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ادارة  اش���اد رئيس مجلس 
الن���ادي العلمي اي���اد اخلرافي 
بالدور الذي يقوم به مدير عام 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري واجنازات املعهد 
وخططه املس���تقبلية من خالل 
التحول االستراتيجي  مشروع 
الذي سيكون اجنازا باهرا للبالد 
معربا عن سعادته لنجاح املعهد 
عاما بعد عام واصفا هذا املشروع 
باملتطور وبأنه يبش���ر باخلير 
وخطوة ممتازة ملؤسسة كويتية 
حتمل خطة استراتيجية لسنوات 
طويلة مقبلة مؤكدا انه يفتخر 

بهذا املشروع الرائع.
كما اش���اد ببرنامج التعاون بني معهد االبحاث 
والنادي والتي ته���دف الى افادة ابنائنا في مجال 
البحث العلمي والتواصل مع املعهد واالس���تفادة 
من القدرات والتخصصات املتوافرة حيث يش���هد 
التعاون مشاريع مشتركة وورش عمل ومؤمترات 

ودورات تدريبية واالستفادة من 
خبرات املعهد فيها ويلقى النادي 
دعما كبيرا من قبل املدير العام 

وجميع العاملني فيه.
وقال اخلرافي يأتي هذا املشروع 
ليضيف افادة اخرى في مجاالت 
املتج���ددة وتكنولوجيا  الطاقة 
»النانو« والتي تتالءم مع خطة 
الدولة والدور الهام في تطوير 
العديد من تطبيقاتها في مجال 

البيئة والطاقة البديلة.
وناشد اخلرافي اصحاب القرار 
في الدولة جعل مشروع النانو 

تكنولوجي مشروعا وطنيا.
وهنأ اخلرافي باس���مه وباس���م جميع اعضاء 
مجل���س اداة الن���ادي العلمي ومدي���ري االدارات 
وجميع العاملني فيه د.املطيري وجميع العاملني 
باملعهد على جناحهم كمؤسسة وطنية تسعى الى 
رفع عجلة التنمية والتطوير العلمي واالقتصادي 

واالجتماعي للبالد.

حيدر: اقتراب موسم المد األحمر أبريل المقبل
وليست هناك دالئل على ظاهرة نفوق األسماك

دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابنت علي 
حيدر عدم وجود دالئل تشير الى وقوع ظاهرة نفوق 
األس���ماك مع اقتراب موسم املد األحمر الذي يظهر في 

شهر ابريل من كل عام.
وشدد في تصريح للصحافيني على هامش حضوره 
احلفل التوعوي في مدرسة السرة املتوسطة بنات حتت 
عن���وان »بيئة بحرية ملونة« عل���ى ان الهيئة العامة 
للبيئة تتابع باس���تمرار حالة البحر ودرجة امللونات 
املوجودة فيه جراء تس���رب مياه الصرف الصحي من 
محطة مشرف، الفتا الى ان األرقام التي يجري تداولها 
حاليا عن كمية ما يرمى في البحر غير صحيحة، مؤكدا 
ان الوضع حتت السيطرة عبر أخذ العينات واملتابعة 

الدائمة واحلثيثة.
وحول إغالق مصانع الشعيبة واألصوات التي صدرت 
عن عدم تنفيذ هذه العقوبة والتحايل عليها، أكد حيدر ان 
املصانع نفذت العقوبة املنصوص عليها باإلغالق سواء 
ل� 3 أيام او ملدة أسبوع وان تقارير الهيئة ومفتشيها 
يثبتون ذلك اذ انهم قاموا بالتفتيش على اإلغالق لرفع 

تقارير عنها الى املجلس األعلى للبيئة.
ولفت ال���ى ان الهيئة العام���ة للبيئة تعمل وفق 
خطط واس���تراتيجيات واضحة تبلورت في برنامج 
عمل احلكومة وفي عمل وجهد موظفي الهيئة الذين 

يتعاونون فيما بينهم.
وعن النش���اط التربوي في املجال البيئي، خاصة 
موضوع االحتفال، قال حي���در ان احلفل الذي تقيمه 
مدرسة السرة يأتي ضمن التعاون مع وزارة التربية 
في نشر الوعي البيئي وحتت عنوان »نعمل من اجل 
كوكبن���ا«، حتت رعاية النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدف���اع ورئيس املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك ومش���اركة الهيئة العامة للبيئة 
بجه���ود إدارة العالقات العامة لعرض بعض منتجات 
الهيئة كمجلة »بيئتنا« واإلصدارات اخلاصة بالتوعية، 
الفتا الى ان هذا النش���اط ضمن سلسلة من األنشطة 
التي تقيمه���ا الهيئة بالتعاون مع الوزارة خالل العام 
الدراسي بهدف نشر التوعية بني الطلبة، ما يساعدهم 
على تعلم كيفية التعامل مع العديد من املجاالت فيما 

يتعلق بالبيئة والطاقة.
وكانت مديرة املدرسة سهام الرغيب قد ألقت كلمة 
خالل االحتفال ش����ددت فيها على ان شعار االحتفال 
يجمع معاني املسؤولية واجلهد البناء من قبل املرشدات 
واملعلمات وعدد من الهيئات، مش����يرة الى ان احلفاظ 
على البيئة البحرية مسؤولية اجلميع ألن البحر »رمز 
هويتها وامتداد جذورنا ومصدر رزقنا وهو أس����اس 
صبر أجدادنا وقوته����م«، ومن األجدر احملافظة عليه 
وعلى الكويت التي أقسمنا على أن نحميها ونعمرها 

بعد ان دنسها االحتالل الغاشم ولوث بيئتها.
وأكدت على وجود تضافر اجلهود بهدف احملافظة 
على البيئة عبر س����ن القوانني والتشريعات وتعليم 
وتدريب الن����شء وغرس قيم الوالء واحلب للكويت، 
مطلقة صرخة لكل العابثني واملدمرين للبيئة مستنهضة 
ضمائرهم ووطنيتهم إلعادة بنائها واحملافظة عليها، أما 
منظمة االحتفال القائدة في حركة املرشدات الكويتية 
سهير الساقان، فقالت ان النشاط يأتي ضمن املسابقة 
البيئية على مستوى الكويت، مشيرة الى ان املدرسة 
قد اختارت البيئة البحرية كعنوان الحتفالها نظرا ملا 
تتعرض له من أذى س����واء من مرتادي الشواطئ او 
ناقالت النف����ط او غيرها، موجهة الدعوة الى اجلميع 
لعدم العبث بالبيئة البحرية ألن رزق الكويت خرج 
من البحر. ويشارك في االحتفال الذي تخلله عدد من 
الفقرات الترحيبية والتوعوية عدد من الهيئات البيئية 
عبر أجنحة لعرض نش����اطهم البيئي وسعيهم لنشر 
الوعي البيئي واحملافظة على البيئة وهذه الهيئات هي 
اجلمعية الكويتية لهواة الالسلكي واملنظمة اإلقليمية 
حلماي����ة البيئة البحرية ومش����روع املرابط البحرية 
واجلمعية الكويتية حلماي����ة البيئة، والهيئة العامة 
للبيئة ومشروع سنيار وشركة نفط الكويت والهيئة 
التعليمية والزهرات واملرشدات في منظمة العاصمة 

التعليمية.

على هامش حضوره الحفل البيئي التوعوي في »السرة المتوسطة بنات«

شعار املركز د.محمد العوضي

)محمد ماهر(الكابنت علي حيدر والشيخ دعيج اخلليفة في مقدمة احلضور الكابنت علي حيدر متحدثا للصحافيني

الخرافي يناشد أصحاب القرار جعل مشروع 
النانو تكنولوجي مشروعًا وطنيًا

العوضي يفتتح مركز ميار للفتيات غدًا

في اطار االنشطة االجتماعية التابعة جلمعية 
الروضة وحولي التعاونية والتي ستستمر على 
م���دى يومني، يفتتح الداعية االس���المي املعروف 
د.محمد العوضي مركز ميار للفتيات غدا االربعاء، 
مبحاضرة لعضوات املركز بعن���وان »أنا ميار«، 
وذلك الساعة السادسة مساء مبقر املركز في منطقة 

الروضة قطعة 5.
ويتناول العوضي في محاضرته محورين، االول 
عن بنت الكويت وأوجه متيزها عن مثيالتها من 
الفتيات، والثاني عن قيمة العطاء والبذل من اجل 

رفعة الوطن.

ويشتمل اليوم الثاني على دورة حتت عنوان 
»أمناط الش���خصية« ويحاضر فيه���ا اخلبير في 
التنمية البشرية واالستاذ اجلامعي د.أيوب األيوب، 
واجلدي���ر بالذكر ان »مي���ار« كلمة عربية وتعني 

عطاء بال حدود.
ويش���ار الى ان املركز يستهدف الفئة العمرية 
من 15 الى 20 عاما ويسعى لتعزيز قيمة االيجابية 
والعمل اجلماعي والتواصل في حياة الفتيات، وينظر 
للفتاة على انها شعلة من الطاقة والعطاء، ويسعى 
الى توفير البيئة العصرية للفتاة بهدف االرتقاء 

بنفسها واحملافظة على دينها ووطنها.

اياد اخلرافي 


