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اتفاقية بني «األسر املتعففة» وأمانة «األوقاف»
أعلنت اجلمعية الكويتية 
لألسر املتعففة، وبدعم مقدر 
من األمانة العامة لألوقاف عن 
عزمها تنفيذ مشروع مصرف 
عموم اإلطعام والذي يهدف إلى 
توفير الطعام والغذاء لألسر 
املتعففــة واحملتاجــة داخــل 
الكويت بغرض توفير الدعم 
لهذه األسر وإطعام احملتاجني 
داخل الكويت وإدخال الفرحة 
على قلوبهم وذلك للعام ٢٠٢٢م.

وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لألســر املتعففــة م. بدر حمد 
املبارك إن اجلمعية تنطلق في 
تنفيذ هذا املشروع من خططها 
واســتراتيجيتها فــي تعزيز 

يتماشى مع متطلبات احلياة 
الكرمية، بالتنسيق مع األمانة 
العامة لألوقاف لتوزيع بطاقات 
شراء سلع ممغنطة ألكثر من 
١٤٠ أسرة متعففة ملدة ٦ أشهر، 
مســتفيدة عبر بطاقة اجلود 
املعتمدة في اجلمعية. وأضاف 
أن هذه اخلطوة تأتي في إطار 
برنامج اجلمعية املعتمد واملميز 
«بطاقة اجلود» لدعم احملتاجني 
في مختلف املناطق وبشــكل 
ميســر لتوفير الدعم الغذائي 
لألسر املتعففة وتوفير املواد 
الغذائية بصفة شهرية منتظمة 
ملواجهة حتديات احلياة ضمن 
احتياجاتها املؤكدة من املواد 
الغذائيــة. وأعرب املبارك عن 

شكره العميق وتقديره البالغ 
للقائمني على العمل في األمانة 
العامــة لألوقــاف على ثقتهم 
في اجلمعية الكويتية لألسر 
املتعففة، قائال: إننا نسعى في 
اجلمعية إلــى تعزيز عالقتنا 
باألمانة العامة لتصبح عالقة 
اســتراتيجية وعالقة عميقة 
ممتــدة األثر لفئات كثيرة من 
شرائح احملتاجني في اجلمعية، 
كما نؤكد حرصنا على ان تكون 
هذه العالقة طويلة املدى من 
الدعــم والتعــاون املشــترك، 
متطلعا إلى مزيد من اإلجنازات 
التي ميكــن حتقيقها لصالح 
املجتمع الكويتي بناء على هذه 

الشراكة.

م. بدر حمد املبارك

خدماتهــا املختلفــة ملصلحة 
احملتاجني واألســر املتعففة، 
بهدف تســهيل املســألة على 
احملتاجني وتلبية طلباتهم مبا 

«روش» السويسرية للرعاية الصحية تفتتح مكتبًا 
في برج الشايع مبرور عامني على أعمالها بالكويت

افتتحــت شــركة روش 
لتجــارة األدويــة واألجهزة 
والمســتلزمات  والمعــدات 
الطبية «روش دياجنوستيكس 
إحــدى  وهــي  الكويــت»، 
الشــركات التابعة لـ «روش 
دياجنوســتيكس»، الشركة 
السويسرية الرائدة عالميا في 
مجال التكنولوجيا الحيوية، 
افتتحت مكتبهــا الجديد في 
برج الشايع بالطابق الخامس، 
وحضر االفتتاح مساعد المدير 
العام لعمليات االستثمار في 
هيئــة تشــجيع االســتثمار 
المباشر الشيخ عبداهللا صباح 
الحمود، وسفير سويسرا لدى 
الكويــت د.تيزيانو بالميلي، 
لـــ«روش  العــام  والمديــر 
الكويــت»  دياجنوســتيكس 
د.فاسيليس باكويانيس، إلى 
جانب عدد كبير من الحضور.
كمــا احتفلــت «روش 
فــي  دياجنوســتيكس» 
بمــرور   ٢٠٢٢ نوفمبــر 
عامين على بداية أعمالها 

في الكويت لتقدمي اخلدمات 
التشخيصية وتوسيع نطاق 
الرعايــة الصحيــة  مزايــا 
املمتازة للجمهــور. وبهذه 
المناســبة، أعربت شــركة

روش دياجنوستيكس مرة 
أخرى عن امتنانها لهيئة 
تشجيع االستثمار المباشر 
لحرصهــا الشــديد علــى 
تســهيل ودعم االستثمار 
الدولي في الكويت لتمكين 

الشركات العالمية الرائدة 
في مجال الرعاية الصحية 
للعمل في الســوق ودعم 
نمو القطاع فــي المنطقة 
وفق أعلى معايير الرعاية 

الصحية المبتكرة.
وتلتزم الشركة بتقدمي 
خدمات من الدرجة األولى في 
مجال التشخيص مبستوى 
عاملي وحترص على املساهمة 
فــي اجلهــود احلكوميــة 
املستمرة بتشخيص مختلف 
األمراض، مبا في ذلك أمراض 
القلــب واألوعيــة الدموية 
وصحــة املــرأة واألمراض 

املعدية وغيرها.
وتســعى شــركة روش 
الــى  دياجنـوسـتـيـــكس 
حتويل عملياتها في الكويت 
إلــى مســتوى جديــد أكثر 
تكامال بحيث تصبح أقرب 
إلــى مرضاهــا وشــركائها 
التقنيات  وتطبيق أحــدث 
املبتكرة بالكويت في مجال 

التشخيص لكل مريض.

جانب من افتتاح مكتب «روش» في برج الشايع

الكويــت وتقدمها في  في 
مجــال الرعايــة الصحية 
وتقديــم الخدمات طويلة 
األجــل للمرضى وغيرهم 
من المواطنين في الكويت.
وكانــت هيئة تشــجيع 
االستثمار املباشر قد أصدرت 
رخصة استثمارية لشركة 
روش دياجنوستيكس وفقا 
للقانــون ١١٦ لســنة ٢٠١٣
إلنشــاء كيــان قانوني لها 

«طالب العلم»: سداد رسوم 
٣٤٥ يتيمًا داخل الكويت

«مناء اخليرية» قدمت إغاثة 
عاجلة لالجئني السوريني

أكد مدير جلنة 
طالب العلم التابعة 
النجــاة  جلمعيــة 
خالــد  اخليريــة 
الكنــدري اهتمــام 
اللجنــة احلثيــث 
بدعــم ملف تعليم 
األيتــام  الطــالب 
وضعــاف الدخــل 
وأبنــاء الســجناء 
واملرضــى داخــل 
الكويــت، معلنــا 
عن إجنازات اللجنة 

خالل الفصل األول من العام الدراسي احلالي، حيث تكفلت 
بســداد الرســوم الدراســية لـ ٣٤٥ يتيما داخل الكويت 

موزعني على ٢٢٧ أسرة.
وقال الكندري: ينتســب الطالب األيتام املستفيدون 
مــن جلنة طالب العلم إلى ٥٤ مدرســة داخــل الكويت، 
موضحا أن اللجنة تتلقى طلبات املساعدة إلكترونيا، ثم 
تقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق، والتأكد من األوراق 
الثبوتية واختيار احلاالت املستوفاة للشروط، وبعدها 
يتم إيصال املســاعدات يدا بيد الى املــدارس التعليمية 
التابع لها الطالب وتوثيقها من خالل «شيكات» رسمية.

استجابة للوضع 
املتفاقم  اإلنســاني 
لالجئني السوريني 
فــي املخيمات على 
احلدود الســورية 
التركيــة، ومــع   -
تواصــل موجــات 
البــرد والتي زادت 
من معاناة الالجئني 
الســوريني، وصل 
وفد «مناء اخليرية» 
بجمعيــة اإلصالح 
إلــى  االجتماعــي 

تركيا، بهدف تقدمي مساعدات عاجلة لالجئني والنازحني من 
أجل سد احتياجاتهم الضرورية العاجلة، وذلك في إطار نداء 
عاجل أطلقته «مناء اخليرية» حتت شعار «كن عونا لهم».

وقال مدير إدارة اإلغاثة خالد الشامري الذي ترأس الوفد 
إن «مناء اخليرية» وزعت أكثر من ٢٥٠ سلة غذائية، باإلضافة 
إلى مــواد للتدفئة وبطانيــات وأغطية ومالبس شــتوية، 
استفاد منها أكثر من ١٢٥٠ أسرة سورية، كما قامت بتوزيع 
الكســوة على ٧٥٠ طفال ويتيما وأرملة. وذكر الشامري أن 
«مناء اخليرية» تهدف الى التخفيف عن معاناة املتضررين 

من شدة البرد التي زادت من مأساتهم.

جانب من توزيع املساعداتخالد الكندري يسدد الرسوم للمؤسسات التعليمية

الزراعة العمودية.. أمن غذائي و«فوائد عظيمة» صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا
رئيس جمعية الزراعة املائية أكد جدواها في احلصول على إنتاج وفير وتخفيض درجات احلرارة وترشيد استهالك املياه وحتسني جودة الهواء

طريقة مدرجات الزراعة العمودية إنتاج الشتالت بكميات كبيرة عبر الزراعة العموديةجانب من جتارب الزراعة العمودية في البحرين

من جتارب الزراعة العمودية م.فواز القريان

دارين العلي

يكثــر احلديــث فــي اآلونــة 
األخيرة عــن الزراعة العمودية 
كأحد احللول الناجحة لتحقيق 
األمــن الغذائــي الذاتــي وتقليل 

استهالك املسطحات األفقية.
وبوجــود عــدة جتــارب في 
الكويت ورغم أنها جتارب خجولة 
إال أنها أثبتت جناحها سواء من 
حيث اإلنتاج ووفرته أو من حيث 
اجلودة واجلدوى االقتصادية في 

توفير املاء واجلهد.
فهل ميكن أن نرى في الكويت 
مدنــا بأكملهــا تنتهــج الزراعة 
العموديــة لتصبح مدنا زراعية 
على غرار املدن النموذجية التي 
يتغنــى بهــا في كثيــر من دول 

العالم.
أسئلة مهمة

الزراعــة العموديــة  ماهيــة 
وأهميتها بيئيا واقتصاديا وحجم 
مســاهماتها في األمــن الغذائي، 
أسئلة توجهت بها «األنباء» إلى 
رئيــس جمعية الزراعــة املائية 
في الكويت م.فواز القريان الذي 
اكد أن هذه الزراعة متواجدة في 
الكويت وأثبتت جناحها في كثير 
من املناطق وعلى املستويني سواء 
كمزارع منتجة أو على االبنية في 

كثانــي أوكســيد الكربــون وأول 
أوكسيد الكاربون في األجواء، كما 
أنها تقاوم الغبار واألتربة وترفع 
نســب الرطوبة في اجلو وتساهم 
بتخفيض درجات احلرارة عدا عن 
املنظر اجلمالي بوجود مسطحات 

خضراء على اسطح املباني.
الزراعات  وحــول مســاهمة 
بتخفيض درجات احلرارة، حتدث 
القريان عن مدينة األحمدي كمثال 
النخفاض درجــات احلرارة عن 
باقــي املدن فــي الكويت مبعدل 
درجتــني الى ٣ درجات بســبب 

هنــاك فــوق كل مبنى مســطح 
أخضر، وأن تكون هناك منطقة 
كاملة مغطــاة باللون األخضر، 
الفتا إلى أن هناك مساحات كبيرة 
مهــدرة فــي املبانــي احلكومية 
واملســاجد  كاملســتوصفات 
والهيئــات ميكــن اســتغاللها 
فــي الزراعة العموديــة وإنتاج 
احملاصيــل الزراعية التي تعود 
بالفائــدة ســواء لناحيــة األمن 
الغذائــي أو املــردود البيئي، إذ 
تساهم هذه الزراعات في تنقية 
األجواء وتلطيف وخفض درجات 
احلرارة بني األبنية األسمنتية كما 
ذكرنا سابقا. وأوضح أن اجلمعية 
تعمــل على دعم األمــن الغذائي 
القومي على أصول زراعية علمية 
مبنية على الزراعة املائية التي 
تعتبر األحدث في العالم والتي 

توفر املياه بشكل كبير.
وعول في هــذه املرحلة على 
الدور اإلعالمي لتسليط الضوء 
على هــذه الزراعــات والتوعية 
بأهميتها في مجال األمن الغذائي 
والبيئي في ظل التغيرات املناخية 
التي باتت شــديدة الوطأة على 
البشــر ما يحتم تكثيــف الدور 
التوعــوي لالبتعــاد عــن الفكر 
االستهالكي والعمل على احلفاظ 
علــى البيئة بتقنني االســتهالك 
وترشيده في مختلف املجاالت.

للخروج ملناطق املزارع البعيدة 
للحصول علــى املنتج الزراعي، 
إذ ميكــن زراعتها فــي املدن كما 
أنها تساهم في توفير املياه وهي 
مناسبة جدا لدولة مثل الكويت 

تعاني من شح في املياه.
أنواع الزراعات

وحتدث رئيس جمعية الزراعة 
املائية م.فواز القريان عن أن هناك 
كثيرا من أنواع الزراعات أثبتت 
جناحها بالزراعة املائية العمودية 
وأبرزها اخلضراوات والورقيات 

وأنواع مختلفة من األشجار سواء 
املتسلقة أو الواقفة وكذلك جنحت 
التــي  البقوليــات واجلزريــات 
توضع على مصاطب مبستويات 

متفاوتة.
فوائد بيئية

الزراعــة  وأوضــح أن فوائــد 
العمودية متنوعــة وعديدة وهي 
ليست فقط على الصعيد االقتصادي 
واألمــن الغذائــي وإمنــا بيئيا مبا 
يخص التغير املناخي حيث تساهم 
بتقليل نسب الغازات واالنبعاثات 

طبيعتهــا اخلضــراء ووجــود 
التخضير فيها مبعدالت مرتفعة.

فوائد صحية

وقــال إن وجــود مثــل هذه 
الزراعــات في املدن يحســن من 
الصحة العامة ويقلل من حاالت 
احلساســية التــي يعانــي منها 
ســكان املــدن أكثــر من ســكان 
املناطق الزراعية، فاحلساســية 
ناجتة عــن ذرات غبار أو ذرات 
اللقــاح أو امليكروبــات الضارة 
والزراعــات من شــأنها أن تقلل 
الغبــار وامليكروبــات الضــارة، 

وبالتالي تقلل من احلساسية.
جتارب خليجية

خليجيا، هنــاك عدة جتارب 
للزراعــة العموديــة فــي قطــر 
والرياض، حيث بدأت الشركات 
التــي تقــوم علــى إنشــاء املدن 
بأســطح خضــراء أو جوانــب 
خضراء تنتهج هذه األفكار ألنها 
تقلل من استخدام الطاقة في املدن 
عبر تقليل استخدامات التكييف 
ما يساهم في تقليل االستهالك وما 
له من تأثير على خزينة الدول.

أسطح املباني احلكومية

وقال القريــان إن من أهداف 
جمعية الزراعة املائية أن يكون 

األماكن احلضرية.
وعرف القريان الزراعة بشكل 
عــام على أنها عملية اســتنبات 
وحتفيز النباتات على النمو إال 
أنه وبغياب املسطحات واملساحات 
الكافيــة أفقيــا أو لتوفيــر هذه 
املســطحات يتــم التوجــه نحو 
االجتــاه العمــودي عــن طريق 
الزراعات املائية وخاصة في املدن 
وبني العمارات حيث ال توجد عادة 

مساحات أفقية للزراعة.
جدوى اقتصادية وأمن غذائي

ولفت القريــان إلى أن كل ما 
يوفر املاء واملساحة واملجهود فهو 
مجد اقتصاديا، مضيفا أن الزراعة 
العمودية توفر املســاحة حيث 
أصبح باإلمكان زراعة احملاصيل 
كاملة فوق أســطح املباني، ففي 
الســابق مثال ولتحقيق االكتفاء 
الذاتــي كان املواطن يحتاج إلى 
مساحة كبيرة أمام منزله لزراعة 
مــا يحتاجه من خضار لالكتفاء 
الذاتــي، أما اليوم وعبر الزراعة 
العمودية فقد أصبح يحتاج فقط 
إلــى ربع هــذه املســاحة لينتج 

احملاصيل بنفس اجلودة.
وأشــار إلى أن هذا النوع من 
الزراعة يقلل املجهود، فالتوجه 
للزراعــة العموديــة يســهم في 
تقليل املسافات وعدم اضطرارنا 
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نأمل رؤية مدينة كاملة في الكويت مغطاة بالزراعات على أسطح منازلها

زراعة اخلس في محميات الهيئة العامة للبيئة

مديرة «كونا» بحثت مع مديرة «بوابة التدريب» 
تعزيز التعاون اإلعالمي املشترك

بحثت املدير العام لـ«كونا» د.فاطمة 
السالم مع مديرة بوابة التدريب العاملية 
كفايــة العلبــان ســبل تعزيــز التعاون 

اإلعالمي بني اجلهتني.
وأكدت الســالم في تصريح صحافي 
لدى استقبالها العلبان مبقر الوكالة أهمية 
التوسع في التعاون واملشاركة مع جمعيات 
ومؤسسات املجتمع املدني من خالل الدعم 

اإلعالمي لهم.
وأبدت اســتعداد «كونــا» لتقدمي كل 
اإلمكانــات واخلبرات في مجال التدريب 
للبوابة في شتى برامجها التنموية اخلاصة 
التي تخــدم تطوير مهــارات األفراد من 

ذوي اإلعاقة.
بدورهــا، اســتعرضت العلبــان دور 

بوابة التدريب العاملية غير الهادفة للربح 
واملعنية بشؤون ذوي اإلعاقة في الكويت 
وتهدف إلى حتسني حياة األشخاص ذوي 

اإلعاقة ودمجهم في املجتمع.
وأعربت عن شكرها للجهود املبذولة 
التي تقدمها وكالة «كونا» من دعم ومساندة 
إعالمية وحرصها على املساهمة في تطوير 
برامــج تنموية تتعــدى دورها اإلعالمي 

وذات بعد إنساني.
من جانب آخر، بحثت د.فاطمة السالم 
مع سفير جمهورية جيبوتي لدى البالد 
عبدالقادر عمر ســبل تطويــر العالقات 
ومد جسور جديدة في التعاون اإلعالمي.

وأكــدت د.الســالم خالل اســتقبالها 
الســفير عمر في مكتبها أهمية استمرار 

التعاون واللقاءات املتبادلة، السيما اجلانب 
اإلعالمي واالرتقــاء باخلبرات والقدرات 
الصحافية للجانبني. وأشارت إلى استعداد 
«كونا» ملد جسور تعاون جديدة عن طريق 

الزيارات اإلعالمية املتبادلة.
من جانبه، هنأ السفير عمر، د.السالم 
بتوليها دفة القيادة في «كونا»، مشــيدا 
باملصداقية والدقة التي تتمتع بها الوكالة 

محليا ودوليا.
ولفت إلى عدد من احملطات التاريخية 
التي تتشارك فيها الدولتان الصديقتان من 
تبادل جتاري مشــترك على مر التاريخ، 
الســيما مع موقع جيبوتــي املميز على 
مضيق باب املندب واملواقف السياســية 

املختلفة في احملافل الدولية.

السالم ناقشت مع سفير جيبوتي سبل االرتقاء باخلبرات والقدرات الصحافية

املدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع مديرة بوابة التدريب العاملية كفاية العلبان


