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٤ ركائز للتحول نحو الطاقة املستدامة

بشرى شعبان

بعنوان «خارطة الطريق نحو التحول 
في الطاقة بالكويت» نظمت األمانة العامة 
للتخطيط أمس ورشة عمل مبشاركة املكاتب 
الدوليــة املقيمة وعدد مــن جهات القطاع 

احلكومي واخلاص ذات العالقة.
وفي البداية، أكد األمني العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد املهدي 
ان الورشة تستهدف استعراض اخلطوات 
اخلاصة بالتحول الى الطاقة املســتدامة، 
مشــيرا الى ان األمانة العامة شكلت جلنة 
برئاســته وعضوية مجموعة من اجلهات 
ذات العالقة إلنتاج طاقة نظيفة خالية من 
االنبعاثــات الكربونية، كاشــفا عن إجراء 
دراسة حول ذلك أسفرت عن ٤ ركائز رئيسية 
في مجال الطاقة وهي: تنوع مزيج الطاقة، 
كفاءة اســتخدام الطاقة واألداء واملعايير 
البيئة، الــى جانب تنوع االقتصاد وخلق 
فرص للعمل باإلضافــة الى تقنيات إدارة 
الكربون للوصول إلى هدف صفر انبعاثات.
وأضاف ان هذه الركائز تستخدم لدمج 
القطاع اخلاص واجلهات الصناعية واملجتمع 
لضمان املضي في مسار االستدامة، مبينا 
ان الورشة تطرقت الى التطورات احمللية 
في مجال الطاقة ونقاط الضعف املتعددة 
التــي تواجه الكويت الى جانب التحديات 

البيئية، ويتعني على الكويت دمج الطاقة 
املستدامة كعنصر أساسي في السياسات 
اإلمنائية الوطنية عبر الربط املباشر بني 
أهداف السياسة العامة في قطاعات الطاقة 
واملياه والنقل والتخطيط احلضري، مشيرا 
إلى ان السياسات العامة في الكويت حتاكى 
اجتاه العالم الستخدام الطاقة املتجددة عبر 
إنشاء مجموعة من املشاريع أهمها الوقود 
البيئي ومصفــاة الزور ومجمع الشــقايا 
للطاقة املتجددة وغيرها، الفتا الى ضرورة 
إعــادة هيكلة لآللية التي تعمل بها الدولة 
وتفعيل االقتصاد الدائري وخلق فرص عمل.

بدوره، أشار مدير إدارة شؤون املجلس 
واللجان في اإلمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط خالد الديحاني الى حرص األمانة 
العامة على مشاركة جميع اجلهات املعنية 
بأمور الطاقة في الكويت في هذه الورشة 
لتبني ما يطرح من أفكار وسياسات إليجاد 
احللول املناســبة للتحديات املتوقعة في 
حال االســتمرار على النهج احلالي نفسه 
ومعرفة العوائد االستثمارية وأثرها على 
ميزانية الدولة عند تطبيق سياسات التحول 
بالطاقة. يذكر ان الكويت كانت من ضمن ١٩٨ 
دولة وقعت على اتفاقية باريس عام ٢٠١٥ 
في إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن التغيير 
املناخــي التي تدعو للحد مــن االحتباس 

احلراري العاملي.

األمانة العامة للتخطيط نّظمت ورشة «خارطة الطريق نحو التحول في الطاقة»
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٩ خدمات ستطلقها «السكنية» عبر «سهل»
عادل الشنان

أعلن نائــب املدير العام 
العامة  العالقــات  لشــؤون 
والتطوير املتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية عمر الرويح، عن 
إطالق ٣ خدمات إلكترونية 
جديدة عبر تطبيق «سهل».
وأضــاف الرويــح فــي 
ان  صحافــي  تصريــح 
اخلدمــات اجلديــدة تأتي 
ضمــن ٩ خدمــات يجري 

العمل على إطالقها تباعا في التطبيق تسهيال 
على املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية، 
مشيرا إلى أن اخلدمات الثالث األولى التي 
أطلقت هي: طلب توثيق قسائم مع سداد، 
طلب توثيق بيوت مع ســداد، طلب إعادة 

قيد ملف إسكاني ملغى.
وأشار إلى أن هناك ٩٣ ألف مواطن ممن 
قاموا بتحميل «سهل» يستفيدون من خدمات 
املؤسسة اإللكترونية عبر التطبيق، نظرا 
ألن أرقامهم املدنية مرتبطة باألنظمة اآللية 
والتي تبني لهم خالل تصفح اخلدمة إمكانية 
متابعة معامالتهم سواء كانت طلبا قائما، 
تخصيصــا، توزيعا، توثيقا، طلبا ملغى، 

قسائم خاصة.
وذكر أن املؤسسة مستمرة في تطوير 

بنيــة األنظمــة الداخليــة 
واخلدمــات اإللكترونيــة 
مرحلــة  مــن  لالنتقــال 
إلــى  الورقيــة  املعامــالت 
الرقمية الكلية سواء على 
مســتوى اخلدمات املقدمة 
في املوقــع اإللكتروني أو 
تطبيق «سهل» احلكومي، 
مؤكدا حرص املؤسسة على 
زيادة اخلدمات اإللكترونية 
عبر «سهل» لتسريع الدورة 
املستندية على املواطنني في 
تقدمي طلباتهم ومعامالتهم، 
مبينا أن هناك مجموعة أخرى من اخلدمات 
تقدمها «السكنية» ومنها خدمة اخلط املباشر 
واخلاصة بالرد على استفسارات املواطنني 

اليومية.
وبني ان أبواب املؤسسة مفتوحه لتلقي 
املالحظات واألفكار التطويرية من املواطنني، 
فــي حني ان هناك حرصــا على توفير كل 
اخلدمات التي يحتاجها املواطن واطالعه على 
ملفه بكل شفافية، ومستمرة في استقبال 
املواطنــني الراغبني فــي التخصيص على 
قســائم مشــروع جنوب ســعد العبداهللا 
واملقيدة طلباتهم حتى نهاية يونيو ٢٠٠١ 
ومــا قبــل، حيــث إن التقدمي يكــون عبر 
املنصة املخصصة في موقعها اإللكتروني 
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الرويح: ٩٣ ألف مواطن يستفيدون من خدمات املؤسسة «أونالين»

عمر الرويح

متويل مشروع إمداد املياه إلى نبيسار 
الباكستانية بـ ١٩٠ مليون دوالر

أسامة دياب

أقيم في كراتشي بباكستان احتفال رسمي 
لتوقيع مستندات متويل مرفق بقيمة ١٩٠ 
مليون دوالر أميركي ملشروع إمداد املياه في 
نبيسار فاجيهار، وحضر احلفل افتراضيا 
الرئيس التنفيذي لشركة إنرتيك جلوبال 
عبداهللا املطيري، وســفير باكســتان لدى 

الكويت سيد سجاد حيدر.
ومت توقيع اتفاقية االمتياز بني شــركة 
إنرتيك القابضة وحكومة السند الباكستانية 
في ٢٤ يونيو املاضي، ويهدف املشروع إلى 
بناء وتشــغيل مشــروع تاريخي لتزويد 
املياه وتخزينها، بتكلفة إجمالية ١٩٠ مليون 
دوالر وسيتم استخدام املياه التي يوفرها 

املشــروع بقطاع املياه وسيؤدي إلى خلق 
فرص العمل والتنمية في منطقة ثار.

و«إنترتيك القابضة» هي شركة مملوكة 
بالكامل من قبل هيئة االستثمار الكويتية 
وتبلغ مدة االتفاقية ٢٥ عاما ملعاجلة وتزويد 
٤٥ من محطات املياه من بيســار عبر خط 

أنابيب بطول ٦١ كيلومترا إلى فاجيهار.
وأثنــى عبداهللا املطيــري على حكومة 
باكستان واملؤسسات املالية وفريق «إنرتيك» 
باكســتان لتنفيذ هذا املشروع في الوقت 
املناسب، معتبرا ان باكستان اقتصاد ناشئ، 
معربا عن رغبته في االســتثمار وتطوير 
املشاريع واالستفادة من الفرص في املياه 
النظيفة والطاقة املتجددة وتطوير البنية 

التحتية املستدامة في باكستان.

بالتعاون بني «إنترتيك» اململوكة لهيئة االستثمار وحكومة السند الباكستانية

جانب من توقيع اتفاقية املشروع

السفيرة األميركية: دور محوري للتعليم 
وبرامج التبادل الثقافي في تنمية العالقات بني الدول

أسامة دياب

قامت الســفارة األميركية 
فــي الكويــت أمــس بتنظيم 
فعالية بالتعاون مع «استوديو 
يدوي» في متحف بيت العثمان 
لالحتفــال بأســبوع التعليم 
الدولي وتعزيز التعليم وبرامج 
التبادل بني الواليات املتحدة 
والكويت، حيــث تزامنت مع 
األسبوع العاملي لريادة األعمال، 
وهو احتفال ســنوي يستمر 
ملدة أســبوع ويتضمن بعض 
الفعاليات ذات الصلة باالبتكار 

والريادة.
وألقت السفيرة األميركية 
الكلمــة  ألينــا رومانوســكي 
االفتتاحـيـــــة فــي احلفــل 
مبشــــاركة مــــا يقـــارب ٥٠ 
كويتيا تخرجوا في اجلامعات 
األميركيــة في مجــاالت الفن 

والريادة وغيرها.
وقالــــت رومانوسكــي: 
بصفتــي خريجة دراســات 
عليا في التاريخ والعالقات 
الدولية، أعلــــم جيــــدا أن 

الذيــن تخرجوا في الكليات 
واجلامعات األميركية، ولدى 
الكويــت تاريــخ طويل في 
إرسال الطالب إلى الواليات 
وكان  للدراســة،  املتحــدة 
الكويتيــون يدرســون فــي 
أميركا طوال العقود السبعة 

املاضية.
وســلطت الضــوء على 
أحدث نتائج للتقرير الصادر 
عن املعهــد الدولي للتعليم 

«فيشــوال  الكويــــت  فــي 
ثيرابــــي»، حيـــــث يهــدف 
البرنامج الــى تعريف طالب 
الثانوية العامة في البالد على 
املهنيــني املبدعني في مختلف 
املجــاالت الفنية فــي الكويت 
وذلــك لدعم ومتيكن الفنانني 

الشباب وخلق جو إبداعي.
وتابعت: ال تكون املهن في 
الفنون اإلبداعية دائما مفهومة 
جيــدا مقارنــة مبهــن أخرى، 
لكننــي أعتقــد أنها مــن أكثر 
األعمــال التجارية بطبيعتها، 
الواليــات  وتفتخــر ســفارة 
املتحدة بشراكتها مع «فيشوال 
ثيرابي» للمساعدة في متويل 
هذا البرنامج الفريد من نوعه 
مــن خالل خلــق الروابط بني 
الطالب والفنانني املتخريجني 
فــي اجلامعــات األميركيــة 
مجــاالت  فــي  والناجحــني 
متنوعة. ونأمل أن نلهم اجليل 
القادم من الكويتيني للدراسة 
في الواليات املتحدة وأن نوفر 
لهم فرص اإلرشاد للنجاح على 
الصعيدين اإلبداعي واملهني.

للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، 
حيث يعتبــر املعهد منظمة 
عاملية غير ربحية مختصة 
التعليمية  البرامــج  بتنفيذ 
الدولية ونشر البحوث ذات 
الصلة، مضيفة: صدر أحدث 
تقرير مــن املعهــد الدولي، 
وعلى الرغم من انخفاض عدد 
الطالب الدوليني الدارسني في 
أميركا منــذ بداية اجلائحة، 
مبن فيهم الطالب الكويتيون، 
فإن بالدنا اســتضافت نحو 
٧٠٠٠ طالــب كويتــي خالل 
ومثلمــا  املاضــي،  العــام 
وجدنا طرقا للعيش والعمل 
والدراسة أثناء الوباء، وجدنا 
أيضــا طرقــا ملواصلة جلب 

الطالب بأمان إلى أميركا.
وإللهــام املزيد من الطالب 
الكويتيني للدراسة في الواليات 
املتحدة، أعلنت رومانوسكي 
عن اســتمرار منحة السفارة 
األميركية املسماة «البرنامج 
اإلرشادي اإلبداعي املستقبلي» 
لشهد بشارة، مؤسسة مكتب 
االستشارات للفنون البصرية 

احتفلت بأسبوعي «التعليم الدولي» و«ريادة األعمال العاملي» في متحف بيت العثمان

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي خالل حضورها الفعاليات مبحتف بيت العثمان

جانب من حتضير أطباق «الكمتشي»السفير تشونغ بيونغ-ها ومحمد بن رضا واملشاركون في االحتفال

للتعليم وبرامج التبادل دورا 
محوريا في تنمية العالقات 
الدوليــة كونهما يســاعدان 
بتعزيز التفاهم الثقافي، وفي 
النهاية العالقات الوطيدة بني 
األشخاص هي التي تساهم 
في تعزيز الروابط بني بلدينا، 
وخالل فترة عملي ســفيرة 
للواليات املتحدة بالكويت، 
التقيت العديــد من الرجال 
والنســاء من جميع األعمار 

سفير كوريا: نسعى لزيادة الوعي بفوائد «الكمتشي» في الكويت

أسامة دياب

قال سفير جمهورية كوريا 
لدى البالد تشونغ بيونغ-
الكيمتشــي طعــام  هــا ان 
مميز جلميع الكوريني وهو 
جزء مهم من حياة اجلميع، 
وتعود أصولــه إلى حوالي 
١٣٠٠ سنة، وكل بيت كوري 
لديه طريقته اخلاصة لعمل 
الكيمتشــي، من الوارد جدا 
أن جتد رجاال ونساء كوريني 
يقولون إنهم ال يستطيعون 
أكل طعامهــم بدونــه أو أنه 
وحــده كاف كطبــق جانبي 

إلنهاء وجبة كاملة.
وأضاف تشونغ بيونغ-
ها في كلمته خالل مسابقة 
مائدة الكمتشي ٢٠٢١ التي 
نظمتهــا الســفارة أول من 
أمس: لقد أصبح الكيمتشي 
واحدا من األطباق الشهيرة 

بــني اجليران ونســمي هذه 
الفعالية «الكيمجانغ» ولقد 
قامت «اليونيسكو» بإدراجها 
الثقافــي  التــراث  بقائمــة 
املعنوي في ٢٠١٣، وهذا يدل 
على أن قيم املشاركة متأصلة 
في الثقافــة الكورية، ويعد 
الثالث  االنســجام اجلانــب 
للكيمتشــي، حيث إنه ليس 
طعاما أساسيا كالرز واخلبز 
بل واحد من األطباق اجلانبية 
التي تتناســب جيدا مع أي 
طعــام فتمتــزج مكوناتــه 
بشــكل منســجم مما يعطي 
طعما صحيــا ونكهة قوية، 
وهــذه الفعاليــة مخصصة 
لزيادة الوعي بالكيمتشي في 
الكويت، وأتطلع الكتشــاف 
نتائج فنون الطهي اإلبداعية 
باستخدامه، وأمتنى أن يقوم 
كل شخص منكم بالتفكير في 

القيم التي يجسدها.

متقدما للعالقات التي تنشأ 
بني الــدول الصديقة، حيث 
بنيــت علــى قــدر كبير من 
املتبادل،  التفاهم واالحترام 
وفق مبادئ التعايش السلمي 
والتعاون اإليجابي وتبادل 
املنافع، وسعت البلدان طيلة 
السنوات املاضية إلى تطوير 
العالقات في مختلف والسيما 

الثقافية.
وزاد: يعــــد التواصــــل 
الثقافــي واإلنســاني بــني 
الكويــت وكوريــا وســيلة 
التقارب بني  مهمة لتعزيــز 
الشــعوب، وجزءا مهما من 
العالقات أيضــا، حيث وقع 
اجلانبان في السابق اتفاقية 
التعــاون الثقافــي بتاريخ ١ 
مايــو ٢٠١٩، ونتج عن ذلك 
العديد من الزيارات املتبادلة 
الفنية والثقافية  الفرق  بني 

في البلدين.

مــن جهتــه، قــال مديــر 
العالقات الثقافية محمد بن 
رضا، يشرفني أن أنوب عن 
أمــني عام املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
هذه االحتفالية، وأود التأكيد 
علــى االعتــزاز بالعالقــات 
املتميزة بني الكويت وكوريا 
وتطلعنا الدائــم لتطويرها 
في مختلف امليادين، السيما 
الثقافية خدمة ملصلحة بلدينا 
وشعبينا الصديقني، وانتهز 
الفرصــة للتهنئــة بالذكرى 
الـــ ٤١ لتأســيس العالقــات 
الديبلوماســية بني الكويت 
وكوريا وهــي محل اعتزاز، 
حيــث تعتبــر الكويــت من 
أولى الــدول العربيــة التي 
تقيم عالقات ديبلوماسية مع 
كوريا، وظلت هذه العالقات 
تتطــور بصــورة ســليمة 
ومســتقرة، وتعــد منوذجا 

خالل مسابقة «مائدة الكمتشي ٢٠٢١» التي نظمتها سفارة بالده

في عدة دول وستكون إجابة 
معظم األجانب «كيمتشي» 
عندما يطلب منهم ذكر طبق 
كــوري واحــد يعرفونــه، 
وميكننــي ان اذكــر ثالثة 
جوانب جتعله طبقا مميزا: 
أولها الطعم اللذيذ والفائدة، 
وقليل من الناس يعرف ان 
احلكومة الكورية حددت ٢٢ 
مــن نوفمبر ليكــون «يوم 
الكيمتشــي»، ألنــه مكون 
من ١١ عنصــرا غذائيا وله 
١٢ فائدة صحية، مثل تقليل 
فرص اإلصابة بنوبات القلب 
والسكري والســرطانات، 
ولقد كان أجدادنا يصنعون 
الكيمتشــي فــي مثــل هذا 
الوقت من السنة لالستعداد 

للشتاء الطويل.
وتابــع: لدينــا عــادات 
وتقاليد منذ زمن طويل لعمل 
الكيمتشــي معا ومشاركته 

ــة ــة نظيف ــاج طاق ــات إلنت ــدة جه ــاركة ع ــة مبش ــة خاص جلن

صرف الفروقات املالية للمرّقني في «التطبيقي» مع «الصيفي»
بــدل تأثيــث، الفتا الــى ان الوفد 
طالــب بوجوب حتديد التخصص 
النادر مــع املتابعة والتحديث في 
ظل وجود متغيرات بحاجة سوق 
العمل لتخصصات معينة واعتبارها 

نادرة.
من جانب آخر، أوضح قيام جلنة 
متابعة املستحقات املالية للرابطة 
بتكرمي موظفي اإلدارة املالية بالهيئة 
ممن تفانوا مع اللجنة لالستعجال 
بصــرف مســتحقات األعضاء في 
الفصل الصيفــي واإلضافي خالل 
الدورة النقابية احلالية، متمنني لهم 
دوام التوفيق وهم عالية الصراف، 
فرح الرفاعي، أمين صالح الدين، 
منال البطحاني، ليلى الهولي، هيا 
القربه، خلود العنزي، رمي الشمري، 

محمد خاجه.

املطالبة ببدل التأثيث ملن لم يصرفه 
وضرورة فك ارتباطه ببدل السكن 
ملن ال يستحق بدل سكن ولم يصرف 

العليا بالهيئة.
وأضــاف العنــزي أن الرابطــة 
شــددت على أحقيــة األعضاء في 

آالء خليفة

قال رئيس رابطة اعضاء هيئة 
التدريــس للكليات التطبيقية في 
«التطبيقي» د.يوسف العنزي إن 
وفدا من الرابطة مكونا من الرئيس 
وأمني السر د.بدر اخلضري وأمني 
التقوا  الصندوق م.رعــد الصالح 
نائــب مدير عام الهيئة للشــؤون 
اإلدارية واملالية بالتكليف د.حسن 
الفجام، لبحث عدد من القضايا في 
مقدمتها التعجيل بصرف الفروقات 
املالية للمترقني مؤخرا بسداد املبالغ 
الناقصة في الصرف على الدرجة 
الســابقة مبكافأة الفصل الصيفي 
والراتب والتي سيتم سدادها قريبا 
من تاريخ اعتماد الترقية للدرجة 
املستحقة من قبل جلنة الترقيات 

د.يوسف العنزي ود.بدر اخلضري وم.رعد الصالح خالل اللقاء مع د.حسن الفجام

جورج: الهند من أكبر مصدري املنتجات الغذائية إلى الكويت
أسامة دياب

أقامت السفارة الهندية لدى البالد بالتعاون 
مع مركز تسهيل الصادرات الهندية التابع لغرفة 
التجارة والصناعة والزراعة في ماهاراشترا ندوة 
افتراضية بعنوان «تصدير املنتجات الهندية 
إلــى الكويت» جمعت بني مصــدري املنتجات 
الزراعية من الهند ومســتورديها من الكويت 
وتعتبــر الندوة جزءا مــن فعاليات ترويجية 
للتجــارة واألعمال واالســتثمار حتت شــعار 

.«Aatmanirbhar Bharat»
وافتتح الســفير الهندي لدى البالد سيبي 
جورج الندوة بالتأكيد على قوة القطاع الزراعي 

الهندي، وحــث مصدري املنتجــات الزراعية 
الهندية على التعاون مع املستوردين الكويتيني 
لتعزيز تصدير املنتجات الزراعية إلى الكويت.

ولفت إلى ان الهند من أكبر مصدري الفواكه 
واخلضراوات واملنتجات الغذائية إلى الكويت، 
مشــيرا إلــى أن الهدف من النــدوة هو ضمان 
احلصول علــى املنتجات الزراعيــة من الهند 
واستكشــاف طرق مختلفة إلجراءات تصدير 
أكثر سالسة. وشهدت الندوة مشاركة قوية من 
املسؤولني عن القطاع الزراعي واملوردين الهنود 
واملستوردين الكويتيني. وخالل الندوة تبادل 
خبــراء من كل من الهنــد والكويت املعلومات 

التفصيلية واخلبرات في هذا القطاع.

خالل ندوة افتراضية بعنوان «تصدير املنتجات الهندية إلى الكويت»

السفير الهندي لدى البالد سيبي جورج مع احلضور في الفعالية (محمد هاشم)


