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القويضي والسويري لـ «األنباء»: «الشباب الكويتي» مجلس استشاري
ُيحلل احتياجات شبابنا ويبحث سبل معاجلة قضاياهم مبختلف املجاالت

آالء خليفة

يشكل الشباب نسبة كبيرة من املجتمع الكويتي متثل ٧٠٪ 
والدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه الشريحة وحترص القيادة السياسية 
دوما على دعم الشباب واحتضان مواهبهم وإبداعاتهم وأفكارهم 

التطويرية مبا يسهم في حتقيق التنمية املنشودة.
وفي مؤمتر «الكويت تســمع»، أبدى األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه، رغبة أميرية بتأســيس مجلس الشباب 
الكويتي، وبالفعل مت تأسيس املجلس وانطلقت فعالياته وأنشطته 
املختلفة خالل الفترة املاضية.  «األنباء» التقت رئيس مجلس الشباب 
الكويتي نواف القويضي العازمي، ورئيس جلنة التعليم والتدريب 
مبجلس الشباب الكويتي م.فالح السويري العجمي في حوار خاص 
سلطنا خالله الضوء على أهداف مجلس الشباب الكويتي وخططه 
االستراتيجية خالل املرحلة املقبلة. كما حتدثا عن جلان املجلس 

ومهام كل جلنة، وكذلك أبرز العقبات التي واجهتهم خالل مرحلة 
تأسيس املجلس ودورهم لتذليل تلك العقبات، وكذلك عن دور 
الدولة في دعم الشــباب وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في مختلف 
املجاالت. وختاما، دعا أعضاء مجلس الشباب الكويتي جميع الشباب 
والشابات لالستفادة من وجود املجلس الذي يفتح أبوابه للجميع 
ويرحب دوما بكل املقترحات واآلراء الشبابية إليصالها الى اجلهات 

املعنية في الدولة، وفي السطور التالية تفاصيل احلوار. 

رئيسا املجلس وجلنة التعليم والتدريب أوضحا أنه يضم ٨ جلان واألعضاء من تخصصات متعددة منها تربوية وهندسية وطبية

نواف القويضيم.فالح السويري

(قاسم باشا) نواف القويضي وم.فالح السويري مع الزميلة آالء خليفة خالل اللقاء     

بداية، نود اعطاءنا نبذة عن 
تأسيس مجلس الشباب 

الكويتي؟
٭ جاءت فكرة إنشاء مجلس 
الكويتــي نتيجــة  الشــباب 
لتوصيات مؤمتــر «الكويت 
تســمع» وكانت هناك رغبة 
أميريــة مــن األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد «رحمه 
اهللا» بتأســيس هذا املجلس 
وانطلق فعليا عام ٢٠٢١ وهو 
مجلــس استشــاري يعنــى 
بتحليــل واقــع واحتياجات 
الشباب الكويتي وبحث سبل 
معاجلــة القضايا الشــبابية 
بشــتى املجــاالت، واعتمــد 
املجلس في اختيار أعضائه 
على معيار الكفاءة، ومن ثم 
مت اختيار ٣٦ عضوا ملجلس 
الكويتــي ميثلون  الشــباب 
كل محافظات الكويت الست 
مبعدل ٣ مــن الذكور و٣ من 
اإلناث في كل محافظة، ومن 
ثم انتقلنا الى مرحلة اإلعداد 
لعضوية مجلس الشباب وهي 
مرحلة التدريب، ومت إخضاع 
األعضــاء لــدورات تدريبية 
استمرت قرابة العشرة أشهر 
ومــن ثم مت تشــكيل مجلس 
الشــباب الكويتي ومت وضع 
الالئحة الداخلية لتنظيم عمل 
املجلس، ومت التصويت عليها 
واعتمادهــا من قبــل الوزير 

املختص.

فما أهداف املجلس وتطلعاته 
وخططه االستراتيجية؟

٭ يهــدف مجلس الشــباب 
الكويتي وفقا ملا جاء في املادة 
٣ مــن الفقــرة الثانية لقرار 
تشكيل مجلس الشباب بأن 
املجلس يهدف الى ترســيخ 
الهوية الوطنية وتطوير لغة 
احلوار والتواصل مع الشباب 
واالستماع لوجهات نظرهم 
وأيضا تطوير وتنمية الوعي 
بني الشباب في قضايا املجتمع 

املوضوعة على أجندة عملكم؟
٭ لدينا حتديات عديدة ونأمل 
مــن خــالل مجلــس الشــباب 
الكويتــي ان نحقــق إجنازات 
مثمــرة تصــب فــي مصلحة 
الشــباب الكويتــي، وهــذا لن 
يتحقــق إال بتضافــر اجلهود 
بني مجلس الشــباب الكويتي 
ومؤسســات الدولة املختلفة، 
ونطمح من احلكومة اجلديدة 
التــي مت تشــكيلها مؤخرا أن 
تهتــم بعنصر الشــباب، وأن 
يكون للشــباب الكويتي دور 
بــارز فــي مؤسســات الدولة 
املختلفة، ومما ال شك فيه أننا 
في مجلس الشــباب الكويتي 
ندعم ان يكون للشباب الكويتي 
دور بارز في مؤسسات الدولة 
املختلفة وان يتبوأوا املناصب 
القيادية لتمثيل الكويت وخدمة 
الوطن واملواطــن، ونؤكد في 
هذا السياق ان التعاون القادم 
التنفيذيــة  الســلطتني  بــني 
التنمية  والتشــريعية يحقق 
املنشودة بعيدا عن الصدامات 
التي شهدتها املرحلة السابقة 
والتــي أثرت بشــكل مباشــر 
علــى الشــاب الكويتــي، ومن 
هذا املنطلق ندعو مجلس األمة 
لتفعيل دور مجلس الشــباب 
ومشــاركه أعضائــه في جلان 
املجلس واالستفادة من خبراتهم 
العلمية والعملية واألخذ برأيهم 

في مختلف القضايا.
تأثير أزمة «كورونا»

كيف ترون تأثير جائحة كورونا 
على املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة، وما دور الدولة 
حاليا إلنعاش تلك املشاريع 

الشبابية من 
جديد؟

٭ مما ال شــك فيــه أن جائحة 
كورونا أثرت على املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، ولدينا 
فــي مجلس الشــباب الكويتي 
جلنــة رواد األعمــال مهمتهــا 

يونيو ومت تكرمينا كمجلس 
شباب كويتي.

جلان املجلس

كم عدد جلان املجلس 
ومهامها؟

٭ يضم املجلس ٨ جلان، منها 
جلنــة ذوي اإلعاقــة وجلنة 
منصة مجلس الشباب، وجلنة 
االســتدامة، وجلنــة ريــادة 
الرياضة،  األعمــال، وجلنــة 
وجلنة مؤشرات األداء، وجلنة 
التعــاون الدولــي باإلضافــة 
التعليم والتدريب  الى جلنة 
والتــي تركز على أهمية دور 
التعليم والتدريب للشــباب 
الــدول املتطــورة  واهتمــام 
بهــذا املجــال، كمــا ان هناك 
جزءا كبيرا من رؤية الكويت 
٢٠٣٥ تركــز علــى االهتمــام 
بجودة التعليم، فضال عن ان 
الشباب الكويتي ميثلون ٧٠٪ 
من املجتمع الكويتي، وارتأينا 
في مجلس الشــباب الكويتي 
أن تكــون هناك جلــان دائمة 
وأخرى مؤقتة، جدير بالذكر 
ان مجلس الشــباب الكويتي 
يضم شــبابا من تخصصات 
مختلفة تربوية وكوادر طبية 

واملساهمة في تقييم وتطوير 
استراتيجيات وخطط الدولة 
وأيضا التعاون مع املنظمات 
الدولية  الشبابية  واملجالس 
املتخصصة فــي هذا املجال، 
وتعزيــز وتطوير الشــراكة 
بــني الشــباب واملؤسســات 
احلكوميــة، وقد حرصنا في 
مجلس الشباب الكويتي الى 
االســتماع لكل آراء الشباب 
ولدينا خطة مستقبلية سنقوم 
بها من خالل جلان املجلس بأن 
تكون لدينا زيارات ميدانية 
الى للمؤسســات واملجالس 
الشبابية والدواوين الشبابية 
لسماع آراء وتطلعات الشباب 
وإيصالها للمســؤولني لدى 
الدولة، ويرتكز عملنا كمجلس 
استشــاري علــى تقــدمي كل 
االستشــارات للمؤسســات 
القطاع  احلكوميــة وأيضــا 
اخلــاص وهــذا ما يقــوم به 
املجلــس من أهــداف، ونأمل 
مــن املســؤولني فــي الدولة 
االطالع على تلك االستشارات 
التي يقدمها مجلس الشباب 
الكويتي والتي جاءت بعدما 
أجرينــا عــدة اســتطالعات 
آلراء شــبابية، كمــا أن دور 
مجلس الشــباب الكويتي ال 
يقتصر على الــدور احمللي، 
بل ســيكون لنــا دور دولي 
مــن خالل مشــاركات عربية 
وإقليمية ودولية في مختلف 
املجالــس الشــبابية وتبادل 
الزيــارات لكســب اخلبرات، 
وهناك جلنة مختصة باملجلس 
لالتصال الدولي بقيادة أعضاء 
مختصني بالعلوم السياسية، 
وقد شاركنا في جتمع املجالس 
الشبابية في إسبانيا بدعوة 
مــن األمانــة العامــة لــدول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
كما أن لدينا مشــاركات على 
مســتوى معــرض الكتــاب، 
ولدينــا مشــاركات في يوم 
الشباب اخلليجي املوافق ١٦

مجلــس الشــباب، ومــن ثم 
نقل تلك الفكــرة الى اللجنة 
املختصة حتى تتم دراســتها 
وسبل معاجلتها ورفعها لذوي 

االختصاص وصناع القرار.
تذليل املعوقات

ما أبرز املعوقات التي تعيق 
عمل املجلس ودوركم لتذليل 

تلك املعوقات؟
٭ مما ال شــك فيــه أن أي عمل 
إداري ال يخلــو مــن العقبــات 
والصعوبــات، ولكــن اإلصرار 
والعزمية على تنفيذ العمل كان 
السمة الغالبة على جميع أعضاء 
املجلس، فقــد واجهنا معوقات 
أثناء وضع الالئحة الداخلية ومت 
جتاوزها، كما واجهنا إشكالية 
اآلراء املختلفة ما بني األعضاء، 
ولكن متكنا أيضا من جتاوزها 
واالتفــاق على أهــداف ورؤى 
مشــتركة وتوحيــد اآلراء ومت 
جمع األعضاء املتشابهني في آراء 
واحدة حتت مظلة واحدة، وهي 
مظلة اللجان لتفعيل ما يرونه 

مناسبا من خالل تلك اللجان.

كيف ترون دور الدولة في 
دعم الشباب وإبراز مهاراتهم 

دراســة املشــاكل التي وقعت 
بهــا املشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة وإيصالها لصناع 
القرار ســواء مشــاكل فنية أو 
جتارية، ونأمــل من الدولة أن 
متــد يد العــون ألصحاب تلك 
املشاريع الذين تكبدوا خسائر 
طائلة خالل جائحة كورونا ولم 

يتعافوا منها حتى اآلن.

هل من كلمة توجهونها 
للشباب الكويتي حول التفاعل 
واالستفادة من وجود مجلس 

الشباب الكويتي؟
٭ ندعو جميع الشباب الكويتي 
للتفاعل والتواصل مع مجلس 
وفيمــا  الكويتــي،  الشــباب 
يخص العضوية، فسيتم طرح 
العضوية اجلديدة بعد انتهاء 
فترة العضوية احلالية بتاريخ 
٧ نوفمبــر وملــدة ٣ ســنوات، 
وسيكون اختيار األعضاء على 
مبدأ الكفاءة، ومساحة مجلس 
الشــباب جديدة واســتثنائية 
تتيح للشــباب تقدمي أفكارهم 
ومعاجلاتهــم  ومقترحاتهــم 
لبعض القضايا من خالل منصة 
مجلس الشباب الكويتي، ومن 
ثم يتم رفعها لذوي االختصاص 
وصنــاع القــرار للبــت فيها، 
وحاليا بعد تشكيل مجلس األمة 
وحكومة جديدة نتطلع الى أن 
يكون هناك تعاون بني السلطتني 
مبا يســهم في حتقيق التنمية 
املنشــودة، ومما ال شك فيه ان 
افضل استثمار يعود بالنفع على 
الدولة هو االستثمار في الطاقات 
الشــبابية، ونأمــل أن تكــون 
طاقاتنا خيــرا لبالدنا، ونحن 
لم نــأت الى مجلس الشــباب 
الكويتي إال خلدمتهم ورسالتنا 
لهم أننــا متواجدون خلدمتكم 
واالستماع آلرائكم والتواصل 
معكم سواء في مقر املجلس أو 
من خالل حساباتنا على وسائل 
التواصل االجتماعي إليصالها 

الى املسؤولني في الدولة.

وتخصصات هندســية، ومن 
كل املجــاالت ســواء العلمية 
أو األدبيــة، وما مييز مجلس 
الشباب التأسيسي انه يضم 
٣ أعضــاء مــن ذوي االعاقــة 
الفكــر والــرؤى  ميتلكــون 
وتفعيــل مكانتهم املجتمعية 
هــو أمر أساســي في مجلس 
الشباب ولديهم جلنة خاصة 
باملجلــس ونعمل على تذليل 
الصعاب التي يواجهها اخواننا 
من ذوي اإلعاقة في املؤسسات 

احلكومية واخلاصة.

وما الفعاليات واألنشطة التي 
قام بها املجلس حتى اآلن منذ 

تأسيسه؟
٭ قمنا بالعديد من الفعاليات 
واألنشــطة منذ انطالق عمل 
فعاليــة  ومنهــا  املجلــس، 
التي  الشباب»  «ديبلوماسية 
كانت باكــورة أعمال مجلس 
الشباب الكويتي، وبالتزامن مع 
تاريخ استقالل الكويت في يوم 
١٩ يونيو، وكذلك بالتزامن مع 
يوم الشباب العاملي مت إطالق 
منصة مجلس الشــباب التي 
تهدف الى التواصل املباشر ما 
بني األفكار الشبابية، وأيضا 

وإبداعاتهم في مختلف 
املجاالت؟

٭ اهتمــام الكويت بالشــباب 
انعكست آثاره ايجابيا بصدور 
تقريــر منــذ أيــام يوضح ان 
الكويــت حصلت علــى املركز 
األول عربيا في تنمية الشباب 
والـ ٢٧ عامليا، وهذا مؤشر جيد 
وإيجابي، ونطمح دوما من خالل 
مؤشرات األداء الن تكون الكويت 
في مراكــز متقدمة فــي مجال 
تنمية الشباب، ولدينا تعاون 
مع كل مؤسســات الدولة فيما 
يخص تنمية وتطوير العنصر 
الشبابي الكويتي، كما ان لدينا 
تواصال دائما مع وزارة الشباب 
وعلى رأســهم الوزير الشــاب 
عبدالرحمن املطيــري، ونقدم 
لــه كل التحيــة والتقدير على 
دعمه الالمحدود ملجلس الشباب 

الكويتي.

مع تطلعات الشــعب الكويتي 
حاليــا، الســيما بعد تشــكيل 
مجلس األمة واحلكومة ووجود 
حالة من االستقرار السياسي، 
الشــباب  مــا رؤيــة مجلــس 
الكويتي خالل املرحلة املقبلة 
وأبرز اخلطط االســتراتيجية 

املجلس يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتطوير احلوار والتواصل مع الشباب واالستماع لوجهات نظرهم وتطوير وعي الشباب بقضايا املجتمع

لدينا خطة مستقبلية لعمل زيارات ميدانية إلى املؤسسات واملجالس والدواوين الشبابية لسماع آراء وتطلعات الشباب وإيصالها للمسؤولني في الدولة

 «اجلمارك» و«التطبيقي» و «البيئة» تعزز جهودها  
في مواجهة االجتار باملواد املستنفذة لـ «األوزون»

ندى أبو نصر

بالتنســيق والتعــاون بني 
الهيئة العامــه للبيئة والهيئة 
التطبيقــي  العامــة للتعليــم 
العامــة  واإلدارة  والتدريــب 
انطلقــت املرحلــة  للجمــارك، 
الثانيــة من الدورات التدريبية 
اخلاصة بتســليط الضوء على 
«االجتار غير املشــروع باملواد 
األوزون  لطبقــة  املســتنفذة 
وبدائلها»، مبشاركة نحو ٦٠٠

متدرب ومتدربة.
وعلى هامــش الدورة، التي 
أقيمت في مسرح الهيئة العامة 
للجمارك مساء أمس األول، أكد 
رئيس قسم التأهيل والتدريب 
في اإلدارة العامة للجمارك ناصر 
سالم العكشان أن الدورة تقدم 
لطلبة التفتيش اجلمركي شرحا 
عن طبقة األوزون وعن تأثيرها 
على البيئة في الكويت، بهدف 
تهيئتهم وتدريبهم على التعامل 
مــع جميــع املــواد الكيميائية 
واخلطرة التي تؤثر على البيئة 
وطبقــة األوزون، مضيفــا أن 
الدورة تقام على مدى يومني، ومت 
تقسيم املشاركني إلى مجموعات، 
كل مجموعة تتضمن ٥٠ طالبا 
تقريبا. وأضاف أن هذه املرحلة 
الثانيــة من الدورات التدريبية 
املتخصصة حتت عنوان «االجتار 
غير املشروع باملواد املستنفذة 
وبدائلهــا»،  األوزون  لطبقــة 
وتقام بالتنسيق والتعاون مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والهيئة العامة للبيئة 

واإلدارة العامة للجمارك.
بــدوره، قــال رئيس قســم 
األوزون في الهيئة العامة للبيئة 

شراكة إستراتيجية لتنظيم دورات متخصصة مبشاركة نحو ٦٠٠ متدرب

عدد من القائمني على تنظيم الدورة  (ريليش كومار)

نادية الصباح متحدثة خالل الدورة ناصر سالم العكشان متحدثا إلى «األنباء»

ملشاهدة الڤيديو

النصراهللا: مؤمتر كويت االستدامة يوصي بإنشاء 
مركز للبيانات والداتا لتسهيل عمل الباحثني

أكد رئيس جمعية العالقات 
العامة جمــال النصراهللا أن 
طريق االســتدامة هو طريق 
واجب السلوك وليس طريقا 
اختياريا، الفتا إلى أن البيئة 
السليمة هي شريان احلياة لنا 
ولألجيال املقبلة، وأن االهتمام 
بالطبيعة هــو احلل للعديد 
من قضايا التنمية املستدامة.
وأشــار النصــراهللا فــي 
تصريح له أن مؤمتر كويت 
االستدامة الذي نظمته جمعية 
العالقات العامة برعاية الهيئة 
العامة للبيئــة، دق ناقوس 
اخلطر لقضية التغير املناخي 
وتراجع التنوع البيولوجي 
البيئي، مشــيرا  والتراجــع 
إلى أن املشاركني في املؤمتر 
مــن  العديــد  اســتعرضوا 
القضايا اخلاصة باالستدامة 
البيئية ووضعــوا عددا من 
التوصيــات خلصتها جلنة 

التوصيات في التالي:
٭ العمل على حتقيق استدامة 
الطبيعة، وتبني االســتدامة 
فــي اجلامعــات احلكوميــة 
واخلاصــة، وتعزيــز ركــن 
االســتدامة في خطة جامعة 
الكويــت وتطويــر املناهــج 
الدراسية واألنشطة الطالبية 
لتتماشى مع أفكار «التعليم 
من أجل التنمية املستدامة» 
وتضمينهــا مبــادئ وقيــم 
جميــع  (فــي  االســتدامة 

املقررات).
٭ بناء أجيال تقدر االستدامة 
والدفــع فــي اجتــاه تنفيــذ 
مشروع مدارس األفق الذكية 
املــدارس  وتبنــي مفاهيــم 
اخلضــراء، وتبني املقاصف 

التنــوع  واالســتثمار فــي 
البيولوجي واحلد من التلوث 
البيئي، والتوسع في مشاريع 
املتجــددة وإعادة  الطاقــات 

التدوير.
٭ العمل على استدامة التوازن 
البيئي من خالل احلفاظ على 
البيئــة ومراقبــة ومتابعــة 
البريــة والبحريــة  البيئــة 

واجلوية.
٭ العمل على تكاتف جهود 
املجتمــع وجميــع قطاعات 
الدولة للدفع في اجتاه تنفيذ 
رؤية الكويت ٢٠٥٠ خلفض 

انبعاثات الكربون.
٭ االســتفادة مــن جتــارب 
الــدول املتقدمــة في احلفاظ 
على البيئة وتنشيط السياحة 

البيئية.
٭ غــرس املواطنــة البيئية 
ونشــر الوعــي البيئي عبر 
وســائل االعــالم املختلفــة 
العمل والنشــاطات  وورش 
البيئيــة مــع التنســيق بني 
القطاعــني العــام واخلــاص 

املدني  ومنظمــات املجتمــع 
لتكون البيئة املستدامة خطة 

وطن.
٭ تنميــة التعــاون الدولي 
واالنضمام للمواثيق البيئية 
املســتدامة وغربلة وتفعيل 

القوانني احمللية.
٭ تنفيــذ خطــط احلــد من 
مخاطر الكوارث ونشر أنظمة 
اإلنــذار املبكر ضــد املخاطر 

والكوارث.
٭ رقمنة االستدامة ووضع 
اطــار حوكمــة االســتدامة 
أداء  مؤشــرات  وحتديــد 

االستدامة.
٭ تطبيق مواصفات ومعايير 
املنظمــة العامليــة للجــودة 

(األيزو).
٭ اطالق املبادرات الوطنية 
وتشــجيعها مــن أجل وطن 

مستدام.
٭ دراسة ما يناسب املجتمع 
الكويتــي وبيئته وتركيبته 
االجتماعيــة االقتصادية من 

منظور التنمية املستدامة.
٭ دراسة اجلدوي االقتصادية 
إلنشاء محطات توليد الكهرباء 
ضخمــة مــن خــالل اخلاليا 
الشمسية في شمال املنطقة 
الكويــت  الصحراويــة فــي 
كاملوجــودة فــي الصحــراء 
املغربية لالستخدام املستدام 
احلالي واملستقبلي وامكانية 

التصدير.
٭ تقويــة منظمــة األوپيك 
وعدم العمل علــى اضعافها 
من الغرب، فالنفط اخلام هو 
شريان رئيسي القتصاديات 
الكويــت والــدول املنظمــة 

ألوپيك.

رقمنة االستدامة وحتفيز املناطق لتكون مدناً صحية عاملية أسوة باليرموك

جمال النصراهللا متحدثا خالل املؤمتر 

املدرســية ملبــادئ االقتصاد 
الدائري وتقليل النفايات.

٭ العمل على زيادة الرقعة 
اخلضراء في الكويت والتوسع 
في عمل احملميات الطبيعية.
٭ العمل على عقد شــراكات 
بــني جميع القطاعات العامة 
واخلاصة ومنظمات املجتمع 
املدني والتنسيق فيما بينها 

من أجل بيئة مستدامة.
٭ إنشاء هيئة أو مركز جلمع 
املعلومات والبيانات والداتا 
بجميع وزارات ومؤسســات 
الدولة وجعلها متاحة للجهات 
البحثية وضرورة التنسيق 
بني اجلهات احلكومية وتبادل 

املعلومات بينها.
٭ التوســع في عمــل املدن 
الصحيــة وحتفيــز جميــع 
احملافظات لتكــون بها مدن 
صحيــة عامليــة واالقتــداء 
مبنطقــة اليرمــوك املدينــة 

الصحية األولى في العالم.
٭ تشــجيع القطاع اخلاص 
االســتدامة  فكــر  لتبنــي 

م.يعقــوب املعتــوق إن الدورة 
تلقي الضوء على املواد املستنفذة 
لطبقة األوزون والتخلص منها، 
مضيفا أن هذا الشراكة شراكة 
حكوميــة وبتمويل من برنامج 

األمم املتحدة للبيئة.
وأوضــح أن الهيئــة العامة 
للبيئــة قامــت بدعــم كامل من 
الشــيخ عبداهللا األحمد ونائبة 
الكنــدري  القطــاع م.ســميرة 
باملوافقة على إقامة هذه الدورات، 
مضيفا أن هذه املرحلة الثانية 
الدورات ملفتشي اجلمارك،  من 
وتعتبر هذه من اكبر الدورات من 

حيث عدد املشاركني الذي يصل 
إلى ٦٠٠ مــدرب ومتدربة، وما 
مييز هذه الدورة وجود العنصر 
النسائي بشكل كبير، وهذا يعطي 

دافعا خللق فرص عمل،
ونحــن اليوم نقــوم بإثراء 
اجلانــب العلمــي فيمــا يخص 
االتفاقيــات الدولية وما يخص 
مونتريــال،  ڤيينــا  اتفاقيــة 
خصوصــا أنها تعــد من أجنح 
االتفاقيات التي مت تنفيذها في 
خالل األعوام السابقة بالدعم غير 
احملدود من برنامج األمم للبيئة 
لعقد مثل هذه الدورات بالتعاون 

مع الشركاء في هذا املجال.
وتتضمن الدورة املعلومات 
العامــة املتعلقــة باالتفاقيــات 
الدولية وطبقة األوزون العلمية، 
واألســباب التــي دفعــت األمم 
املتحدة لالهتمام بهذا املوضوع، 
والدور الكبيــر وااللتزام الذي 
تقوم به الهيئة العامة للبيئة في 
تنفيذ هذا البروتوكول وحماية 
املواطنني في الكويت من اآلثار 
الضارة لترقق طبقة األوزون.

مدربــة  قالــت  بدورهــا، 
متخصصــة في قســم املالحة 
العالــي لالتصــاالت  باملعهــد 
واملالحة نادية الصباح إن هذه 
الورشــة هي الثانية بالتعاون 
العامــة للبيئــة  الهيئــة  مــع 
واإلدارة العامة للجمارك لرفع 
مســتوى وعــي املتدربــني في 
اجلمــارك كمفتشــني للحفــاظ 
على طبقة األوزون. وأضافت: 
نحن نحرص علــى زيادة هذه 
الدورات التوعوية لطلبة الفصل 
الرابع لتأهيلهم للعمل في امليدان 
والتعرف والكشف عن الغازات 
التي تؤثر على طبقة األوزون.


