الكويــت  ان  وأوضــح 
حترص على تسليط الضوء 
الوخيمــة  العواقــب  علــى 
للنزاعات املسلحة على البيئة 
نظرا للتجربة املريرة التي 
عانت منها بعد حرق اآلبار 
التي أشعلتها قوات النظام 
العراقي الســابق املنسحبة 
من األراضــي الكويتية عام 
١٩٩١ مما تسبب بواحدة من 
أسوأ الكوارث البيئية التي 

التحديات فــي عصرنا هذا، 
مؤكــدا علــى دعــم الكويت 
ملساعي األمم املتحدة وغيرها 
مــن املنظمــات للتصــدي 
للتحديــات البيئية وتثمني 
دورهــا احملــوري للوفــاء 

مبسؤولياتها.
بدورهــا، قالــت رئيــس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
الكويتيــة حلمايــة البيئــة 
ورئيس اللجة العليا املنظمة 
العقــاب: يجــب  د.وجــدان 
االلتفات إلى أهمية التعريف 
بهذا اليوم، ويقع على الكويت 
مهمة تعريف العالم باملعاني 
العميقة له، ومن األجدى أن 
يلتفــت العالم إلى تداعيات 
تدمير البيئة بواسطة املعارك 
واحلروب والتي يتم التعامل 
معها كما لــو كانت أضرارا 
جانبيــة، في حــني أنها في 
احلقيقة تتغلغل عميقا في 
حياة من أصابتهم إلى أعماق 

تاريخهم ومستقبلهم.
وتابعــت العقــاب: إدارة 
األزمات والكوارث علم حديث 
وغــض ال يتعــدى العقدين 
من الزمن، فإن كان لشركات 
النفط دليل اجرائي للتعامل 
مع بئر محترقة أو حقل بعدة 
آبار، أو بقعة نفط تســربت 
باخلطأ إال أننا نعلم وجنزم 
بأنه لــم يتضمــن أي دليل 
اجرائي في العالم أي خطة 
مســبقة لكيفية التعامل مع 
أحــداث حرائق الكويت عام 
١٩٩١، فأي جتربة كانت حينها 
وان كانــت نســبة جناحها 
ضئيلــة أو فاشــلة بأعــني 
مطبقها آنذاك، فإنها تعتبر 
اليوم كنزا معلوماتيا يجب 

توثيقه.
ولفتت إلــى أن أراضينا 
وبيئاتنا تكبدت من معاناة 
ووطأة النزاعات العسكرية 
الكثيــر  واحلــروب عليهــا 
ودفعت ثمن تلك التعديات 
السافرة على البيئة، سواء 
كانت التعديات في أراضينا 
مباشــرة أو عابرة للحدود، 

ويحتفــل به كل عــام في ٦ 
نوفمبــر، حيــث مت في مثل 
هذا اليــوم إطفــاء آخر بئر 
نفط محترقة، بعد أشهر من 
انسحاب القوات الغازية من 

الكويت.
وأضاف املــذن: يصادف 
هذا التاريخ نهاية أكبر كارثة 
بيئية في الكويت، ونتيجة 
لذلــك حــددت األمم املتحدة 
هــذا التاريــخ بشــكل دائم 
باعتباره يومــا ميثل األمل 
لألجيال القادمة على كوكبنا 
نظرا حلجم احلرائق، مبينا 
أن اخلبراء قــدروا أن األمر 
سيستغرق عدة سنوات حتى 
يتم إطفاء جميع آبار النفط 
احملترقة ومع ذلك من خالل 
مشــاركة ٢٧ فريقــا دوليا، 
جاءوا ملساعدة الكويت في 
وقت احلاجة، متت السيطرة 
علــى جميــع احلرائــق في 

غضون ٢٤٠ يوما.
وسلط الضوء على العمل 
املهم الذي تقوم به شركة نفط 
الكويت فيما يتعلق ببرنامج 
الكويتي،  البيئــي  اإلصالح 
وهو أكبــر برنامج معاجلة 
بيئــي من نوعه فــي العالم 
بالتعاون مع شــركائنا من 
األمم املتحدة، ومعهد الكويت 
لألبحــاث العلميــة، ونقطة 
االتصال الوطنية الكويتية 
مبينا أن املشروع حاليا في 
طور إصالح األضرار البيئية 
التي سببتها حرائق النفط 

وانسكاباته.

فتلــك هي نتائج اســتخدام 
أدوات  مــن  كأداة  البيئــة 
احلرب للضغط على األطراف 
املتصارعة، وجرمية أثبتت 
على مــر العصــور تعديها 
علــى حقوق األجيــال التي 
تلــي أطراف النزاع، ودعوة 
عاملية حلفظ البيئة واملوارد 

الطبيعية.
مــن جانبــه، أكــد ممثل 
األمم املتحــدة املقيــم لــدى 
الكويت د.طارق الشــيخ ان 
األمم املتحــدة أولت اهتماما 
بإدخال العمل املتعلق بالبيئة 
في اخلطط الشاملة في منع 
نشــوب النزاعــات وصون 
الســالم، مبينا أنه ال ميكن 
أن يكون هناك سالم دائم اذا 
دمرت املوارد الطبيعية التي 
تدعم سبل العيش، وفي ٢٧ 
مايو ٢٠١٦ اعتمدت اجلمعية 
العموميــة لــألمم املتحــدة 
للبيئــة قــرارا اعترفت فيه 
بدور النظم البيئية السليمة 
واملواد املدارة بشكل مستدام 
في احلد من خطر النزاعات 

املسلحة.
وبني الشيخ أن النزاعات 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة 
وكانت ما نسبته ٤٠٪ على 
األقل في النزاعــات الدائرة 
بني الدول حــول العالم لها 
أبعاد عامة من حيث املوارد 
الطبيعية وفي الوقت الراهن 
يهدد ارتفاع درجات احلرارة 
الناجت عن تغير املناخ بتزايد 
شــدة الضغوط والتوترات 
البيئية وفي كثير من األحيان 
تســقط البيئــة ضحية بني 

ضحايا احلرب.
من ناحيته، حتدث نائب 
الرئيس التنفيذي للمديرية 
التجارية واخلدمات املشتركة 
في شركة النفط م.عبدالوهاب 
املذن عن احياء ذكرى اليوم 
الدولي ملنع استغالل البيئة 
فــي احلــروب والنزاعــات 
املســلحة كونه يستند إلى 
قرار األمم املتحدة رقم ٤/٥٦، 
الــذي صــدر في عــام ٢٠٠١ 

عبدالعزيز اجلاراهللا مّثل وزير اخلارجية في حفل «حماية البيئة» مبناسبة اليوم العاملي ملنع استخدام البيئة باحلروب

العقاب خالل تكرمي السفيرة األميركية الينا رومانوسكي       (متني غوزال)د.وجدان العقاب تكرم املستشار عبدالعزيز اجلاراهللا

هــي من صنع اإلنســان في 
القرن العشرين، مشيرا إلى 
ان اعتماد هذا القرار وبإجماع 
دولي خطوة هامة اتخذتها 
دول العالــم فــي االعتراف 
في البيئة كإحــدى ضحايا 
احلروب والنزاعات املسلحة، 
وان االحتفــال بهــذا اليــوم 
العاملــي من كل عــام ما هو 
إال تذكير سنوي مبسؤولية 
املجتمع الدولي نحو حماية 
البيئة ملــا متثله من ركيزة 
أساســية للســالم واألمــن 

والتنمية املستدامة.
واستذكر تضافر اجلهود 
الدولية عام ١٩٩١ في السيطرة 
على إطفاء اآلبار املشــتعلة 
ومبشــاركة ٢٧ فريقا دوليا 
مختصا من الدول الصديقة 
والتمكن من السيطرة على 
تلــك احلرائــق خــالل ٢٤٠ 
يومــا كان آخرها بتاريخ ٦ 
نوفمبر ١٩٩١ ليتم بذلك إيقاف 
املصدر األول للتلوث، على 
التقارير  الرغم مما ذكرتــه 
األولية املختصة بأن عملية 
إطفــاء تلك اآلبــار قد متتد 
لعــدة ســنوات، ولعل هذه 
التجربــة خيــر مثــال على 
فاعلية وجود إرادة صادقة 
وتضامن سياسي جاد وعمل 
دولي مشترك التخاذ إجراءات 
عاجلة إلحياء وإعادة تأهيل 
األنظمة البيئية املتضررة.

وأضاف: ان دور الكويت 
في هذا الشأن لم يقف على 
املستوى الوطني بل ساهمت 
من خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
فــي دعم العديد مــن الدول 
في مناطق مختلفة بالعالم 
ملكافحة التداعيات البيئية من 
خالل مشاريع طموحة تسعى 
الى حتقيق التنمية املستدامة 
مبختلــف أبعادها واحلفاظ 
على املوارد الطبيعية، فقد 
أضحت املسائل ذات الطابع 
البيئي والسيما تغير املناخ 
تعتلي سلم أولويات الدول 
واملنظمــات باعتبارها أكبر 

الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا باالستدامة البيئية ونستذكر تضافر اجلهود إلطفاء آبار النفط عام ١٩٩١
العقاب: أراضينا وبيئاتنا تكبدت الكثير من املعاناة جراء وطأة النزاعات العسكرية واحلروب

محافظ األحمدي يرعى احتفالية مركز 
صباح األحمد الصحي بيوم السكري

جــدد محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالــد التأكيد 
على دعم مختلف اجلهود الهادفة الى التوعية املجتمعية 
بالشأن الصحي بوجه عام وفيما يتعلق باألمراض املزمنة 
وسبل الوقاية منها على نحو خاص، انطالقا من حرص 
اجلهات الرســمية واألهلية على ممارسة أقصى درجات 

املسؤولية املجتمعية.
جاء ذلك مبناســبة رعايتــه االحتفالية التي ينظمها 
مركز صباح األحمد للرعايــة األولية الصحية A، وذلك 
في العاشرة من صباح يوم األحد ١٤ اجلاري مبقر املركز 
في مدينة صباح األحمد الســكنية، حتت شعار «إذا مو 
احلني..متــى؟»، حيث أكد أن هــذه الفعالية تأتي ونحن 
نعيــش بفضل اهللا مرحلــة التعافي من جائحة كورونا 
والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وعودة كثير من 

القطاعات ملباشــرة عملها مجددا، األمر الذي يســتوجب املزيد من احلرص والتوعية، 
خاصة لذوي األمراض املزمنة وفي مقدمتها السكري.

الشيخ فواز اخلالد

املنصور لـ «األنباء»: ١٨ ألف طالب «بدون» 
مشمولون برعاية الصندوق اخليري

عبدالعزيز الفضلي

أغلقت وزارة التربية، 
ممثلة في قطاع التعليم 
والنوعــي،  اخلــاص 
بــاب اســتقبال طلبــات 
التســجيل في الصندوق 
اخليري لرعايــة الطلبة 
غيــر محددي اجلنســية 
«البدون» واحملتاجني عن 
العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
الشــؤون  وقال مدير 
التعليمية بالتكليف في 

االدارة العامة للتعليم اخلاص نائب رئيس 
الصنــدوق اخليري منصور املنصور، في 
تصريــح خاص لـــ «األنبــاء»، ان الفترة 
املســموح فيهــا تقــدمي الطلبــات من قبل 
«البدون» للتسجيل على حساب الصندوق 
فــي مــدارس التعليم اخلاص قــد انتهت، 
وذلك بعد بدء استقبال الطلبات منذ شهر 
تقريبا، مشــيرا الى انه مت قبول ما يقارب 
٦٥٠ طالبا وطالبة من مســتوفي الشروط 
وبطاقاتهــم االمنية الصــادرة من اجلهاز 
املركــزي ملعاجلة اوضاع املقيمني بصورة 

غير قانونية صاحلة.
وأوضح املنصور أنه بعد قبول هذا العدد 
يكــون ١٨ ألف طالب وطالبــة من البدون 
مشــمولني برعايــة الصنــدوق اخليــري، 
الفتا الى ان هناك جلنة تراجع املستندات 
قبــل املوافقة على الطلــب، على ان يكون 
مســتوفي الشــروط املعلن عنها حســب 
النظم واللوائح املعمول بها، ومشيرا الى 
أن امليزانيــة التقديريــة للصندوق للعام 
الدراســي احلالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ تبلغ نحو ٧ 

ماليني دينار. 

بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات

منصور املنصور يدقق على املعامالت بصالة املراجعني

الكويت شاركت في مسابقة األوملبياد 
الدولي األول للفيزياء في أوزبكستان

عبدالعزيز الفضلي

قالت املوجه الفنــي العام ملادة العلوم 
منى األنصاري إن الكويت ممثلة بالتوجيه 
الفني العام ملادة العلوم شاركت في مسابقة 
األوملبياد الدولي األول للفيزياء بجمهورية 
أوزبكستان خالل الفترة من ٨ - ١٢ نوفمبر. 
وأكدت األنصاري أن التوجيه الفني العام 
ملادة العلوم يعمل بشكل متواصل من خالل 
كوادره الوطنية لتشكيل فريق علمي من 
الطــالب واملعلمني متمكنني وقادرين على 
الدخول واملنافسة في املسابقات الدولية، 
موضحــة ان املشــاركة كانــت «أونالين» 
وبثالثة من طالب املرحلة الثانوية مبختلف 

املدارس واملناطق التعليمية، بقيادة رئيس 
الفريق املوجه األول ملادة العلوم مبنطقة 
حولي التعليمية ناصر العبيدلي ومدرب 
الطالب رئيس قسم العلوم بثانوية الواحة 
وليد العنزي.  وذكرت أنه مت تنظيم برنامج 
تدريبي مكثف للطالب ملدة ثالثة أســابيع 
متواصلة على اجلوانب النظرية والعملية 
ملادة الفيزياء وتوصيل اخلبرات التراكمية 
طوال سنوات التجربة لوزارة التربية في 
البطوالت واملسابقات من خالل املشاركات 
السابقة للطالب املشاركني والتأهيل املناسب 
للحصول على املراكز املتقدمة ورفع اسم 
الكويــت فــي احملافــل التربويــة احمللية 

والعاملية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


