رصد زلزالني بقوة  2.8و 2.7ريختر صباح أمس
رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة ملعهد
الكويت لألبحاث العلمية أمس ،زلزالني محليني بقوة
8ر 2و7ر 2على مقياس ريختر ،وذلك عند الساعة 53ر9
والساعة 03ر 10صباحا ً.
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وقالت الشبكة في بيان صحفي :إن الزلزالني تزامناً
مع زلزال ضرب شمال غرب محافظة بوشهر اإليرانية
بقوة 8ر 5على مقياس ريختر ويبعد  250كيلومترا عن
مدينة الكويت وذلك عند الساعة 40ر 9صباحا ً بالتوقيت

احمللي.
وكانت السلطات اإليرانية أعلنت في وقت سابق أمس
أن زل��زاالً بقوة 9ر 5درج��ة على مقياس ريختر ضرب
ميناء (كناوه) مبحافظة بوشهر (جنوب غرب) البالد.
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سموه هنأ رئيس زميبابوي بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل ولي العهد
والغامن واخلالد ووزيري الدفاع والعدل
 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد .كما استقبل سموه ،رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن .واستقبل سموه،
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي .واستقبل
سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل

ووزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.
من جهة أخرى ،فقد بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ ن��واف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى
الرئيس إميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية
زميبابوي الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده ،ومتمنياً
سموه ،لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميرسون منانغاغوا
رئيس جمهورية زميبابوي الصديقة ،ضمنها
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده ،وراجياً سموه ،لفخامته دوام الصحة
والعافية .كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أمير البالد يستقبل الشيخ حمد جابر العلي

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد وبعض الوزراء

سمو ولي العهد يستقبل وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ،بقصر بيان صباح
أم��س ،رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن .كما استقبل سمو ولي العهد،

سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس
مجلس ال��وزراء .واستقبل سمو ولي
العهد ،نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي

 ..وسموه يستقبل عبدالله الرومي

و وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر ال��دول��ة
ل��ش��ؤون م��ج��ل��س ال������وزراء الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزي��ر
الداخلية الشيخ ث��ام��ر العلي .كما

استقبل سمو ولي العهد ،نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزير العدل ووزير
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.

أطلقت مشروع التعليم لطالبات «الروهينغيا» في بنغالديش

«الهالل األحمر» تدشن مشروع
«إفطار صائم» لـ  15ألف الجئ سوري في األردن
دشنت جمعية الهالل األحمر الكويتي
أول أمس ،مشروع (إفطار صائم) الذي
يشمل توزيع وجبات طعام على  15ألف
الجئ سوري في األردن طوال أيام شهر
رمضان املبارك.
وقال سفير دولة الكويت لدى األردن
عزيز الديحاني لـ (كونا) في أثناء عملية
التوزيع التي متت مبركز الهالل األحمر
األردني في محافظة “البلقاء” :إن الهالل
األحمر الكويتي مستمر في تقدمي الدعم
اإلنساني لالجئني السوريني ب��األردن
منذ ان��دالع األزم��ة السورية عام .2011
وأض���اف ال��دي��ح��ان��ي أن دول���ة الكويت
حريصة على تخفيف معاناة الالجئني
وت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات األس��اس��ي��ة لهم
مراعاة للظروف التي يعيشونها والتزاما
منها بالدور األخالقي والشرعي جتاههم،
م��وض��ح �اً أن ه���ذه اجل��ه��ود الكويتية
الرسمية والشعبية م��ا ه��ي إال ترجمة
عملية لتوجيهات القيادة السياسية العليا
بدعم األوضاع اإلنسانية لالجئني.
وذكر أن مشروع (إفطار صائم) تنفذه
جمعية الهالل األحمر الكويتي بالتعاون
مع الهالل األحمر األردني ويشمل توزيع
 500وجبة طعام يومياً على الالجئني
ط��وال أي��ام شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك وفي
مختلف امل���دن واحمل��اف��ظ��ات األردن��ي��ة
بإجمالي  15ألف وجبة.
وأش��ار إل��ى مشاركة ع��دد من طالبات
الكويت الدارسات في كلية الطب باألردن
ومتطوعني كويتيني ببرنامج التوزيع

 3إزاالت جديدة ملخالفات بناء في «شرق»

محافظ العاصمة :عازمون على إزالة
املخالفات وتطبيق القانون بكل حزم
أع��ل��ن م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة
ال��ش��ي��خ ط�ل�ال اخل���ال���د  ،عن
 3إزاالت ج��دي��دة ملخالفات
بناء في منطقة ش��رق ليرتفع
ع��دد اإلزاالت إل��ى  130حالة
ملخالفات بناء في منطقتي شرق
وبنيد القار”.
جاء ذلك في تصريحٍ صحفي
للمحافظ اخل��ال��د على هامش
جولة ميدانية ل��ه أم��س ،على
مناطق ش��رق وامل��رق��اب وبنيد
القار ملتابعة مستجدات حملة
إزالة مخالفات البناء.
وق���ال اخل��ال��د :إن احلملة
متضي بكل إص��رار في بعض
م��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��دار
ال��س��اع��ة وم���ن دون ك��ل��ل وال
ملل ..ال يستوقف جهودها أية
توجه
معوقات أو عراقيل ،كما َّ
ضرباتها لكافة املخالفات ،وذلك
رغب ًة في تنظيم عمليات البناء
اس��ت��ن��ادا ً ل��ل��ق��وان�ين وال��ل��وائ��ح
املعمول بها في البالد” ،منوهاً
بأنه “يتابع شخصياً ويشرف
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ع��ل��ى امل��واق��ع
املختلفة إلزال��ة املخالفات لكن
األمر يحتاج بعض الوقت حتى
ي��ت��م االن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا .وأك���د أن
“احملافظة” ،عازمة بكل حزم
على إزالة جميع مخالفات البناء
ف��ي املناطق وتطبيق القانون
مهما كانت املعوقات ،الفتا ً إلى أن

جانب من جولة محافظ العاصمة
احلملة تسير بخطواتها الواثقة،
كما يجري فريق عمل احملافظة
ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة املتتالية
لتسريع عمليات اإلجن��از على
أرض ال��واق��ع في مناطق شرق
وامل��رق��اب وبنيد ال��ق��ار ،وذل��ك
ب��ج��ه��ود م��خ��ل��ص��ة وم��س��ت��م��رة
لإلشراف على املواقع املستهدفة
وإزال��ة املخالفات من قبل فريق
الطوارئ لفرع بلدية احملافظة
برئاسة زيد العنزي ،باإلضافة
إلى اجلهات املعنية.
وأش���ار اخل��ال��د إل��ى أن رؤاه
تستهدف وض��ع احملافظة على
م��ض��م��ار ال��ت��ط��ور ع��ل��ى ك��اف��ة

امل��س��ت��وي��ات واس��ت��ي��ع��اب أط��ر
التكنولوجيا في جميع جوانبها
وه��و ما يحتاج لبعض الوقت،
مبيناً أن مستوى الطموحات
املنشودة م��ازال يحظى باملزيد
م��ن األه���داف ال��ت��ي يعكف على
حتقيقها واحدا ً تلو آخر.
وذك���ر أن جعبته م��ازال��ت
مليئة بالكثير والكثير من آليات
تطوير العمل التنفيذي على
مستوى احملافظة والتي يعمل
مسؤولوها وفريق عملها على
تنفيذها بالتعاون مع اجلهات
املعنية حتقيقا ل��رؤى التنمية
املستدامة.

املعهد العربي للتخطيط يشارك في املؤمتر
االفتراضي «مستقبل التعليم والتدريب»
سفير الكويت لدى األردن خالل توزيع وجبات اإلفطار

اليومي ال���ذي يشمل تعبئة الوجبات
وتسليمها للمستفيدين مثمنا اجلهود
“الطيبة” ل��ل��م��ش��ارك�ين ال��ت��ي تعكس
“العادات األص��ي��ل��ة ال��ت��ي جبل عليها
الكويتيون في التكافل االجتماعي ومد يد
العون للمحتاجني”.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن��ت جمعية
الهالل األحمر الكويتي أمس ،عن إطالق
م��ش��روع التعليم للطالبات النازحات
من الروهينغيا في بنغالديش على مدار
أرب��ع��ة س��ن��وات مبنحة مقدمة م��ن بيت
التمويل الكويتي.
وق��ال��ت األم�ي�ن ال��ع��ام ف��ي اجلمعية
مها البرجس في تصريح لـ (كونا) :إن

جانب من عملية توزيع وجبات اإلفطار

اجلمعية وقعت االتفاقية املشتركة مع
اجلامعة اآلسيوية في بنغالديش لدعم
تعليم  100طالبة من نازحات الروهينغيا
في بنغالديش.
وأش�����ادت ب��ج��ه��ود ال��ق��ط��اع اخل��اص
والبنوك لدعمها الهالل األحمر الكويتي
لتعزيز مسيرتها ب��االرت��ق��اء بالعمل
اإلنساني وتنظيم برامج إغاثية وتعليمية
وصحية ومشاريع إنسانية.
وأوض���ح���ت أن أع������دادا ً ك��ب��ي��رة من
ال��ن��ازح��ات تقل أع��م��اره��ن ع��ن  18عاماً
بحاجة للتعليم وجميعهن غير ق��ادرات
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة في
بنغالديش مشيرة إلى أن اجلمعية تبنت

هذا املشروع التعليمي أسوة باملشاريع
االخرى املقدمة للنازحني من الروهينغيا
في بنغالديش.
ودعت إلى ضمان حق التعليم للجميع
مب��ن فيهم ال��ن��ازح��ون امل��ت��ض��ررون من
النزاعات املسلحة من أج��ل إيجاد آلية
مستدامة تتناسب مع ظروفهم املعيشية
وم��ع احتياجاتهم التعليمية بداية من
محو األمية مبختلف أنواعها والتعليم
األساسي واجلامعي.
وق��ال��ت :إن اجلمعية وف���رت امل��أوى
وال���غ���ذاء وال��ع�لاج ال��ط��ب��ي ومستمرة
ف��ي إغ��اث��ة الجئي (الروهينغيا) س��واء
بالشراكة مع منظمات دولية أو محلية.

أعلن املعهد العربي للتخطيط مشاركته في
تنظيم املؤمتر االفتراضي الدولي الثاني حول
(مستقبل التعليم والتدريب والتنمية البشرية
بني النمطية واالبتكار) ،الذي يعقد يوم األربعاء
املقبل حتت شعار (اإلبداع والريادة واالبتكار).
وقال املعهد في بيان صحفي أمس :إن فكرة
املؤمتر ج��اءت في إط��ار التعامل مع متطلبات
وتطلعات الدول العربية في مجال بناء القدرات
والتنمية البشرية وما جاء في الرؤى واخلطط
الوطنية املستقبلية بشكل عام وما يخص التنمية
البشرية والتعليم والتدريب بشكل خاص.
وأض����اف أن أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال���ذي سيعقد
بالتعاون مع معهد (نيو وورلد للتدريب األهلي
ستستمر أربعة أيام من الساعة  10مسا ًء إلى 12
صباحا ً بالتوقيت احمللي لدولة الكويت.
ونقل البيان عن رئيس املؤمتر سالمة الغريب
قوله :إن املؤمتر االفتراضي يهدف إل��ى إب��راز
أهمية األب���داع واالبتكار لتحقيق ال��ري��ادة في

التعامل مع قضايا التعليم والتدريب والتنمية
البشرية والتعرف على دور التدريب في تنمية
املهارات الريادية واملساهمة في حتديد آليات
وسياسات رفع مستوى االب��داع واالبتكار لدى
الشباب.
ولفت الغريب إلى أن املؤمتر سيضم مجموعة
كبيرة م��ن اخل��ب��راء م��ن ال���دول العربية الذين
س��ي��رك��زوا على مناقشة احمل���اور الرئيسية
للمؤمتر ومن أبرزها مستقبل التعليم والتدريب
ب�ين النمطية واالب��ت��ك��ار واإلب����داع واالب��ت��ك��ار
اإلستراتيجي والتكنولوجي.
ووجه الدعوة إلى جميع املهتمني واملختصني
للتسجيل املجاني ف��ي امل��ؤمت��ر لالستفادة من
خبرات النخبة العربية املشاركني ومن التجارب
الناجحة مشيدا بدور املعهد العربي للتخطيط في
دعم كل اجلهود اإلمنائية العربية عبر ما يقدمه
من خدمات في مجال بناء القدرات واالستشارات
والنشر والفعاليات التنموية.
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محليات
«المركز العلمي»ً :خلق مستقبل أكثر استدامة للكويت
ةديرجلا
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عقد القمة البيئية األولى افتراضيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ  21الفتتاحه
ندعو إلى
تضامن الجميع
في مواجهة
التحديات التي
تهدد بيئتنا
النيباري

ملتزمون
بالحفاظ
على برنامج
استدامة قوي
عبر مبادراتنا
المجتمعية
واالقتصادية
القناعي

ع ـق ــد الـ ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـم ــي قـمـتــه
البيئية األولــى افتراضيا ،ضمن
ب ــرن ــام ــج ال ـم ــرك ــز ل ـش ـهــر الـبـيـئــة
 ،2021وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ال ــذك ــرى
السنوية ال ــ 21الفتتاحه ،والتي
صـ ـ ــاد فـ ـ ــت أ مـ ـ ـ ــس األول ،وذ لـ ـ ــك
بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـهـ ـن ــدس ــي الـ ـط ــاق ــة،
ل ـم ـنــاق ـشــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـبـيـئـيــة
فــي ال ـكــويــت ،فـضــا عــن الـحـلــول
الممكنة ،التي يمكن لكل فرد في
الـمـجـتـمــع تـطـبـيـقـهــا وتـنـفـيــذهــا
بسهولة ،وبــرامــج المساعدة في
خ ـل ــق م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر اس ـت ــدام ــة
لبلدنا.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
للمركز رنا النيباري ،في كلمتها
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،أن «ال ـق ـم ــة ع ـقــدت
لتأكيد أ هـمـيــة تـضــا مــن الجميع
على اختالف أدوارهم بالمجتمع
في مواجهة التحديات التي تهدد
ب ـي ـئ ـت ـنــا وح ـي ــات ـن ــا ع ـل ــى كــوكــب
األرض ،سعيا لـضـمــان حمايته
واستدامته» .وأضافت النيباري:
«ان لـ ـه ــذه ال ـق ـم ــة أه ـم ـي ــة بــال ـغــة
بالنسبة لنا ،كونها تتزامن مع
ال ــذك ــرى الـسـنــويــة الـ ــ 21الفتتاح
المركز العلمي» ،مؤكدة «التزامها
التام تجاه البيئة ،وتعهدها بذلك
على مدى هذه السنوات الطويلة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـط ـل ـع ـه ــا الـ ــدائـ ــم
لمواصلة إنجازاتنا».
وتابعت« :يؤمن المركز العلمي
إيـ ـم ــان ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ب ــأه ـم ـي ــة رف ــع

رنا النيباري

مستوى الوعي البيئي كجزء من
رسالته ورؤيته ،وذلك للمساعدة
على تحقيق االستدامة البيئية،
ح ـيــث إن ال ـتــوع ـيــة ه ــي الــرك ـيــزة
األساسية لذلك».
واسـتـطــردت« :نــأمــل أن نخرج
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـم ــة بـ ــإل ـ ـهـ ــام أك ـب ــر
شريحة ممكنة من األفراد إلحداث
ت ـغ ـي ـيــر ف ـ ـ ــارق ب ــأفـ ـع ــال بـسـيـطــة
لكنها بالطبع عظيمة في أثرها،
ك ـمــا نــأمــل أن تـنـظــر ال ـمــزيــد من
المنظمات في البيئة كاستثمار
ل ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
تحقيق نتائج إيجابية بمواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة» ،ووج ـهــت
الشكر إلى بنك الخليج وجمعية
م ـه ـن ــدس ــي الـ ـط ــاق ــة «ع ـ ـلـ ــى ضــم
أصواتهما إلى أصواتنا ،وتسليط
الضوء على السبل التي يمكننا

ً
«طلبة أميركا»ً :دشتي رئيسا للجنة الطبية
والمطيري رئيسا لتحرير «نبراس»
●

حمد العبدلي

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ــة
لــاتـحــاد الــوطـنــي لـطـلـبــة الـكــويــت  -فــرع
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ـح ـم ــد ال ـق ـض ـي ـبــي
ت ـع ـي ـيــن ح ـس ـي ــن دشـ ـت ــي رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة
الطبية ،وسعود خلف المطيري رئيسا
لتحرير مجلة االتحاد «نبراس».
وأوضح القضيبي أن االتحاد مستمر
ف ــي ع ـم ـلــه ال ـم ـت ــواص ــل ف ـي ـمــا ي ـص ــب فــي

المشاركون في القمة

مصلحة وفائدة طالب وطالبات الواليات
الـمـتـحــدة ،مــن خــال تــواصـلــه بين وزارة
التعليم ا لـعــا لــي وا لـمـكــا تــب الثقافية في
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،إلي ـ ـصـ ــال ق ـضــايــا
ومـشــاكــل الـطـلـبــة لـلـمـســؤولـيــن بــالــوزارة
والمكاتب في مختلف الواليات ،مضيفا
أن االتحاد يتابع قضايا الطلبة ،والسعي
لحلها مع المسؤولين المعنيين.

م ــن خ ــال ـه ــا ال ـت ـك ــات ــف ل ـض ـمــان
مستقبل أكثر استدامة للكويت».

مبادرات االستدامة
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،اسـ ـتـ ـع ــرض ــت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر ل ــاتـ ـص ــاالت
ال ـم ــؤس ـس ـي ــة فـ ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
ل ـ ـج ـ ـيـ ــن ال ـ ـق ـ ـن ـ ــاع ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات
االستدامة المختلفة للبنك على
المستويات البيئية والمجتمعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـشـمــل
شراكة البنك مع مشاريع محلية
إلعادة تدوير الورق والبالستيك،
وكذلك مشاركته في ساعة األرض
وتنظيف الشواطئ وغيرها.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــي« :ك ـم ــا
يحرص بنك الخليج على تطوير

وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة ،لـمـســاعــدة
ال ـع ـمــاء لـلـحـصــول عـلــى تجربة
مـ ـص ــرفـ ـي ــة ،غـ ـي ــر ورق ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أك ـث ــر
سـ ــاسـ ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف
النقال» ،مضيفة أن هذه المبادرات
كان لها تأثير دائم ،حيث ساعدت
ل ـيــس ف ـقــط ف ــي تـقـلـيــل الـنـفــايــات
واالن ـ ـب ـ ـع ـ ــاث ـ ــات ،ب ـ ــل أي ـ ـضـ ــا فــي
زيـ ــادة الــوعــي والـثـقــافــة البيئية
بالمجتمع .وأك ــدت الـتــزام البنك
بالحفاظ على برنامج استدامة
قوي على المستويات المجتمعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،عـبــر
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ــم تـحــديــدهــا
استراتيجيا لتعود بالنفع على
البالد وعلى بنك الخليج ،الفتة

إ ل ــى األ نـشـطــة المجتمعية التي
ترفع الوعي البيئي وتعزز نهجا
أكـثــر وعـيــا بــاالس ـتــدامــة ،معربة
ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي
القمة االفتراضية األولى للمركز
العلمي« ،وهي مبادرة تساعد في
تشكيل مستقبل المجتمعات التي
نخدمها ،وتوضح التزامنا األكبر
بالعالم الذي نعيش فيه».
مــن جانبها ،أش ــارت الرئيسة
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــة لـجـمـعـيــة مـهـنــدســي
الـ ـط ــاق ــة  -ف ـ ــرع الـ ـك ــوي ــت م ــدي ــرة
برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في
معهد الكويت لألبحاث العلمية
د .فتوح الرقم إلى اتجاهات القوة
والطاقة الوطنية ،وكيف ساعدت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـب ـح ــث
والـتـطــويــر فــي الـمـعـهــد الـتـحــدي

الوطني للطاقة المتمثل في زيادة
متطلبات الطاقة من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.
واستعرضت الرقم العديد من
مشاريع كفاءة الطاقة الرئيسية،
بما في ذلك مدونة الحفاظ على
الطاقة ،وتدقيق الطاقة ،والتحكم
في طلب الطاقة ،وتوقعات الطاقة،
وإدارة الطاقة المنزلية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ل ـف ــت م ــدي ــر م ـش ــروع
مجمع الشقايا للطاقة المتجددة
د .أي ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــان إلـ ـ ــى ب ـعــض
مشاريع الطاقة المتجددة التي
نفذها المعهد وشركاؤه لتحقيق
االسـ ـت ــدام ــة ،م ــن خـ ــال تــوظـيــف
تقنيات الطاقة المتجددة ،وإيجاد
أ فـضــل التطبيقات على الكويت
ومـنـطـقــة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون

ال ـخ ـل ـي ـج ــي .وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـق ـمــة
علماء وباحثون ونشطاء وخبراء
بيئيون محليون ،منهم الباحثة
الـعـلـمـيــة الـمـشــاركــة فــي بــرنــامــج
إدارة المناطق الساحلية في مركز
أبحاث البيئة والعلوم الحياتية
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .ال ـع ـنــود ال ــرق ــم ،واألخـصــائـيــة
البيئية سامية الدعيج ،والرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـشــركــة امـ ـ ــداد طــال
الوزان ،ومؤسس شركة ريسايكل
كويت شاكر العيسى ،والشريك
اإلداري فــي شركة  NRGالدولية
ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة س ـل ـمــان الري،
والـمــؤســس والــرئـيــس التنفيذي
فـ ــي ع ــال ــم ن ـ ــاز دالل ب ـه ـب ـهــانــي،
ومؤسس كاياك فور كويت بشار
الهنيدي.

«العربي للتخطيط» يشارك في مؤتمر «مستقبل
التعليم والتدريب» األربعاء المقبل
أعلن المعهد العربي للتخطيط مشاركته
في تنظيم المؤتمر االفتراضي الدولي الثاني
حول «مستقبل التعليم والتدريب والتنمية
الـبـشــريــة بـيــن النمطية واالب ـت ـكــار» وال ــذي
يعقد األربعاء المقبل تحت شعار «االبــداع
والريادة واالبتكار».
وذكر المعهد في بيان صحافي امس أن
فكرة المؤتمر جــاء ت في إطــار التعامل مع

متطلبات وتطلعات الدول العربية في مجال
بناء القدرات والتنمية البشرية وما جاء في
الرؤى والخطط الوطنية المستقبلية بشكل
عام وما يخص التنمية البشرية والتعليم
والتدريب بشكل خــاص .وأضــاف أن أعمال
المؤتمر الــذي سيعقد بالتعاون مع معهد
«ن ـيــو وورلـ ــد لـلـتــدريــب األه ـل ــي» ستستمر
أرب ـع ــة أيـ ــام م ــن ال ـســاعــة  10م ـســاء إل ــى 12

صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.
ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن رئ ـيــس الـمــؤتـمــر ســامــة
الغريب قوله إن المؤتمر االفتراضي يهدف
إلى إبراز أهمية اإلبــداع واالبتكار لتحقيق
ال ــري ــادة ف ــي الـتـعــامــل م ــع قـضــايــا التعليم
والتدريب والتنمية البشرية والتعرف على
دور التدريب في تنمية المهارات الريادية
والمساهمة فــي تحديد آ لـيــات وسياسات

رفع مستوى االبداع واالبتكار لدى الشباب.
ولـفــت الـغــريــب إل ــى أن الـمــؤتـمــر سيضم
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء م ــن الـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة ال ــذي ــن س ـي ــرك ــزون ع ـلــى مـنــاقـشــة
الـمـحــاور الرئيسية للمؤتمر ومــن أبــرزهــا
مستقبل التعليم وا لـتــدر يــب بين النمطية
واالبتكار واالبداع واالبتكار االستراتيجي
والتكنولوجي.

