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خالد بوغيث وناصر الكندري خالل الزيارة

خالل زيارة وفد من إدارة التوجيه المعنوي إلى ادارة شؤون القرآن 

بحث تعزيز التعاون بين »األوقاف« والجيش

الصقعبي عضوًا 
في لجنة الشبكة 

اإلقليمية لدول التعاون

»األبحاث« شارك 
في إعداد تقرير توقعات 
البيئة العالمية الخامس

قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي والعالقات 
العامة بزيارة إلدارة ش���ؤون القرآن بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن 
إطار التعاون المتبادل بين وزارة الدفاع ممثلة بمديرية 
التوجيه المعنوي والعالقات العامة ووزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
تم خالل الزيارة مناقشة األمور والمواضيع ذات 
االهتمام المشترك وس���بل تعزيزها وتطويرها بين 

الجانبين.
بعدها قام ممثل مديرية التوجيه المعنوي والعالقات 

العام���ة المقدم الركن منص���ور الخليل بتكريم مدير 
ادارة شؤون القرآن خالد بوغيث ونائب المدير مراقب 
حلقات تحفيظ القرآن ناصر الكندري على جهودهم 
وتعاونهم المس���تمر مع مديرية التوجيه المعنوي 

والعالقات العامة بالجيش الكويتي.

محمد هالل الخالدي
مت اختيار السكرتير العام 
للمنظم���ة التنموي���ة للطاقة 
املتج���ددة غدي���ر الصقعبي 
لتصب���ح عضوا ف���ي اللجنة 
التنفيذية للش���بكة االقليمية 
للميثاق العاملي لألمم املتحدة 
اخلاص بدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي املش���ترك، وأكدت 
الصقعبي بهذه املناسبة التزامها 
الكامل بقضايا البيئة والطاقة 
املتجددة، مشيرة حلرصها على 
ان يكون للكويت دور فاعل في 
هذا الصدد. والتقت الصقعبي 
امليثاق  برئي���س ومؤس���س 
العاملي لألمم املتحدة الس���ير 
مارك ستيوارت وبحثت معه 
العديد م���ن القضايا املتعلقة 

بالطاقة املتجددة.

أعلنت مدي����رة إدارة موارد 
الغ����ذاء والعل����وم البحرية في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.سميرة عمر ان الكويت شاركت 
في اجتماع نظمه برنامج االمم 
املتحدة للبيئة واملكتب االقليمي 
لغرب آسيا في البحرين إلعداد 
العاملية  البيئة  تقرير توقعات 

اخلامس )جيو � 5(.
وأضافت عم����ر في تصريح 
صحافي أمس ان هذا التقرير هو 
احدث تقرير في سلسلة التقارير 
واألكثر تأثيرا حول حالة البيئة 
العاملية التي يعدها برنامج االمم 
املتحدة للبيئة واملتوقع إطالقه 
ع����ام 2012 خ����الل مؤمتر االمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.
وذك����رت ان االجتماع الذي 
عقد أخيرا يع����د فرصة فريدة 
ملناقشة أدوات السياسة الواعدة 
املتاحة في منطقة غرب آسيا التي 
بإمكانها املس����اهمة في تسريع 
عملية حتقيق االهداف البيئية 
املتفق عليها دوليا واحملددة من 
قبل فريق استش����اري حكومي 
دولي رفيع املستوى في سويسرا 

في يونيو املاضي.
وأوضحت ان اخلبراء قدموا 
في االجتماع حمل����ة عن عملية 
حتليل السياسات واتفقوا على 
خمس قضاي����ا ذات أولوية في 
منطقة غرب آس����يا ه����ي املياه 
والترب����ة واالراض����ي والطاقة 
واالدارة البيئية والبحار واملناطق 

الساحلية.
وأضافت ان املشاركني اعتبروا 
تغير املناخ جزءا مهما من هذه 
القضايا البيئية ومت اختيار هدف 
واحد من االهداف املتفق عليها 
دوليا عل����ى ان يتعلق بإحدى 
القضايا والتحديات ذات االولوية 

في املنطقة.
ان املش����اورات  وقالت عمر 
االقليمية لغرب آسيا تعد خطوة 
مهمة في عملي����ة إعداد )جيو � 
5( حيث مت مناقش����ة املعوقات 
السياسية التي من شأنها إعاقة 
حتقيق االه����داف البيئية التي 

اختارتها املناطق.

غدير الصقعبي

د.سميرة عمر


