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العتيبي: الكويت حريصة على االستفادة
من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020

القاهرةـ  كونا: أكد وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء املســــاعد لشؤون 
التخطيــــط د.مشــــعان العتيبي 
حرص الكويت على االستفادة من 
الطاقة اجلديدة واملتجددة، مشددا 
على ان ذلك خيار اســــتراتيجي 
لها نظرا ملا حباها اهلل من طاقة 

شمسية كبيرة.
العتيبــــي في تصريح  وقال 
لـ »كونــــا« عقب مشــــاركته في 
اعمــــال االجتمــــاع االول لفريق 
العربية  عمــــل االســــتراتيجية 
للطاقة املتجددة ان هناك توجها 
لــــدى الكويت نحو هــــذا اخليار 
االســــتراتيجي، حيث مت حتديد 
نسبة 5% سيتم توفيرها من الطاقة 

املتجددة بحلول العام 2020.
واضــــاف ان الكويت وضعت 
برنامجا خاصا لتحســــن كفاءة 
الطاقة واحلد من الهدر واحملافظة 
عليها، مبينا انه سيتم اتخاذ العديد 
من االجراءات والتشريعات لضمان 
منــــع الهدر ووضــــع مواصفات 
وتاريخ محدد ملنع استجالب بعض 
اجهزة التكييف التي ال تكون ذات 

كفاءة عالية.
وعمــــا اذا كانــــت الكويت قد 
بدأت في تنفيذ مشروعات للطاقة 

اختــــار وزراء البيئة العرب شــــعار »نحو بيئة 
عربية سليمة حلياة أفضل« ليتم االحتفال به شعارا 
ليــــوم البيئة العربي وهو اليــــوم الذي اجتمع فيه 
وزراء البيئــــة العرب ألول مرة فــــي مدينة تونس 

العاصمة عام 1986.
وقالت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة في بيان 
اصدرته امس ان املناسبات البيئية وان تعددت على 
كل املستويات: العاملية واالقليمية واحمللية، فإنها تؤكد 
ضرورة واحدة أال وهي االهتمام بالبيئة واحملافظة 
عليها وحمايتها، حيث اصبح من الضروري االخذ 
في االعتبار البعد البيئي في كل مجال من مجاالت 
التقدم والتنمية، واصبحت كلمة البيئة تتالزم، بل 
تقترن مع التنمية، ألن التنمية وفي كل اوجهها يجب 
ان تتالءم والوضع البيئي، وفق اولويات واهتمامات 
تشترك في معظمها الدول وان تفاوتت في بعضها 
اآلخــــر، فلكل دولة االهتمام بالقضايا البيئية لديها 

بشكل رئيسي.
فكيف نتجه نحو بيئة عربية ســــليمة من اجل 
توفير حيــــاة افضل للمواطن العربي في كل أرجاء 
هذا الوطن؟ نحن نرى انه من الضروري السعي الى 
توفير االكتفاء الذاتي بتأمن االحتياجات االساسية، 
وذلك في ظل برامج ومشاريع في مجاالت رئيسية 
كالطاقــــة والصحة واملياه، واعادة تدوير النفايات، 
وتطوير الزراعة، واستخدام الزراعة البديلة وتوفير 
االغذيــــة، واالهتمام باملــــرأة وتنميتها، هذا بجانب 
االهتمام بالتخطيط للمحافظة على البيئة احمللية 
وتنميتها، فاالهتمام باملدرسة والبيت بهدف توجيه 
الســــلوك البيئي بشكل صحيح لدى قطاع من اكبر 
قطاعات املجتمع أال وهو الطلبة بهدف توجيه السلوك 

البيئي لديهم، يســــهم وبشكل صحيح وعلى املدى 
البعيــــد في حتقيق العالقة املتوازنة بن االنســــان 
وبيئته. اذ البد من تكاتف اجلهود التي تيسر الوصول 
الى بلوغ هذه الغايات. كذلك فإننا نرى ان ترشــــيد 
استهالك املياه وترشيد استهالك الطاقة واحلفاظ على 
الصحة العامة وسلوكيات صحية عامة للمساعدة 
في احلفاظ على الطعام بعيدا عن التلوث، يجب ان 
تأخذ مكانتها املناسبة في عاملنا العربي، وأال تكون 
املناسبات البيئية، مناسبات خطابية فقط، ليوم في 
عام، بل مناسبات لالجنازات البيئية التي تسعى الى 

حتقيقها شعارات هذه املناسبات.
ومما يجدر ذكره بهذا الصدد ما صدر عن القمة 
االقتصاديــــة العربية التي عقدت في الكويت خالل 
شــــهر يناير من هذا العام من قرارات بشأن البيئة، 
من اهمها اعالن الكويت االرتقاء مبســــتوى معيشة 
املواطن العربي، ما يعني ضرورة التوجه نحو اتخاذ 
االجراءات الالزمــــة للمحافظة على البيئة واملوارد 
الطبيعية، واالستخدام االمثل لها لتحقيق التنمية 
املستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع املجاالت 
التنموية االقتصادية واالجتماعية لتحسن نوعية 
حياة املواطن، هذا ومن ابرز ما تضمنه برنامج العمل 
الصادر عن القمة ان استدامة البيئة العربية تتطلب 
بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحاالت 
الطوارئ، وتطوير الهياكل املؤسسية والتشريعات 
والسياسات حلماية البيئة العربية، وتطبيق االدارة 
املتكاملة للنفايات، وتعزيز دور املؤسسات العربية 
املعنيــــة بالبيئة، وكذلك تشــــجيع اجلمعيات غير 
احلكومية ووســــائل االعالم على توعية املواطنن 

ومتخذي القرار مبختلف قضايا البيئة.

املتجددة قال العتيبي »اننا سنطرح 
مشــــروع انشــــاء محطة للطاقة 
الشمســــية في منطقــــة العبدلى 
بنظام الـ)بي.أو.تي( على ان يتم 
طرحه على القطاع اخلاص خالل 

العام املقبل«.
واضاف العتيبي في هذا السياق 
ان الطاقة الشمسية في الكويت 
واعدة، حيث سيتم االستفادة منها 

في مختلف املشاريع.
وحول االجتماع قال العتيبي 
الى مناقشة وصياغة  انه يهدف 
العربية للطاقة  االســــتراتيجية 
وهــــي  واملتجــــددة  اجلديــــدة 

االستراتيجية التي أعدتها جامعة 
الدول العربية.

وأضاف ان وفد الكويت املشارك 
فــــي االجتماع، والذي يترأســــه، 
أبدى العديد من املالحظات حول 
االستراتيجية، خاصة فيما يتعلق 
بضرورة نقل تكنولوجيا الطاقة 
اجلديدة الى الوطن العربي والعمل 
على توطينها فــــي املنطقة على 
املدى البعيد ورفع قدرات الكوادر 
البشرية في مجال الطاقة اجلديدة 
حتى يتم االســــتفادة منها ونقل 
هذه التقنيات وتوظيفها في الدول 
العربية. وذكر ان االجتماع تطرق 
الى سبل حتســــن كفاءة الطاقة 
نظرا لتزايد الهدر املوجود وعدم 
االســــتفادة من التقنيات القائمة 
لتحســــن كفاءة الطاقة وترشيد 
استخدامها، مشيدا في الوقت ذاته 
باألجواء التي تســــود االجتماع، 
اضافة الى جدية املالحظات التي 

تبدى من قبل املشاركن.
ومن املقرر ان يعرض الفريق 
في ختــــام اجتماعاتــــه اليوم ما 
توصل اليه مــــن توصيات على 
االجتماع املقبل للمكتب التنفيذي 
ملجلس الــــوزراء العرب املعنين 

بشؤون الكهرباء.

ستطرح مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية العام المقبل

»نحو بيئة عربية سليمة لحياة أفضل«
شعار االحتفال بيوم البيئة العربي

د.مشعان العتيبي

شعبان: اختيار الكويت إلطالق تقرير البنك الدولي
تقديرًا لجهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية

دارين العلي
ان يكون 1.6 مليار شخص في 
الدول النامية دون مصادر للطاقة 
و1.4 مليار شخص يرزحون حتت 
الفقر و1.6 من األشخاص  وطأة 
محرومن من املياه النظيفة و%25 
مـــن األطفال يعانون من ســـوء 
املناخي،  التغير  التغذية بسبب 
فذلك يوجب على املعنين التحرك 
ومســـاعدة الدول النامية بشكل 
مســـتعجل عبر زيادة االنتاجية 
الزراعية واحتواء سوء التغذية 
واألمراض وإقامة البنية األساسية 

املتسمة باملرونة جتاه املناخ.
هذا أبرز مـــا ورد في تقرير 
البنك الدولـــي حول التنمية في 
العالم 2010 حتت عنوان »التنمية 
وتغير املناخ« وقد اختار البنك 
الكويت كمحطة لإلعالن عن اطالق 
التقرير تقديرا جلهودها في مجال 
حماية البيئة على حد قول مدير 
مكتب البنك في الكويت د.رضوان 

شعبان.
ومت إطالق التقرير خالل مؤمتر 
صحافي عقد صباح امس في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بدعوة 
حتت رعاية مكتب البنك الدولي 
في الكويت وبالتعاون بن الهيئة 
العامة للبيئة واملعهد وحضره عدد 
كبير من املختصن واالكادميين 
وممثلـــي االدارات احلكوميـــة 
املختلفة ومؤسســـات املجتمع 
املدني واملهتمن مبوضوع تغّير 
املناخ وعالقته بعملية مســـيرة 
التنمية وألـــق مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
كلمة أثنى فيها على اجلهود الطيبة 
واحلثيثة التي يبذلها املسؤولون 
فـــي البنـــك الدولي في ســـبيل 
االرتقاء بالبشـــرية واملساعدات 
املالية والفنيـــة للبلدان النامية 
فـــي جميع انحـــاء العالم بهدف 
تعزيز الرؤية اخلاصة بالعوملة 
الشاملة واملستدامة واالستثمار 
التعليـــم والصحة  في مجاالت 
واإلدارة العامة والبنية التحتية 
وتنميـــة قطاعات املال والزراعة 
وإدارة املوارد البشرية والبيئية 

والطبيعية.
ولفت الى ان التقرير يؤكد ان 
هناك صلة قوية غير قابلة للفصل 
تربط بـــن تغير املناخ من جهة 
والتنمية وتقدم البشرية من جهة 
اخرى، حيث يشدد على ان الدول 
النامية التي لم تسهم بشيء يذكر 
في زيادة احترار األرض، تتحمل 
بن 70 و80% من األضرار الناجمة 
عن ذلك االحتباس وهي اآلن في 
أمس احلاجة الى املساعدة للحد 
من الفقر واجلوع واحلصول على 

الذي نعيش فيه، وهذا االمر لن 
يتحقق اال عـــن طريق تخفيض 
انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 
احلراري، ألن اســـتمرار الوضع 
احلالي خالل الســـنوات العشر 
التأثير سلبا على  املقبلة يعني 
مستقبل أوالدنا وسيجعل كلفة 
اصالح األرض من األمور الصعبة، 
ولذلك ينبغي على كل الدول العمل 
معا بحثا عن تكنولوجيا وموارد 
متويل جديدة وتبادل املعلومات 
حول سبل تنمية الطاقة النظيفة، 
كما ميكن للجامعات ومؤسسات 
األبحاث العلمية املساعدة في دعم 

اجلهات التي تشجع االستدامة.

املياه النظيفة والطاقة.
وقـــال ان الشـــواهد العلمية 
احلالية تؤكد ارتفاع درجة حرارة 
األرض بأكثر من درجتن مئويتن 
مما كان عليه احلال قبل الثورة 
الصناعية، ما لم يتم اتفاق الدول 
االعضاء بتخفيض امللوثات، وهذا 
يعني تدهور معيشـــة اكثر من 
مليار شـــخص يعانون من شح 
املياه، باالضافة الى انقراض نسبة 
15 الى 30% من السالالت واألنواع 
فضال عن ازدياد اجلوع في البلدان 

الواقعة في املنطقة املدارية.
ولفت املضحي الى انه حانت 
حلظة العمل من أجل انقاذ الكوكب 

واضاف: على البلدان الصناعية 
انتجـــت معظم  التي  املتقدمـــة 
الغازات املسببة  االنبعاثات من 
لالحتباس احلراري في املاضي 
العمل على تغيير شـــكل مناخ 
املســـتقبل ألن معظـــم تكاليف 
األضـــرار الناجمة عن املشـــكلة 
تقـــع اليوم على عاتـــق البلدان 
النامية التي ال متلك القدرة على 
التكيف والتأقلم مع تغيرات املناخ، 
الفتا الى ان هناك فرصة حقيقية 
لتحديد شكل مناخ املستقبل في 
الكوكب الذي نعيش فيه وحتقيق 
التنمية املســـتدامة، ولكي نصل 
الى هذا الهدف يجب على اجلميع 

العمل على قضايا املناخ قبل ان 
يفوت األوان.

وحتـــدث املضحـــي عن دور 
الهيئة العامة للبيئة في التعامل 
مع موضوع تغير املناخ، معبرا 
عن اهتمامه مبا جاء في التقرير 
ومؤكدا على ضرورة قيام البلدان 
املتقدمة مبا يجب اآلن للحد من 
املنـــاخ من اجل  ظاهرة تغيـــر 
حتقيق حتسن في كيفية التعامل 
مع التغيرات املناخية على نحو 
افضل وعيا وتبعـــا ملنهج اكثر 

استراتيجية.
البنك  قـــال مدير  من جهته، 
الدولي بالكويت د.رضوان شعبان 
ان اختيار الكويت محطة توقف 
لالعالن عن اطالق التقرير قد جاء 
تقديرا للجهود امللموسة التي تبذل 
على املستوى احلكومي وكذلك 
من مؤسســـات املجتمـــع املدني 
من اجل الســـعي حلماية البيئة 
واملوارد الطبيعية، مشـــيرا الى 
اهتمام البنك الدولي باملشـــاركة 
اخلبراتية واملعلوماتية واملعرفية 
مع املؤسســـات احمللية املعنية 
بشؤون البيئة وعلى رأسها الهيئة 
العامة للبيئة بالكويت وذلك ملا 
لتغير املناخ من تأثيرات مباشرة 
على املنطقة بالنســـبة للموارد 
واملصادر الطبيعية خاصة فيما 
يتعلق بامليـــاه واألمن الغذائي، 
مشـــيرا الـــى ان التقريـــر الذي 
يتوقع نشره للتوزيع حول العالم 
يتزامن صدوره ايذانا باجتماعات 
انعقادها في  كوبنهاغن املتوقع 
شهر ديسمبر بشأن توحيد املوقف 

العاملي حول تغير املناخ.
وقد استعرضت خبيرة البنك 
الدولي وعضوة فريق اعداد التقرير 
واخصائيـــة اقتصاديات املوارد 
الطبيعية والبيئة في البنك الدولي 
د.جوليا باكنال مضمون التقرير، 
مبينة ان »البلدان النامية حتتاج 
الى املساعدة العاجلة كما حتتاج 
الى زيـــادة االنتاجية الزراعية، 
واحتواء سوء التغذية واألمراض، 
واقامة البنية االساسية املتسمة 
باملرونة جتاه املناخ، حيث يفيد 
التقرير بان 1.6 مليار شخص في 
البلدان النامية يفتقرون الى القدرة 
على احلصول على الكهرباء نظرا 
الى ان تلك البلدانـ  التي ال يساوي 
متوسط انبعاثاتها بنسبة الفرد 
الغازات املسببة لالحتباس  من 
احلراري سوى جزء صغير جدا 
مما يصدر عن البلدان ذات الدخل 
املرتفعـ  حتتاج الى التوسع الهائل 
في انتاج الطاقة وخدمات النقل 
واملواصالت واالنظمة والشبكات 

احلضرية واالنتاج الزراعي«.

1.4 مليار شخص يرزحون تحت وطأة الفقر و25% من األطفال يعانون من سوء التغذية في الدول النامية

المضحي: ال�دول النامية تتحمل ما بي�ن 70 و80% من أض�رار االحتباس الحراري

العوضي: دورة تدريبية حول تقييم الطلب على الكهرباء والماء
دارين العلي

اعلن نائب املدير العام للمعلومات مبعهد 
الكويت لالبحـــاث العلمية وضابط االتصال 
الوطني مع الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
د.نـــادر العوضي عن اقامـــة دورة تدريبية 
بعنوان »تقييم الطلـــب على الكهرباء واملاء 
للتخطيط لنظم الطاقة النووية«، في املعهد 
خالل الفترة من 18 حتى 29 اجلاري بالتعاون 
بن املعهد والوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
واللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية 

لالغراض السلمية.
واوضح العوضي في تصريح صحافي ان 
الدورة تأتي في سياق التعاون الفني والتقني 
بن الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وفي اطار االهتمام بتوفير املعلومات الضرورية 
للمختصن واخلبراء على املستوى الوطني 
واخلليجي، موضحا ان الهدف من هذه الدورة 
هو دعـــم تطوير القدرات واملهارات الوطنية 

لتحليل سلوك الطلب على الطاقة )الكهرباء 
واملاء( في قطاعات الدولة، وإلعداد التوقعات 
املستقبلية للطاقة الكهربائية واالحتياجات 
املائية في اطار ســـيناريوهات متعددة توفر 
خيارات وبدائل ملواجهة التحديات واملساهمة في 

حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
الـــدورة وطبيعتها، قال  اعمـــال  وحول 
العوضي انها ســـتكون من خالل محورين، 
االول: محاضرات عن النهج العلمي في التحليل 
والتخطيط للحصول علـــى الطاقة واملياه، 
واملنهجيات املتبعة فـــي االدوات التحليلية 
التي تســـاهم فـــي تطوير دراســـات احلالة 
القطريـــة، باالضافة الـــى عمليات حتضير 
البيانات والنماذج، ووضع الســـيناريوهات 
وتفسير النتائج النموذجية، اما احملور الثاني 
فهو عبارة عن جلسات تدريبية عملية على 
مناذج للتطبيق في دراسات احلالة للبلد أو 

االقليم.

)محمد ماهر(د. جوليا باكتال ود.رضوان شعبان ود.صالح املضحي

إبراهيم البغلي وعلي حسن وعصام بن حيدر وناصر اخلالدي خالل املؤمتر

البغلي: إشهار جمعية تأهيل ورعاية المسنين على جدول أعمال مجلس الوزراء
بشرى شعبان

كشف الراعي الرسمي جلائزة 
البغلي لالبن البار ابراهيم البغلي 
ان طلب اشهار اجلمعية الكويتية 
لتأهيل ورعاية املســـنن على 
جدول اعمال اللجنة القانونية 

في مجلس الوزراء.
وقال خالل املؤمتر الصحافي 
امس االول لالعالن عن اسماء 
الفائزين بجائزة البغلي لالبن 
البـــار للعـــام 2009 ان وزارة 
الشؤون بعد دراسة طلب اشهار 
اجلمعية والنظام الداخلي وافقت 
عليـــه مشـــكورة ورفعته الى 
مجلس الوزراء لإلشهار ونأمل 

ان يتم ذلك قريبا.
وأضاف ان هذا العام وجريا 
على العادة الســـنوية ســـيتم 
تكرمي الفائزين باجلائزة برعاية 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
وسيتم ايضا تكرمي 22 شخصية 

من ابناء الكويت البررة.
العمل للجائزة  وعن خطة 
للعام املقبل أوضح البغلي ان 
فريق عمـــل اجلائزة اخذ على 
عاتقه منذ العام احلالي نشـــر 
فكرة اجلائزة على املســـتوى 

اخلليجي والعربي والدولي.
وقامـــت وفود مـــن اللجنة 
العليا للجائزة بزيارة عدد من 
سفراء الدول املعتمدة في الكويت 
إلطالعهم على اجلائزة وايضا 
قاموا بزيارات لعدد من الدول 
اخلليجية والعربية والدولية 
وشـــملت زيارات املؤسسات 
احلكوميـــة واألهليـــة املعنية 
برعاية املسنن وقد القت جتربة 
الكويت استحسانا لدى جميع 

املدارس ألهمية نشـــر مفاهيم 
اجلائزة بن الطلبة وهم في سن 
مبكرة، اميانا منا بأهمية دور 
املدرسة في تربية األجيال على 

املفاهيم السامية اجلميلة.
واستهل املؤمتر الصحافي 
بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة 
العليـــا للجائزة علي حســـن 
استعرض فيها اسماء الفائزين 
واجلوائز، باالضافة الى اسماء 
الشخصيات التي سيتم تكرميها 
خالل احلفل اخلتامي الذي سيقام 
في 20 اجلاري في فندق كراون 

بالزا ـ الفروانية.
وتوجه حسن بالشكر لكل 
من ساهم في إرساء هذه اجلائزة 

العليا للجائزة عصام بن حيدر 
القطاع اخلاص ان يحذو حذو 
البغلي  إبراهيم  راعي اجلائزة 
ويدعموا اجلائزة أو يساهموا 
في إنشـــاء جوائز مشابهة ألن 
مجتمع الكويت واحلمد هلل مليء 
بأهل اخلير وأصحاب األيادي 

البيضاء.
وشكر منسق اجلائزة ناصر 
اخلالدي وســـائل اإلعالم على 
تفاعلها الدائم مع أنشطة اجلائزة 
ومساهمتها في نشر مفاهيمها 
عبر وســـائل اإلعالم املختلفة، 
متمنيا االســـتمرار في إيصال 
الرسالة اإلنسانية التي أنشئت 

اجلائزة من أجلها.

اجلهات التي زارتها الوفود.
واضـــاف ان عملنـــا خالل 
العام املقبل سيتركز مع منظمة 
اليونسكو وهيئة األمم املتحدة 
لتكريـــس يوما عامليـــا لالبن 

البار.
وســـنقوم بعـــدة زيارات 
الى فرنســـا وسويسرا ملقابلة 
املســـؤولن فـــي األمم املتحدة 
لطرح مشـــروع اليوم العاملي 

لالبن البار.
كما سيتم التوجه الى دول 
املغرب العربي )اجلزائر وتونس 

واملغرب(.
وتابع البغلي: كما سنتوسع 
التربية وداخل  جتـــاه وزارة 

وإجناحها على مدار السنوات 
الثـــالث املاضية، خاصة وزير 

الشؤون ووسائل اإلعالم.
وكشف رئيس جلنة التحكيم 
والتقييم منصور السالمن ان 
اجلائزة تسلمت هذا العام 300 
الذي اعتمد  اســـتمارة، ولكن 
منها 200 استمارة ومت اختيار 
الفائزين وفق معايير ومقاييس 
التقييم  معتمدة، ومت إجـــراء 
وفق مرحلتن، األولى نظرية 
لإلجابة عن أسئلة االستمارة 
والثانية عملية بعد قيام الفريق 
بزيارات ميدانية مفاجئة ملنزل 

املشارك.
وناشد نائب رئيس اللجنة 

أعلن عن أسماء 15 فائزًا بجائزة االبن البار للعام 2009

أسماء الفائزين بجائزة البغلي لالبن البار

أسماء المكرمين

 ٭جناح كاظم املتروك
 ٭منيرة ابراهيم حيدر
 ٭بدرية محمد دشتي

 ٭راشد مهدي العازمي
 ٭عايشة احمد كلندر

 ٭حذام علي الفريح
 ٭وليد حسن الصائغ

 ٭سميرة عباس القالف
 ٭فاطمـة محمد علي جاسم

 ٭فاضل بندر السلمان

 ٭اميان جاسم جرخي
 ٭غنيمة محمد سالم

 ٭رباب عبداهلل السالم
 ٭دخيلة علي االيز

 ٭داليا علي املنصور

 ٭وزير الشؤون االجتماعية والعمل
 ٭جاسم اخلرافي ـ رئيس مجلس األمة

 ٭الشيخة سعاد الصباحـ  رئيسة دار سعاد 
الصباح

 ٭الشـــيخة ألطاف ســـالم العلـــي ـ راعية 
ومؤسسة بيت السدو

 ٭علي محمد ثنيان الغـــامن ـ رئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت

 ٭يوسف سيد حسن الزلزلةـ  رئيس مجلس 
إدارة شـــركة كي جـــي إل - عضو مجلس 

األمة
 ٭د.معصومة صالح املبارك ـ عضو مجلس 

األمة
 ٭د.حسن مكي اجلمعة ـ رجل أعمال

 ٭د.صالح عبداهلل الصفار ـ دكتور بجامعة 
الكويت

 ٭علي عبداهلل البغليـ  الوكيل املساعد بوزارة 
التجارة والصناعة

 ٭سيف مرزوق الشمالن
 ٭د.خـالــد املـذكــورـ  رئـيـس اللجنــة العليــا 
الســـتكـمــال تـطبيـق أحكــام الشــــريعـة 

اإلسالميـة
 ٭يوسف احلجي ـ رئيس الهيئة االسالمية 

العاملية
 ٭م.جاســـم محمد حســـن قبازرد ـ عضو 
اللجنة االستشارية إلدارة الوقف اجلعفري 

الكويتي
 ٭د.يعقوب الرفاعيـ  مدير عام الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي
 ٭أيوب حسن األيوب ـ فنان تشكيلي

 ٭محمد حمد احلميدي ـ وكيل مســـاعد في 
التربية

 ٭د.نورية السدانيـ  عضو التجمع الوطني 
للنهوض باملجتمع )تنامي(

 ٭طارق محمد يوسف القالف ـ بطل العالم 
ملبارزة املعاقن

 ٭د.جواهر محمد جاسم الدبوسـ  أ.د. بجامعة 
الكويت

 ٭د.سعد بن طفلة العجميـ  دكتور بجامعة 
الكويت

 ٭د.رشيد احلمدـ  سفير الكويت بجمهورية 
مصر العربية


