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خالد مهدي: الكويت ستعرض إجنازاتها بالتنمية 
املستدامة أمام «األمم املتحدة» يوليو املقبل

طارق عرابي

أكــد األمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالــد مهــدي ان مجلــس 
التخطيــط يعكف حاليا على 
إعداد التقرير الطوعي الثاني 
والــذي   ،(VNR٢) للكويــت 
سيتم عرضه في يوليو ٢٠٢٣

أمام املنتدى السياســي رفيع 
املستوى في األمم املتحدة.

حديــث مهــدي جــاء فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» على 
هامش ورشة العمل اخلاصة 
بأهــداف التنمية املســتدامة، 
والتــي أقيمــت صبــاح أمس 
بتنظيــم مشــترك بــني غرفة 
الكويــت  جتــارة وصناعــة 
واملجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية ضمن فعاليات أسبوع 

التنمية املستدامة.
وأوضح مهدي أن التقرير 
الثانــي سيكشــف  الطوعــي 
عن اخلطــوات التي قامت بها 
الكويــت علــى صعيــد خطة 
التنميــة املســتدامة، وأهــم 
التــي واجهتهــا،  التحديــات 
وآليات املعاجلات، باإلضافة إلى 
تأثير ذلك كله، اخلطة اإلمنائية 
وسياسات اخلطة على التنمية 
املستدامة في الكويت، باإلضافة 
إلــى تركيز األمم املتحدة على 

مجموعة من األهداف.
وقــال إن التقريــر املزمع 
املتحــدة  إلــى األمم  تقدميــه 
سيتزامن مع مراجعة خارطة 
نصــف الرحلــة فــي رحلــة 
االستدامة، والتي سيكون آخر 
موعد لتحقيق أهدافها في ٢٠٣٠، 
أي ان تقدمي املراجعة في ٢٠٢٣

يعتبر مبنزلة نصف الطريق، 
حيث مــن املقرر أن يشــتمل 
التقرير على أهــم اإلجنازات 
علــى صعيد كافــة القطاعات 
(القطاع العام، القطاع اخلاص، 
املجتمع املدني.. وجميع شركاء 
التنمية). وأكد مهدي ان ورشة 
العمل كانت جزءا من فعاليات 
أســبوع التنميــة املســتدامة 
الــذي أطلــق مؤخــرا والذي 
شــهد اجتماعات مع شــركاء 
التنمية بدءا من القطاع العام 
ثم القطاع االكادميي واملجتمع 
املدني، ليمثــل اجتماع غرفة 

مؤسســات القطــاع اخلاص، 
وحتقيق قاعدة وطنية داعمة 

لألهداف التنموية.
بــدوره، قال املديــر العام 
املســاعد فــي غرفــة جتــارة 
وصناعــة الكويت عماد الزيد 
إن تنظيــم الغرفــة لورشــة 
العمل اخلاصة بأهداف التنمية 
املستدامة، يأتي في إطار إعداد 
التطوعي  الكويت لتقريرهــا 
الثاني (VNR٢)، مثمنا مبادرة 
املجلــس األعلــى للتخطيــط 
والتنمية إشراك القطاع اخلاص 

في هذا التقرير.
غرفــة  أن  الزيــد  وأكــد 
جتارة وصناعــة الكويت لن 
تألــو جهدا في توعية القطاع 
اخلاص وحثه على اإلســهام 
التنمية  في حتقيــق أهــداف 
املستدامة، كما عبر عن تفاؤله 
بعرض الصورة العامة لألهداف 
املنشــودة، واملرجو حتقيقها 
فــي القريب العاجل، مشــيدا 
باملشاركة الواسعة في ورشة 
العمل والتي تعكس احلرص 
والتفاعل مع األهداف واخلطط 

اإلمنائية املستدامة للكويت.
وقال إن ورشة العمل التي 
نظمت في الغرفة تعتبر إحدى 
العملية والتفاعلية  الوسائل 
فيمــا بني اجلهــات احلكومية 
والقطاع اخلاص، حيث حترص 
الغرفــة على ترتيب مثل هذه 
اللقــاءات التفاعلية، الســيما 
ان القطــاع اخلــاص جزء من 
املجتمع، وبالتالي يجب عليه 
أن ينفذ مشاريع تتماشى مع 

املواصفات احلديثة والنظيفة 
ومع مشاريع االستدامة.

بدورهــا، أشــادت مديــرة 
إدارة املرصد الوطني للتنمية 
املستدامة إقبال الطليحي بدور 
الغرفة في نشــر التوعية من 
خالل ورشــة العمــل ودورها 
في التعريف بأهداف التنمية 
املستدامة، موضحة قيام املجلس 
األعلى للتخطيــط بدعوة كل 
جهات الدولة، ممن لديها تقارير 
في مجال التنمية املســتدامة، 
الوطنيــة  لتقدميهــا للجنــة 
لتنفيــذ أجنــدة ٢٠٣٠ ألهداف 
التنمية املستدامة، وأكدت أن 
الهدف من التقرير ليس مجرد 
التقدمي، وإمنا توضيح لصورة 
الكويت احلقيقية واإليجابيات 

واملعوقات التي تواجهها.
وخالل ورشة العمل، قدم 
خبير األمم املتحــدة للتنمية 
املستدامة د.فرنسوا فرح عرضا 
عن األهداف اإلمنائية، تضمن 
شرحا عن أبرز اجلهات الوطنية 
الفاعلة واملعنية بشكل أو بآخر 
بالتنمية املستدامة، ومنهجية 
توثيق مسار التنمية املستدامة، 
ومدى تبنــي الكويت ألهداف 
التنمية املســتدامة وإدراجها 
في خطط التنميــة الوطنية، 
باإلضافة إلى عرض مؤشرات 
عامة ذات داللة تنموية بالنسبة 
للكويت، والتحديات والثغرات 
األساســية التي تواجهها في 
هذا املجال، إضافة إلى تقييم 
التقدم احملرز في أهداف التنمية 

املستدامة.

خالل مشاركته في «ورشة االستدامة» بتنظيم «الغرفة».. بالتعاون مع «األعلى للتخطيط»

(متني غوزال) جانب من ورشة االستدامة التي نظمتها «الغرفة» أمس  

التجارة والصناعة ختام هذه 
االجتماعات، مبينا أن التقرير 
الطوعي هــو تقرير «وطني» 
وليس «حكوميا»، فهو عبارة 
عن مجموعة إسهامات للتنمية 
املســتدامة جلميــع مكونــات 

الدولة.
وأعرب مهدي عن سعادته 
الســتضافة غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت لورشة العمل 
اخلاصة، مثمنا تعاون الغرفة 
املســتمر مع املجلــس األعلى 
للتخطيط، خاصة أن ممثلني 
عــن الغرفة يتواجدون ضمن 
جلنــة متابعة تنفيــذ أهداف 
التنمية املستدامة في الكويت 
منذ انطالقتها في العام ٢٠١٧.

وتطرق مهدي إلى ما حظي 
بــه التقريــر التطوعي األول، 
والذي تقدمت به الكويت في 
العام ٢٠١٩، من إشادات دولية 
نظرا للجهود الالفتة واملبذولة 
من قبل اجلهات غير احلكومية، 
واحلياد والدقة واملوضوعية 
في إعــداد التقريــر، وقال إن 
التقريــر «وطنــي» وليــس 
حكوميــا، كونــه ميثل جميع 

جهات الدولة. 
كذلك اعتبر د.مهدي ورشة 
العمــل مبنزلة حــوار وطني 
موســع يركــز علــى شــركاء 
التنمية فــي القطاع اخلاص، 
مشــيرا إلى أنهــا تخدم أيضا 
التقريــر الثانــي للكويت في 
قياس التقــدم احملرز بأهداف 
مــن  املســتدامة،  التنميــة 
خالل التعاون والشــراكة مع 

«Gold Rush» سيتي باص» تعلن الفائزين  بسحب»
أطلقت شركة سيتي باص، 
مشــغل النقل العام الرائد في 
 «Gold Rush» الكويت، ســحب
فــي ١٤ أكتوبــر املاضي والذي 
سيســتمر حتى ينايــر ٢٠٢٣

تعبيرا منها عن تقديرها لوالء 
عمالئها خالل فترة وباء كورونا.
ويسر شــركة سيتي باص 
تهنئــة الفائزين العشــرة في 
.«Gold Rush» السحب األول من

وقد مت إجراء السحب اليوم 
(أمــس ) حتت إشــراف وزارة 
التجــارة والصناعة، وســتتم 
دعوة الفائزين إلى مقر شركة 
ســيتي بــاص فــي الصليبية 
وحصل كل فائز على ســبيكة 
ذهبية وزن ٥ غرامات من عيار 
٢٤ قيراطــا، وســتكون هناك 
جولتــان أخريــان مماثلتــان 
لإلعــالن عــن الفائزيــن خالل 

شهري ديسمبر ويناير.
اجلديــر بالذكــر أن هــذا 
العرض ســاري جلميع ركاب 
ســيتي باص خالل الشــهرين 
املقبلني، حيث يجب على الركاب 
تســجيل تذاكرهــم عن طريق 
مسح رمز االستجابة السريعة. 
كل تذكرة مسجلة لديها فرصة 
للفوز بإحدى السبائك الذهبية، 
علما أنه ال يوجد حد أقصى لعدد 
التذاكر التي ميكن أن يسجلها 

راكب واحد.
مــن املقرر أيضــا أن يكون 
هناك ١٠ فائزين كل شهر خالل 
شهري ديسمبر ويناير، يربح 
كل فائز سبيكة ذهبية وزن ٥

غرامات من عيار ٢٤ قيراطا. على 
أن يكون هنــاك رابح أكبر في 
نهاية احلملة والذي سوف يربح 
ســبيكة ذهبية وزن ٤٠ غراما 
من عيــار ٢٤ قيراطا. وينتهي 
العرض بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣.
وصرح د.ديــراج بهاردواج 
الرئيس التنفيذي ملجموعة سيتي 
Gold Rush باص قائال: إن عرض
هو تقدير لعمالء شــركة سيتي 

بــاص علــى دعمهــم وتعاونهم 
أثنــاء اجلائحة. متــت املوافقة 
على هذا العرض الترويجي من 
قبل وزارة التجــارة والصناعة 

الكويتية. ونحن في سيتي باص 
نعتبر هذا العــرض الترويجي 
احتفــاال بالعالقــة القائمة على 
الثقــة املتبادلــة التــي بنيناها 

على مر الســنني مع املسافرين 
واملجتمع الكويتي الذي نخدمه. 
سنستمر في جعل الرحالت أكثر 

أمانا وصديقة للبيئة.

«الكويت التقنية»: القطاع اخلاص يشارك الدولة الهموم والتحديات
ثامر السليم

دشنت كلية الكويت التقنية 
مؤمترها األول للعام ٢٠٢٢ حتت 
عنــوان «املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت: فرص 
وحتديات» مبشــاركة رئيس 
جامعة حمدان الذكية د.منصور 
أكادميــي  العــور وبحضــور 
وشبابي واسع وحتت رعاية 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقالــت رئيســة املؤمتــر 
الكنــدري: تعتبــر  د.أنــوار 
املشاريع املتوسطة والصغيرة 
عنصــرا أساســيا لتحقيــق 
التقدم ودعم النمو االقتصادي 
للدولــة، ومما ال شــك فيه ان 
هذه املشروعات تسعى لفرص 
وتواجه العديد من التحديات 
على الرغم من اجلهود املبذولة 
والســبل املتاحــة مــن قبــل 

احلكومة.
وأضافــت: نحن نرغب في 
ان ندعــم جهــود احلكومــة، 
لكن في نفس الوقت نســعى 
لنفتح بابنا ألصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، ونحن 
بحاجة لتضافر اجلهود لفتح 
بيئة أعمال أمانة ومســتدامة 
لهم، كما اننا نتحمل املسؤولية 
املجتمعية واألكادميية، وجاء 
هذا املؤمتر لتأكيد أهمية دور 
اجلامعات التي تساهم في دعم 
أصحاب هذه املشروعات بعدة 

اجتاهات.
بدوره، قال رئيس مجلس 

خالل هــذا املؤمتر هــي ابراز 
دور القطــاع اخلاص في دعم 
ومشــاركة الدولــة واملجتمع 
الهموم والتحديات كمسؤولية 
وطنيــة ومجتمعيــة، وهــذه 
الفعالية تهدف إلثراء املعرفة 
في مجال املشروعات الصغيرة 

الثانيــة هــي دعــوة جميــع 
املؤسسات التعليمية الزميلة 
فــي بــذل املزيد مــن اجلهود 
في البحــث العلمــي واالثراء 
االكادميي واملعرفي، وهو دور 
أساسي ومحوري لنا جميعا.

مــن جهتهــا، قالــت نائب 
املدير العام لبرنامج التوجيه 
االســتراتيجي فــي مؤسســة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.خولة الشــايجي إننا نعبر 
عن سعادتنا لرعاية هذا املؤمتر 
اخلاص باملشروعات الصغيرة 
الكويــت،  واملتوســطة فــي 
التوجيهــات  وانطالقــا مــن 
الســامية من سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، رئيــس مجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي والذي اولــى اهتماما 
خاصا بالشباب ودعم املشاريع 
واألفكار الرائــدة في الكويت 
وحتقيقــا ألهداف املؤسســة 
املتمثلــة في ان تكــون داعما 
العلمي واملعرفي في  لتحفيز 

وطننا العزيز.
مــن  وأضافــت: حرصــا 
املؤسســة على املســاهمة في 
تصويب املفاهيم واألفكار التي 
من شــأنها املشــاركة في دفع 
عجلة التنميــة في البالد فقد 
حرصت املؤسسة على توفير 
الدعم جلميع قطاعات املجتمع 
وذلك لضمان استدامة ورفاهية 
الكويت مبا يتماشى مع رؤية 

الكويت اجلديدة.

واملتوسطة والتي هي جزء من 
خطط وبرامــج خطة الكويت 
التنموية، وهــذا دور القطاع 
اخلاص الفعلي، وهو مشاركة 
الدولة في وضع احللول التي 

تثري النمو االقتصادي.
ولفت بودي إلى ان رسالتنا 

الكلية دشنت مؤمترها األول للعام ٢٠٢٢ حتت عنوان «املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الكويت: فرص وحتديات»

د. منصور العور ومشاري بودي في مقدمة احلضور

األمناء لكلية الكويت التقنية 
مشــاري بــودي إننــا نرحب 
باجلميــع في هذا احلدث املهم 
لتطويــر العملية االقتصادية 
والتنمويــة لتحقيــق رؤيــة 

الكويت ٢٠٣٥.
وأضــاف إن رســالتنا من 

 اجللسة االفتتاحية: العنصر البشري
 هو من يقود االبتكار والتطوير

 استعرض املشاركون في اجللسة االفتتاحية 
التي حملت عنوان «الطموحات والرؤى القيادية: 
أهمية الشباب واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في عيون القادة» جتاربهم في حتقيق طموحاتهم 
وأفكارهــم االبتكارية وأدار اجللســة أحمد 

البرجس.
وقال النائب د.حمد املطر انه في اخلمسني 
سنة املاضية اعتمد العالم على ٧٤٪ على العنصر 
البشري، ونؤكد على ان العنصر البشري هو 
من يقود االبتكار والتطوير، مبينا ان الكثير 
من الشــباب يعتقد ان مشروعه لن يقوم من 
غير واسطة، وهذه مشكلة تواجه ريادة الشباب.
وأضــاف: ففي مجلــس ٢٠١٢ خصصت 
احلكومة ٢ مليار دينار لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، فأين هي على ارض الواقع؟ فالشاب 
الطمــوح هو من يحقــق أهدافه بغض النظر 
عن القوانني والتشــريعات والدعم احلكومي، 
فالناجح ال ينتظر احدا يقدم له النجاح، مبينا 
ان واقع الشباب في الوطن العربي وخاصة في 

اخلليج مأساوي.
بدورها، قالت عضو املجلس البلدي م. شريفة 
الشــلفان ان املجلس البلدي هو أول مؤسسة 
تشريعية في الكويت، حيث انشئ في عام١٩٣٢
ولــه دور كبير في دعم املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، فهو الذي يخصص األراضي ويحدد 
استعماالتها ولوائح االستعماالت، مبينة ان هناك 
فراغا تشريعيا للمشاريع االبتكارية اجلديدة، 
ودورنا هو تسهيل التشريعات لألفكار اجلديدة.
من جانبه، قال مدير ومؤســس مشروع 
«تطبيق دبدوب» سليمان العنجري، ان قصة 
«دبدوب» جدا صغيرة، حيث انها نشأت بيني 
وبني شريكي، حيث ان لدي أبناء وكانت عملية 
شراء اللعب لهم مزعجة، كما انه لم يكن ببالنا 
ان نصل لهذه املرحلة، حيث بدأنا مبكتب صغير 
في الكويت واآلن لدينا مكاتب في العديد من 
الدول، ومشروعنا تبلغ قيمته حاليا ١٠٠ مليون 
دوالر، ونؤكد على ان «دبدوب» في املستقبل 

«سيناطح» ميكي ماوس ان شاء اهللا.

د. حمد املطر وم. شريفة الشلفان وسليمان العنجري وأحمد البرجس خالل اجللسة االفتتاحية

جانب من حضور مؤمتر كلية الكويت التقنية  (متني غوزال)

د. أنوار الكندري مشاري بودي د. منصور العور

جامعة حمدان الذكية … جتربة رائدة في التعليم العالي 
اســتعرض رئيس جامعة حمدان الذكية وعضــو املجلس التنفيذي 
الحتاد اجلامعات العربية واحلائز ميدالية فخر اإلمارات ٢٠٢٢ د. منصور 
العور جتربة جناح جامعة حمدان الذكية في االبتكار في التعليم العالي، 
مبينا ان االبتكار يكون من خالل معادلة «االبداع + التنفيذ» مع قياس 

اآلثار املترتبة على استقطاب االبتكار في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف ان جامعة حمدان الذكية لم تنشأ كجامعة تقليدية ثم تتحول 
إلى جامعة ذكية بل هي انشئت كجامعة ذكية في عام ٢٠٠٢، وعمرها اآلن 
٢٠ سنة، مبينا ان تعريف االبتكار لدينا هو التوصل إلى تقدمي األفكار 
أو سلع أو خدمات جديدة ومستحدثة سواء في طبيعتها او في اسلوب 
تقدميها بحيث حتقق منفعة للمتعاملني وتؤدي إلى حل احدى املشكالت 

القائمة مع استخدام املعطيات التكنولوجية املتطورة.
ولفــت العور إلــى أن رؤية جامعتنا هي قيــادة االبتكار في التعليم 
الذكي من اجل إعادة هندســة مســتقبل التعليم مبا يســتهدف حتقيق 
التقدم لالفراد ومؤسســات املجتمع، ورســالتنا هي باعتبارنا مؤسسة 
أكادمييــة فإننــا نعمل على بناء املعرفة وتطبيقهــا من خالل املبتكرات 
واالنطالقات املتجددة. وتابع: فقيمنا هي التركيز على الدارسني وريادة 
التغيير وريادة األعمال وحتفيز االبتكار، ومخرجات التعليم في جامعة 
حمدان يجب ان حتمل االستعداد لالبتكار والقدرة على التحليل، والتميز 
العلمي، والقدرة على التواصل مع الغير والعمل ضمن فريق، والتشبع 

بحب املعرفة واالعتزاز بالهوية الوطنية.

أسماء الفائزين
أبيشيك كومار٭ 
شني ماكسيمس باوتيستا٭ 
توادروس حليم فرح٭ 
دنهام انتوني البروي٭ 
سالي فرناندو كايانان٭ 
كريسل تومباجا٭ 
جاجديش باتيدار٭ 
بنسي تشاكااليل فارجيس بابي٭ 
ديباك باندي٭ 
إدجار باليات٭ 

ناقشت أهمية الشباب واملشروعات الصغيرة واملتوسطة في عيون القادة

تعاون بني «البيئة» و«التربية» في التثقيف البيئي
عت الهيئة العامة للبيئة  وقَّ
ووزارة التربية مذكرة تفاهم 
التثقيف  خاصة فــي مجــال 
البيئيــة ورفــع  والتوعيــة 
مستوى الوعي البيئي وحتقيق 
املشاركة املجتمعية اإليجابية 
في حماية البيئة بهدف إيجاد 
نظام تعليمي فعال في مجال 

حماية البيئة ودعم مســيرة 
تطويــر التعليــم فــي وزارة 
التربية وبناء القدرات وتنمية 
الوطنيــة وتبادل  الكفــاءات 

اخلبرات بني اجلانبني.
وأوضح الشــيخ عبداهللا 
األحمد أن مذكرة التفاهم مدتها 
خمس سنوات قابلة للتجديد 

وتشترط تشــكيل جلنة بني 
الطرفني لتجتمع بشكل دوري 
ملتابعــة آلية العمــل ووضع 
الصيــغ املناســبة لتنفيذ ما 
يتفق عليه من برامج وأنشطة 
وفعاليات ومشاريع وأهدافها 
وعناصرهــا ومدتها وخطط 

تنفيذها.

التربية والبيئة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
املديــر العام للهيئة الشــيخ 
عبــداهللا األحمــد لـــ «كونا» 
إن املذكــرة تأتــي انطالقا من 
توصيــات فرق عمــل الهيئة 
الدراســية  املناهج  لتطويــر 
املبنــي إعدادها علــى قانون 


