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مّثلت المنظمة الدولية في لبنان

السفيرة غدير الصقعبي تبحث سبل التعاون 
بين منظمة الطاقة المتجددة والحكومة اللبنانية

بحثت سفيرة منظمة الطاقة املتجددة املنبثقة 
عن االمم املتحدة غدير الصقعبي مع وزير البيئة 
اللبناني محمد رحال في مكتبه ببيروت وبحضور 
مستش����ار الوزير، عمل اتفاقية تتضمن تفعيل 
دور املنظم����ة الدولية في لبن����ان بالتوعية لدى 
املواطنني بدورهم نحو احملافظة على البيئة خالية 

من التلوث.
واكد الطرفان خالل االجتماع أهمية التعاون 
املش����ترك بينهما والذي يحقق للطرفني االهداف 
املشتركة في ان تكون البيئة خالية من التلوث 
بكل أنواعه، مشيرين الى اهمية البحث عن البدائل 
اآلمنة الستخدامات الطاقة وكيفية تطبيقها على 
ارض الواقع كالطاقة الشمس����ية وتوليد الطاقة 
م����ن املياه، خاص����ة ان العنصرين متوافران في 

لبنان بكثرة.
وبهذه املناسبة، قالت السفيرة غدير الصقعبي 
في تصريح صحافي حول الزيارة »تشرفت خالل 
جولتي ببحث التعاون املشترك بني املنظمة ووزارة 
البيئة اللبنانية مبا يحقق اهدافنا املشتركة في 
احملافظة على البيئة من التلوث، كما بحثنا كيفية 
االستفادة من تطبيق الطاقة البديلة في لبنان، 
كإنش����اء محطات طاقة شمسية واالستفادة من 
الثلوج والس����يول التي تنهم����ر في جبال لبنان 

لتوليد الطاقة الكهربائية«.
ومتنت الصقعبي أن حتقق في جولتها املقبلة 
في منطقة الشرق االوسط ما حتقق في لبنان من 
تفاهم وتع����اون بني املنظمة وحكومات املنطقة، 
مقدمة شكرها في الوقت ذاته للحكومة اللبنانية 
على ذلك التعاون الذي حتقق والذي يعتبر بداية 
جلوالت اخرى لالطالع على تطبيق معايير السالمة 
البيئية في البالد املزمع����ة زيارتها في املرحلة 

املقبلة.
من جهة اخرى، وقعت السفيرة غدير الصقعبي 
اتفاقية تعاون مع مديرة املركز اللبناني للتربية 
املدنية روال مخايل لعم����ل حملة توعية لطالب 
املدارس إلنش����اء جيل واع وقادر على احملافظة 

على البيئة التي يعيش فيها.
وبهذا اخلصوص، أوضحت الصقعبي ضرورة 
االهتمام بتوعيتهم، خاصة في هذه السن الصغيرة، 
مؤك����دة ان هذا ه����و اهم اه����داف منظمة الطاقة 
املتجددة، وهو خلق جيل قادر على احملافظة على 
بيئته التي ينتمي اليها ويطبق املعايير العاملية 
للمحافظة على الصحة، الفتة الى اهمية تطبيق 
كل الدراس����ات املتعلقة بالبيئة وبحث أسبابها 
في كل جوانب االهمال البشري الذي يتسبب في 

التلوث البيئي.

السفيرة غدير الصقعبي مع وزير البيئة اللبناني محمد رحال

بالتعاون مع إدارة األنشطة الطالبية وبرعاية عميد شؤون الطلبة

»البيئة« تبعث برسالة توعوية بيئية 
في حملة تنظيف ساحل جامعة الكويت بالشويخ

دارين العلي
بهدف توعية املجتمع بأهمية احملافظة على البيئة وحث 
النشء على العمل بهذا االجتاه نظمت الهيئة العامة للبيئة 
بالتعاون م����ع جامعة الكويت مس����اء أول من أمس حملة 
تنظيف للمنطقة املعاد تأهيلها أمام ساحل اجلامعة حتت 
رعاية عميد ش����ؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب مبشاركة 
ادارة األنش����طة الثقافية والفنية واجلمعيات الطالبية في 

جامعة الكويت.
وأكد رئيس جلنة البر في الهيئة العامة للبيئة عبدالرضا 
مندني ان »الهدف من تلك احلملة هو توعية أفراد املجتمع 
بأهمية التعاون من أجل احملافظة على البيئة احمليطة بنا« 
مضيفا ان »من منطق املش����اركة الفعالة بني الهيئة العامة 
للبيئة واجلهات املشاركة األخرى في جلنة البر أقام فريق 
اللجنة ضمن أنشطتها ملوسم التخييم بالتعاون مع ادارة 
األنش����طة الثقافية والفنية واجلمعيات الطالبية بجامعة 

الكويت وبالتعاون مع جلنة البيئة وخدمة تنمية املجتمع 
جلمعية الكشافة الكويتية حملة تنظيف للمنطقة«.

ولفت مندني الى انه قد »شارك في هذه احلملة مجموعة 
من الطلبة املتطوعني ومجاميع الكشافة وجوالة اجلامعة 
في احلملة بهدف توجيه رسالة توعوية بيئية والتعريف 
بكيفية احملافظة على البيئة ومكوناتها واشتراطات األمن 
حلماية البيئة وذلك من خالل عدم ترك املخلفات التي تلوث 

البيئة البرية«.
وأشار مندني الى عدة حمالت قادمة مع مختلف اجلهات 
احلكومية هدفها توعوي الس����يما ان ه����ذه احلمالت تأتي 

بثمارها.
من جانبه قال مدير ادارة اإلس����كان في عمادة ش����ؤون 
الطلبة جمال بوعركي ان »من واجبنا املشاركة في حماية 
البيئة وذلك من خالل األنشطة التطوعية خاصة ان البيئة 
تتعرض لتدهور«، مش����ددا على أهمية التوعية التي باتت 

ضرورة يجب ان نرسخها بأذهان طلبتنا ومجتمعنا حتى 
يحافظوا على بيئتهم«.

وأوضح بوعركي انه »س����يكون لنا دور توعوي بشأن 
حماية البيئة وستكون لنا أيضا مشاركات عديدة مع الهيئة 
العامة للبيئة«، مؤك����دا ان »حماية البيئة أصبحت واجبا 

وطنيا علينا ان نحرص عليه ونغرسه بأبنائنا«.
بدورها أكدت نائب رئيس رابطة كلية اآلداب سارة صفر 
ان »الرابطة أتت للمشاركة مبثل هذه األنشطة ومشاركتنا 
هي لتعزيز مبدأ املشاركة ولتوعية الطلبة بأهمية حماية 

البيئة«.
وأوضحت صفر ان »املشاركة في العمل البيئي باتت أمرا 
وطنيا يستحق املشاركة فيه« آملة ان »تتسع شريحة الطلبة 
املشاركني خالل املناسبات القادمة« مبينة ان »حماية البيئة 
أصبحت من الضروريات التي تتعلق بالصحة العامة فإذا 

كانت هناك بيئة نظيفة فستكون هناك صحة جيدة«.

لقطة تذكارية للمشاركني باحلملة

يشارك في التنظيف

»لوياك« يجمع الشعر والفالمنكو في أمسية مميزة
نظم حفله الموسيقى السنوي لصالح هاييتي

احملدودة، شركة الصناعات البريطانية 
للطباعة والتغليف، جريدة الراي، جريدة 
اجلريدة، شركة ايديا للدعاية واالعالن، 
شركة PH7 للنشر واالعالن، كما خصص 
الشكر ايضا للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والذي يحتضن دائما 

أنشطة »لوياك«.
ثم ع����رض فيلم عن زل����زال هاييتي، 
ثم قامت طالبة »لوياك« بش����اير السبتي 
بتقدمي احلفل، حيث بدأ بالغناء الش����اب 
محمود واغنية »حطني جوة في عيونك« 
تالها عزف ألغنية »حب ايه« على الكمان 
للعازف هش����ام، أما العزف الرائع فكان 
لسارة عبداملنعم على كومبارسيتا وعزف 
آخر لشيخة على الكمان ومقطوعة »لوجنا 
يورغ����و«، كما قام عب����داهلل بعزف على 
اجليتار ملقطوعة من تأليفه بعنوان »نسمة« 
وجاءت فجر بصوتها الرائع وأغنية »أكدب 
عليك« ومن بعدها »القلوب الساهية« ثم 
العزف على البيانو للعازف فيصل الذي 
قدم مقطوعة مميزة تاله العازف س����الم 
املذكور على الكمان مبقطوعة »تشارلز« 
وعودة مرة اخرى للغناء مع طارق واغنية 
»جبرني الوقت«، وعلى صوت الناي املمتع 
قدم حسن اخلشاوى فقرة عزف منفرد، 
وعلى أنغام عبداحلليم حافظ غنى اسالم 
اغنية »موعود« ومن بعده قدم حس����ني 
واملجموعة »كوكتيل من املوسيقى التركية«، 
ومع الطرب اجلميل قدم عبدالعزيز احلسن 
اغنية »ويلي« لراشد املاجد، وكان اخلتام 
مع احمد سهيل واغنية »ما علينا« ألبوكر 
سالم ثم أغنية »عاش صباح االمير« مع 
رفع االعالم الكويتية من اجلمهور والفرقة 

والسالم الوطني.

شركة زين لالتصاالت، شركة اجنازات 
العقارية، فندق ش���يراتون  للتنمي���ة 
الكوي���ت، مجموع���ة ك���وت الغذائية، 
شركة التمدين العقارية، شركة السينما 
الكويتية الوطنية، املركز املالي الكويتي، 
شركة التمدين االستثمارية، بنك الكويت 
العقارية،  الوطنية  الش���ركة  الوطني، 
الشركة االهلية للتأمني، مجموعة شركات 
االرجان، ش���ركة اجيليتي، شركة بدر 
السلطان واخوانه، سيتي جروب، شركة 
اكسون موبايل، ش���ركة رومي ورزق 

للجنة مساعدة هاييتي، وان املرحلة احلالية 
ستوجه للتوعية عن طريق عدة وسائل 
تعليمية واعالمية وجمع التبرعات، تليها 
مراحل اخرى تضم التوعية وارسال شباب 
كويتي للتطوع، وأشارت إلميانهم مبردود 
تلك املبادرات واملساهمات االنسانية التي 
ستعني الكثير للتخفيف من معاناة الشعب 
الهاييتي بفضل دعم االفراد والش����ركات 

املادي واملعنوي.
كما ش���كر »لوياك« جمي���ع الرعاة 
والشركاء لدعمهم املستمر للمركز وهي 

بكل من شارك في هذا احلفل قائلة: بداية 
أود أن أعرب عن مدى ش����كرنا وامتناننا 
للحشد الهائل من احلضور والذي يدل على 
االميان مبساندة الشباب ودعم مواهبهم 
وابداعاتهم ودعم هدفنا االنساني ملشاركة 
مجتمعات العال����م في التوعية والتطوع 
ملنكوبي كارثة هاييتي واملساهمة في تعزيز 
احلس االنس����اني لدى الشباب الكويتي 

وربطه مبجتمعات العالم أجمع.
وصرحت احلميضي بأن هذه املبادرة ما 
هي اال بداية وجزء من برنامج عمل متكامل 

لميس بالل
أقام مركز لوذان إلجناز الشباب )لوياك( 
أمسية ش����عرية ضمت 4 من الشعراء ما 
بني الشعر الفصحى والعامية، وذلك في 

بيت لوذان.
أدارت االمس����ية فتوح الداللي والتي 
ألقت كلمة عبرت فيها عن أهمية الشعر 
وان الكلمة املوزونة لها أثر السحر على 
السامع والقارئ، وان »لوياك« يعمل على 

ابراز كل املواهب في كل املجاالت.
بدأت االمس����ية بفق����رة للطالبة دالل 
احلبشي التي قدمت ميلودراما حتت عنوان 
»اختناق« بعدها تناوب أربعة شعراء وهم 
حمود الشمري وحسني العندليب ودالل 
البارون وعلي الصايغ بإلقاء  قصائدهم التي 
حملت الكثير من املعاني والصور اجلميلة، 

معبرين عن موهبة الشباب الصادقة.
ثم جاءت فقرة الفالمنكو االس����بانية 
املميزة لفريق جيربا بوينا والتي قدمت 
ألول مرة في الكويت بالتعاون مع شركة 
توشيه وهي الشركة املمثلة للفريق في 
اخلليج، حيث ق����ام باكو عازف اجليتار 
بعزف مقطوعات متنوعة القت استحسان 

اجلميع.
وكان مركز لوذان إلجنازات الش����باب 
قد أقام حفله املوس����يقي السنوي بقيادة 
املايسترو عصام االشقر والذي ُخصص 
ريعه لصالح ضحايا كارثة هاييتي التي 
تعد أكبر كارثة انسانية مرت على تاريخ 
البش����رية خالل الق����رن احلالي في مركز 

عبدالعزيز حسني الثقافي.
وباملناسبة ألقت رئيس جلنة هاييتي 
ب�»لوياك« الزين احلميضي كلمة رحبت 
فيها باحلضور، وأعربت عن س����عادتها 

فتوح الداللي تتوسط الشعراء املشاركني باألمسية

د.نادر العوضي

العوضي: بحثنا مع وفد أميركي 
تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة

الوفد األميركي 
ببرام��ج  يش�ي�د 
والتطوير  البح��ث 
التكن�ول��وج�ي 
المعهد يتبناها  التي 

معلومات حول نشاط معهد األبحاث

استقبل نائب املدير العام للمعلومات مبعهد الكويت لالبحاث 
العلمي���ة د.نادر العوضي، وفدا م���ن املركز االميركي االقليمي 
للمس���ح اجليولوجي ملنطقة افريقيا والشرق االوسط، وهي 
الزيارة التي قامت سفارة الواليات املتحدة االميركية بترتيبها 
بالتنس���يق مع وزارة اخلارجية في الكويت بهدف بحث سبل 
التع���اون بني اجلانبني: االميرك���ي والكويتي في مجال البحث 

العلمي والتطوير.
وقد ضم الوفد االميرك���ي مجموعة من املتخصصني منهم: 
د.مايكل فوس وس���عود عامر االخصائي االقليمي باملركز في 
مجال االستش���عار عن بعد واملياه اجلوفية، وقد حضر اللقاء 
م���ن معهد االبحاث كل من: د.محمد س���لمان نائب املدير العام 
لشؤون االبحاث، ود.ضاري العجمي مدير ادارة البيئة والتنمية 
احلضرية، ود.محمد الراشد مدير ادارة موارد املياه، ود.عبدالنبي 
الغضبان مدير دائرة علوم البيئة، ود.خالد هادي، وغيرهم من 

الباحثني واملتخصصني.
وعق���ب اللقاء صرح نائب املدير الع���ام للمعلومات مبعهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.نادر العوضي انه جرى بحث عدد 
من املس���ائل مع اجلانب االميركي، فتم تقدمي بعض املعلومات 
حول نشاطات املعهد احلالية وخططه املستقبلية ورؤيته فيما 

يخص تعزيز التعاون مع املؤسسات البحثية الدولية.
واضاف العوضي ان هناك اتفاقية تعاون س���بق توقيعها 
بني معهد الكويت لالبحاث العلمية واملركز االميركي للمس���ح 
اجليولوجي، وانه خالل اللقاء بالوفد الزائر جرى بحث فرص 
تنفيذ مجموعة من املشاريع املشتركة في ضوء هذه االتفاقية، 
مشيرا الى ان املعهد عرض ان يشمل ذلك تنفيذ مشاريع بحثية 
في مجال املياه اجلوفية وفي تقييم مخاطر الزالزل على االبنية 
ذات االرتفاعات الشاهقة، وكذلك مشاريع تختص مبجال التصحر 
ورصد ظاهرة الغبار، وهي املجاالت التي ميكن استثمار تقنيات 
ونظم االستش���عار عن بعد في الدراس���ات البحثية التي تقيم 

ابعادها وتضع احللول لها.
من جانبهم ابدى اعضاء الوفد االميركي اهتماما كبيرا بتعزيز 
التعاون مع معه���د الكويت لالبحاث العلمية واش���اد بخطط 
وبرامج املعهد فيما يخص برامج البحث والتطوير التكنولوجي، 
ومبا يضمه من قدرات بشرية وفنية وتقنية متميزة، واوضح 
ان هذه الزيارة س���تكون لها نتائج ملموس���ة في تنفيذ بعض 

املشاريع املشتركة. حضور حاشد في احلفل املوسيقي

المتجددة  الطاق�ة  منظم�ة  أه�داف  أه�م 
خل�ق جيل ق�ادر عل�ى المحافظ�ة عل�ى بيئته
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