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منطاد األمير قبل اقالعه

فريق املنطاد قدم عددا من عروض الطيران احلر

أنشطة متعددة لفريق التحدي في األعياد الوطنية

)أحمد باكير( السفير الهندي خالل رفعه علم بالده ويبدو طاقم السفارة السفير الهندي اجاي ملهوترا خالل إلقائه خطاب الرئيسة الهندية

منطاد األمير حّلق فوق جبال األلب النمساوية
وقّدم عددًا من عروض الطيران الحر للجمهور

أبوظبي � كون���ا: انهى فريق 
منط���اد صاحب الس���مو األمير 
مش���اركته الدولي���ة مبهرج���ان 
النمسا الدولي في مقاطعة تيرول 
النمس���اوية الواقعة في املنطقة 
النمسا  احلدودية بني جمهورية 
وأملانيا والتي تشتهر برياضتها 
الشتوية بالطيران فوق جبال االلب 

النمساوية.
وقال رئي���س املنطاد الكابنت 
طيار املنصوري في اتصال هاتفي 
مع »كونا« ان هذا النش���اط شهد 
مشاركة العديد من الدول االوروبية 
ومنها النمسا وبريطانيا واملانيا 

وفرنسا وسويسرا وهولندا.
واضاف ان فريق منطاد الكويت 
شارك مبنطاد صاحب السمو األمير 
املتوج بصورة صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وعلم 
الكويت حيث قدم الفريق عددا من 
الطيران احلر للجمهور  عروض 
الذي قام بدوره بالترحيب احلار 

بالفريق.
وقال: ان الفريق قدم للجماهير 
من خ���ال املش���اركة كل معاني 
التواص���ل احلض���اري والثقافة 
التي متتاز بها  العريقة  العربية 
الكويت ونق���ل الفريق الصورة 

احلضارية للكويت للجمهور وملا 
تعيشه الكويت من انفتاح كبير 
في جميع املجاالت بفضل القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.
واشاد بالترحيب الكبير الذي 
القاه الفريق من قبل اللجنة املنظمة 

عمل الفريق املنظم واملميز رغم 
وصول درجة احلرارة الى عشر 
درجات حتت الصفر وتس���اقط 
الثلج الكثي���ف ما ألغى عددا من 

املراحل.
واعرب املنصوري عن االهتمام 
الكبير ال���ذي يوليه وزير النفط 

من خال االستقبال احلار لرئيس 
اللجنة املنظمة الكابنت طيار رودي 
هوفر الذي شكر بدوره فريق منطاد 
صاحب السمو االمير ملشاركته في 

هذا املهرجان الدولي.
وقال: ان الفريق ظهر في اللقاء 
العاملي مبظهر مشرف من خال 

ووزي���ر االع���ام الش���يخ احمد 
العبداهلل بالفري���ق في توصيل 
الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة 
للكويت وش���عبها الكرمي الذين 
يقف���ون صفا واحدا ف���ي العمل 
املتواص���ل لرفع علم الكويت في 

جميع دول العالم.

الفريق قدم معاني التواصل الحضاري والثقافة العربية العريقة

معهد األبحاث يشارك 
في معرض تكنولوجيا 
المعلومات 31 الجاري

»الزراعة«: استخدام الطاقة 
المتجددة في المشاريع الزراعية

يش����ارك معهد الكوي����ت لابحاث 
العلمي����ة ممث����ا باملرك����ز الوطن����ي 
للمعلومات العلمية والتكنولوجية في 
معرض الكويت لتكنولوجيا املعلومات 
واحللول املتكاملة في 31 اجلاري الذي 

يستمر خمسة ايام.
وقال مدير املركز نادر معرفي في 
بيان صحافي ان املعهد يش����ارك في 
املعرض بدعوة م����ن اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وبتنظيم من 
شركة جلوبال كونكشن العاملية وحتت 
رعاية سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
واضاف معرفي ان املركز الوطني 
يسعى الى تقدمي عرض متميز يعكس 
من خال����ه اهتمام����ه بتكنولوجي���ا 
املعلوم�������ات واالتص����االت وادواتها 
وتطبيقاتها احلديثة وتقدمي وعرض 
املط����ورة في  التطبيق����ات  اح������دث 

املعهد.
املرك����ز س����يعرض  ان  واوض����ح 
اخلدم����ات املعلوماتية الت����ي يقدمها 
للباحث����ني واجلمهور املس����تفيدين 
خاصة للمتخصصني وطلبة اجلامعات 
العلمي واملكتبات  واملهتمني بالبحث 
ويقوم باستعراض البوابة االلكترونية 
للمعهد واملش����ارك بها ضمن برنامج 

احلكومة االلكترونية.

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية اليوم أهمية استخدام الطاقة املتجددة 

في مجال املشاريع الزراعية في الكويت.
وقال اخلبير في الزراعات التجميلية بالهيئة 
هاني احمد في ندوة علمية بشأن التطور في مجال 
املشاريع الزراعية وفقا ملصادر الطاقة املتعددة 
مثل الش���مس والرياح ومياه البحر والهواء ان 
انتاج الطاقة املتجددة يهدف الى تشغيل مزارع 
النباتات واحملاصيل الزراعية والزراعة التجميلية 

في الطرق.
وأكد احمد ان اهمية استخدام تلك الطاقة في 
املش���اريع الزراعية تتمثل في إضاءة املصابيح 
وادارة محركات الري وأجهزة التحكم الكهربائية 

سواء للتدفئة أو التبريد.
وأوضح ان الطاقة املتجددة من خال الشمس 
تتم بتجميع أشعتها بواسطة مركزات شمسية 
تتكون من عدسات لتسخني الزيوت والسوائل 
التي تتميز بقدرتها على حتمل احلرارة وتخزينها 

الستخدامها على مدار اليوم.
وأضاف ان طاقة املياه تنشأ من خال مخزونات 
ضخمة موجودة على االنهار والبحار واحمليطات 
وميكن االستفادة من حركة امواج البحار واملد 

واجلزر لتوليد الطاقة.
وافاد بأن الطاقة املتج���ددة لها اهمية ايضا 
في مجال احلفاظ على البيئة مقارنة مع الطاقة 
التقليدية، اذ ان ثاني اكسيد الكربون والغازات 
املتصاعدة معدالتها في تزايد في اجلو وستزيد 

خال السنوات املقبلة.
وأش���ار الى ان ارتفاع ثاني اكسيد الكربون 
يعني زيادة ف���ي التصحر والعواصف وارتفاع 

درجة احلرارة والفيضانات وذوبان اجلليد.

آل هيد: أنشطة متعددة لفريق التحدي خالل األعياد الوطنية
أسامة دياب

ضمن اخلطة االعامية للمشروع 
االعام���ي والتفاعل م���ع االحداث 
واالعياد الوطنية لتحقيق االهداف 
السامية لبرنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، 
يقوم فريق التحدي التوعوي التابع 
للبرنامج بتغيير املفاهيم السابقة 
وغرس قيم العمل بالقطاع اخلاص 
من خال اقامة االنشطة التوعوية 
واملهرجان���ات وامللتقي���ات بهذه 
املناسبة الس���تثمار تواجد املئات 
وااللوف م���ن املواطنني في مواقع 
االحتفاالت والتجمعات املختلفة في 
محافظات الكويت إليصال مفاهيم 
التوجه للعم���ل بالقطاع  وأهمية 

اخلاص.
جاء ذلك ف����ي تصريح صحافي 
ملراقب االعام ورئيس فريق التحدي 
في برنامج اعادة الهيكلة حنان آل 

هيد.
وقالت آل هيد ان فريق التحدي 
أكم����ل كل اس����تعداداته إلقامة هذه 
املهرجانات مبناس����بة يومي العيد 
الوطن����ي ويوم التحري����ر وحلول 
شهر األعياد الوطنية شهر فبراير 

املجيد.
واضاف����ت ان الفري����ق وض����ع 
استراتيجية عملية واعامية بهدف 
التقاء جمهور املواطنني من مختلف 
شرائح املجتمع من شباب وأولياء 

امور واصحاب اعمال إليصال الرسائل 
اخلاصة باحلمات االعامية لفريق 
التح����دي جلميع فئ����ات املجتمع، 
وتوجيه الشباب الباحثني عن عمل 
م����ن خريجي اجلامع����ات واملعاهد 
التطبيقية والثانوية العامة للتوجه 
للعمل في مؤسسات وشركات القطاع 
الوطنية  اخلاص لدعم مس����يرتنا 
واقتصادنا احمللي بسواعد كويتية 
شابة وواعدة حتقق طموحات الكويت 

االقتصادية.
وأضاف����ت آل هي����د ان برامج 
الفريق خال هذا االحتفال تنقسم 

الى عدة مواقع مبا يتناسب مع 
التوزيع اجلغرافي ومواقع جتمع 
املواطنني على كل مس����توياتهم 
وشرائحهم، ففي التاسع والعشرين 
من الشهر اجلاري سيقام مهرجان 
توعوي وترويحي ضمن انشطة 
مخي����م وزارة الدفاع على طريق 
ميناء عبداهلل والوفرة بالتنسيق 
مع مسؤولي املخيم الذين أبدوا كل 
تعاون لتحقيق االهداف الوطنية 
املشتركة بني البرنامج والوزارة، 
حيث يتزامن املوعد مع االحتفال 
بتولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم، وسيتم االلتقاء بجمهور 
املخيم واجراء فقرات ترويحية 
وترفيهية واقامة مسابقة للحضور 
تتضمن معلومات بأسلوب غير 
مباشر عن سيرة صاحب السمو 
األمير، وكذلك اخلدمات التي يقدمها 
البرنامج للعاملني بالقطاع اخلاص 
لتشجيعهم لابداع واالنطاق في 
هذا املجال الرحب، وكذلك الدورات 
التدريبية والتأهيلية للعاملني في 
القطاع اخلاص أو املتوقع تعيينهم 
مبا يتوافق واحتياجات س����وق 

العمل احمللي.

واضافت ان الفريق سيشارك 
في مهرجان ها فبراير 30 اجلاري 
بالتعاون مع اعضاء ادارة املهرجان 
الذين أب����دوا كل تعاون لتحقيق 
اهدافنا الوطنية، ويتزامن ذلك مع 
انطاق احلملة الوطنية ملهرجان 
ها فبراير، وذلك في سوق شرق، 
حيث يتضمن املهرجان العديد من 
االنشطة الترويحية والترفيهية 
واالعامية للشباب الصغار واولياء 
االمور وغرس املفاهيم الصحيحة 

للعمل في القطاع اخلاص.
واشارت آل هيد الى ان مهرجان 
التاجر الصغير الذي سيقام حتت 
رعاية فريق التحدي في العاشر من 
فبراير املقبل في فندق موڤنبيك 
باملنطق����ة احلرة لدعم مس����يرة 
املشروعات الصغيرة وتشجيع 
اقامة  الذين يأملون في  الشباب 
مش����اريع حرة تساند االقتصاد 
الوطني وتدعم مسيرة الشباب في 
هذا االجتاه، كما سيقام مهرجان 
ترويحي وتوعوي في مخيم القرية 
التراثية في ميناء عبداهلل مقابل 
اللجنة  الهيمان بالتعاون مع  أم 

املنسقة لدعم أهدافنا.
ال����ى جميع  الدعوة  ووجه����ت 
املواطنني للمشاركة في هذه االنشطة 
التي ستضم برامج ثقافية وترويحية، 
ومسابقات للحضور تقدم فيها الهدايا 

القيمة.

ملهوترا: الهند قوة محركة للتغيير وديموقراطيتنا متأصلة على مستوى الشعب

بشرى الزين
اكد السفير الهندي اجاي ملهوترا ان باده خطت خطوات مهمة 
في مجال التطوير االقتصادي على مستوى العالم حيث تعتبر الهند 

رابع اكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقال ملهوترا لدى قراءته خلطاب رئيس���ة الهند براتيبها باتيل 
صباح امس مبناس���بة الذكرى احلادية والستني إلعان جمهورية 
الهند ان هذه الذكرى تتزامن مع مرور س���تة عقود كاملة من العمل 
والكفاح والتي كانت الهند تسترشد خالها باملبادئ واألهداف الواردة 

في الدستور واقراره في العام 1950.
وأضاف نقا عن خطاب الرئيسة الهندية لقد شهدت الهند خال 
العقد االول من القرن ال� 21 حتوالت جذرية واصبحت احدى القوى 

احملركة للتغيير في العالم.
وذكر الس���فير الهندي انه في مقدمة االمور التي يجب ان نبقى 
عليها هي املبادئ الدميوقراطية وطريقة العيش، وبرهنا على اننا 
دميوقراطية تسير بخطى منضبطة قادرة على اختيار احلكومات من 
خال العملية االنتخابية وان الدميوقراطية متأصلة على مستوى 

عامة الشعب.
وأش���ار الى ان الدميوقراطية ايضا هي سيادة الاعنف، مؤكدا 
ان الدميوقراطية تنطوي على منط س���لوكي يجب ان يتصرف كل 
فرد من خال اتباعه مبسؤولية ويتعامل مع االختاف واستيعابها 

بصورة بناءة.
ولفت الى ان الطريق الى التنمية الشاملة يتطلب حتقيق العدالة 
االجتماعية من خال تأسيس بنية حتتية فعالة للقطاع االجتماعي، 
يجب توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة جلميع املواطنني، الى 
جانب اخلدمات االجتماعية وفرص العمل، مما يؤدي بدوره الى انشاء 
قاعدة للموارد البشرية زاخرة باملهارات واخلبرات والقدرات االنتاجية 
العالية، ومن ثم يجب ان يظل اهتمامنا يركز على ذلك، وخاصة في 
ظل القطاع العريض من الش���باب لدينا يجب ان يتم تربية هؤالء 
الشباب واعدادهم لتولي مسؤولياتهم ويعتمد منو جميع القطاعات 

في املستقبل على العاملني  بقطاع املعرفة والعمالة املاهرة.
وتابع: لقد قمنا بوضع السياسات والبرامج ورصد املخصصات 
املالية الضخمة من اجل حتقيق تلك االهداف، ولكن كان احد معوقات 

ذلك بطء التنفيذ وجوانب الفس���اد في النظام، يجب عاج اسباب 
املشكات املزمنة لتباطؤ عمليات التنفيذ وينبغي محاسبة املسؤولني 
ع���ن التقصير في تنفيذ املش���روعات والبرامج واخلطط وهو امر 

حيوي لتحقيق تغيير ايجابي.
وقال ان توافر األمن في املجتمع هو من االمور الضرورية لتحقيق 
النمو وتلتزم احلكومة باحلفاظ على قدر مرتفع من اليقظة واتخاذ 
االجراءات املناسبة للتعامل مع التحديات األمنية الداخلية، لقد كانت 
الهن���د هدفا ألعمال االرهاب ألكثر من عقدين من الزمان، وقد قامت 
احلكومة، وستستمر في اتخاذ اخلطوات املناسبة للتعامل مع املخاطر 
التي تنبع من االرهاب، كما ستس���تمر ايضا في العمل مع املجتمع 
الدولي ملكافحة هذا اخلطر، ان صوت الهند في العالم كان، وسيظل 
صوت الس���ام والتنمية واألمل، وعلى املستوى العاملي، سنسعى 
الى تغيير بنية املؤسس���ات متعددة األطراف بحيث تعكس الواقع 
املعاصر، كما سنستمر في التعاون مع املجتمع الدولي للتعامل مع 
القضايا العاملية، وسنسعى الى بناء عاقات صداقة مع الدول التي 

توجد في منطقتنا ودول العالم األخرى.

السفير ألقى خطاب رئيسة الهند في الذكرى الـ 61 إلعالن الجمهورية


