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سميرة الكندري لـ «األنباء»: تطوير نظام متكامل لرصد 
جودة الهواء بتكلفة ٣ ماليني دينار بالتعاون مع «األبحاث»

العبيدي: نفتخر بدور قوات بنغالديش في حترير الكويت

أسامة دياب

أكد نائــب رئيس األركان العامة 
لهيئة اإلمداد والتموين اللواء الركن 
خالــد العبيدي عمــق العالقات بني 
الكويت وبنغالديش، متمنيا املزيد 
من التعاون الثنائي وتعزيز العالقات 

األخوية والعسكرية بني البلدين.
جــاء ذلك في كلمتــه التي ألقاها 
خــالل االحتفــال الذي أقيم مســاء 
أمــس األول فــي فنــدق امليلينيوم 
مبناسبة العيد الـ ٥٠ للقوات املسلحة 
البنغالديشية، بحضور قائد البعثة 
العسكرية البنغالديشية في الكويت 
إم. دي عبداملجيد ولفيف من السفراء 
وامللحقني العسكريني املعتمدين لدى 

البالد.
ونقــل العبيــدي حتيــات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشــيخ حمد جابر العلي، ورئيس 
األركان العامة الفريق الركن الشيخ 
خالد الصالح، مستذكرا دور القوات 
املسلحة البنغالديشــية الفعال في 
حــرب حترير الكويت عام ١٩٩١ الى 
جانب القوات الشــقيقة والصديقة 
والذي أثمر عدة اتفاقيات اســتمرت 

حتى اليوم.
وأشاد بدور القوات البنغالديشية 
ضمن القوات املوجودة في الكويت 
والذيــن يعملــون بجــد وإخــالص 
ويقدمــون الدعم الفني فــي العديد 
من املجاالت وقدموا التضحيات، حيث 
توفي العديد منهم أثناء مهمة إزالة 
األلغــام، الفتا الى وجــود تدريبات 
عسكرية مشتركة بني القوات املسلحة 

في البلدين.
بــدوره، أكــد امللحق العســكري 
في ســفارة بنغالديش لــدى البالد 

محمد ناصر أن عيد القوات املسلحة 
يحمل أهمية خاصة ليس فقط لرجال 
القوات املسلحة ولكن لعموم الشعب 
البنغالديشــي، الفتا إلى أن القوات 
البنغالديشية عرفت منذ تأسيسها 
بقوات الشعب املسلحة، مشيرا للدور 
البارز الذي لعبته في حرب التحرير 

عام ١٩٧١.
وأشار ناصر في كلمته خالل احلفل 
إلى التطور املهني للقوات املسلحة 
البنغالديشية على املسارين الداخلي 
والدولــي، الفتا إلى أن بالده تعتبر 
من بني أكبر القوات املساهمة بقوات 
حتت راية األمم املتحدة، كاشفا عن 
وجود وحدة عسكرية بنغالديشية 

منتشرة في الكويت منذ ١٩٩١.
من جهته، أكد سفير بنغالديش 
لدى البالد اللواء عشيق الزمان عمق 
ومتانة العالقات البنغالديشــية - 

الكويتيــة والتي وصفهــا باملمتازة 
والتاريخية، مشيرا إلى عالقة الشراكة 
والروابط القوية التي جتمع البلدين 
الصديقني وتطور مجاالت التعاون 
الثنائــي بينهما علــى كل األصعدة 
أن  ومختلــف املجــاالت، موضحــا 
للكويــت مكانــة خاصة فــي قلوب 
وعقول الشعب البنغالديشي، حيث 
كانــت أول دولة خليجيــة تعترف 
ببنغالديش بعد اســتقاللها، مشيدا 

بالتعاون العسكري بني البلدين.
وذكر عشــيق الزمان أن القوات 
املسلحة البنغالديشية تأسست خالل 
حــرب التحرير عام ١٩٧١ وأصبحت 
مصدر فخر وتعتبر رمزا لالستقالل 
والسيادة الوطنية، معربا عن سعادته 
النها أصبحت اسما موثوقا في عملية 
حفظ السالم حتت مظلة األمم املتحدة 

مبختلف أنحاء العالم.

دارين العلي

حتضر الهيئة العامة للبيئة 
حاليــا لتطوير نظــام إلدارة 
جودة الهواء في البالد وحتسني 
شبكة الرصد الوطنية ومراقبة 
االنبعاثات بشــكل أدق. وفي 
هذا السياق، أعلنت نائب مدير 
عــام الهيئة لشــؤون الرقابة 
البيئيــة م.ســميرة الكندري 
في تصريح لـــ «األنباء» عن 
تفاصيل املشروع املزمع توقيع 
عقده قريبا مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية والذي تبلغ 
قيمته ٣ ماليني دينار ويستمر 

ملدة ٣ سنوات.
وأشــارت الكنــدري الــى 
أن الهيئــة ســتعمل قريبــا 

هارفــارد مدتــه ٣ ســنوات، 
وذلك بعد أخذ موافقة اجلهات 
الرقابية على التنفيذ، موضحة 
انــه يهــدف لتطويــر نظام 
متكامل لرصد وإدارة جودة 

بالتعاون مــع أفضل معاهد 
البحث الوطنية والعاملية في 
هــذا املجال عن طريق تنفيذ 
مشروع ســيتم توقيعه مع 
املعهد بالتعــاون مع جامعة 

سيعمل على حتسني مراقبة 
انبعاثــات الهواء من املصادر 
الثابتــة واملتنقلــة وتطوير 
قاعدة بيانات جغرافية موحدة 
مللوثات الهواء، ودراسة تأثير 
تلــوث الهــواء علــى صحــة 

اإلنسان.
وذكــرت انــه مــن خــالل 
املشــروع ســتتم مراجعــة 
وحتديــث املعاييــر الوطنية 
واحلــدود  الهــواء  جلــودة 
املســموح بها لالنبعاثات من 
املصــادر، وحتديــد مصــادر 
ملوثــات الهواء فــي الكويت 
االســتراتيجية  وتطويــر 
الوطنية جلودة الهواء وخطط 
العمل لتحسني جودة الهواء 

في الكويت.

الهواء ودعم صنع القرار في 
الكويت وإلى حتسني الشبكة 
الوطنية لرصد جودة الهواء 

في البالد.
ولفتــت إلى ان املشــروع 

املشروع سيحسن مراقبة انبعاثات الهواء من املصادر الثابتة واملتنقلة ويطور قاعدة بيانات جغرافية موحدة للملوثات

خالل حفل استقبال نظمه امللحق العسكري مبناسبة العيد الـ ٥٠ للقوات املسلحة البنغالديشية

م.سميرة الكندري

«الوقف اإلنساني» و«الالجئني» تتعاون 
لتوفير املياه النظيفة للنازحني باليمن

ليلى الشافعي

وّقعت املفوضية السامية 
املتحدة لشــؤون  لــألمم 
الالجئني واجلمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية، 
املؤسســة غير احلكومية 
بالعمــل اخليري،  املعنية 
اتفاقية منحة تهدف  أمس 
أكثر  للمســاهمة بتمكني 
من ٢٠٠٠ أسرة نازحة في 
اليمن من الوصول إلى املياه 
النظيفة وخدمات الصرف 

الصحي، واإلســهام في متويل برنامج املياه 
والصــرف الصحي والنظافة «WASH» التابع 
للمفوضية في اليمن، إضافة إلى تقدمي الدعم 
للنازحني والالجئني احملتاجني في مناطق اليمنية 

املتضررة بشدة.
وفي هذا الســياق، قالت ممثل مفوضية 
الالجئني في الكويت نسرين ربيعان: نتشرف 
بإطالق شراكتنا اجلديدة مع اجلمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية، ونشكر املؤسسة على 
مساهمتها السخية في توفير الدعم األساسي 
ملجتمعات الالجئني احملتاجني والنازحني قسرا 
في جميع أنحاء اليمن، ومن شأن هذا الدعم أن 
يضمن أيضا حصول العائالت واألشخاص على 
اخلدمات األساسية مثل املياه النظيفة واآلمنة 
وخدمات النظافة العامة للمحتاجني في اليمن.

وأضافت ربيعان: تعد هذه أول اتفاقية منحة 
يعقدها الطرفان وأول مبادرة تطلقها اجلمعية 
في اليمن، كفرصة تساهم فيها املفوضية في 
متكني اجلمعية من توسيع نطاق نشاطها وتنفيذ 
املشاريع اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط، 
وعالوة على ذلــك، يتيح التمويل الذي توفره 

هذه الشراكة للمفوضية فرصة تعزيز قدرات 
برنامجها للميــاه والصرف الصحي والنظافة 
العامة في مختلف املناطق اليمنية، مبا في ذلك 
توسيع منظومة املياه النظيفة والصرف الصحي 
في مخيم خــرز لالجئني وتطوير موارد املياه 
وأنظمة الصرف الصحي في منطقة البساتني 
عبر تركيب خزانات املياه وحفر اآلبار، تهدف 
املفوضية إلى احلد من مخاطر األمراض املعدية 
عبر إتاحة الوصول إلى مياه الشرب وحتسني 
عمليات إدارة النفايــات الصلبة وحفر أنظمة 

الصرف الصحي في هذه املناطق.
وفي معرض تعليقه على االتفاقية، قال رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للوقف اإلنساني 
والتنمية د.نصار العبداجلليل: يسعدنا إطالق 
هذه الشراكة املتميزة مع املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني سعيا لدعم احملتاجني 
وأسر النازحني في اليمن وانطالقا من التزامنا 
الراسخ بدعم املهمشني في العالم، نتعهد اليوم 
بدعم برنامج سقيا املياه الذي تديره املفوضية 
في اليمن لتوفير التمويل الالزم لتحسني ظروف 

الالجئني والنازحني في اليمن.

اجلمعية تعهدت بدعم أكثر من ٢٠٠٠ أسرة عبر متويل برنامج املياه

د.نصار العبداجلليل ونسرين ربيعان عقب توقيع االتفاقية    (متني غوزال)

سفير بنغالديش اللواء عشيق الزمان مصافحا السفير العماني د.صالح اخلروصي
اللواء الركن خالد العبيدي وسفير بنغالديش اللواء عشيق الزمان وامللحق العسكري محمد ناصر 

يقطعون كيكة االحتفال

انعقاد املنتدى اخلليجي حول «أبعاد كورونا» ٢٧ اجلاري
آالء خليفة

أعلنت رئيسة معهد املرأة 
للتنميــة والســالم احملاميــة 
كوثــر اجلوعــان عــن انعقاد 
املنتــدى اخلليجي االفتراضي 
حــول «األبعــاد االجتماعيــة 
جلائحــة كورونا..تأثيــرات..

تصورات..نظرة مســتقبلية» 
وذلك خالل الفترة من ٢٧ إلى 
٢٩ نوفمبر من الســاعة ٧ إلى 
١٠ مســاء عبر منصــة زووم. 
وقالت اجلوعان: يشــارك في 

املنتدى اخلليجي االفتراضي ٢٤ 
شخصية أكادميية ومتخصصة 
ومهتمة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، متسائلة ملاذا يعقد 
هذا املنتدى؟ وملاذا نؤكد على 
تأثيــر كورونــا علــى احلياة 
الناحيــة  االجتماعيــة ومــن 
الصحية والنفسية واملعيشية 
واالقتصاديــة  والتعليميــة 
والسياسية واإلعالمية وماذا 
قدم املجتمــع املدني؟، مؤكدة 
ان مــا يهمنــا في املقــام األول 
وضــع أيدينــا علــى أهميــة 

وأشارت إلى ان من أهداف 
املنتــدى: رصــد أهــم اآلثــار 
واملشاكل التي خلفها ڤيروس 
كورونا على املجتمع بصفة عامة 
والتي ترتبت على اإلجراءات 
التــي اتخذت حملاربته، كيفية 
مواجهة األسر لآلثار السلبية، 
اآلثــار االقتصاديــة للطاقات 
البشرية، اآلثار اجلوهرية على 
التعليم والتدريب واالستثمار 
في رأس املال البشري وغيرها 
من األهداف التي ســيتناولها 

الباحثون واملشاركون.

التأثير على املشهد االجتماعي 
والتعليمي والقانوني لتفعيل 
أي إجراءات سياسية ملواجهة 
الوباء والوقــوف على موقف 
احلكومــة والقطــاع اخلــاص 
كإسهامات ومواقف، ومعطيات 
عامة وإحصائية عن املشــهد 
االجتماعي املعيشــي لألســر 
التحــدي االجتماعي  بصفتها 
األول، مركزين على انعكاسات 
األزمة على واقع األســرة وأي 
أزمــات مســتقبلية يفرضهــا 
استمرار هذا الڤيروس املتحور.

اجلوعان: ينطلق افتراضيًا مبشاركة ٢٤ شخصية أكادميية ومتخصصة من دول مجلس التعاون

كوثر اجلوعان

أن تســتقيم في زمن الفنت واملال احلرام، 
هذا هو التحدي األخالقي!

االستقامة كلمة أو مفردة (صعبة جدا) كتطبيق 
حياتي على اإلنسان مادام الشيطان موجودا فمن 
يقدر يفي بالعهود والوعود ومالزمة الصراط 
املستقيم والتوسط في كل أمر دون أن يركبك 

الشيطان ويغويك!
يقول الرسول ژ وهو سيد البشر والنبي 
اخلامت للديانات «شيبتني سورة هود إذ أنزل 

فيها (فاستقم كما أُمرت)»!
لقد أمرنا اهللا عز وجل باالستقامة (عقيدة 
وشــريعة) وحذرنا من الشيطان واتباعه، قال 
تعالى: (فاســتقم كما أُمرت ومن تاب معك وال 

تطغوا إنه مبا تعملون بصير).
أكيد لالستقامة فضائل ومنازل رفيعة، كما 
قال اهللا تعالى في محكم التنزيل (إن الذين قالوا 
ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال 
تخافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة التي كنتم 

توعدون).
جميــل أن يطمئننا اخلالق بأن الذي يلزم 
االستقامة تتنزل عليه املالئكة بالبشرى ويرزقه 
اهللا عز وجل الطمأنينة والسكينة وفي احلياة رأينا 
املستقيم ال يخاف من ثالثة: عند املوت - وفي 

القبر وحياة البرزخ وعند البعث يوم القيامة.
قــال تعالى: (إن الذين قالــوا ربنا اهللا ثم 
استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون- 

األحقاف: ١٣.
٭ ومضة: أيها املواطن والوافد، الغني والفقير، 
االستقامة في احلياة زرع لآلخرة وتبقى احلقيقة 
املجردة والشفافة ما من إنسان ضل وهو يسلك 

طريق االستقامة.
كلنا محاســبون كبيرنــا وصغيرنا، (الكل 
محاســب) وتبقى االســتقامة طريقا شائكا 
باإلغراء خاصة (املال)، لهذا كثر اآلن اخلبث 
واملال احلرام وما انتشر من عمليات غسيل 

األموال اخلربة!
٭ آخر الكالم: من أقوال أمني الريحاني اجلميلة: 
ال املجد وال الشــهرة أمنيتي القصوى، وال 
الثروة، وال السيادة، وال العظمة، وإمنا أمنيتي 
اجلوهرية األولى هي أن أكون بسيطا في أعمالي، 
صادقا في أقوالي، مستقيما في مبادئي وآرائي.
٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ: درب االستقامة 
صعب جــدا إال على أصحاب النفوس املؤمنة، 
وتذكر وأنت متارس االستقامة أال تبخس الناس 
أشياءهم، وأوف الكيل وامليزان بالقسط، قارب 
وسدد واعلم انه لن ينجو أحد منا بعمله وإمنا 
برحمة من اهللا عز وجل، واعمل باآلية الكرمية: 
(يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا) 

األحزاب: ٧.
قارئي الكرمي في كل مكان وزمان: االستقامة 

عملة صعبة في زمن املال احلرام املستباح!
..في أمان اهللا. 

ومضات

حتديات «االستقامة»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ملشاهدة الڤيديو

محطة رصد تلوث الهواء

املطوع: إحياء ثقافة التسامح والوعي مبفاهيمه
كركيزة إلخراج العالم من وضعية العداء واملواجهة

أكــدت اإلعالميــة حنــان 
املطــوع أهميــة نشــر ثقافة 
التسامح والسالم بني جميع 
مختلــف  وعنــد  األجيــال 

الشعوب. 
وقالت املطوع في تصريح 
مبناسبة يوم التسامح: إن األمم 
املتحــدة ودول العالم حتتفل 
يوم ١٦ نوفمبر سنويا باليوم 
العاملي للتسامح، وتأتي هذه 
املناسبة لتذكير العالم أجمع 
بأن التعاون واحملبة والسالم 
الوحيــد  الســالح  أصبحــت 
الطبيعية  الكــوارث  حملاربة 
والتصــدي لإلرهــاب والفكر 
املتطــرف وبنــاء مجتمعات 

سليمة الفكر والبنية.
وفي نفس التوقيت من كل 
عام تدعو األمم املتحدة جميع 

العداء والتحفز للمواجهة.
وأضافت املطوع: وباحلديث 
عن التسامح لن نستطيع إغفال 
الرابــط القوي بني التســامح 
والســالم، الذي يعتبر قيمة 
إنسانية عليا، وهدفا ال بد من 
العمل على حتقيقه وأسلوب 
حيــاة، وال بــد مــن اعتماده 
كمنهاج لنا لنبذ العنف وكل ما 
يتعلق بسياسات إمالء اإلرادة 
واستخدام القوة أو التهديد بها 
لفرض الهيمنة أو االستقواء 
على اآلخرين حتقيقا لرغبات 

أنانية ضيقة. 
لقد أصبح الســالم حاجة 
إنسانية ماسة وضرورية لبني 
البشر، وال ميكن ألي مجتمع 
أن يتطور أو يتقدم من دونها، 
وعلى النــاس جميعا في كل 

واقتصاديا وسياسيا وفي كل 
املجاالت.

وأوضحت املطوع أنه البد 
مــن التأكيد علــى أن تعزيز 
ثقافة التســامح والسالم في 
العالــم من شــأنه أن يســهم 
في إنقاذ االجيال القادمة من 
ويالت احلروب والصراعات 
وإثراء قيم السالم والتسامح 
والتضامــن وإقامة العالقات 
الودية والتعــاون بني الدول 
العدالة  والشعوب، وحتقيق 
االجتماعيــة واحترام حقوق 
اإلنسان ونبذ العنف بوصفه 
وســيلة حلــل الصراعــات 
االجتماعية واستبداله باحلوار 
اإليجابي، واحترام الشعوب 
لبعضها وتقدير إنسانية كل 

البشر.

مكان السعي لتحقيق السالم 
حتى يصبح جزءا ال يتجزأ من 
وعينا، وأن ينشأ البشر على 
ثقافة الســالم وأن يجعلوها 
جــزءا من وعيهم، كما أصبح 
العالم أكثر من أي وقت مضى 
بحاجة إلى التكاتف والتعاون 
وإلقاء الصراعات جانبا وبناء 
قاعدة عاملية أساســها العدل 
واملســاواة واإلنصــاف، فلم 
يعــد أي بلــد قــادر مبفــرده 
علــى مواجهة أعبــاء احلياة. 
وما أحوجنا فــي هذه الفترة 
إلى ثقافة التسامح والسالم، 
حيــث إن معظــم دول العالم 
مازالت تعاني من وطأة جائحة 
«كورونا»، وما خلفته من آثار 
مدمــرة تلقــي بظاللهــا على 
جميــع دول العالم اجتماعيا 

حنان املطوع

الشــعوب إلى االلتزام بوقف 
أعمال العنف، وتذكر بضرورة 
إحياء ثقافة التســامح ونشر 
الوعــي بأهميتــه ومفاهيمه 
السامية ألنه الركيزة األساسية 
خلــروج العالم مــن وضعية 

الكاتب واألديب هاني النبهان

حاز املاجستير في «القانون العام»

مبارك للعروسني

مجدي وباسمة

حصل الكاتب واألديــب هاني النبهان على درجة 
املاجستير في «القانون العام» من كلية احلقوق جامعة 
طنطــا بجمهورية مصر العربيــة. وقد تلقى النبهان 
التهاني بهذه املناســبة ووعد محبيه بحفل استقبال 

واحلديث عن الرسالة.

تلقى العروسان محمد مجدي العباسي 
وبســمة صقر التهانــي مبناســبة الزفاف 
امليمون، حيث أقام والدا العريس د.مجدي 
العباسي وجنوى صقر حفال باملناسبة جمع 
احملبني واألصدقاء الذين متنوا للعروســني 

حياة سعيدة. وبالرفاء والبنني.

مجتمع

شيرين يوسف.. دكتوراه مع مرتبة 

الشرف في الطب البيطري
تلقت مديرة مستشفى بيت احليوان في الساملية د.شيرين 
يوسف الســيد التهاني والتبريكات من األهل واألصدقاء 
الذين شاركوها فرحتها باحلصول على درجة الدكتوراه مع 
مرتبة الشرف في الطب البيطري، من جامعة املنصورة. ألف 
مبروك وأطيب األمنيات مبستقبل حافل بالنجاح والتوفيق.


