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نائب رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية زار املعهد وتفقد أقسامه

خالل ندوة في اجلمعية اجلغرافية عن التسرب النووي الياباني وتأثيره على اخلليج

تركي بن سعود: سنتعاون مع »األبحاث« لتطبيق تكنولوجيا »النانو«

العصفور: »الصحة« تدرس رفع حظر استيراد األغذية اليابانية

استقبل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية أمس نائب الرئيس ملعاهد 
البحوث في مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية األمير د.تركي بن 
سعود آل سعود، بهدف االطالع 
على إجن����ازات املعهد وبحوثه 
العلمية وأقس����امه واملختبرات 
التحليلي����ة ومختبرات الزراعة 
النس����يجية وسبل التعاون بني 
الطرفني، وكان في استقباله مدير 
عام املعهد د.ناجي املطيري وعدد 

من الباحثني في املعهد.
وأوضح األمي����ر د.تركي بن 
سعود ان الهدف من هذه الزيارة 
هو تعمي����ق التع����اون العلمي 
املشترك بني اجلهتني وبحث سبل 
التعاون في املستقبل مما يعود 
بالنفع على جميع دول املنطقة، 
مؤكدا توافر الدع����م والكفاءات 

العلمية لترسيخ هذا التعاون.
وأضاف ان االستراتيجيات 

أعلن وكي����ل وزارة الصحة 
للخدمات والطاقة النووية د.سمير 
العصفور ان وزارة الصحة تدرس 
حاليا رفع احلظر على استيراد 
املواد الغذائية من اليابان بعد منع 
النووي  التسرب  دخولها جراء 
الذي حصل في مفاعل فوكوشيما 
النووي بعد الزلزال املدمر الذي 

أصابها أخيرا.
ولفت خالل مش����اركته في 
الندوة الت����ي نظمتها اجلمعية 
اجلغرافي����ة مس����اء امس األول 
حول التسرب النووي الياباني 
وتأثيره على اخلليج اال ان هذا 
املنع جاء بعد ان رصدت أجهزة 
الرصد تغيرات طفيفة في اجلو 
بوج����ود ايودين مش����ع ولكنها 
ضمن املعدالت، مش����يرا الى ان 
جلنة الوقاي����ة قد أوصت بعدم 
استيراد املواد الغذائية واألعالف 
وغيرها من اليابان ومتت مخاطبة 
وزارة الصحة ومجلس الوزراء 
بذل����ك، موضحا ان التركيز أوال 
املنتجات املستوردة  في فحص 
على منتج����ات األطفال، خاصة 

حليب األطفال.
وأكد انه لم يكن هناك تأثير 
مباش����ر من حيث الصحة جراء 
الكارثة النووية في منطقة اخلليج 
بل على الصناعة النووية، الفتا 
ال����ى ان جميع الدول التي كانت 
تهم بإنشاء مفاعالت نووية أوقفت 
مس����اعيها بينم����ا أكملت الدول 
األخرى التي سبق ان بدأت ببناء 

مفاعالتها.
قال انه في اي دولة في العالم 
سواء عندها محطات نووية يجب 
ان يكون لديها إطار تش����ريعي 

نظمت حملة »املليون نشاط 
الكويتية  بيئي« في اجلمعي����ة 
حلماي����ة البيئ����ة بالتعاون مع 
شركة الهدف األخضر أمس األول 
يوما مفتوحا لتجميع النفايات 
الورقية، كأحد أنش����طة احلملة 
الهادفة إلى نشر الوعي والثقافة 
البيئية بهذا الشأن في املجتمع 
الكويتي. وأوضح منس����ق عام 
حملة »املليون نش����اط بيئي« 
د.عبدالرحمن الصليلي أن هذا 
النشاط يأتي ضمن مشروع اجناز 
مليون نشاط بيئي في الكويت 
الذي تنظمه اجلمعية بالتعاون 
مع منظمة يوم األرض العاملية، 
الفتا إل����ى أن احلملة هدفت من 
خالله إلى رف����ع الوعي بكيفية 
الورقية  النفايات  التخلص من 
واالستفادة منها تعزيزا لثقافة 

البيئة اخلاصة بهذا اجلانب.
وأض����اف أن اإلقب����ال على 
املش����اركة كان كبي����را من قبل 
املواطنني واملقيمني، حيث بادر 
اجلميع إلى املش����اركة بكميات 

60 إلى 240%، الفتا إلى أن املعهد 
استطاع استزراع سمكة الزبيدي 
كأول جهة في العالم، مضيفا ان 
دوال علمية مرموقة مثل اليابان 
وكوريا اجلنوبية لم تس����تزرع 

الزبيدي حتى اآلن.
وأوضح ان املعهد يعمل على 
النووية على  رصد اإلشعاعات 
مس����توى املعهد، مشيرا إلى أن 
املعهد لديه احملطة رقم 40 حيث 
ان العالم به 80 محطة، الفتا إلى 
أن املعهد ب����ه 8 محطات لرصد 
الزالزل وهناك توجه للمشاركة 
في املعلوم����ات البيئية مع دول 

اخلليج.
وأوض����ح ان الني����ة تتج����ه 
لتأسيس شركات جتارية منها 
شركة الزراعة النسيجية وشركة 
الشاطئية وشركة  املياه  تعبئة 

اخلليج البترولية.
دارين العلي  ٭

بدوره اشاد الوزير املفوض 
الياباني ياسويوشي  الس����فير 
كوميزو مببادرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
واحلكوم����ة الكويتية ووقوفهم 
بجانب اليابان بالتبرع ب� 5 ماليني 
الياباني  برميل نفط للش����عب 
فضال عن دعم املؤسسات األهلية 
واملدارس وغيرها من املنظمات 
العاملي  التعاون  احمللية، مثمنا 
س����واء كدول او منظمات عاملية 
للحد من نتائج الكارثة التي شارك 
فيها 157 دولة و42 منظمة اقليمية 

وفرق إغاثة من 28 دولة.
ال����ى طريق����ة تبريد  ولفت 
املفاع����الت ومحاول����ة حص����ر 
اإلش����عاعات والعمل على عدم 
تسربها الى التربة ومياه البحر 
واجلو والتأكد من سالمة املنتجات 
الغذائية ومياه الشرب ومراقبة 
املرافئ واملطارات وجميع املنافذ 
في اليابان، مؤكدا ان اليابان خالية 
حاليا من اإلشعاع وهي بأمان على 
صحة اإلنسان، كما ورد في تقارير 
العاملية وميكن  ملنظمة الصحة 

السفر إليها والتجول فيها.

بودي: سلسلة ندوات

قال رئيس اجلمعية اجلغرافية 
حم����د بودي ف����ي تصريح على 
الندوة  الندوة ان ه����ذه  هامش 
تأت����ي ضمن سلس����لة الندوات 
التي تعدها اجلمعية واخلاصة 
باألمور اجليولوجية والبيئية 
واجلغرافية بهدف توعية الناس 
بالقضايا احلاصلة على الصعيد 

احمللي والدولي في هذا الشأن.
دارين العلي  ٭

قطاعات مختلفة في الكويت منها 
مدارس وزارة التربية واجلهات 
القطاع  احلكومي����ة وش����ركات 
اخلاص في احملافظات الس����ت. 
بدوره أوضح منس����ق احلملة 
احمد املقهوي أن هذا النش����اط 
يأتي بالتعاون مع شركة الهدف 
األخضر واجلالية الصومالية في 
الكويت، بحيث ستعمل الشركة 
على جتميع األوراق وحس����اب 
وزنها بدقة ليحس����ب كل كيلو 
غرام منها نشاطا بيئيا يضاف 
إلى رصيد احلملة، الفتا إلى أن 
هذه النفايات تقسم إلى قسمني 
األول عبارة عن كتب ستقدم إلى 
اجلالية الصومالية إلرسالها إلى 
طالبها في الصومال واالستفادة 
منها، واجلزء الثاني هو نفايات 
متنوعة سيعاد تدويرها، معلنا 
عن تنظيم احلملة لزيارات إلى 
املجمعات قريبا بهدف مخاطب 
اجلمهور من خالل تنظيم معارض 

لتوعيتهم.
دارين العلي  ٭

احلالي تبل����غ 63 مليون دينار 
بعدما كانت 50 مليون دينار قبل 

3 سنوات.
وأضاف: خالل العرض املرئي 
إلجنازات املعهد وأبرز املشاريع 
البحثية التي قام بها املعهد تبني 
أن املعهد وف����ر نحو 90 مليون 
دينار سنويا جراء توفير الطاقة 
في املباني احلكومية ومن خالل 

اتباع املباني الذكية.
وكش����ف عن قرب تش����غيل 
س����فينة باح����ث 3 للبحث في 
الثروة  العربي ع����ن  اخللي����ج 
السمكية، مضيفا ان املعهد لديه 
واحد من أكبر املختبرات للزراعة 
النسيجية، كاشفا عن إنتاج أكثر 
من مليون شتلة خالل السنوات ال� 
10 املاضية من خالل اتباع تقنية 
الزراعة النس����يجية، مضيفا أن 
املعهد طور مركبا حيويا )بايو 
بلس( يزيد اإلنتاج الزراعي من 

مبينا ان أبرز هذه االستعدادات 
إنش����اء 17 محطة رصد النظام 
وتوفير اليود غير املشع للمواطنني 
واملقيمني والرصد اإلش����عاعي 
ف����ي املياه وتطوي����ر مختبرات 
قياس اإلشعاع البيئي وتطوير 
العاملني على مواجهة  وتدريب 
احلوادث اإلشعاعية والنووية 
وعمل منظومة تس����اقط الغبار 
الكويت،  امللوث باإلشعاع على 
الفتا الى ان كل هذه االستعدادات 
وجدت بسبب قرب مفاعل بوشهر 
النووي م����ن الكويت، مؤكدا ان 
مفاعل بوشهر النووي من النوع 
الروسي املتطور وينتشر على 
مستوى العالم بواقع 20 مفاعال 

في مختلف دول العالم.

كيلوغراما من كتب ومجالت وورق 
بأنواعه، مؤكدا س����عي احلملة 
لتوسيع نطاق توجهها لتشمل 

والتقنيات التي يقوم عليها املعهد 
تتفق ومج����االت املدينة، مؤكدا 
استعدادهم للتعاون مع املعهد 
فيما يخص تطبيق تكنولوجية 
النان����و والت����ي الق����ت اهتماما 
شخصيا من قبل خادم احلرمني 
الشريفني، من خالل إنشائه لعدد 
من املراكز اخلاصة بهذه التقنية 

في اململكة.
أكد مدير عام املعهد  بدوره، 
د.ناجي املطيري أن هذه الزيارة 
فتح����ت آفاقا واس����عة للتبادل 
ب����ني املعهد  العلم����ي والبحثي 
واملدينة، الفتا إلى وجود عدد من 
املجاالت البحثية بني اجلهتني منها 
الطاقات املتجددة واملياه والزراعة 
الس����مكية، معربا عن  والثروة 
طموحه لتحقيق شراكة صحيحة 
تعود بالفائدة على أوطاننا من 
خالل تب����ادل اخلبرة واخلبراء، 
موضحا ان ميزانية املعهد للعام 

للوقاية من اإلش����عاع والتقليل 
من مخاطره، مشيرا الى القانون 
اخلاص به 1977/131 الى نص على 
تشكيل جلنة للوقاية من اإلشعاع 
والتي تشارك فيها مختلف وزارات 
وهيئات الدول����ة املعنية والتي 

يرأسها وزير الصحة.
وشرح تفصيال طريقة عمل 
املفاعالت ومما تتكون واملواد التي 
تفرزها كاليورانيوم والسيزيوم 
واأليودي����ن، مؤكدا انه ال يوجد 
في الطبيعة ايودين مشع إال في 
املفاعالت النووية وحني اكتشافها 
في اجلو ندرك مباشرة ان هناك 

تسربا نوويا.
وحتدث عن استعدادات وزارة 
الصحة في حال حصول طوارئ، 

كبيرة من الورق مت جتميعها في 
مقر اجلمعية، مبينا أن الكميات 
التي مت جمعه����ا تفوق ال� 1423 

جانب من االجتماع لبحث سبل التعاون بني »األبحاث« ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم د.ناجي املطيري مكرما األمير د.تركي بن سعود آل سعود  )محمد ماهر(

)أنور الكندري( د.سمير العصفور والسفير ياسويوشي كوميزو خالل الندوة   

صورة جماعية للمشاركني باحلملة

بالتعاون مع شركة الهدف األخضر لنشر الوعي البيئي في املجتمع

»املليون نشاط بيئي« نظمت يومًا جلمع النفايات الورقية

السفير الياباني: 
اليابان خالية من 

التلوث النووي 
بشهادة منظمة 
الصحة العاملية

املطيري: زيارة األمير 
تركي تفتح آفاقًا 

واسعة للتعاون بني 
املعهد ومدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم

املعهد ساهم 
في توفير 90 مليون 

دينار سنويًا من 
خالل ترشيد الطاقة 

في املباني الذكية

التطوعية النس����ائية خلدم����ة املجتمع ندوة 
بعنوان »التحوالت السياسية في املنطقة العربية 
وانعكاساتها وتأثيرها على املجتمع« حتت رعاية 
وحضور الشيخة لطيفة الفهد رئيسة اجلمعية 
ورئيس����ة االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية 

ورئيسة جلنة شؤون املرأة.
وجاءت هذه الندوة في إطار التغيرات السياسية 
التي تش����هدها املنطقة العربية من احتجاجات 
وثورات شعبية تؤثر على جميع دول املنطقة.

وحتدث رئيس مركز الدراسات االستراتيجية 
د.سامي الفرج خالل الندوة عن االوضاع السياسية 

في الدول العربية واالحتجاجات والثورات في الدول 
العربية وتأثيراتها املختلفة على هذه الدول.

وتناولت الندوة عدة مداخالت وأسئلة حول 
ضرورة اختيار التوقيت املناسب لالستجوابات 
ونب����ذ الطائفية واالهتم����ام باملصلحة الوطنية 
العربية وضرورة االصالح  والقومية للشعوب 
السياس����ي واالجتماعي واالقتصادي في الدول 

العربية.
حضر الندوة حشد كبير من املهتمني بالشؤون 
السياسية والدولية وكانوا متفاعلني مع االحداث 

احمليطة وتأثيراتها على الكويت.

تعتزم وزارة الكهرباء واملاء االستعانة بوحدات 
حتلية املياه املتنقلة في حاالت الطوارئ كتعطل او 

توقف احد وحدات حتلية املياه في احملطات.
ولفت الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب في 
الوزارة د.مشعان العتيبي الى ان هذه الوحدات 
من ش���أنها ان تس���اهم في تغطية النقص في 
اوقات الطوارئ، مش���يرا الى ان هناك تعديالت 
في مواصفات هذه الوحدات طلبتها الوزارة من 

املستشار املسؤول عن الدراسة.
وأوض���ح ان ال���وزارة طلبت من الش���ركة 
»املستشار« املسؤولة عن تصميم هذه الوحدات 
دراس���ة األفكار اجلديدة وامكانية صناعة هذه 
الوحدات على شكل بوارج بحرية يتم وضعها 

داخل البحر او على شكل سيارات متنقلة.
واضاف ان���ه مبجرد انتهاء املستش���ار من 
الفنية اخلاصة  الدراس���ات والتوصيات  اعداد 
به���ذه الوحدات املتنقلة واالتفاق على ش���كلها 
النهائي سيتم طرح مناقصة امام الشركات العاملية 
واحمللية املتخصصة في هذا املجال لتوفير األعداد 
املطلوبة من هذه الوحدات لتوزيعها على محطات 
تقطير املياه ملواجهة الطوارئ بهدف استمرارية 

خدمة حتلية املياه دون توقف.

وفي س���ياق آخر اعلن العتيبي عن اجتماع 
ال���وزارة مبندوبني م���ن البنك الدول���ي في 19 
مايو اجلاري لتحديث استراتيجية االستعانة 
بالطاقة اجلديدة واملتجددة التي وصلت مراحلها 
النهائية متهيدا القرارها والعمل بها خالل املرحلة 

املقبلة.
واشار الى ان هذه االس���تراتيجية تتضمن 
اخلطط املستقبلية واخلطوات العملية لالستفادة 
من الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطافة بهدف 

وقف نزيف االستعانة بالطاقة النفطية.
وبني ان تطبيق اس���تراتيجية االستفادة من 
الطاقة الشمسية يعد باكورة اخلطوات اجلدية 
التي تقوم بها ال���وزارة في هذا االجتاه خاصة 
ان الكويت من الدول الغنية بالطاقة الشمسية 
على مدار فصول الس���نة، الفتا الى انها ستبدأ 
من خالل مشروع لتركيب الواح شمسية فوق 
مباني وزارتي الكهرباء واالشغال لتشغيل املبنيني 

بالطاقة الشمسية بدل التقليدية.
اجلدير ذكره ان الطاقة املولدة تقليديا اي عبر 
النفط تكلف الدولة س���نويا ما يقرب من مليار 
ونصف مليار دينار النتاج الطاقة الكهربائية.

دارين العلي  ٭

الشيخة لطيفة الفهد والشيخة فريحة األحمد في مقدمة احلضور

خالل ندوة برعاية الشيخة لطيفة الفهد

الوزارة حّدثت إستراتيجية الطاقات البديلة بالتعاون مع البنك الدولي

»التطوعية« تناولت التحوالت السياسية في املنطقة 
العربية وانعكاساتها وتأثيرها على املجتمع

»الكهرباء« تتجه لالستعانة بوحدات تقطير متنقلة 
لتغطية حاالت الطوارئ أو تعطل وحدات التحلية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائـلــة الــواوان الكرام

لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

مطر طاهر الواوان ال�شمري

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


