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أمير زكي
يب����دأ »مؤمتر الطاقة البديل����ة ضرورة أم 
خيار؟« الذي تنظمه جمعية املهندسني أعماله 
اليوم حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبش����اركة أكث����ر من 500 عالم 

وباحث ومتخصص ويستمر 3 أيام.
وقال رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني ان 
أهمية املؤمتر تكمن في رعاية صاحب السمو 
األمير، مشيرا الى انه سيكون انطالقة لسلسلة 

من املؤمترات الدولية املعنية بالطاقة.
واض����اف القحطاني ان اقام����ة املؤمتر في 
الكويت هو أمر مهم للمنطقة والعالم، مشيرا 
الى أن انعقاده في الكويت سيمكن الكويتيني من 
خالله اكتساب اخلبرات اجليدة في هذا املجال 

واستغاللها مبا يحقق املنفعة العامة للبالد.
وأوض����ح ان املؤمتر يهدف الى ابراز الدور 
الفعال للكويت في دعم ورعاية العلم والعلماء 
محليا واقليميا ودوليا ونقل اخلبرات العاملية في 
مجال احللول العملية، مشيرا الى ان املشاركني 
ميثلون 92 دولة من مختلف دول العالم، حيث 

سيعرضون فيه 106 أوراق علمية.
وأشار الى ان املؤمتر سيستضيف نخبة من 
أهل العلم واخلبرة في مجاالت الطاقة في العالم 
مثل وراجندرا باتشوري احلاصل على جائزة 
نوبل في ابحاث الطاقة في 2006 ورئيس معهد 
وكالة الطاقة في باريس ومدير الطاقة في أملانيا 
ومدير الطاقة في جامعة اوكسفورد، اضافة الى 
متحدث من هيئة االمم املتحدة ورئيس األبحاث 
في نيوزيلندا ورئيس معهد نيجيريا، فضال عن 

حضور متحدثني من احتاد املهندسني العاملي.
وق����ال ان هناك 8 محاور للمؤمتر ومنها ما 
متعلق بالطاقة السلمية، موضحا ان صاحب 
السمو األمير دعا الى تشكيل فريق متخصص في 
برنامج الطاقة النووية السلمية يقوم بجوالت 

حول دول العالم في هذا املجال.
دوفي اإلطار ذاته عقد مؤمتر الطاقة البديلة 
في أولى أيامه جلستني في فندق اجلي دبليو 
ماريوت حيث تناولت جلسة WEW النقاشية 
استعداد جمعية املهندسني بالكامل لدعم مؤمتر 
األرجنتني من حيث الوفود املشاركة والترتيبات 
والتسويق والدعاية للمؤمتر والبروشورات 
املع����رض والترويج والتنظيم  الى  باالضافة 
في الكويت وخارجها واملس����اعدة في برنامج 

املؤمتر بشكل كامل.
كم����ا تناولت اجللس����ة مفهوم الرئاس����ة 
وأهمية االحتاد العاملي للمنظمات الهندس����ية 
wfeo للمهندسني، وكذلك حتدثت اجللسات عن 
القيادة ومترير التجارب للقادة فضال عن دور 
االحتاد في العالم وجتاربه وعالقة الشراكة مع 

فصائل املجتمع.
كما تناولت جلسة WCCE العمل التطوعي 
للمهندسني الكويتيني ومشاركتهم في األنشطة 
املختلفة ودورهم في تطوير ونهضة الكويت، 
اضافة الى مشاكل املهندسني املدنيني في مصر 
وبريطانيا وغيرها من الدول فضال عن خطط 
املهندسني املدنيني واظهار دور املتطوعني منهم 
في رفع اسم الكويت عاليا خصوصا التي تختص 

باملجال الهندسي العاملي.

فق����د اعتب����رت ممثلة جمعية املهندس����ني 
الكونفدرالية م.غيي ايسيي ايفون ان الرعاية 
االميرية له����ذا احلدث تعد حافزا كبيرا ومهما 
لهذه القضية، مشيرة الى ان موضوع الطاقة 
البديلة يعد من اهم املواضيع املطروحة على 
املس����توى العاملي، واصفة املؤمتر باملهم جدا 
على املستويني العربي والدولي اذ يعمل على 
نشر آخر املستجدات واالبتكارات فيما يتعلق 
بتنمية الطاقة البديلة. اما ممثلة الوفد الروسي 
ورئيس����ة جلنة املرأة املهندسة العاملية ماري 
هيلني فقد رأت ان اهداف هذا املؤمتر تتلخص 
في تش����جيع الطاقات، ونشر آخر االبتكارات 
لتنمي����ة الطاقة البديلة، خاص����ة فيما يتعلق 
مبناقش����ة الصعوبات وايجاد احللول البناءة 
لها، مؤكدة ان اهتمام صاحب الس����مو األمير 
ورعايته للمؤمتر تعتبر حافزا مهما لنجاحه 
وحتقيق اهدافه وتطلعاته، معربة عن املها ان 
تتحول التوصيات التي ستخرج عن هذا املؤمتر 
الى تطبيقات عملية، ومشددة على دور مقدرة 
النساء املهندسات على العمل الى جانب الرجال 
في النهوض بتحديات العمل الهندسي. ثم حتدث 
م.هارو بديلني، من بريطانيا عن اهمية اجتماع 
املنظمة، مشيرا الى حدثني مهمني يتمثالن في 
لقاء اجلمعية العمومية السنوية ملنظمة احتاد 
املهندسني العاملي وانعقاد املؤمتر الثاني حتت 
اشراف اجلمعية الكويتية للمهندسني ملناقشة 
م����ا ميكن فعله بعد النفط، مثمنا دعم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وحتمسه 

لهذا املؤمتر ملا فيه مصلحة العالم بأسره.

م.طالل القحطاني مشاركا في االجتماعات التحضيرية

السفير الهندي أجاي ملهوترا متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

نسعى إلى إثراء تعزيز عالقات الشراكة وأواصر الصداقة التقليدية بين بالدنا والكويت

93% من المستفيدين من قانون 2005/48 
أسقطوا 2000 دينار من فواتير الكهرباء

السفير الهندي:  »مهرجان الهند في الكويت« 8 الجاري

تنظيم هذا املهرجان.
واشار الى ان جميع املعارض 
ستفتح ابوابها للجمهور مجانا 
كما ان فرق الرقص الفلكلورية 
ستقوم بتقدمي عروض للجمهور 
ف���ي مجمع األڤني���وز، علما ان 
التي س���تقام على  االحتفاالت 
مسرح كيفان في 8 واإلعادة له 
9 اجلاري باإلضافة إلى األمسيات 
املوسيقية والراقصة في 11 و12 
اجلاري واألمسية اخلاصة في 14 
اجلاري وستكون مقتصرة على 

حاملي بطاقات الدعوة.

الهندية االسالمية  والرزنامات 
والت���ي مت جلبها م���ن متحف 

ساالرجنغ في حيدر آباد.
كما أوضح السفير الهندي أن 
حفل االفتتاح لهذا املهرجان سيتم 
عقده 8 اجلاري على مسرح كيفان 
برعاية وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل، معربا عن 
تقديره وامتنانه العميقني لوزير 
النفط واإلعالم وأمني عام املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وجلميع املسؤولني في املجلس 
الكاملني في  لدعمهم وتعاونهم 

انح���اء مختلفة م���ن الواليات 
الهندية إضافة إلى إضفاء نكهة 
من التراث الثقافي الهندي الفني 
واملتنوع، مضيفا انه سيشارك 
فيه 130 موسيقيا وفنانا وراقصا 
من الهنود املش���هورين عامليا، 
مبينا انه سيتم تنظيم معارض 
تتضمن أعماال من الفن املعاصر 
والفلكل���وري واملنس���وجات 
الفوتوغرافية واخلط  والصور 
العربي، إضاف���ة إلى فن وضع 
التقلي���دي، باالضافة  احلن���اء 
ال���ى معرض فن البوس���ترات 

بشرى الزين
الهندي أجاي  الس���فير  أكد 
ملهوترا رغبة بالده في تعزيز 
عالق���ات التب���ادل الثقافي مع 
الكويت، مشيرا الى ان العالقات 
السياس���ية متميزة ومتتد إلى 

قرون عديدة.
وأعلن ملهوت���را في مؤمتر 
صحاف���ي أقامه أم���س في مقر 
الس���فارة عن إقام���ة مهرجان 
الهند  في الكوي���ت في الفترة 
من 8 حت���ى 14 اجلاري آمال ان 
يعمل ه���ذا املهرجان على إثراء 
وتعزيز الشراكة الوثيقة واواصر 
الصداق���ة التقليدية القوية بني 

البلدين والشعبني الصديقني.
وأوضح أن املهرجان املزمع 
تنظيم���ه يأت���ي ضم���ن مظلة 
برنامج التبادل الثقافي بني الهند 
والكويت في 2009-2011 والذي 
مت التوقيع عليه في ابريل 2009 
خالل الزيارة التي قام بها محمد 
االنصاري نائب رئيس جمهورية 
الهن���د الى الكوي���ت، الفتا إلى 
التعاون والدعم الذي لقيه تنظيم 
هذا املهرجان من وزارة االعالم 
في الكوي���ت واملجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
وذكر أن املهرجان الذي يعد 
األول م���ن نوعه ف���ي الكويت 
س���يعطي حملات ع���ن الفنون 
امل���ؤداة والفن���ون املرئية من 

دارين العلي
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء ان نسبة املستفيدين 
من قانون 2005/48 القاضي بإسقاط 2000 
دينار عن املواطنني بلغت 93% بينما تبلغ 
النسبة املتوقعة لالستفادة 97% من اجمالي 
الذين تنطبق عليهم الش���روط الواردة في 

نص القانون.
وقالت ان هذه النسبة سجلت منذ صدور 

القانون وحتى 25 اكتوبر املاضي آخر مهلة 
لالس���تفادة من املهلة، مشيرة الى ان توقع 
الوزارة باستفادة 97% يعود ألخذها بعني 
االعتبار امكانية تغيير املنزل وبالتالي تغير 
العداد او وجود املس���تفيدين خارج البالد 
لفترة طويل���ة او عدم وجود عنوان محدد 
للمس���تفيد وبالتالي ال ميكن الوصول إليه 

من قبل الوزارة.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة مستمرة 

باس���تقبال املظاريف واملعامالت اخلاصة 
باإلس���قاط بالرغم من انتهاء املدة ولكنها 
ستجمع هذه املعامالت وترفعها الى جلنة 
الفتوى والتشريع للنظر فيها، مؤكدة السعي 
من وراء ذلك الى فتح املجال للنسبة القليلة 
املتبقية من غير املس���تفيدين للتمكن من 
إسقاط ال� 2000 دينار من ديونهم للوزارة 
او إدراجها في رصيدهم لدى الوزارة في حال 

عدم وجود ديون مستحقة عليهم.

تحت رعاية صاحب السمو ويستمر 3 أيام

مؤتمر الطاقة البديلة يبدأ أعماله اليوم

)أسامة البطراوي(


