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الثالثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

العتل: تلقينا دعمًا رسميًا إلمتام االحتفال
مبرور ٦٠ عامًا على تأسيس جمعية املهندسني

سفيرة كينيا: جهود كويتية متميزة
في إغاثة املنكوبني حول العالم

سفيرنا لدى البوسنة والهرسك
قدم نسخة من أوراق اعتماده

«الشباب»: توفير أكثر من ٣٠ دورة تنموية
في ٦ مجاالت عبر منصة «إمكان»

أكــد رئيــس جمعية 
الكويتيــة  املهندســني 
التعاون  العتل  م.فيصل 
الشــؤون  وزارة  مــع 
لالرتقاء بكل األعمال التي 
تقــوم بها وفقــا لقانون 
إشهارها كأقدم جمعية نفع 
عام حتتفل في ٢٠ نوفمبر 
املقبل بذكــرى مرور ٦٠

عاما على تأسيسها.
خــالل  ذلــك  جــاء 
اســتقبال وزير التجارة 
والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعية فهد الشريعان 
لرئيس اجلمعية م.فيصل 

العتل مبكتبه، حيث اطلع على العقبات التي 
تواجه اجلمعية ملواكبة التطور الكبير في 
أعداد املنتسبني للجمعية واللجان العاملة 

فيها.
وأشاد العتل، بتوجيهات الوزير للمعنيني 
للتعاون مع اجلمعيــة في احلصول على 

كونا: أشادت سفيرة كينيا لدى الكويت 
حليمة محمود باجلهود الكويتية املتميزة 
بإغاثــة املنكوبني في بالدها ودول العالم، 
مؤكدة أن جمعية الهالل األحمر ســاهمت 
بأعمالها اخليرة املتنوعة في إبراز الوجه 

احلضاري للكويت حكومة وشعبا.
وقالت محمود في تصريح لـ«كونا» عقب 
لقائها نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
أنور احلساوي إنه مت خالل اللقاء بحث سبل 
تعزيز جهود اجلمعية في كينيا واالرتقاء 
مبجاالت الشــراكة مع اجلهــات املختصة 

بالشأن اإلنساني.
وأضافت أنه مت تناول الكثير من املشاريع 
االنسانية واإلغاثية في كينيا السيما املتعلقة 
بدعم املتضررين جراء اجلفاف، مبينة أن 
موجات اجلفاف أثرت ســلبا على القطاع 
الزراعــي وتفاقمت األوضــاع االقتصادية 
لألسر والفئات الضعيفة، حيث فقد الكثير 

قدم ســفيرنا لدى البوســنة 
والهرسك ظاهر اخلرينج نسخة 
من أوراق اعتمــاده ملدير (إدارة 
املراســم) فــي وزارة اخلارجية 

البوسنية مرساد بيشيتش.
وقالت سفارتنا لدى البوسنة 
والهرســك في بيان لـ«كونا» إن 
السفير اخلرينج أشاد بالعالقات 
التاريخية القائمة على الصداقة 
والتعــاون بني البلديــن، مؤكدا 
احلــرص على تطويــر وتعزيز 
هذه العالقات وفتح آفاق أرحب 
للتعاون املشــترك فــي املجاالت 

كافة خدمة للمصالح املتبادلة.

أعلنت الهيئة العامة للشباب 
مــن ٣٠ دورة  أكثــر  توفيــر 
تنموية للشــباب عبــر منصة 
«إمكان» في ٦ مجاالت مختلفة 
لتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم 
وتعزيز مساهمتهم االقتصادية 
واالجتماعية باعتبار الشــباب 
شريكا مهما في ريادة الكويت.
وقالــت الهيئــة فــي بيــان 
صحافي أمس إن هذه الدورات 
ســتقام «اوناليــن» وســتكون 
مجانية وتتضمن مجاالت القيادة 

وتطوير الذات والعلــوم والتكنولوجيا 
والثقافــة واآلداب والهوايــات املتعددة، 
وتهــدف إلــى تطويــر مهارات الشــباب 
في مجال ريادة األعمال، داعية الشــباب 
الكويتي من اجلنسني إلى التسجيل في هذه 
الدورات عبر املوقع االلكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أن املتدربني سيمنحون 

التراخيص املطلوبة إلنشاء مقر جديد لها 
في موقعها احلالي، مضيفا: أننا تلقينا الدعم 
إلمتام استعداداتنا لالحتفال بالذكرى الستني 
لتأســيس اجلمعية وإطالق أحد املشاريع 
الهادفــة إلى تطوير بعض املرافق التابعة 

لوزارة الشؤون.

من السكان مصدر دخلهم وأصبحت هناك 
صعوبة في احلصــول على الغذاء واملياه 

والرعاية الصحية.
من جانبه، رحب احلساوي في تصريح 
مماثل لـ«كونا» بزيارة ســفيرة كينيا ملقر 
اجلمعيــة، مؤكدا حرص «الهــالل األحمر 
الكويتي» على دعم توجهاتها االنســانية 
وتعزيز مجاالت تدخالتها االغاثية املختلفة.

ودعا املنظمات االنسانية إلى تقدمي العون 
واملساعدة للمتضررين جراء اجلفاف في 
كينيا، مشيرا إلى أن الكثير منهم فقدوا كل 

مقومات احلياة.
ولفــت احلســاوي إن لــدى اجلمعية 
الكثير من املشــاريع واألنشطة ملصلحة 
احملتاجني في مختلف دول العالم، ومنها 
توفير الغذاء والتعليم والعالج والدواء، 
داعيا اجلميع إلى دعم اجلهود االنسانية 

التي تقوم بها اجلمعية.

شهادة معتمدة للســيرة الذاتية، مبينة 
أن الدورات يقدمها نخبة من األكادمييني 
واملتخصصــني عبــر منصــة «إمــكان»، 
مؤكدة حرصها علــى االهتمام بالطاقات 
الشبابية ومتكينهم ورعايتهم الستثمار 
أوقات فراغهم مبــا يصنع لهم ولبلدهم 

مستقبال أفضل.

التقى الشريعان وأكد احلرص على التعاون مع «الشؤون»

عقب لقائها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر

ستكون «أونالين» ومجانية لتطوير مهارات وبناء قدرات الشباب

الوزير فهد الشريعان مستقبالً م.فيصل العتل

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر أنور احلساوي وسفيرة كينيا حليمة محمود في صورة جماعية

السفير ظاهر اخلرينج يقدم نسخة من أوراق اعتماده ملرساد بيشيتش

نائب األمير تسّلم دعوة موجهة إلى صاحب السمو
من الرئيس عبداملجيد تبون حلضور القمة العربية في اجلزائر

تســلم ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، بقصر 
بيان صباح امس، الدعوة املوجهة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، من أخيه الرئيس عبداملجيد 

تبــون رئيــس جمهوريــة اجلزائر 
الدميوقراطية الشــعبية الشــقيقة، 
حلضور القمة العربية املقرر عقدها 
في اجلزائر خالل شهر نوفمبر املقبل.
وقام بتسليم الدعوة إلى سموه 

وزير الطاقة واملناجم في اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشــعبية 
الشقيقة محمد عرقاب، بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالة د.محمد الفارس.

حضــر املقابلة كبار املســؤولني 
في الديوان األميري وديوان ســمو 

ولي العهد.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله وزير الطاقة واملناجم اجلزائري محمد عرقاب

محافظة األحمدي و«البترول الوطنية» بحثتا التعاون املشترك

«نزاهة» تشارك في دراسة اتفاقية «التعاون اإلسالمي»
للتعاون بني سلطات إنفاذ القانون املعنية مبكافحة الفساد

أعــرب محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد عن االعتزاز 
بالدور احليــوي واملهم الذي 
تقوم به مختلف  قطاعات العمل 
واإلنتاج واخلدمــات  القائمة 
في النطاق اإلداري للمحافظة 
وفي طليعتها القطاع النفطي 

والشركات التابعة له.
جاء ذلك خالل استقباله  في 
ديوان عام احملافظة امس نائب 
الرئيــس التنفيذي للخدمات 
املساندة في شركة نفط الكويت 
م.عبدالعزيــز الدعيج والوفد 
املرافــق والذي جــرى خالله 
االطــالع على مجمل أولويات 
عمــل ومشــروعات الشــركة 
احلالية واملســتقبلية وبحث 
آفاق التعاون املشترك خلدمة 
أهالي وقاطني محافظة األحمدي 
فــي إطــار ممارســة اجلهتني 
ملســؤوليتهما املجتمعية في 

شتي املجاالت احلياتية.

العامــة  الهيئــة  تشــارك 
الفســاد (نزاهــة)  ملكافحــة 
ممثلة بأمني عام الهيئة باإلنابة 
د.محمــد عبدالرحمن بوزبر، 
فــي فعاليات اجتماع اخلبراء 
احلكوميــني املعني بدراســة 
مشروع اتفاقية منظمة التعاون 
اإلسالمي للتعاون بني سلطات 
إنفاذ القانون املعنية مبكافحة 
الفســاد، والــذي يعقد خالل 
الفترة من ١٢ إلى ١٤ سبتمبر 
٢٠٢٢، وذلك مبقر األمانة العامة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي في 
مدينة جــدة باململكة العربية 
السعودية الشقيقة، حيث من 
املقرر أن يتناول االجتماع في 
أعماله، مناقشة مشروع أول 

القائمة بخصوصها، وأضاف: 
من أولويات شــركة البترول 
الوطنية ممارســة املسؤولية 
املجتمعية التي نقوم بها منذ 
ســنوات والتي تتوافق مع ما 
تقوم به محافظة األحمدي من 
أنشطة وبرامج نوعية في هذا 

إنشائها على تعزيز مشاركاتها 
فيما يتــم عقده وتنظيمه من 
مؤمترات واجتماعات وفعاليات 
دولية إقليميــة في إطار منع 

للعملية التعليمية في مدارس 
الكويت وجمعيات النفع العام 
واملؤسسات احلكومية بهدف 
خدمة املجتمع على أكمل وجه.

وتابع الدعيج: الشركة جزء 
ال يتجزأ من نســيج الكويت 
وأن خدمــات املجتمع واجب 
حتمي علينا ومن املسؤوليات 
التي تقع علــى عاتقنا، آملني 
فــي لقاء قــادم مــع محافظة 
األحمــدي للتباحــث حــول 
سبل التنسيق والتعاون في 
مختلــف البرامج واألنشــطة 
التي تنظمها محافظة األحمدي 
وشــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتية، مشــيرا إلى أحدث 
البترول  مســتجدات شــركة 
الوطنية ومنها االحتفال مؤخرا 
بتشغيل مشروع الوقود البيئي 
والذي يعد من أكبر املشاريع 
ومنتجاتــه جميعهــا صديقة 

للبيئة.

إجراءات منع ومكافحة الفساد 
فيما بــني الدول األعضاء في 
التعاون اإلســالمي،  منظمة 
والتي من بينها: حتديد أهداف 
االتفاقيــة، وتعــداد اجلرائم 
املشــمولة بأحكامها، ونطاق 
تطبيقها، وإجراءات تسمية 
سلطات إنفاذ القانون املعنية، 
وتدابيــر تبــادل املعلومات، 
وآليات وشــروط وضمانات 
تقدمي وتنفيذ طلبات التعاون، 
وغيرها من آليــات التعاون 
األخرى ذات العالقة بتنظيم 
البيني  التعــاون  وتنســيق 
حتت مظلة منظمة التعاون 
اإلســالمي فــي شــأن منــع 

ومكافحة الفساد.

النطــاق وأننــا علــى ثقة في 
إمكانيــة تكامــل جهودنا مع 
جهود احملافظة لتقدمي خدمات 
اجتماعيــة وبيئية وتعليمية 
هادفــة. واســتطرد الدعيــج: 
شــركة البترول الوطنية لها 
باع كبيــر في مجال اخلدمات 
االجتماعية وجتلى ذلك أثناء 
الوقفة التــي وقفتها الكويت 
والعالــم أجمــع فــي مواجهة 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
ونحن بحمد اهللا متفائلون مرة 
أخرى ببداية جديدة من خالل 
عمل وتنفيذ أنشطة مختلفة 
ومتنوعة، واجلميع يعرف أن 
شركة البترول الوطنية لديها 
أنشطتها وملساتها االجتماعية 
الســنوات  خــالل  الكثيــرة 
املاضية، منها ما يتعلق بحماية 
البيئة من خالل إنشاء محمية 
كبيــرة فــي منطقــة الوفرة، 
عــالوة علــى أنشــطة داعمة 

ومكافحة الفساد فيما يتصل 
بأهدافها واختصاصاتها، ومن 
املقرر أن يتناول االجتماع على 
جــدول أعماله التباحث حول 
مشروع اتفاقية منظمة التعاون 
اإلسالمي للتعاون بني سلطات 
إنفاذ القانون املعنية مبكافحة 
الفســاد، ومناقشــة أحكامها 
وصياغاتها في ضوء مرئيات 
الــدول األعضــاء فــي منظمة 
التعاون اإلسالمي ومن بينها 

مرئيات الكويت.
ويتضمن مشروع االتفاقية 
املزمع مناقشته ودراسته خالل 
االجتمــاع عددا مــن القواعد 
واإلجراءات املرتبطة بتعزيز 
الرامــي لتيســير  التعــاون 

اخلالد: دور حيوي لقطاعات العمل واإلنتاج واخلدمات لدينا وفي طليعتها «النفطي»

يعقد خالل الفترة من ١٢ إلى ١٤ اجلاري في مقر أمانة املنظمة مبدينة جدة

الشيخ فواز اخلالد مستقبال م.عبدالعزيز الدعيج

د.محمد عبدالرحمن بوزبر مترئسا وفد «نزاهة» في االجتماع

من جهته، وصف م.عبدالعزيز 
الدعيــج اللقــاء بأنــه مثمر، 
ومت خالله بحــث االهتمامات 
املشتركة للجهتني والتباحث 
بشأن العديد من األمور املتعلقة 
بالشؤون البيئية والتعليمية 
واملجتمعية عموما والتحديات 

اتفاقية للتعــاون بني أعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي في 

إطار منع ومكافحة الفساد.
وحتــرص «نزاهــة» منذ 

اجلوعان: تعاون احلكومات مع املجتمع املدني ضرورة
اجلزائــر - كونا: أكدت 
رئيسة «معهد املرأة للتنمية 
والســالم» احملاميــة كوثر 
اجلوعان أن تعاون احلكومات 
العربية مع منظمات املجتمع 
املدني أمسى ضرورة ملحة 
باعتبارهــا روافــد للــدول 
العربيــة لتعظيــم دورهــا 
وتوفيرها اخلدمات املختلفة 
واملتنوعة للشعوب العربية.
جــاء ذلــك فــي مداخلة 
للجوعــان بعنــوان «دور 
املجتمع املدنــي العربي في 
مواجهة تأثيرات التحديات 
الدولية» خالل مشاركتها في 
فعاليات منتــدى «تواصل 
العمــل  لدعــم  األجيــال» 
الــذي  املشــترك  العربــي 
حتتضنه مدينــة «وهران» 
بغرب اجلزائر، حيث دعت 
الى ضــرورة صناعة وعي 
مجتمعــي عربــي ملواجهة 
املخاطر والتحديات الكامنة 

أمام تلك املنظمات.

وتأمــني احلريــات العامــة 
واخلاصة».

وأوضحــت أن مــن بني 
التــي تواجــه  التحديــات 
املنظمــات غيــر احلكومية 
«وجود قوانني وتشريعات 
صريحــة وواضحة حتظر 
عليها العمل السياسي دون 
حتديد احلدود التي تفصل 
بــني السياســي وغيره من 
العــام»،  العمــل  مجــاالت 

لتحقيق النجاح فإنه سيكون 
واجبا مبراحل على املستوى 
املجتمعي للنهوض وحتقيق 
املــراد وحتصيــل املصالح 
الكبرى وجتاوز العقبات»، 
مبينــة ان «حالــة الوعــي 
هذه ستتجســد في طريقة 
وحركــة قياداتــه االداريــة 
واالجتماعية الفاعلة سواء 
كانوا أفرادا أو مؤسسات». 
وشــددت اجلوعــان علــى 
الفســاد  أهميــة محاربــة 
وتنميــة الــدور االجتماعي 
وإيجــاد برامــج توعويــة 
جلذب الشباب لالنخراط في 
األعمال التطوعية مع إفساح 
املجال أمام الشباب للتعبير 
عن أوضاعهــم وتطلعاتهم 
وضــرورة متثيلهــم فــي 
املنتديات العربية الرسمية. 
وطالبت بتفعيل دور املجتمع 
املدنــي باعتبــاره شــريكا 
ضروريــا فــي مواجهة هذا 
التحدي (مكافحة الفساد).

معتبــرة أن «هــذا التحدي 
من القواســم املشتركة بني 
كل الــدول العربيــة برغــم 
وجود السياق العاملي الذي 
يشجع املجتمع املدني على 
أن يناضل مــن أجل انتزاع 

أدواره السياسية».
ودعــت اجلوعــان الــى 
صناعــة الوعــي املجتمعي 
«الذي أصبح ضرورة حتمية 
في ظل التحديات واملخاطر 
وكونــه مــن أهــم اجلهود 
التي تواجــه القائمني على 
الواعني بأهمية  التحديــات 
املجتمــع  منظمــات  دور 
املدنــي جتــاه مجتمعاتها، 
الشــباب  وذلــك بتســليح 
بالعلــم واملعرفــة ملواجهة 
اخطار االجندات الوافدة من 
املجتمعــات الغربية والتي 
تتعارض مــع قيم وأخالق 

مجتمعاتنا».
وذكرت انه «اذا كان الوعي 
مطلوبا على املستوى الفردي 

خالل مشاركتها في منتدى «تواصل األجيال» باجلزائر

كوثر اجلوعان

وشــددت اجلوعان على 
ضرورة الشراكة مع املنظمات 
املدنيــة لتبــادل اخلبــرات 
واالستفادة من التجارب مع 
القيام بــدور أكبر مع قطاع 
منظمــات املجتمــع املدنــي 
العربيــة معلنــة  بالــدول 
عــن اطالقها مبادرة بشــأن 
الشــعبية  «الديبلوماســية 
- العربيــة» لتعزيز العمل 
العربــي املشــترك فــي هذا 
الشــأن. وقالت إن منظمات 
العربيــة  املدنــي  املجتمــع 
«تواجه حتديــات متنوعة 
ومتعــددة منهــا الداخليــة 
ومنها اخلارجية»، مضيفة 
ان «املجتمع العربي املدني 
هو مبنزلــة الطاقة الكامنة 
لدى فئات اجتماعية ومهنية 
واسعة لإلســهام في صنع 
املستقبل واملشاركة في رسم 
السياسات كما ميثل خيارا 
مجتمعيا لتفعيل املشاركة 
وضمان احلقوق االنسانية 


