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م.علي الشمالن متحدثا خالل افتتاح املنتدى أحد احملاضرين خالل املنتدى

يتقـدمـــون بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واملـــوا�ســـاة من

عموم اآل المرزوق واآل الغانم الكرام
ومن ال�سيد/ خالد يو�سف المرزوق

داعني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

لــــوفــــاة  فقيدهم املغــفـــور لـــه  بــــاإذن اهلل تـــعـــالــى

وليد خالد يو�سف المرزوق

عائلة املرحوم/ �سيد ح�سني �سيد ها�سم بهبهاين

خالل افتتاح منتدى المنظور في الطاقة والمناخ

الشمالن: التقدم العلمي مستمر في عقد اتفاقيات 
الشراكة مع المنظمات المحلية والدولية

دانيا شومان
افتتح امس املنتدى العلمي 
الثاني حول »املنظور في الطاقة 
الذي تس���تضيفه  واملن���اخ« 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بالتعاون مع معهد ماساتوستش 
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة 
األميركي���ة ويس���تم��ر ثالثة 

ايام.
وقال املدير العام للمؤسسة 
د.علي الشمالن في االفتتاح ان 
املنتدى يعالج اهم قضايا العصر 
في السياق العاملي وهي الطاقة 
واملناخ، موضحا انه سيتم طرح 
مختلف اخليارات احلديثة في 

ضوء منظورات عدة.
واض���اف د.الش���مالن ان 
املؤسسة تسعى دائما الى توفير 
االنشطة املشتركة التي تناقش 
موضوعات حيوي���ة ومهمة، 
مبين���ا اهمية االس���تفادة من 
وضع افضل اخلطط في مجال 
االدارة االستراتيجية التي من 
خاللها تتحقق التنمية للتصدي 

للتحديات اليوم واملستقبل.
واوض���ح انه مت اعداد مادة 
املنتدى بش���كل دقيق يختبر 

البيئية واالقتصادية  االبعاد 
والعلمية والتكنولوجية املتاحة 
لتحويل صناعة الطاقة بشكل 
ايجابي ومتهيد طرق احلفاظ 
على النظم احليوية الطبيعية 
بهدف تقليص االثار الضارة 

واملخاطر املناخية.
وافاد بأن املنتدى يتضمن 
ثالث���ة محاور رئيس���ية هي 
الطاق���ة واملن���اخ والعمليات 
اخلاصة بفصل ثاني اكس���يد 

الكربون، موضحا انه يحتوي 
عل���ى 14 محاضرة تتنوع بني 
استهالك الطاقة العاملي والطاقة 
الطاقة  الشمس���ية وحتديات 
املناخية  النووية والتأثيرات 
انتاج  على احمليطات وتكلفة 
الطاقة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأكد ان املؤسسة مستمرة 
في عقد اتفاقيات الشراكة مع 
املنظمات احمللي���ة والدولية 

وستبذل اقصى اجلهد الستخدام 
العلم والتكنولوجيا للتصدي 

للمتغيرات والتحديات.
املنتدى ضمن  يأتي عق���د 
ب���ني  املوقع���ة  االتفاقي���ة 
املؤسسة ومعهد ماساتوستش 
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة 
األميركي���ة والت���ي مبوجبها 
مت انش���اء مركز الكويت )ام.
الط��بيعية  آي.تي( للم��وارد 

والبيئية.

أّبن النائب مرزوق الغامن الزميل وليد خالد يوس���ف املرزوق، داعيا املولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بوافر رحمته ويس���كنه فس���يح جناته، مستذكرا مآثر الفقيد طوال مسيرة 
حياته االجتماعية والعملية. وقال الغامن: لقد فقدت الكويت احد ابنائها البررة الذين عملوا 
لرفعة وطنهم وناص���روا قضاياه، كما فقدت الصحافة والقطاع اخلاص رجال على درجة 
عالي���ة من املهنية، حيث برع رحمه اهلل في كل مج���ال افتتحه وترك بصماته الواضحة، 
سواء ابان عمله كرئيس حترير ل�»األنباء« او خالل ترؤسه او عضويته في مجالس ادارات 

العديد من الشركات التي ساهم في تأسيسها او شارك في ادارتها.
ودعا الغامن املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر 

والسلوان.

الغانم: الفقيد وليد المرزوق
ترك بصمات واضحة

مرزوق الغامن


