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محليات

ً
«البيئة» :حملة تنظيف «السالم» باتت ملتقى سنويا
أكدت العقاب أن «عملية
السالحف» تهدف إلى إرسال
رسالة بيئية تؤكد أهمية
الحفاظ على الموارد الطبيعية.

تعزيز العمل
التطوعي
ً
خصوصا في
مجال حماية
البيئة من
التلوث
العقاب

ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الكويتية لحماية البيئة وجدان
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاب ،إن حـ ـمـ ـل ــة ت ـن ـظ ـيــف
شــاطــئ ال ـســام بـعـنــوان "عملية
ً
السالحف" ،باتت ملتقى سنويا
ً
هادفا تسعى من خالله الجهات
ال ـم ـشــاركــة إل ــى تـسـلـيــط ال ـضــوء
على العمل البيئي بشقيه توعية
ً
وميدانيا.
وأضافت العقاب ،في تصريح
صحافي أمس ،بمناسبة مشاركة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي ح ـم ـل ــة تـنـظـيــف
ش ــاط ــئ الـ ـس ــام ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
الجمعية ا لـيــا بــا نـيــة أن مشاركة
ال ـج ـم ـع ـيــة فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـم ـلــة
يــأتــي م ــن مـنـطـلــق مـســؤولـيـتـهــا
المجتمعية الـهــادفــة إلــى تعزيز
ً
الـعـمــل الـتـطــوعــي خـصــوصــا في
مجال حماية البيئة من التلوث،
ً
مبينة أن الـحـمـلــة ت ـقــام سـنــويــا
بهدف إحياء العمل التطوعي.
وأوضحت أن عدد المتطوعين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن م ـ ــن ف ـ ـ ــرق ولـ ـج ــان
الجمعية وطالب المدارس يزداد
ً
عاما تلو اآلخر ،مؤكدة أن تنظيم
الحملة يهدف إلى إيصال رسالة
ب ـي ـئ ـي ــة ت ــؤك ــد أهـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى مـ ـ ــوارد ال ـب ـي ـئــة ونـظــافـتـهــا
مشددة على ضــرورة االستمرار

األحمد يتوسط عددا من المشاركين في حملة تنظيف شاطئ الشويخ
ف ــي تـنـظـيــم ال ـح ـمــات الـمـمــاثـلــة
ً
فــي الكويت حفاظا على النظام
اإليكولوجي.
وأع ـل ـنــت إدراج ه ــذا الـنـشــاط
ضمن برنامج المدارس الخضراء
بــالـجـمـعـيــة لـمـشــاركــة مــدرسـتــي
عيسى الحمد وأســرار القبندي،
ك ـم ــا أن ـ ــه س ـ ـيـ ــدرج فـ ــي الــوث ـي ـقــة
ال ـب ـي ـئ ـيــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة وال ـم ـع ـن ـيــة

 2000شخص شاركوا في «»RunQ8
تنظمها مؤسسة فوزية السلطان لدعم األطفال من ذوي االحتياجات
●

عادل سامي

ف ـ ــي ع ــامـ ـه ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ع ـلــى
ال ـتــوالــي ع ــادت م ـبــادرة RunQ8
ال ـخ ـيــريــة الــريــاض ـيــة األب ـ ــرز في
الـكــويــت الـتــي تنظمها مؤسسة
فوزية السلطان للتأهيل الصحي
بالتعاون مع الشريك المؤسس
ش ــرك ــة اج ـي ـل ـي ـتــي ،ون ـج ـحــت في
ح ـش ــد دع ـ ــم ه ــائ ــل م ــن مـخـتـلــف
أطياف المجتمع الكويتي.
و تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن 2000
م ـت ـســابــق ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي،
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــن ع ــن
تأييدهم ودعمهم لقضية األطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة.
وتـهــدف الـمـبــادرة الــى تعزيز
ال ــوع ــي وحـ ـش ــد ال ــدع ــم الـ ـم ــادي
والمعنوي لوحدة تقييم وتأهيل
الطفل التابعة لمؤسسة فوزية
السلطان للتأهيل الصحي غير
ال ــربـ ـحـ ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـخ ـت ــص ه ــذه
الوحدة بتقديم الرعاية الشاملة
والمتخصصة لألطفال من ذوي
الحاجات الخاصة.
وتقدم الوحدة برامج عالجية
متكاملة لمساعدة األطفال الذين
يعانون مختلف المشاكل التي
تشمل تأهيل اإلصابات البدنية،

جانب من المشاركين في مبادرة «»RunQ8
واضـ ـط ــراب ــات ال ـت ـط ــور وال ـن ـمــو،
واض ـط ــراب ــات الـلـغــة والـتـخــاطــب
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــع ،ومـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل الـ ـسـ ـل ــوك
وصـ ـع ــوب ــات ال ـت ـع ـل ــم ،وغ ـي ــره ــا
الكثير.
وي ــذه ــب ريـ ــع  RunQ8لــدعــم
وح ـ ـ ــدة ت ـق ـي ـيــم وت ــأهـ ـي ــل ال ـط ـفــل
وم ـس ــاع ــدت ـه ــا ع ـل ــى االس ـت ـم ــرار
في تقديم الرعاية المتخصصة
العالية الجودة لجميع األطفال

فــي المجتمع فــي الكويت ،ويتم
تـسـخـيــر أغ ـل ـب ـيــة ال ـم ـبــالــغ الـتــي
يـتــم جـمـعـهــا م ــن خ ــال RunQ8
ل ـم ـســاعــدة األطـ ـف ــال وال ـع ــائ ــات
الــذيــن فشلوا فــي الحصول على
الرعاية التي يحتاجونها ألسباب
م ــادي ــة ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال تــوفـيــر
ف ــرص ــة ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـع ــاج
ً
بتكلفة منخفضة او حتى مجانا
في بعض الحاالت.

بتوثيق أنشطة الشباب والناشئة
ً
البيئية فضال عن تضمينها في
برنامج (سفاري الشواطئ) ،الذي
أطلقته الجمعية للعام الدراسي
الحالي.
وأش ــادت الـعـقــاب بالمشاركة
الـ ــواس ـ ـعـ ــة سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن ال ـج ـه ــات
أو األف ـ ـ ــراد ،م ـش ـيــرة إل ــى حــرص
شــرطــة الـبـيـئــة وإدارة ال ـطــوارئ

الـطـبـيــة وغـيــرهــا مــن المجاميع
الـتـطــوعـيــة ع ـلــى إن ـج ــاح عملية
تنظيف الشواطئ التي انطلقت
ً
أخيرا بعنوان (عملية السالحف)
ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــإلـ ـق ــاء ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
مخاطر ا لـنـفــا يــات البالستيكية
عـلــى الـســاحــف الـبـحــريــة والـتــي
تشكل ضررا على الحياة الفطرية
بالبحار.

بن نخي :إدراج صيانة «المنقف»
ضمن خطة «األشغال»
استقبل نائب رئيس مجلس
إدارة ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـن ـقــف مـحـمــد
ً
الزمانان كال من :الوكيل المساعد
لـ ـش ــؤون ه ـنــدس ــة ال ـص ـي ــانــة فــي
وزارة األشغال العامة المهندس
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــن ن ـ ـ ـخـ ـ ــي ،والـ ــوك ـ ـيـ ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـن ـس ـي ــق
والمتابعة لمكتب الوزير حسين
العتيبي ،ومدير إدارة محافظة
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي ل ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة الـ ـ ـط ـ ــرق
والشبكات م .عايد العازمي.
من جانبه ،أكد الوكيل بن نخي
حرصه الشديد على كل ما يخدم

المواطنين والسكان في المنطقة،
خصوصا أن المنقف يوجد فيها
كثافة سكانية عالية ،وان جميع
مواضيع النقاش محض اهتمام
بالنسبة له.
وبـ ّـيــن بــن نـخــي ان ــه تــم إدراج
ص ـيــانــة مـنـطـقــة الـمـنـقــف ضمن
خ ـط ــة وزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة،
وان ــه تــم إدراج أع ـمــال الصيانة
ضمن احد عقود الوزارة الجاري
طــر حـهــا ،وستتم صيانة جميع
ال ـق ـطــع والـ ـط ــرق وتـنـفـيــذ ك ــل ما
يمكن ان يخدم المنطقة واألهالي.

انطالق الملتقى التوعوي األول
لمحافظة األحمدي
تحت رعاية محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد ،نظمت المحافظة
الملتقى التوعوي الترفيهي األول ،بمشاركة العديد من الجهات الرسمية
واألهلية المعنية بالصحة والسالمة البيئية ،وبدعم البنك التجاري
الكويتي ،وذلك في مجمع كويت ماجيك بمنطقة أبوحليفة.
ً
ً
وشهد الملتقى إقـبــاال الفـتــا ومشاركة واسـعــة مــن أهــالــي وقاطني
مناطق المحافظة ،خصوصا أن الـجـهــات الـمـشــاركــة قــدمــت خدمات
توعوية متنوعة مثل فحوص السكري والكوليسترول ،وضغط الدم،
ً
وهشاشة العظام ،إضافة إلى حملة التبرع بالدم التي شهدت إقباال
ً
كبيرا من الحضور.

«الملتقى الخيري» :الكويت عالمة بارزة في العمل اإلنساني
نظمت ندوة «عالقة المؤسسات اإلنسانية بالمجتمع»
●

محمد راشد

دعـ ـ ــت رئ ـي ـس ــة م ـج ـل ــس إدارة
جمعية ملتقى ا لـكــو يــت الخيري
د .فاطمة الــدويـســان إلــى تطوير
م ـهــارات األفـ ــراد المتطوعين في
ال ـمــؤس ـســات الـمـخـتـلـفــة؛ خـيــريــة
وتطوعية وإنسانية داخل الكويت
وخارجها ،مشيرة إلى أن الجمعية
تسعى لالرتقاء بالمجتمع بشكل
هادف ومحدد وواضح للجميع.

وقالت الدويسان خالل افتتاح
فعاليات ندوة "عالقة المؤسسات
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع" ،ال ـتــي
نـظـمـهــا م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت لـتـطــويــر
العمل اإلنساني التابع للجمعية،
إن الندوة تسلط الضوء على ثالث
ق ـضــايــا م ـه ـمــة ،تـكـمــن ف ــي عــاقــة
العمل اإلنساني بالجانب الفكري
وال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي ،وحـتــى
االق ـت ـص ــادي ،وم ـس ـتــوى الـعــاقــة
ب ـي ـن ـهــا ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن "ال ـع ـمــل

تأسيس  3فرق تطوعية
اختتمت الندوة بإعالن رئيس مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني د .نوري بشير ،أن «المجتمعين
طالبوا بتأسيس  3فرق تطوعية يترأسها المحاضرون الثالثة ،كل في مجاله ،ففي نطاق العمل بمركز
الكويت لتطوير العمل اإلنساني يترأس فريق تطوير العمل القانوني اإلنساني د .خالد الياقوت ،وفريق
تطوير العمل الثقافي الفكري اإلنساني يترأسه د .سامي العدواني ،فيما يترأس عبدالله المطوع فريق
العمل االقتصادي اإلنساني».
وأشــار إلى أن «المشاركين في الندوة أكــدوا ضــرورة تكثيف الطرح الثقافي والفكري ،إلثــراء العمل
اإلنساني ،الذي يعد المنطلق لبداية مشاريعه ،والتأكيد على أهمية البناء المؤسسي والتخصص في
مجال العمل اإلنساني ودور المؤسسات اإلنسانية في التعامل مع مشكالت المجتمع ،مثل التطرف
والتنمية والديمقراطية ،مع تأكيد دور المؤسسات اإلنسانية في بناء بيئة مجتمعية صحية تتحرك
في سبيل تحقيق رفاهية الفرد».

اإلنساني يجب أن يكون لــه خط
مـمـيــز عـلــى الـمـسـتــويـيــن الـفـكــري
والثقافي".
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال األم ـي ــن ال ـعــام
ل ـمــركــز ال ـك ــوي ــت ل ـت ـطــويــر الـعـمــل
اإلنساني بالجمعية جمال النامي،
إن هذا هو البرنامج الثاني لمركز
الكويت للتدريب اإلنساني ،وهو
أحد مشاريع الجمعية ،مؤكدا أن
"الكويت ،أميرا وحكومة وشعبا،
أصبحوا عالمة بارزة عالميا في
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي ،وصـ ــار لــزامــا
علينا المساهمة الثقافية في إثراء
وتطوير العمل اإلنساني ،وهذا ما
اهتمت به جمعية ملتقى الكويت
الخيري".

حماية الشباب
بدوره ،قال د .سامي العدواني،
إن العمل اإلنساني هو المجهود
الـحــركــي أو الــذهـنــي ال ــذي يبذله
اإلنسان ،من أجل تحصيل وإنتاج
م ــا يـ ـ ــؤدي إلـ ــى إشـ ـب ــاع ح ــاج ــات
مـلـحــة ل ــدى الـمـسـتـفـيــديــن ترتكز
على ثالثة عناصر؛ المنع والدفع
والرفع ،موضحا أن  29في المئة

مــن منح اللجنة الــدائـمــة ب ــوزارة
المالية الكويتية توجهت للتعليم
منذ عام  1991حتى  ،2015وهذا
م ــؤش ــر ع ـلــى دور ال ـع ـلــم وهــدفــه
لحماية الشباب ووقايتهم.
من جانبه ،قدم أستاذ القانون
الدولي العام والجنائي وحقوق
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت د .خ ــال ــد
الياقوت ،ورقة عمل بعنوان "دور
المؤسسات اإلنسانية بالمجتمع
ف ــي ال ـم ـج ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ــي" ،بـ َّـيــن
خ ــالـ ـه ــا "ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـف ــاع ــل ال ـ ــذي
تـقــوم بــه الـمــؤسـســات اإلنسانية
بالمجتمع ،بوقت الرخاء واألزمات
ال ـطــاح ـنــة ،ك ــال ـك ــوارث الطبيعية
والحروب األهلية والدولية".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ـم ـس ـت ـشــار
عبدالله ا لـمـطــوع ،أن المسميات
للمؤسسات اإلنسانية تتنوع ما
بين مؤسسات تطوعية ،وخيرية،
ومجتمع مــدنــي ،وأهـلـيــة ،وكلها
تـ ـص ــب ف ـ ــي خـ ــانـ ــة ال ـم ــؤس ـس ــات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـه ــدف
إل ــى ال ــرب ــح ،وتـسـعــى إل ــى تقديم
خــد مــة للمجتمع بـســا ئــر أطيافه
ومجاالته.

فريق «الربانيون» يدعو لتوحيد صفوف المسلمين
افتتح مؤتمر «المفهوم الصحيح ألهل السنة والجماعة»
اف ـت ـت ــح ف ــري ــق ال ــرب ــان ـي ــون ال ـت ـطــوعــي،
بالتعاون مع رافــد للبحوث والــدراســات،
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـ ـ ــذي حـ ـم ــل عـ ـن ــوان
"المفهوم الصحيح ألهل السنة والجماعة
وأث ــره فــي الــوقــايــة مــن الغلو والـتـطــرف"،
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـحـ ـض ــور ك ــوكـ ـب ــة م ـ ــن ال ـع ـل ـم ــاء
والمشايخ من مختلف دول العالم ،تحت
رعــايــة محافظ الـفــروانـيــة الشيخ فيصل
المالك.

مــن جــانـبــه ،ق ــال مفتي ع ــام جمهورية
موريتانيا ورئيس المؤتمر الشيخ أحمد
المرابط إن "الخالف الذي نراه اليوم بين
أبناء هذه األمة هو ما أخبرنا عنه النبي
صـلــى الـلــه عليه وس ـلــم ،ول ـهــذا علينا أن
نوحد الصفوف ،ونتكاتف بالعودة إلى
ما جــاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
في سنته".
وأض ـ ــاف ال ـم ــراب ــط أن "هـ ــذا االج ـت ـمــاع

يأتي إلصالح ما أميت وأفسد من المفهوم
الصحيح للسنة والجماعة ،فكل الشكر
للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهادف،
وال ـش ـك ــر م ــوص ــول إلـ ــى وزارة األوقـ ـ ــاف
والـشــؤون اإلسالمية فــي هــذا البلد الــذي
نسأل الله أن يديم األمن واألمان على أهله
الذين كانوا واليزالون داعمين ومحافظين
على أهل السنة والجماعة".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ذك ـ ـ ــر أس ـ ـت ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــة

اإلســامـيــة وال ـمــدرس فــي الـحــرم النبوي
الشريف د .صالح السحيمي ان "الواجب
علينا أن نسلك الطريق الــذي ســار عليه
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من
بعده ،خصوصا أننا نعيش زمنا تكالب
فيه أعداء اإلسالم على هذا الدين ،وعلينا
أن نتكاتف ونتعاضد فيما بيننا ،حتى
نبين للناس الطريق القويم حتى يتبعوه
ويبتعدوا عن الطريق الخاطئ".

