
هنأ مركز الكويت لتوثيق 
العمل اإلنساني “فنار” أبناء 
الكويت الفائزين في تصنيف 
الشخصيات العربية األكثر 
تأثيراً في املسؤولية املجتمعية 
لعام 2020 في نسخته الثانية 
والذي تنظمه الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية، وحل 
في مقدمة التصنيف ضمن الفئة 
الفخرية )قــادة كـبــار... في 
سجل اخلالديــن( سمو أمير 
الكويت الراحل الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح- رحمه 
الله وطيب ثراه، باإلضافة إلى 
11 شخصية كويتية ضمن فئات 

التصنيف األخرى.
وقــال رئيس مركز “فنار” 
د. خالد الشطي بهذه املناسبة: 
إن هذا التصنيف إضافة جديدة 
تسجل باسم الكويت في سجل 
العمل اإلنساني الذي ُجبل عليه 
أهل الكويت منذ القدم، وعرفوه 
وتوارثوه األبناء واألحفاد من 
اآلباء واألجــداد، حتى استحقت 
الكويت تسميتها من قبل األمم 
املتحدة في 2014/9/9 مبركز 
العمل اإلنــســانــي، ومنح سمو 
أميرها الراحل- رحمه الله لقب 

قائد العمل اإلنساني.
ــــاف الــشــطــي، أن هــذا  وأض
التصنيف يسطر ملــســة وفــاء 
ألبناء املنطقة العربية وعلى 
ــاء ملا  رأســهــم أبــنــاء الكويت وف
يبذلوه من جهود طيبة لتبقى 
أعمالهم خالدة في سجل التاريخ، 
لتحفيز املبدعني مــن أصحاب 
العطاءات املتعددة وتقديرهم 

عبر معايير احترافية.
وأكــد أن دولــة الكويت غنية 
مبــواردهــا البشرية املسؤولة 

جتاه مجتمعاتها وأوطانها من 
أصــحــاب الــعــطــاءات واأليـــادي 
البيضاء الــذيــن بــذلــوا الغالي 
ــاد  ــع ــس مـــن أجــــل إس ــي ــف ــن وال
البشرية وتقدمي كل ما من شأنه 
أن يعيد اللحمة وينشر السالم 
بـــني شــعــوب األرض قــاطــبــة 
حيث ال فقر وال جوع وال تشرد، 
الفتا إلى أن جتربة تعامل أهل 
الكويت مع أزمة جائحة كورونا 
املــســتــجــد أثــبــتــت أن الــتــطــوع 
واملتطوعني هم الثروة احلقيقية 
للكويت التي لــم تنس دورهــا 
اإلنساني، فقدمت مساعداتها في 
الشرق والغرب رغــم الظروف 
ــرب  اخلــاصــة باجلائحة، وُض
بجهودها املثل فــجــاءت حملة 
فزعة للكويت لتجمع أكثر من 
9،169 مليون دينار خالل يوم 
واحــد ملساعدة املتضررين من 

اجلائحة العاملية.
جــديــر بــالــذكــر أن الشبكة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
اختارت الفائزين في تصنيف 

الشخصيات العربية األكثر 
تأثيراً في املسؤولية املجتمعية 
لعام 2020 في نسخته الثانية 
وحــل فــي التصنيف 12 فائزا 
ــة الكويت ضمن فئات  مــن دول
ــي  ــفــة، وف ــل الــتــصــنــيــف املــخــت
مقدمتهم سمو أمــيــر الكويت 
الــراحــل الشيخ صباح األحمد 
“طيب الله ثراه”، وفــي الفئة 
الشرفية فاز الشيخ فواز اخلالد  
ــدي،  ــم مــحــافــظ مــحــافــظــة األح
والشيخة سهيلة سالم الصباح 
ــي للمسؤولية  ــدول السفير ال
املجتمعية، والدكتور بدر مال 
الله املدير العام للمعهد العربي 
للتخطيط، الــســفــيــر الــدولــي 
للمسؤولية املجتمعية، وفي فئة 
احملترفني فاز كال من د. ابتسام 
القعود رئيسة املنظمة الدولية 
لتمكني املرأة وبناء القدرات، ود. 
نبيل العون مدير عــام ونائب 
رئــيــس مجلس إدارة جمعية 
الــســالم لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
ــن  ــم ــدالــرح ــب ـــة، وع ـــري ـــي واخل
عبدالعزيز املطوع نائب رئيس 
الــهــيــئــة اخلــيــريــة اإلســالمــيــة 
العاملية، ود. شهاب العثمان 
رئيس مجلس االدارة واملدير 
ـــاز املتفوق  الــعــام ملعهد االجن
للتدريب األهلي واالستشارات 
االداريــة واالقتصادية واملالية، 
ود. أماني الطبطبائي مدير إدارة 
رعاية املسنني بوزارة الشؤون 
االجتماعية - خبير ومستشار 
في املدينة الرقمية لكبار السن 
في الــدول العربية، واملستشار 
ـــــؤاد بـــوشـــهـــري مــســتــشــار  ف
متخصص فــي إستراتيجيات 
ـــدي بــرنــامــج االمم  ــتــطــوع ل ال

.UNDP املتحدة االمنائي

 حتت رعاية محافظ األحمدي 
الشيخ فــواز اخلالد ، تبدأ مساء 
الــيــوم “الثالثاء”، عبر منصة 
زووم اإللــكــتــرونــيــة فعاليات 
امللتقى الثقافي األول “األحمدي 
عــن بعد” ، الــذي تنظمه إدارة 
املكتب الفني باحملافظة وعــدد 
من املبادرين ومبشاركة عدد من 
الكفاءات الوطنية في مجاالت 
متعددة، حيث تستمر فعاليات 
امللتقى على مدى ثالثة أيام، بدعم 
مــن البنك الــتــجــاري الكويتي، 
ضمن أنشطة وبــرامــج مشروع 
محافظة االحمدي التنموي بعيد 
ــدى “محافظتي أجمل” الذي  امل
اطلقته احملافظة في أبريل 2015، 
ويأتي كثمرة الشراكات الناجحة 
ــاون الــبــنــاء للمحافظة  ــع ــت وال
مــع طيف املــؤســســات الرسمية 
واألهلية والتطوعية واخلاصة 

واملبادرين على إمتداد مناطقها.

وتبدأ أولــى فعاليات امللتقى 
ــف من  ــص ــن فـــي الــســادســة وال
مساء اليوم مبحاضرة بعنوان 
وتطلعات”  رؤى  “التعليم 
ــي والــتــربــوي  ــالم يطرحها اإلع
محمد الــســدانــي، يعقبها لقاء 
بعنوان “في بيتنا قائد” للدكتور 
فالح العجمي مدير االدارة مبكتب 
ــة لــشــؤون مجلس  ــدول وزيـــر ال

االمـــة وعــضــو جلنة التخطيط 
االستراتيجي ومتابعة األداء.

وفي اليوم الثاني، يستضيف 
امللتقى الدكتور احمد عبد امللك 
ليتحدث عــن “تطعيم كورونا 
بني احلقيقة واإلشاعة”، يعقبه 
ــل العسق األستاذ  الدكتور وائ
بجامعة الكويت فــي محاضرة 

بعنوان “عالج نفسك بنفسك”. 
وفــي الــيــوم الثالث واألخير 
ــام امللتقى ســوف يتحدث  مــن أي
اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف 
ـــؤون االســالمــيــة نــايــف  ـــش وال
الشرهان في محاضرة بعنوان 
“يقيني يقيني” ، ثم الدكتورة 
فــاطــمــة بــوفــتــني ولـــقـــاء حــول 
“القيادات الشابة”. وقد وجهت 
محافظة األحمدي الدعوة لذوي 
اإلختصاص واإلهتمام للمشاركة 
واملتابعة واإلثراء لفعاليات على 

مدى أيامه الثالث .
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مركز »فنار« يهنئ أبناء الكويت الفائزين 
بتصنيف الشخصيات العربية األكثر تأثيرًا 

2020 في املسؤولية املجتمعية لعام 

د. خالد الشطي

محافظة »األحمدي« تطلق اليوم فعاليات 
امللتقى الثقافي األول »األحمدي عن بعد« 

“عن بعد” فعاليات ملتقى األحمدي 
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أكد رئيس مجلس اإلدارة 
ــام الهيئة العامة  ومــديــر ع
ــخ عــبــدالــلــه  ــي ــش لــلــبــيــئــة ال
األحمد، دور وأهمية الطاقة 
البديلة منتظمة اإلمدادات في 
توفير مستقبل أكثر استدامة 

للجميع.
وقــــال الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
األحمد في كلمة له بافتتاح 
مــؤمتــر )الــطــاقــة املــتــجــددة 
والتنمية املستدامة( أمس، 
ـــــذي نــظــمــتــه اجلــمــعــيــة  ال
اجلــغــرافــيــة الكويتية عبر 
بــرنــامــج “زووم”: إن هذه 
الفعالية هدفها تسليط الضوء 
على دور الطاقة املستدامة 
وتوفيرها للجميع مع تعزيز 
ودعم سبل الوصول اليها في 
املستقبل بأسعار معقولة في 

ظل ظهور جائحة )كورونا(.
وأوضح أن أزمة )كورونا( 
ــا الصحية  ــاره احلالية وآث
واالقتصادية واالجتماعية 
املباشرة أثرت نوعاً ما على 
ــرار أســــواق الــطــاقــة  ــق ــت اس
ــا فيها الطاقة  الــعــاملــيــة مب
النظيفة واملــتــجــددة نتيجة 
تراجع الطلب على االستهالك 

وتأثر قطاع الطيران العاملي.
وأضـــاف أن “التحديات 
املباشرة التي أحدثها الوباء 

ــم ولـــن تثبط عــزمــنــا على  ل
املضي قدما في جهودنا في 
مــجــال استكشاف مجموعة 
متنوعة من اخليارات لضمان 
ــــــدادات مستقرة  تــوفــيــر إم
وغير منقطعة لطاقة الرياح 
والطاقة الشمسية واملائية 
واحلرارية األرضية والبحرية 
والــطــاقــة احليوية”. وأكــد 
ضرورة سعي اجلميع إلعادة 
ــع  حتــديــد األولـــويـــات ووض
البيئة والصحة وحياة البشر 
فــي املقدمة وحتقيق نهضة 
بيئية شــامــلــة تــغــيــر وجــه 
العالم خصوصاً فــي أمنــاط 
االستهالك والتوعية مبا يعيد 

التوازن للمنظومة الطبيعية.

قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات الدكتور عبدالله معرفي: إن عملية توزيع الشقق 
احلكومية في مدينة جابر األحمد السكنية ستبدأ مطلع 

فبراير املقبل.
وأضــاف الوزير معرفي في تصريح صحفي، أنه أوعز 
ملسؤولي املؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاعاتها في 
اجتماع قيادات املؤسسة الــذي عقد صباح أمــس، بوضع 
برنامج زمني لتوزيع شقق مدينة جابر األحــمــد على 

املواطنني أصحاب التخصيص.
وأوضح أن اإلعالن لالستدعاء سيكون يوم األربعاء 3 

فبراير املقبل وأول قرعة ستكون يوم 10 فبراير.
وذكر أن القطاعات ذات االختصاص باملؤسسة تعمل على 
قدم وساق من أجل املباشرة بسرعة تنفيذ اخلطة واجلدول 
الزمني لعملية توزيع الشقق احلكومية باملشروع والتي 
سيستفيد منها نحو 350 أســرة كويتية حالياً، وذلــك مبا 

يتناسب مع االشتراطات الصحية.

األحمد: أزمة »كورونا« أثرت على استقرار أسواق الطاقة العاملية 

»البيئة« تؤكد دور الطاقة البديلة املنتظمة 
لتوفير مستقبل أكثر استدامة

الشيخ عبدالله األحمد خالل افتتاح املؤمتر

وزير اإلسكان: بدء توزيع شقق مدينة 
»جابر األحمد« مطلع فبراير املقبل

د. عبدالله معرفي

»اجلمارك« تؤكد أهمية توحيد املقاييس 
واللوائح بني اجلهات ذات العالقة

أكــد املــديــر الــعــام لــــالدارة الــعــامــة للجمارك 
املستشار جمال اجلالوي أهمية توحيد املقاييس 
واللوائح بني اجلهات ذات العالقة بالعمل اجلمركي 

السيما هيئة التقييس والهيئة العامة للبيئة.
جــاء ذلــك في كلمة للجالوي خــالل مشاركته 
باالجتماع الثاني لـــوزراء التجارة مــع مديري 
اجلمارك بدول مجلس التعاون اخلليجي ملناقشة 
موضوع التجارة البينية بني دول املجلس امس 
عبر تقنية االتصال املرئي )أون الين( وفق بيان 

صادر عن )اجلمارك( أمس.

وأشار اجلالوي إلى أهمية إصدار شهادة خاصة 
بكل جهة تعنى بالعمل اجلمركي للعمل على تنقل 
السلع بسرعة وانسيابية بني املنافذ البينية دون 
احلاجة ألخذ موافقات مرة أخرى بجهة املقصد من 

اجلهات ذات العالقة بالقيود غير اجلمركية.
وذكر البيان أن االجتماع تطرق إلى عدة بنود 
منها تباين العديد من األنظمة التجارية فيما 
بني دول املجلس وعــدم تطبيق إلزامية الوكالة 
التجارية على حركة انسياب السلع بني دول 

اخلليج.

ــاع املــــوارد  ــط ــس ق ــي قـــال رئ
ـــالم  ــات الــعــامــة واإلع ــالق ــع وال
بجمعية النجاة اخليرية عمر 
الثويني: قامت اجلمعية بدعم 
األمانة العامة لأوقاف بتوزيع 
سجادات الصالة البالستكية” 
ــل  الرول” عــلــى املــســاجــد داخ
ــتــي اســتــفــاد منها  الــكــويــت وال

مليون مصلي.  
وأوضــــح أن هـــذا املــشــروع 
تنفذه النجاة اخليرية انطالقاً 
ــن دورهــــا املجتمعي الــرائــد  م
الـــذي تــقــوم بــه داخـــل الكويت 
إذ يساهم املــشــروع في تفعيل 
تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
التي أوصت بها وزارتي الصحة 
واألوقاف جموع املصلني والتي 
من شانها أن تساهم بشكل فعال 
ــد مــن انــتــشــار فيروس  فــي احل
ــر الــثــويــنــي  ــب ــت ـــا. واع ـــورون ك
املشروع بديال طارئاً لنسيان 

املصلي لسجادته.

وقال الثويني: رغم حتديات 
اجلائحة إال أن مساجد الكويت 
ــد متــتــلــئ بجموع  ــم ــه احل ــل ول
املصليني من شتى اجلنسيات، 
وحــرصــاً مــنــا عــلــى حمايتهم 
مــن أضـــرار انتشار الفيروس 
ــع ســجــادات الــصــالة  ــوزي مت ت
الــبــالســتــكــيــة فــي الــعــديــد من 
املساجد وبشتى مناطق الكويت. 
والتي تستخدم ملرة واحدة فقط. 

ــثــويــنــي “أمانة  وشــكــر ال
األوقاف” على دعمها املميز 
ألنشطة ومــشــاريــع اجلمعية 
مؤكداً أن هذا التعاون والتكامل 
بــني النجاة اخليرية واألمــانــة 
العامة لــأوقــاف ساهم بشكل 
ــال فــي تنفيذ الــعــديــد من  ــع ف
املــشــاريــع اخلــيــريــة الــتــي كان 
لها آثــراً ملموساً  لدى شريحة 

املستفيدين.

ينفذ بدعم أمانة األوقاف

»النجاة اخليرية«: مليون مصلي 
استفاد من مشروع سجادات الصالة

الثويني يشرف على املشروع

وجه محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، إلــى “إعادة التيار الكهربائي 
لـ )ســوق الصفافير( في منطقة شرق 
الصناعية بعد التأكد من إزالــة جميع 
املخالفات”، كاشفاً عن “مشروع جديد 
لتطوير السوق واحملافظة على طابعه 
التراثي توجد مخططاته حالياً لدى 

وزارة الدولة لشؤون البلدية”.
ــٍح صحفي  ــري ــص  جـــاء ذلـــك فـــي ت
للمحافظ اخلــالــد، على هامش جولته 
ــوق الصفافير( في  امليدانية على )س
ــك ضمن  منطقة شــرق الصناعية، وذل
جهوده ملتابعة إزالــة مخالفات السوق 
حلظًة بلحظٍة بعد قطع التيار الكهربائي 
عنه ومخالفة جميع محالته األسبوع 
ـــاع السوق  ــي، حيث تفقد أوض ــاض امل
وملس عن قرب القضاء التام على هذه 
املخالفات، وذلك بحضور كل من مدير 
عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكرمي 
تقي، ونائب رئيس قوة اإلطفاء العام 

لقطاع الــوقــايــة الــلــواء خالد عبدالله 
فهد، إلى جانب نائب مدير عام البلدية 
لــشــؤون قــطــاع محافظتي العاصمة 
ــدس فــيــصــل صــادق  ــن ــه ـــراء امل ـــه واجل
اجلمعة، ونــائــب املــديــر الــعــام لقطاع 
املواصفات واخلدمات في الهيئة العامة 
للصناعة محمد العدواني، ورئيس قسم 
اإلخطارات في احملافظة في قوة اإلطفاء 
العام املقدم علي بن حيدر، باإلضافة 
إلى رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية 
احملافظة زيــد العنزي، وممثل وزارة 

الكهرباء واملاء املهندس أحمد الشمري.
ــح اخلالد أن “الهيئة العامة  وأوض
للصناعة ستقوم بــاإلجــراءات الفعلية 
ــروع عــقــب اســتــالم  ــش بــشــأن تنفيذ امل
مخططاته من قبل وزارة الدولة لشؤون 
البلدية”، مبيناً أن “هذا املشروع سيكون 
مبثابة معلماً تراثياً في منطقة شرق 

الصناعية”.
ـــى “جميع اجلــهــات املعنية  وأوص

مبواصلة متابعة أوضاع كافة احملالت 
ـــورش فــي الــســوق للحيلولة دون  وال
عودة أية مخالفات مستقبالً، باإلضافة 
إلى موافاته بتقارير دورية عن حالته”، 
مشددا على “ضرورة تطبيق إجــراءات 
ــالت  ــي جميع احمل ـــن والــســالمــة ف األم
والورش في السوق مبا يضمن منع أية 

أخطار أو كوراث مستقبلية”.
ــد، خــالل  ــال ــظ اخل ــاف وقـــد تــابــع احمل
اجلولة إزالــة مخالفات محالت وورش 
الــســوق املتعلقة مبــخــازن اإلطـــارات 
والزيوت واألخشاب، إلى جانب معاجلة 
مشكالت سلندرات الغاز واملواد سريعة 
االشتعال، باإلضافة إلى منع استغالل 
أســطــح أبنية احملـــالت فــي ممــارســات 

تتسبب في الكثير من املخاطر.
كما حــرص، على متابعة اإلجــراءات 
ــفــات تسكير  ـــــة مــخــال ـــة إلزال ـــالزم ال
واســتــغــالل مــحــالت الــســوق للممرات 
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــة، ب ــاص ــي أنــشــطــة خ ف

تطبيق اإلجراءات الكفيلة مبنع احملالت 
مــن ممــارســة أنشطة غير مــذكــورة في 

التراخيص املمنوحة لها.
من جهة أخــرى، فقد استقبل محافظ 
العاصمة الشيخ طالل اخلالد أمس، في 
مكتبه بــديــوان عــام احملافظة، سفيرة 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة لدى 
البالد آن كلير لوجندر، وذلك مبناسبة 
توليها ملهام منصبها اجلديد كسفيرة 

لبالدها في دولة الكويت. 
وقد تبادل الطرفان األحاديث الودية 
وبحثا القضايا ذات االهتمام املشترك 
بــني اجلانبني وسبل تطوير التعاون 

املتبادل آلفاق أرحب.
مــن جانبه، رحــب احملــافــظ اخلالد، 
ــاون الــثــنــائــي مع  ــع ــت “بدفع أُطــــر ال
اجلــمــهــوريــة الفرنسية على مختلف 
املستويات”، آمــاًل “للسفيرة لوجندر، 
املــزيــد مــن التوفيق والــســداد فــي مهام 

عملها اجلديد”.

بحث مع  السفيرة الفرنسية العالقات املشتركة

محافظ العاصمة: مشروع لتطوير »سوق 
الصفافير« واحملافظة على طابعه التراثي 

الشيخ طالل اخلالد يستقبل السفيرة الفرنسية

الشيخ فواز اخلالد

محافظ العاصمة خالل جولته امليدانية على سوق الصفافير

جانب من املؤمتر عبر برنامج »زووم«


