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العجمي: إيصال التوصيات العلمية لمؤتمر الطاقة إلى أمانة قمة كوبنهاغن خالل أيام

أمير زكي
أكد عضو مجلس ادارة جمعية املهندس���ن وعضو اللجنة 
املنظمة ملؤمت���ر الطاقة البديلة م.هدي���ان العجمي: ان اللجنة 
العليا للمؤمتر تعكف وبالتعاون مع اجلهات املعنية الى وضع 
آلية عمل لالخذ بالتوصي���ات العلمية التي وضعها الباحثون 
واملتخصصون الذين ش���اركوا في املؤمتر الذي اختتم اعماله 
في السادس من الش���هر اجلاري. وقال م.العجمي في تصريح 
له امس: ان اجلمعية واللجنة املنظمة التزال تتلقى التهاني من 
املشاركن لنجاح املؤمتر وتتويج اعماله بإصدار اعالن الكويت 
للطاقة بالتعاون مع االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية والذي 
يتضمن مجموعة من توصيات اللجنة العلمية للمؤمتر، موضحا 

ان هذه التوصيات بدأت بالوصول الى اجلهة املعنية في داخل 
الكويت وخارجها بشكل رسمي، وان متطوعي اجلمعية يواصلون 
لقاءاته���م مع املعنين في داخل البالد وايصال هذه التوصيات 
لهم وبحث سبل وضع آليات لالستفادة منها، خاصة في اجلهات 
ذات العالقة والتي ميكن ان يس���تفاد منها في مجاالت الطاقة 
البديلة.  واكد عضو »املهندسن«: ان العمل ماض لتعميم هذه 
التوصيات وايصال اعالن الكويت للطاقة الى االمانة العامة لقمة 
كوبنهاغن للمناخ التي ستعقد في مطلع الشهر املقبل، مشيرا 
الى اهمية هذه التوصيات بالنسبة الى قضية املناخ واحملافظة 
عل���ى البيئة في مختلف انحاء العالم وتضمن هذه التوصيات 
نتائج احللقة النقاشية اخلاصة التي قدمها برنامج االمم املتحدة 

االمنائي ح���ول التغيرات املناخية وآثارها على البيئة وكيفية 
الوقف التنازلي احلاد فيما يتعلق بارتفاع درجات احلرارة حول 
العالم. وأشار عضو مجلس االدارة الى ان التوصيات العلمية 
للمؤمتر تؤكد امكانية تقليل نسبة انبعاث الغازات باالستخدام 
احلكيم واملتعقل للطاقة وترشيد استخدامها واحملافظة عليها 
وتوفيرها في النقل واالستخدامات احلياتية االخرى، حيث تشير 
الدراسات الى انه من املمكن تقليل هذه االنبعاثات بنسبة %85 
بحلول الع���ام 2050، كما حذر اعالن الكويت للطاقة من تأثير 
التغيرات املناخية على البنية التحتية التي تدعم االقتصاد مثل 
الكوارث الطبيعية وطاقة النقل والزراعة ومعاجلة مياه الصرف، 
مؤك���دا ان االعالن دعا احلكومات وكل املختصن ومؤسس���ات 

املجتم���ع املدني الى التحرك بس���رعة للحفاظ على كفاءة عمل 
االنظمة املستخدمة للطاقة في العالم. واكد العجمي ان املهندسن 
الكويتين تعهدوا من خالل هذا االعالن مع زمالئهم وشركائهم 
في االحتاد الدولي الى العمل مع الساسة حول العمل الطالعهم 
على توصيات هذا املؤمتر وابالغ صناع القرار باملخاطر وكيفية 
جتنيب البنية التحتية املدنية عواقب التغيرات املناخية واملتابعة 
احلثيثة لكل اخليارات التي من شأنها تقليل املخاطر وتخفيف 
انبع���اث الكربون عن طريق الدول االعضاء في االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية، باالضافة الى تعزيز مشاركة املهندسن 
الشباب واملش���اركة الكاملة مع املرأة املهندسة واالستفادة من 

دورهم الفعال على كل املستويات.

افتتاح »تعابير الفن اإليطالي« 23 الجاري

يفتتح السفير االيطالي انريكو غرانارا االسبوع املقبل معرضا 
نادرا من نوعه يقام ألول مرة في الكويت حتت عنوان »تعابير 

الفن االيطالي«. 
ويضم املعرض، الذي سيستقبل الزوار من 23 الى 25 اجلاري 
من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا في فندق املارينا، 
أعماال فنية مميزة حلوالى خمس���ة عشر مبدعا وفنانا إيطاليا 

قاموا بجلب أعمالهم خصيصا من إيطاليا ليتم عرضها. 
ويعتبر هذا احلدث الفني من األحداث املميزة التي تشكل نقطة 
جذابة للزائرين ليتمتعوا برؤية التشكيالت الفنية واملجموعات 
الراقي���ة واملبتكرة لألعمال اليدوية الدقيقة التي تعبر عن غنى 

وأهمية الفنون االيطالية التقليدية. 
وم���ن الفنانن البارزين: »جنفرنك���و ميجاتو« للمنحوتات 
اليدوية واخلزفية والبرونزية و»سكربيريا« للسكاكن املزخرفة 

باالضافة الى االكسسوارات اجللدية من »فيورنتن«. 
والش���ك أن محبي الديكور والتصاميم الداخلية ذات الطراز 
االيطالي سيجدون ضالتهم في املفروشات الفنية الفخمة للمصمم 
احملترف »ماسيمو كدجانو« والتي سوف تعرض للمرة االولى 
في الكويت والش���رق االوسط. يش���ترك في هذا املعرض أيضا 
الفنان العريق »أكرس���تي« ليقدم مجموعة من القطع املنزلي��ة 

الراقية. 
وحملبي املوضة واألزياء، ستعرض »بليتشريا أويسي« من 
فلورنس���ا أروع تشكيلتها لقطع الفرو. هذا وسيقدم »فيتوريو 
كوكيريل���و« مصمم األزياء اليدوية املعروف في كل من إيطاليا 
وفرنسا وإجنلترا اجمل أعماله باالضافة الى »أتيليو رونكاتشا« 
الذي سيكشف عن مجموعته لهواة صيد الصقور التي صنعها 

خصيصا ليعرضها في الكويت. 
ويضم املعرض أيضا تش���كيلة رائع���ة من التحف واألعمال 
اليدوية من السيراميك للفنانة »أنطونيال فياني« وأعمال فنية 
على احلرير للمايسترو »جورجيو بولييزي«. كما يشارك عدد 
من الرسامن الذين تعرض أعمالهم في صاالت العرض االيطالية 

والعاملية. 
وتتخل���ل هذا احلدث عروض خاصة كل يوم من الس���اعة 7 
مساء وحتى 8 مساء حيث يقوم الفنانون بشرح وتأدية أعمالهم 

أمام الزوار. 
يذكر أن املعرض برعاية السفارة االيطالية وشركة »ناشيونال 
خراف���ي« وفندق املارينا وينظمه كل من »س���ارتوريا إيطاليا« 
و»إيطاليان أرت آند ديزاين س���توديو«. ملزي���د من املعلومات  
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األول من نوعه في الكويت ويشارك فيه 15 مبدعًا وفنانًا إيطاليًا

م.هديان العجمي

احدى اللوحات املشاركة في املعرض أحد األعمال الفنية

أعلن مدي����ر ادارة العمليات 
واألنش����طة بشركة املشروعات 
الس����ياحية أن����ور النصف عن 
مواعي����د التش����غيل باملدين����ة 
الترفيهي����ة خ����الل عطلة عيد 
االضحى املبارك حيث تستقبل 
الترفيهي����ة زوارها من  املدينة 
الساعة احلادية عشرة صباحا 
وحتى احلادية عشرة مساء، وأفاد 
النصف ان ادارة املدينة الترفيهية 
سعت ان يكون هناك العديد من 
الفقرات املتنوعة والشيقة التي 
تضيف ج����وا من املرح واملتعة 
لالطفال والكبار، ومن ضمن هذه 
الفقرات الشخصيات الكرتونية 

والفرقة الشعبية الكويتية التي س����تقدم فنون العارضة طوال ايام 
العيد عند املدخل الرئيس����ي للمدينة الترفيهية ومش����اركة نخبة من 
الفنانن املميزين والفرق الشرقية والشعبية في االنشطة والبرامج 
الترفيهية والترويحية التي ستقدم على مسارح املدينة هذا باالضافة 
الى السيرك الروسي وعروض فرقة االقزام الشيقة، واضاف النصف 
انه س����يتم اطالق األلعاب النارية احتفاال بالعيد، ومتنى النصف ان 
يقضي زوار املدينة الترفيهية ومحبوها اسعد واطيب االوقات مهنئا 
الشعب الكويتي وجميع املقيمن بعيد األضحى املبارك أعاده اهلل على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات.

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها تقوم 
حاليا بالتخطيط النش����اء عدد من احلدائق العامة في تس����ع مناطق 
سكنية مبساحة اجمالية تبلغ 166 الف متر مربع بهدف خدمة سكان 
هذه املناطق. واوضحت الوزارة في بيان صحافي ان احلدائق سيتم 
انشاؤها في مناطق صباح الناصر والعارضية والزهراء وجابر االحمد 

والنهضة وصباح السالم وفهد االحمد وبيان والصباحية.

األلعاب النارية تضيء سماء 
المدينة الترفيهية في العيد

»الزراعة« تخطط إلنشاء حدائق 
في 9 مناطق سكنية

أنور النصف


