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البدر بحث تعزيز التعاون الزراعي مع حاكم إقليم »يانغ« الڤيتنامي

كواالملبورـ  كونا: بحث رئيس مجلس ادارة 
املدير العام للهيئــــة العامة للزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر سبل تعزيز التعاون 
الزراعي والثروة السمكية مع حاكم عام اقليم 
)يانغ( بجمهورية ڤيتنام االشتراكية  الم من 

تشو.
ورافق مدير عام هيئة الزراعة خالل لقائه 

باملســــؤول الڤيتنامــــي قنصل عــــام الكويت 
في مدينة )هوشــــي منه( بجمهورية ڤيتنام 

االشتراكية جنيب البدر.
وقال جاسم البدر ان »اللقاء بحث مختلف 
املسائل ذات االهتمام املشترك ومت االتفاق على 
تبادل اخلبــــرات وتعزيز التعاون التقني في 
اطار مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين بشأن 

التعاون الزراعي«.
واشار البدر الى انه اطلع على نشاط االقليم 
الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2.1 مليون نسمة في 
مجال االستزراع السمكي وتنميته السيما انه 
يحظى باهتمام كبير من قبل اجلهات املعنية 
في ڤيتنام كما تعرف على فرص االســــتثمار 

في املجال الزراعي.

خالل مشاركتهما في المعرض الدولي لالختراعات في جنيڤ 55% من القروض اإلنمائية للصندوق تذهب إلى الدول العربية

صندوق التنمية يوّقع عقد مقاوالت شبكة الصرف الصحي 
في بنت جبيل جنوب لبنان بكلفة 14 مليون دوالر

الهويشل يقدم ابتكارًا تقنيًا لمراقبة المولدات الكهربائية 
والعريعر يعالج تسريبات الغازات من أنابيب الضغط

جنيــــڤ ـ كونا: قّدم املهنــــدس الكويتي 
فهد الهويشــــل اختراعا تقنيا شارك به في 
املعرض الدولي لالختراعات الـ 38 في جنيڤ 
ولفت انظار عدد من الزوار ملا فيه من ثالث 
امكانيات تعمل في جهاز واحد ملراقبة املولدات 

الكهربائية.
وقال الهويشل ان فكرة هذا االختراع تولدت 
لديه بسبب عطل أصاب مولدا كهربائيا اثناء 
مشاركته في احد املخيمات ما دفعه للتفكير 
فــــي طريقة ميكن بها تفادي مثل هذا اخلطأ 

السيما في حاالت الطوارئ.
وأوضح ان الهدف األساسي كان البحث 
عن طريقة يعــــرف بها اصحــــاب املولدات 
املشــــكالت التي ميكن ان تتعرض لها مثل 
انتهاء الوقود واالعطــــال التي قد تتعرض 
لها بسبب ارتفاع درجات حرارتها ما يسهل 
التدخل املبكر لعالجها.وأشار الى ان رحلة 
البحث عن حل ملثل تلك املشاكل وبلورة االفكار 
التي تفتقت في ذهنه استغرقت نحو خمسة 
اشهر استعان خاللها بأهل اخلبرة واملعرفة 
في النادي العلمي الكويتي حيث لم يضنوا 
عليه باألفكار واملقترحات التي ساهمت في 

الوصول الى الشكل النهائي للفكرة.
وأضـــاف انه بفضل من اهلل ســـبحانه 
وتعالى خرج اجلهاز بأجزائه الثالثة األول 
يساعد في التغلب على مشكلة نقص الوقود 
من خالل ســـحب تلقائي مـــن خزان وقود 
احتياطي ويعطي املســـتخدم ايضا الوقت 
املتبقي لتشغيل املولد فيستطيع ان يتكيف 
مع ما تبقى لديه من وقود.وأضاف ان اجلزء 
الثاني من نفس اجلهاز يقوم بتوقيف عمل 
املولد اذا ارتفعت درجة حرارته عن احلدود 
املسموح بها لتبدأ املاكينة في عملية تبريد 
تلقائي عن طريق التبادل احلراري من البيئة 

احمليطة بها.
وأشــــار الى ان اجلزء الثالث من اجلهاز 
يقوم بتوليد طاقة كهربائية من خاليا شمسية 
تكفي لتشغيل معدات كهربائية ذات جهد قليل 
مثل شحن بطاريات هاتف نقال او مروحة او 
مصابيح انارة وهو ما يحتاج إليه مستخدمو 

مولدات الكهرباء.
وفي اإلطار ذاته، عرض املخترع الكويتي 
عبدالعزيز العريعر ابتكارا جديدا من خالل 
مشاركته في املعرض العاملي لالختراعات الـ 

38 في جنيڤ قدم من خالله امكانية معاجلة 
تسريب الغازات او السوائل من أنابيب الضغط 

العالي دون عرقلة العمل في احملطات.
وشرح العريعر ان مثل تلك التسريبات 
قد تؤثر في سير العمل في احملطات وهو امر 
بالغ اخلطورة ألن هذه الغازات او السوائل 
ميكن ان تكون قابلة لالشتعال عند استخدام 

الطرق التقليدية للحام.
وأضاف ان اصالح مثل تلك األعطال يتطلب 
وقفا لضخ السائل او الغاز من األنابيب ملدة 
تتراوح بني ثالثة وأربعة ايام ما يؤدي الى 
تعطيل الوحدة التابعة لها، مبينا ان ابتكاره 
اجلديــــد يعمل على تركيــــب دعامتني حول 
مكان التسريب مبطنتني مبادة عازلة تتحمل 
الضغط ومتنع التسريب بشكل تام بتكاليف 

زهيدة.
وأشار الى ان تكرار مثل هذه االعطال في 
احملطات دفعه الى التفكير في بحث حل لها 
رغم تعقيــــد وصعوبة االمر، مبينا انه عقد 
العزم على جتربة بعض من األفكار التي ميكن 
من خاللها اصالح مثل هذه التسريبات دون 

ان يتوقف العمل فيها.

وكاالت: وقـــع املمثـــل املقيـــم 
الكويتـــي للتنميـــة  للصنـــدوق 
االقتصاديـــة العربية فـــي لبنان 
د.محمد صادقي أمس عقد مقاوالت 
لبدء العمل بشبكة خطوط صرف 
صحي في منطقة بنت جبيل جنوب 
لبنان. وبعد التوقيع على العقد في 
مقر )بلدية تبنني( ألقى صادقي كلمة 
تناول فيها اهمية املشروع بالنسبة 
للمنطقـــة ودوره في احلفاظ على 

البيئة وحماية الصحة العامة.
وقال ان املشـــروع الذي رصد 
له مبلـــغ 14 مليون دوالر يتضمن 
»انشاء نظام متكامل جلمع ونقل 
مياه الصرف الصحي الى محطتي 
معاجلة االولى في بلدة شقرا والثانية 

فـــي بلدة تبنـــني«. ولفت صادقي 
الى ان الصندوق ســـعى من اجل 
التخفيف قدر املستطاع عن اجلهات 
املستفيدة منه من خالل تصميمه 
من دون محطات ضخ لتسهيل عمل 
التشغيل والصيانة. وكان لعدد من 
رؤساء البلديات واملخاتير كلمات 
في املناسبة اشادت بدور الكويت 
ومساعداتها للبنان عموما وللجنوب 
خصوصـــا والســـيما ان تقدميات 
الكويت تســـهم في مســـاعدة اهل 
اجلنوب على الصمود في اراضيهم. 
من جهة أخرى، أكدت نائبة مدير 
اإلدارة املصرفية للمساعدات الفنية 
واملنح بالصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية حنان اجلاسم 

أمس ان الدول العربية حصلت على 
55% من إجمالي قروض الصندوق. 
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« في 
ختام مشاركتها في أعمال املؤمتر 
الرابـــع للمعونات واملنح  العربي 
الدوليـــة الـــذي أقيم فـــي تونس 
برعاية الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.
وقالت اجلاسم ان الدول العربية 
حصلت علـــى 297 قرضا تنمويا 
ميســـرا من الصندوق بقيمة 8.10 
مليارات دوالر مـــا ميثل 55% من 
اجمالي القروض البالغ عددها 777 
قرضا مقدما ملختلف الدول النامية 
في العالم بقيمة إجمالية قدرها 14.8 

مليار دوالر.

الخميس: انطالق الدورة السابعة ألعمال الملتقى األحد المقبل

الخرافي في حوار مفتوح مع ضيوف الملتقى اإلعالمي العربي السابع االثنين
تنطلق غدا االحد الدورة السابعة من 
اعمال الملتقى االعالمي العربي »االعالم.. 
التكنولوجيا واالتصال« التي تحتضنها 
الكويت في فندق الشيراتون تحت رعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد.
صــــرح االمين العام لهيئــــة الملتقى 
االعالمي العربي ماضي الخميس ان رئيس 
مجلس االمة جاسم الخرافي سيكون ضيف 
آخر جلســــات الملتقى لهذا العام والتي 
ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف 
من مساء اليوم الثاني االثنين في حوار 
مفتوح مع ضيوف الملتقى االعالمي العربي 
السابع ومع كل الحاضرين من اعالميين 

وصحافييــــن وكتاب حــــول العالقة بين 
المؤسسة التشريعية ووسائل االعالم.

واعتبــــر الخميس مشــــاركة الرئيس 
الخرافي في احدى جلسات الملتقى االعالمي 
العربي لهــــذا العام من اهم االحداث التي 
سيشــــهدها الملتقى نظرا لما يتمتع به 
الرئيــــس الخرافي من خبرة عريضة في 
المجال السياســــي والتي ستضيف بعدا 
جديدا ألنشــــطة هذه الــــدورة، داعيا كل 
المهتمين بالشــــأن االعالمي والسياسي 
لحضور هذه الجلسة وعدم تفويت هذه 
الفرصة القيمة للقاء رئيس مجلس االمة 
الكويتي.هذا، وستشهد هذه الدورة العديد 
من الموضوعــــات والقضايا التي تتصل 

بتطوير المؤسســــة االعالميــــة العربية 
تكنولوجيــــا بحضور كوكبــــة من رواد 
المؤسسة االعالمية على جميع المستوياتش 
مما يكســــب هذه الدورة اهمية كبرى من 
اجل الخروج برؤية عربية مشتركة تساعد 
على تطوير االعالم العربي وجعله اكثر 
الحديثة. التكنولوجيا  ارتباطا بمفردات 

كما سيشهد جدول اعمال هذه الدورة سبع 
جلسات ستناقش كل ما يتعلق بالشعار 
العام للدورة باالضافة الى مسائل اخرى 
على جانب كبير من االهمية كلها متصلة 
باالعالم ووسائله وطرق تطويره ومحاكاته 
للواقع االعالمي الجديد.ويعتبر الملتقى 
االعالمي العربي واحدا من اهم الملتقيات 

االعالمية والثقافية التي يتم عقدها بشكل 
منتظم كل عام، ليس فقط على الســــاحة 
المحلية وانما على الساحة العربية ايضا، 
فبجانب تميزه بعــــرض القضايا المهمة 
المرتبطة بدور االعالم والصحافة، وتقديمه 
للعديد من االفــــكار والحلول التي تخدم 
قضايا االعالم والصحافة والقضايا العربية 
بشكل عام، يعتبر الملتقى االعالمي العربي 
تظاهــــرة اعالمية وثقافية بكل ما للكلمة 
من معنى، حيث ان انشطة الملتقى تزخر 
بكوكبة كبيرة من ابرز واكبر الشخصيات 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
والثقافية، على المستوى العربي وعلى 
المستوى العالمي ايضا، حيث تشارك هذه 

الشخصيات مشاركة فعالة في اثراء القضايا 
التي يتناولها جدول اعمال الملتقى.

وسيقام على هامش انشطة هذه الدورة 
ـ كما هي العادةـ  »معرض وسائل االعالم 
وتكنولوجيا االتصال« الذي تشارك فيه 
مجموعة من ابرز المؤسســــات االعالمية 
واالقتصاديــــة ذات الشــــأن والعالقة في 
صناعة االعالم واالقتصاد، مما يفتح المجال 
امام المشاركين والحاضرين للتعرف على 
احدث التقنيات التي وصل اليها العلم في 
هذا المجال، خاصة ان هذه الدورة تحمل 
شعار »االعالم.. تكنولوجيا االتصال« مما 
يكســــب المعرض في هذه الدورة اهمية 

ماضي اخلميسكبرى.

م.فهد الهويشل يشرح ابتكاره ملراقبة املولدات الكهربائية عبدالعزيز العريعر يستعرض اختراعه اخلاص بتسريبات الغاز

جاسم اخلرافي

د.محمد صادقي

د.عمر عبدالكافي

فيلم احلقيقة املزعجة

عمر عبدالكافي في أرض المعارض اليوم

فريق الغوص يحتفل بيوم األرض بعرض فيلم »الحقيقة المزعجة«
احتفل فريق الغوص بيوم االرض بعرض 
الفيلم الوثائقي »احلقيقة املزعجة« الذي يسلط 
الضوء على ظاهرة االحتباس احلراري بهدف 
زيادة الوعي بهذه الظاهرة وخطورتها على 

كوكب االرض واملساهمة في احلد منها.
وقال رئيس فريق الغوص التابع للنادي 
العلمي الكابنت طالل الســـرحان ان احتفال 
الفريق بيوم االرض جاء تأكيدا لرسالة الفريق 
السامية الداعمة لالنشطة والبرامج البيذية 
حول العالم، التـــي تهدف الى زيادة الوعي 
باملشاكل البيئية التي تشكل تهديدا حقيقيا 

للحياة على كوكب االرض.
وأوضح السرحان ان اختيار عرض فيلم 
»احلقيقة املزعجة« جاء ملا يحتويه من حقائق 
خطيرة حول ظاهرة االحتباس احلراري التي 
تؤدي الى ارتفاع درجات حرارة االرض عن 
معدلها الطبيعي نتيجـــة لزيادة اصدارات 
الغـــازات امللوثة كاآلزوت وثاني اوكســـيد 
الكربون التي تبعثها املصانع والنشـــاطات 

التي يقوم بها البشر.
وقال الســـرحان ان الفيلـــم احلائز على 

جائزة االوســـكار من تقدمي النائب السابق 
لرئيس الواليات املتحدة آل جور، ويعرض 
من خالل رحالته بعض الشواهد والصور التي 
تثبت خطورة هذه االزمة املناخية، السيما 
علـــى البيئة البحرية من تأثر واســـتنزاف 
الشـــعاب املرجانية، وارتفاع درجة حرارة 
مياه البحر، وانبعاث غاز امليثان احملبوس 
مصحوبـــا بذوبان طبقـــات اجلليد، وكذلك 
النشاط الزلزالي للجليد في الكتل اجلليدية، 

وحرائق الغابات.
وناشد الســـرحان املسؤولني واملنظمات 
البيئية لزيادة لوضع خطط واستراتيجيات 
لزيادة الوعي واحلد من ممارسات االسنان 
السيئة على البيئة وابرزها تلويث البحار 
واحمليطات وازالة الغابات واملناطق اخلضراء 
واالســـراف في حرق الغازات التي تريد من 
انبعاث الغازات امللوثة وثاني اكسيد الكربون.
وحضر الفيلم املقام في مقر فريق الغوص 
الكويتي في منطقة الســـاملية مجموعة من 
الشباب باالضافة الى اعضاء فريق الغوص 

الكويتي والنادي العلمي.

 ليلى الشافعي
أكد مدير إدارة الثقافة اإلسالمية 
بـــوزارة األوقـــاف والشـــؤون 
اإلســـالمية بدر السنني حرص 
اإلدارة على اســـتمرار برامجها 
التوعوية واإلميانية املشتملة على 
اجلرعات التوجيهية واإلميانية 
من خـــالل النـــدوات واللقاءات 
التي  واحملاضرات اجلماهيرية 

تصب في اطار االرتقاء باخالقيات 
املسلم وتطلعها الى تفعيل روابط 
الشـــراكة الثقافيـــة املجتمعية 
احملققة لغاياتها في صناعة املناخ 

الثقافي االسالمي.
اإلدارة  ان  الســــنني  وبــــني 
وبالتعاون مع جمعية اإلصالح 
االجتماعي تنظم لقاء جماهيريا 
توعويا يلتقي من خالل اجلمهور 

الكرمي بالداعية د.عمر عبدالكافي، 
وذلك اليوم في أرض املعارض في 
منطقة مشرف قاعة رقم 5 عقب 

صالة العشاء مباشرة.
واستطرد السنني بأنه سعيا 
من القائمني على االدارة واملنظمني 
للقاء اجلماهيري، مت تخصيص 
اماكن للجمهور النسائي حتى تعم 

الفائدة من هذا اللقاء التوعوي.


