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«الصحافيني» احتفت برئيس املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم في مصر رابعة اجلمعة: خطة إستراتيجية لتعميق مشاركة 

القطاع اخلاص في تفعيل مبادئ األمم املتحدة

أقامت جمعية الصحافيني الكويتية حفل 
عشــاء على شــرف رئيس املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعالم فــي مصر ورئيس الدورة 
احلاليــة ملجلس وزراء اإلعالم العرب كرم 
جبر، وذلــك في املطعم الفرنســي بفندق 
جراند حياة، بحضور السفير املصري أسامة 
شلتوت، واملستشار أحمد أبواملجد، ورئيس 
جمعيــة الصحافيني ونائــب رئيس احتاد 
الصحافيني العرب عدنان الراشد، وأمني سر 
اجلمعية جاسم كمال، ومستشار وزير اإلعالم 
وأمــني صندوق اجلمعيــة وعضو اللجنة 
التنفيذية لالحتاد الدولي دهيران أبا اخليل، 
والزمــالء فاطمة العازمي وحســام فتحي 
وأحمد ندمي وعبدالغنــي صالح ومحمود 

عالء الدين وبسام القصاص.

أوضحــت مديــرة االتفاق 
العاملــي لألمم املتحــدة ملكتب 
الكويــت وقطر رابعة حســني 
مكي اجلمعة ان اجتماع مديري 
الشبكات احمللية التفاق األمم 
املتحدة الــذي عقد مبقر األمم 
املتحدة بنيويورك األســبوع 
املاضي وملدة ٤ أيام يعد األول 
من نوعه لهذا العام، معربة عن 
سعادتها بهذا االجتماع املهم.

وقالت اجلمعة: كان الهدف 
الرئيس مــن االجتماع وضع 
خطة إستراتيجية وتوفير رؤية 
ميكن من خاللها تعميق التأثير 
مــن خــالل مشــاركة القطاع 
اخلــاص في املبادئ العشــرة 
لالتفاق العاملي وحتقيق خطة 
التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠.

وأضافت، في تصريح لها 
علــى هامــش مشــاركتها في 
االجتمــاع، ان اســتراتيجية 
٢٠٢٣ تقدم خطة سنوية توضح 
األولويات الرئيسة لعام ٢٠٢٣

واألنشطة واألهداف الرئيسية 
لالتفاق العاملي لألمم املتحدة، 
املالية  املــوارد  وتخصيصات 
املرتبطــة بها والتي ســتمكن 
االتفاق العاملي لألمم املتحدة من 
حتقيق طموحاته لعام ٢٠٢٣.

وأشارت إلى انه مع دخول 
٢٠٢١-٢٠٢٣ اســتراتيجية 
العاملي لألمم املتحدة  لالتفاق 
عامها الثالث من التنفيذ، لدينا 
الفرصة لتقييم التقدم احملرز 
والنتائــج التــي مت حتقيقهــا 
والتحديات التي لم يتم التغلب 
عليهــا فــي تعزيــز طموحنا 
االســتراتيجي، مشيرة إلى ان 
مكتــب الكويــت وقطــر حقق 
نتائــج جيدة، وقالــت انه في 
سياق األزمات املتعددة واملركبة 
التي يشهدها العالم، أصبح من 
الضروري اآلن أكثر من أي وقت 
مضى تسريع إجراءات استدامة 
الشركات نحو حتقيق أهداف 
التنمية املســتدامة، الفتة الى 
ان مكتب الكويت وقطر وضع 
نصب عينيه هــذه التحديات 
ويعمل علــى حتقيق االهداف 
املرجوة. ولفتت اجلمعة الى ان 
تنفيذ االستراتيجية على خلفية 
أزمات متعددة ومركبة من بينها 

لقادة األعمال إلظهار املسؤولية 
جتاه جميع أصحاب املصلحة 
فــي املجتمع، وتغير املشــهد 
التنظيمي، مشيرة لوجود وعي 
أقوى بشأن املساءلة ومصداقية 
الشــركات، والنمو  إجــراءات 
املطــرد واالهتمــام بالتمويل 
املستدام واالستثمار في البيئة 
واملجتمع واحلوكمة. وذكرت ان 
االتفاق العاملي لألمم املتحدة، 
العشــرة متواجــد  مببادئــه 
وبشــكل كبير في قلب أهداف 
التنمية املستدامة، ويعمل على 
تطوير مشاركة القطاع اخلاص 

في هذه البيئة املتطورة.
وأشــارت اجلمعة الى لقاء 
األمــني العــام لــألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريش بأعضاء 
مجلــس االدارة، حيــث ألقــى 
غوتيريــش، فــي مقــر األمم 
املتحــدة، كلمة اثنى فيها على 
االتفــاق العاملي لألمم املتحدة 

لتعزيزه العناصر األساســية 
الستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٣، الفتة 
الى أن املباحثات بني اجلانبني 
تركزت على مكافحة الفساد - 
وهو حتد عاملي غير معترف به.
وقالت ان األمني العام دعا 
في تقريره إلى تعددية شاملة 
للجميع حيث تعمل احلكومات 
وقطاع األعمال واملجتمع املدني 
معا للتوصل إلى حلول فعالة، 
مؤكدا ان االتفاق العاملي لألمم 
املتحدة يركز على إلهام القيادة 
الطموحة والقائمة على املبادئ 
الغتنام الفرص وتضمني مناذج 
األعمال املستدامة، واملساعدة في 
إنقاذ أهداف التنمية املستدامة. 
واضافت: وأوضح األمني العام 
أن هذا األمر يعد ضروريا بشكل 
خاص ألن عام ٢٠٢٣ سيشــهد 
جــردا كبيرا ملا مت حتقيقه مع 
استعراض خلطة عام ٢٠٣٠ في 

حتقيق ذلك.

شاركت في اجتماع مديري الشبكات احمللية التفاق األمم املتحدة بنيويورك

السفير أسامة شلتوت وفاطمة العازمي وعبدالغني صالح واملستشار أحمد أبواملجد

رابعة حسني مكي اجلمعة خالل مشاركتها في االجتماع

رابعة حسني مكي اجلمعة متوسطة عدداً من املشاركني في االجتماع األممي

كرم جبر وعدنان الراشد والسفير أسامة شلتوت وبسام القصاص ودهيران أبا اخليل وأحمد ندمي وحسام فتحي وجاسم كمال

جائحــة كورونا، واحلرب في 
أوكرانيا أثر على أنظمة الغذاء 
والطاقــة والتمويــل، مما ادى 
الى توقــف مكاســب التنمية 
املستدامة وعكس اجتاهها في 

بعض احلاالت.
وأضافــت انــه خــالل هذا 
الوقت خضع عالم العمل أيضا 
لتغيير جوهري، ومت التطوير 
والتنفيذ األولي لالستراتيجية 
بشكل افتراضي، قبل التحول 
إلــى  أواخــر عــام ٢٠٢١  فــي 
اإلعدادات املختلطة واستئناف 
الســفر للعمــل واالجتماعات 
الشــخصية، مما أتاح تعزيز 
االتصاالت مع املشــاركني في 
االتفــاق العاملي لألمم املتحدة 

والشبكات احمللية.
وتابعت اجلمعة: لقد وصلت 
استدامة الشركات إلى االجتاه 
الســائد، جنبا إلــى جنب مع 
دعوات أقوى من أي وقت مضى 

وحيدي لـ «األنباء»: الدوام املرن.. خطوة مميزة
آالء خليفة

اشاد عضو مجلس إدارة 
نقابــة العاملــني بالهيئــة 
العامة للشباب علي وحيدي 
بقرار مجلس ديوان اخلدمة 
املدنية تقسيم فترات العمل 

في اجلهات احلكومية
وقــال وحيــــدي فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان مثل هذه القرارات تؤدي 
الى تخفيف حالة االزدحام 

املروري مما يؤدي إلى تقليل 
نســبة احلوادث املرورية، 
ويعطي نتائج ومؤشرات 
جيدة في االجناز الوظيفي 
وجودة بيئة مميزة بالعمل 
وخاصة في شهر رمضان 
املبــارك أعــاده اهللا علينا 
وعليكــم باخليــر واليمن 

والبركات. 
وتابــع قائــال: وبهذه 
املناســبة باســمي واسم 
نقابـــــة  إدارة  مجلــس 

العاملــني بالهيئة العامة 
للشــباب نرفــع اســمى 
آيات التهاني والتبريكات 
للمقام الســامي لصاحب 
الشــيخ  الســمو األميــر 
نواف األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد واحلكومة الكويتية 
الرشيدة والشعب الكويتي 
بالهيئة  العاملني  وجميع 
العامة للشباب متمنني لهم 

دوام التوفيق والنجاح. علي وحيدي


