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األحمد :الكويت حريصة على بناء مستقبل مستدام للجميع وتعزيز العمل املشترك

«البيئة» تنظم الورشة الوطنية لتعزيز مشاركة الكويت في االتفاقيات البيئية

الشيخ عبد الله األحمد

أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة
للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ
عبدالله األحمد أمس اخلميس التزام
الكويت بكل واجباتها جتاه القوانني
وامل��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات البيئية
الدولية متعددة األطراف.
وق��ال الشيخ عبدالله األحمد في
الكلمة االفتتاحية للورشة الوطنية
ل��ت��ع��زي��ز م���ش���ارك���ة ال���ك���وي���ت في
االتفاقيات البيئية إن ه��ذه الورشة
التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع
املكتب اإلقليمي لغرب اسيا لبرنامج
األمم املتحدة للبيئة تساهم بتعزيز
ال��ق��درات الذاتية ف��ي مجال تطبيق
اخلطط الوطنية.
وأض��اف أن ال��ورش��ة تؤكد سعي
الهيئة املتواصل إلى تطوير وتفعيل
التعاون مع منظمات األمم املتحدة
ودول العالم من أجل حتقيق مستقبل
بيئي ق��ائ��م على تنفيذ االتفاقيات
الدولية املعنية بالبيئة.
وذكر أن الكويت حريصة على بناء
مستقبل مستدام للجميع وتعزيز
العمل املشترك لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة مبا فيها البعد البيئي.
وأف��اد بأن االستراتيجية البيئية
للدولة اشتملت على برنامج طموح
يهدف إلى تفعيل التعاون مع برنامج
األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية
متعددة األط��راف وتدعو ال��ى إيجاد
ال��ي��ات مناسبة ل��زي��ادة ال��ت��آزر بني
اجلميع .من جانبه قال األم�ين العام
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
باإلنابة بدر الرفاعي في كلمة مماثلة

بدر الرفاعي

ان االم��ان��ة العامة للتخطيط تدرك
أهمية الوضع البيئي واحملافظة عليه.
وأش��ار الرفاعي الى سعي االمانة
لتحقيق ركائز خطة التنمية في اطار
السعي الدائم لتحقيق رؤية سمو امير
البالد الشيخ صباح األحمد جلعل
الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا في
ظل بيئة جاذبة لالستثمار يكون فيها
القطاع اخلاص قائدا للتنمية.
وذك�����ر أن اخل���ط���ة اإلمن��ائ��ي��ة
متوسطة األج���ل (2016/2015
  )2020/2019أول����ت كفالةاالس��ت��دام��ة البيئية اهتماما خاصا
وحددت مجموعة اهداف منها وضع
رؤي���ة ملعاجلة وحت��س�ين األوض���اع
البيئية.
وقال :إن من االهداف احلفاظ على
سالمة البيئة الهوائية والبحرية
واع��ادة تأهيل منظوماتها وحماية
التنوع اإلح��ي��ائ��ي والبيئة البرية
وحت��س�ين ك��ف��اءة إدارة ال��ن��ف��اي��ات
إض��اف��ة إل��ى بناء وتطوير ال��ق��درات
الوطنية في مجال البيئة .وأضاف أن
اخلطة وضعت حزمة من السياسات
لتحقيق األه��داف منها إع��داد وتنفيذ
استراتيجية بيئية تتضمن إجراءات
وم���ش���روع���ات م���ح���ددة مل��ع��اجل��ة
ك��اف��ة االخ��ت�لاالت البيئية احلالية
واملستقبلية مبشاركة القطاع اخلاص
ومنظمات املجتمع املدني.
وذكر أن اخلطط السنوية حددت
ع��ددا من الركائز التنموية لتحقيق
رؤي���ة الكويت  2035منها ركيزة
(بيئة معيشية مستدامة) والتي تعنى

احتفاء باليوم العاملي للحياة الفطرية
ً

هيئة البيئة وجمعية «البيئة»
تطلقان إصدار ًا خاص ًا بالطيور
تزامن ًا مع حملة «خلوها تعبر»
أطلقت اجلمعية الكويتية
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة والهيئة
العامة للبيئة بالتعاون مع
ال��ص��ن��دوق ال��دول��ي للرفق
ب��احل��ي��وان إص����دارا علميا
خ��اص��ا ب��ال��ط��ي��ور اح��ت��ف��اء
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للحياة
الفطرية بالتزامن مع حملة
(خلوها تعبر).
وق���ال���ت األم��ي��ن ال��ع��ام
للجمعية جنان ب��ه��زاد في
ت���ص���ري���ح ص��ح��ف��ي أم���س
اخلميس إن الهيئة واجلمعية
تبنتا اص��دار (دعوها حتلق
بسالم) عن الطيور في لبنان
للدكتور عبدالهادي العوفي
واصدرتا النسخة الكويتية جنان بهزاد
(خ��ل��وه��ا ت��ع��ب��ر) ف��ي إط��ار
منهج تعليمي مبسط.
وأضافت بهزاد أن اإلص��دار مت تقييمه وتدقيقه من الصندوق
واالحتاد الدولي حلماية الطبيعة واملجلس العاملي للطيور واعتمد
على الدليل احلقلي لطيور الكويت واخلبير العاملي في التنوع
االح��ي��ائ��ي ال��دك��ت��ور محمد ش��ب��راق وم��ن تصوير عضو اجلمعية
عبدالعزيز اليوسف.
وأوضحت أن اإلص��دار يتضمن عناوين وحصصا تعليمية عن
الطيور وشرحا تشريحيا ألجسامها وطرقها في الطيران وهجرتها
ومساراتها مؤكدة ان اإلص���دار ث��ري عن (الكويت جنة الطيور)
واحتضانها ل 416نوعا.
وأف��ادت بأن االص��دار استند إلى مصادر علمية عدة منها الدليل
احلقلي لطيور الكويت ال��ذي أصدرته اجلمعية عام  2012مبينة
ان ابرز مواسم العبور موسما الهجرة السنوية املعروفة بالهجرة
اخلريفية والهجرة الربيعية بسبب موقع الكويت اجلغرافي الذي
يعتبر معبرا رئيسيا ونقطة حساسة ومنفذا وحيدا للطيور املهاجرة.
وأوضحت بهزاد ان الطيور تأتي في الربيع من فبراير حتى بداية
مايو في رحلة من اجلنوب إلى الشمال ومن أبرزها طيور العقبان
واملغردات والصرد.
وقالت إن الطيور التي تعبر الكويت في اخلريف وتتركز مشاهدتها
من منتصف أغسطس حتى يناير أبرزها طيور الفالمنغو والعقبان
والنسور واللوهه وبعض أنواع البط.
وذكرت ان الكتيب قدم عرضا ملهددات الطيور ومواد قانون حماية
البيئة املعني بالتنوع االحيائي كما عرض ل 18طريقة ملساعدة
الطيور وتناول مجموعات الطيور التي تعيش في البالد مع عرض
مصور لكل مجموعة وهي (اخلواضة واملائية واملقيمة واملعششة
واملهاجرة وطيور املناطق املشجرة) باالسم العربي واألجنبي
والعلمي.

د .عبد احلميد حداد

ال� � � ��رف� � � ��اع� � � ��ي :اخل � � �ط � � ��ة اإلمن � ��ائ� � �ي � ��ة
م �ت��وس �ط��ة األج � ��ل (2016/2015
  )2020/2019أول � � ��ت ك �ف��ال��ةاالس� �ت ��دام ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة اه �ت �م ��ام � ًا خ��اص � ًا
ح� � � ��داد :ال� �ك ��وي ��ت ان� �ض� �م ��ت وص ��ادق ��ت
ع �ل��ى ن �ح��و  40ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ئ�ي��ة دول �ي��ة
جانب من احلضور

بترشيد استهالك امل��وارد الطبيعية
وخفض نسب التلوث ألقل حد ممكن
مبينا انه مت وضعها بدءا من اخلطة
السنوية ( )2018-2017وان العمل
ال يزال جاريا بها حتى اآلن.
وأفاد بأنه مت تضمني هذه الركيزة
في خطة التنمية السنوية احلالية
( 15 )2019-2018مشروعا منها
اربعة مشروعات استراتيجية وهي
مجمع ال��ش��ق��اي��ا للطاقة امل��ت��ج��ددة
ومعاجلة النفايات البلدية الصلبة
في (كبد) وتنفيذ وتوسعة محطة أم

الهيمان واألعمال املكملة لها ومدينة
املطالع السكنية.
ب��دوره قال نائب املدير اإلقليمي
للبرنامج  -مكتب غرب آسيا الدكتور
عبداحلميد حداد ان هذه الورشة تأتي
ضمن سياق أح��د املشاريع البيئية
الهامة التي تنفذها الهيئة والبرنامج
الفتا إلى أن املشروع يتطرق إلى دعم
جهود الكويت في تنفيذ االتفاقيات
البيئية الدولية متعددة األط��راف.
وأض���اف ح��داد أن هناك نحو 700
اتفاقية بيئية متعددة االط��راف على

مستوى ال��ع��ال��م صنفها البرنامج
ف��ي س��ت م��ج��م��وع��ات وه���ي التنوع
احل��ي��وي والكيماويات والنفايات
واملناخ والغالف اجلوي واحلوكمة
البيئية واالرض وال��زراع��ة واملياه
العذبة والبحرية.
وأشار إلى سمو أهداف االتفاقيات
التي تهدف الى احلفاظ على البيئة
وحقوق ال��دول في امل���وارد وحماية
االنسان واملمتلكات مبينا ان الكويت
ان��ض��م��ت وص��ادق��ت ع��ل��ى ن��ح��و 40
اتفاقية بيئية دولية.

وافاد بأن هذه االتفاقيات تتطلب
ك��ح��د ادن���ى اي��ج��اد اط���ر مؤسسية
وخطط عمل وبيانات لتمكني الدولة
م��ن االب�ل�اغ ع��ن م��دى التقدم احمل��رز
في تنفيذ تلك االتفاقيات واملشاركة
الفعالة مع االطراف االخرى لتحقيق
اهداف االتفاقية.
وذك���ر ان امل��ش��روع املشترك بني
اجل��ان��ب�ين ح���ول (اخل��ط��ة الوطنية
للتكيف مع اثار تغير املناخ ووثيقة
تعزيز مشاركة الكويت في االتفاقيات
متعددة االط��راف) تكمن اهميته في
ايجاد طرق وادوات لتعزيز التآزر
او التكامل في تنفيذ هذه االتفاقيات
لتوفير اجلهد واملال.
وبني أن املشروع ركز في مرحلته
االولى على تعزيز التازر لالتفاقيات

ال��دول��ي��ة ال��ث�لاث االك��ث��ر ش��م��وال من
ناحية القضايا البيئية وهي اتفاقيات
ال��ت��ن��وع احل���ي���وي وت��غ��ي��ر امل��ن��اخ
ومكافحة التصحر.
وق��ال :إن اب��رز نتائج وتوصيات
املشروع التآزر بني االتفاقيات ووضع
خطة عمل خاصة بالتكيف مع تغير
املناخ واستخدام تقنية ()mapx
الستعراض مؤشرات التنوع احليوي
ح��س��ب معطيات ات��ف��اق��ي��ة التنوع
احليوي .واكد ان الكويت بذلت مزيدا
من اجلهود لتنفيذ التزاماتها نحو
تلك االتفاقيات وقدمت اكثر من 12
تقريرا حول االتفاقيات املشاركة بها
ووضعت  49قانونا والئحة تنفيذية
على املستوى الوطني لتعزيز تنفيذ
تلك االتفاقيات.

خالل افتتاح معرض ومؤمتر جمعية علم النفس في الشرق األوسط السنوي الثالث

رضا :قانون الصحة النفسية يضيف الكثير إلى املنظومة الصحية
أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى
رضا أمس اخلميس أن القانون اجلديد للصحة
النفسية ورع��اي��ة امل��ري��ض ال���ذي مت إق���راره
أخيرا من شأنه أن يضيف الكثير إلى املنظومة
الصحية في البالد وحقوق املرضى.
وق��ال رض��ا في كلمته االفتتاحية ملعرض
ومؤمتر جمعية علم النفس في الشرق األوسط
السنوي الثالث املقام برعاية سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء إن املؤمتر يعقد
بالتزامن مع ص��دور قانون الصحة النفسية
الذي يسعى ملجابهة التحديات التي تواجه هذا
التخصص.
وأض���اف أن القانون يعنى كذلك بتعزيز
ق���درات املنظومة الصحية لتقدمي الرعاية
املتكافئة ال��ت��ي ت��راع��ي احتياجات املرضى
واملرتكزة على أحدث األدلة العلمية مما يتوافق
مع معايير حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية.
من جانبها قالت رئيسة جمعية علم النفس
الدكتورة ج��وان هاندز إن ه��ذا املؤمتر الذي
يستمر إلى  16مارس اجلاري يأتي ليكمل عمل
السنوات السابقة في نشر الثقافة النفسية
والتوعية بالصحة العقلية.
وأض��اف��ت ه��ان��دز أن ذل��ك يتم ع��ن طريق
استضافة عدد من اخلبراء واألطباء العامليني
واحملليني ليقدموا ورش ومحاضرات تأخذ
عدة مسارات أولها للمختصني وثانيها للطلبة
ومسار للحضور العام بالتعاون مع جمعية
علم النفس األمريكية .APA

جانب من احلضور

من ناحيتها ذكرت مؤسسة مبادرة ASAP
للتوعية بالصحة النفسية الشيخة ماجدة
الصباح في كلمة مماثلة أن الكويت ال تألو
جهدا في سبيل توفير سبل احلياة الكرمية
والصحة السليمة ودع��م امل��ب��ادرات املعنية
بخدمة املجتمع.
وبينت الشيخة ماجدة الصباح أن املبادرة

د .مصطفى رضا

حتمل رؤية تركز على احداث تغيير إيجابي في
املجتمع من خالل دعم األشخاص الذين يعانون
مشاكل الصحة النفسية والتخلص من الصورة
السلبية النمطية املرتبطة باألمراض النفسية.
وأوضحت أن ذلك يتم من خالل إقامة حمالت
إعالنية توعوية ومحاضرات عامة وجلسات
تدريب لألطباء واملختصني في تقدمي الرعاية

الصحية النفسية.
وأق��ي��م على ه��ام��ش امل��ؤمت��ر م��ع��رض يضم
أركانا متعددة لكبريات اجلهات واملنظمات
املعنية بتقدمي ال��رع��اي��ة الصحية النفسية
وتطوير مجاالت التقنيات والتعليم والتدريب
النفسي إضافة إلى املكاتب االستشارية النفسية
الكبرى في الشرق األوسط.

«ملست آسيا» يختتم مسابقة الروبوت املدرسية الـ13
اختتم املكتب اإلقليمي للمنظمة العاملية الستثمار
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا)
مسابقة الكويت املدرسية السنوية للروبوت ال13
(روبوت التنقيب عن النفط) بالتعاون مع وزارة
التربية وشركة نفط الكويت وبدعم من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وق��ال املدير اإلقليمي للمكتب داود األحمد لـ
(ك��ون��ا) إن منافسات نهائيات املسابقة شهدت
أمس اخلميس مشاركة فرق م��دارس البنني مبينا
أن مدرسة البيروني مبنطقة العاصمة التعليمية
حصدت املركز األول فيما حلت مدرسة ابن النفيس
مبنطقة حولي ثانيا ومدرسة عبدالرحمن بن أبي
بكر مبنطقة األحمدي ثالثا.

ول��ف��ت إل���ى أن  34ف��ري��ق��ا م��ن طلبة املرحلة
املتوسطة بواقع  14مدرسة بنات و 20مدرسة
بنني تنافسوا على م��دار يومني ف��ي التصفيات
النهائية من خالل فرق طالبية عبر اثنني من الطالب
لكل مدرسة مبجموع  68طالبا وطالبة .وذكر أن
املسابقة تتسق مع مساعي (التربية) و(ملست) في
حتفيز وتشجيع الطلبة على نشاط الروبوت من
خالل خلق جو تنافسي إلظهار إبداعاتهم وحتقيق
امل��م��ارس��ة الفعلية لعلوم ال��روب��وت فضال عن
اكتشاف املوهوبني وصقل مهاراتهم واستثمارها.
وأشاد األحمد بتعاون (التربية) وحرصها على
استمرارية املسابقة والدعوة ألكبر مشاركة طالبية
في فعالياتها ط��وال  13سنة دعما لنشر ثقافة

وأنشطة ن��وادي العلوم والتكنولوجيا باملدارس
خاصة املعنية بعلوم الروبوت.
وثمن تعاون شركة نفط الكويت ودعم مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي لبرامج وفعاليات املكتب
معربا عن شكره جلامعة الكويت ممثلة بكلية
الهندسة وال��ب��ت��رول مل��ش��ارك��ة ع��دد م��ن طالبها
ف��ي حتكيم م��راح��ل املسابقة ب��إش��راف الدكتور
عبدالله امل��ط��وع .وأوض��ح أن املكتب أق��ام ورشة
تدريب ل 34معلما ومعلمة تضمنت لقاء تنسيقيا
وعرضا للروبوت وجهاز التحكم الذكي كما متت
مناقشة آلية التحكيم وما يتعلق بتدريب الطالب
والطالبات.
وقال :إن هذا اللقاء جاء استكماال لبرنامج مكثف

وضعه املكتب كمراحل تدريبية متتالية انطلقت في
شهر أكتوبر املاضي وصوال إلى التصفيات النهائية
مبشاركة  68طالبا وطالبة.
وذك��ر أن اللجنة املنظمة وفي إط��ار برنامجها
التأهيلي والتدريبي للمسابقة أعدت للمشاركني
في النهائيات زيارة علمية وميدانية الى (معرض
الشيخ أحمد اجلابر للنفط والغاز) في شركة نفط
الكويت لتعزيز ثقافتهم البترولية.
وأسست (ملست) عام  1987في مدينة كيبيك
الكندية أثناء امللتقى العلمي العاملي األول للمساهمة
بتطوير الثقافة العلمية والتقنية ضمن اوساط
الشباب من خالل ممارسة انشطة علمية جتريبية
نوعية الستثمار أوقات الفراغ.

