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م.دينا النقيب

النقيب حصلت على لقب Legend in Energy من جمعية مهندسي الطاقة بأميركا

»الزراعة«: ورشة عمل 
حول إنتاج الحليب

تواصل أنشطة 
مخيم لجنة قطاف 

»صفو الوداد 4«

دارين العلي
حصلت مشارك أبحاث أول في دائرة تقنيات البناء والطاقة في 
 Legend معهد الكويت لألبحاث العلمية م.دينا النقيب على لقب

in Energy من جمعية مهندسي الطاقة بالواليات املتحدة.
ومتنح هذه الشهادة للعاملني والباحثني املتميزين في مجال 
احلفاظ على الطاقة واملهنيني املعتمدين، حيث ان م.دينا النقيب 
حاصلة على ش����هادة اعتماد مهني ألنظمة اإلنارة ذات الكفاءة 
منذ عام 2006. وقد مثلت م.النقيب الكويت في املؤمتر الدولي 

ال� 33 لهندس����ة الطاقة الذي تنظمه جمعية مهندس����ي الطاقة 
بصفتها رئيسة فرع الكويت للجمعية، باإلضافة الى متثيلها 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية، الذي يعتبر عضوا فاعال دائما 

لهذه اجلمعية عن طريق تقدمي ورقة علمية أثناء املؤمتر.
وجمعية مهندس����ي الطاقة هي جمعية غير ربحية أنشئت 
س����نة 1977 وشعارها »االرتقاء باملصالح العلمية والتعليمية 
للجهات العاملة في مجال الطاقة وتعزيز التنمية املستدامة«. 
وتض����م اجلمعية 31 ألف عامل من 81 دولة، وتهدف أنش����طة 

جمعية مهندسي الطاقة الى رفع مستوى املعرفة والتوعية في 
مجال الطاقة مثل االستفادة من املنشورات العلمية، وتقدمي، 
احملاضرات واملؤمترات، وكذلك تأهيل املعنيني في مجال الطاقة 
من خالل الدورات والورش التخصصية والتي يقوم بتقدميها 
خبراء مختصون في مجاالت مختلفة. كما تس����عى اجلمعية 
الى املس����اهمة في تأهيل املهتمني ف����ي مجال املباني اخلضراء 

واستغالل املوارد الطبيعية للطاقة.
وقد حصل معه����د الكويت لألبحاث العلمية على جائزتني 

دوليتني من هذه اجلمعية ألفضل مشروع عاملي عن مشروعي 
»تدقيق الطاقة للمبنى الرئيسي ملعهد الكويت لألبحاث العلمية« 
في س����نة 2002 و»التش����غيل الذكي ألجهزة التبريد واإلنارة 
للمبان����ي احلكومية لتقليل احلمل األقصى« في س����نة 2008. 
باالضافة الى حصول باحثني متميزين في دائرة تقنيات البناء 
والطاقة باملعهد على ش����هادة مدير طاقة معتمد من اجلمعية 
وهم م.هنادي التقي، د.أحم����د املال وم.فتوح الرقم، باالضافة 

الى م.حذيفا اسحق علي.

نظمت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية امس 
ورشة عمل حول انتاج احلليب 
وذل����ك ضمن أنش����طة وبرامج 
حتقيق االمن الغذائي للكويت.

وق����ال مدير ادارة االرش����اد 
الزراعي بالهيئة م.غامن السند 
في بيان صحافي ان الورش����ة 
تناولت عدة محاور منها االسس 
املتطورة لرعاية االبقار املنتجة 
للحليب. واضاف السند ان خبيرا 
في الث����روة احليوانية بالهيئة 
تناول محور احلالة اجلسمانية 
لالبقار والتأكد من صحة وسالمة 
املنتجات الغذائية. واوضح أنه 
متت مناقش����ة اسس وخطوات 
رعاية االبقار من حيث اعدادها 
للتلقيح والتشخيص خالل فترة 
احلمل اضافة الى طرق تغذيتها 
والتعريف باحتياجاتها الغذائية. 
وافاد بانه مت ايضا بحث محور 
الوالدة  االبق����ار حديثة  رعاية 
والتغذية املناسبة لها خالل تلك 
املدة. وشارك في الورشة عدد من 
مربي الثروة احليوانية واملهتمني 
بها في الكويت لالس����تفادة من 
انتاج  ف����ي  االس����س املتطورة 
احلليب واملنتجات الغذائية من 
االبقار. م����ن جانب آخر صرح 
م.الس����ند ان الهيئ����ة س����تعقد 
محاضرة بعنوان فسيولوجيا 
النباتات حتت الظروف احملمية. 
واكد السند ان احملاضرة ستعقد 
العاشرة  الس����اعة  الثالثاء  غدا 
صباحا بقاعة احملاضرات مببنى 
الهيئة الرئيسي وسيحاضر فيها 
عيسى محمد أبوحمد من قطاع 
الثروة النباتية. وكشف السند 
ع����ن محاور احملاض����رة والتي 
تتمث����ل في اهمية التعرف على 
النباتات، ومتى  فس����يولوجيا 
نلجأ الى الظروف احملمية لزراعة 
النباتات وكذلك عالقة العمليات 
الفسيولوجية بإنتاجية النباتات 
وأيضا الظروف الواجب توفرها 
في احملمي����ة لزي����ادة انتاجية 
النبات����ات. ووجه الس����ند نداء 
جلمي����ع الراغبني من املواطنني 
واملزارعني واملختصني والهواة 
واملهتمني حلض����ور احملاضرة 
العلمية التثقيفية لالس����تفادة 

واخلبرة.

ليلى الشافعي
اعلنت رئيسة جلنة قطاف 
لألنشطة الثقافية واالجتماعية 
ابتسام الفيلكاوي عن تواصل 
أنشطة املخيم الربيعي »صفو 
الوداد 4« والذي يأتي ضمن 
رسالة وأهداف إدارة الدراسات 
االس����المية، مؤكدة ان اليوم 
الثاني للمخي����م والذي أقيم 
حتت شعار »منابر من نور« 
كان اله����دف منه جمع جميع 
موظفات مراكز ودور القرآن 
الكرمي في جو وملتقى امياني 
وأخوي كي يستشعروا روح 
الفريق واجلماع����ة عبر هذا 
التواصل الذي يجمعهم، حيث 
ج����اء اليوم الثان����ي للمخيم 
مفعما باألنش����طة والفقرات 
التي أضفت أجواء  املتنوعة 
الق����ت استحس����ان اجلميع، 
حيث بدأت أنشطته باإلفطار 
الدور  اجلماع����ي ملوظف����ات 
ومتيزت بفق����رة إعداد خبز 
التنور الشهي ثم تالها فقرة 
ومسابقة األمثال والغطاوي 
الكويتية الشعبية التي استفاد 
منها مرتادو املخيم عبر نفحات 
املاض����ي العري����ق، بعد ذلك 
اجتمعت املوظفات في جلسة 
الدوة الشعبية لتذوق أطيب 
الكويتية والشاي  احللويات 

والقهوة العربية األصيلة.

م.غامن السند


