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االثنني ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

إعالن الدول الفائزة في مسابقة فادية السعد: 
عمان أوًال والكويت ثانيًا والبحرين ثالثًا

دارين العلي

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
أسماء الفائزات في النسخة الـ ٢٣ من مسابقة 
فادية السعد العلمية، حيث حلت سلطنة عمان 
في املركز االول والكويت ثانيا ومملكة البحرين 
ثالثا. وخالل احلفل اخلتامي للمسابقة الذي أقيم 
في مركز جابر الثقافي وحضره عدد من السفراء 
اخلليجيني والعرب مســاء أمــس االول هنأت 
رئيسة املبرة الشيخة فادية السعد الفائزات، 
متمنية لهن املزيد من التفوق وحتقيق اإلجنازات 
العلمية مبا يخدم البشرية ويحقق طموحاتهن 
ويحفزهن على االبتكار في املجاالت العلمية.

ولفتــت الســعد إلى جنــاح املســابقة في 
اســتقطاب العديــد مــن املشــاركات احملليــة 
واخلليجية والعربية عالوة على حتقيق أهدافها 
في نشر الثقافة العلمية وتعزيز مهارات البحث 
العلمي والعمل اجلماعي وحتفيز آلية التطوير 
والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية 
املستدامة، مؤكدة احلرص على إعداد جيل من 
الطالبــات املوهوبات والفائقــات في املجاالت 
العلميــة وصقل موهبتهن فــي املجال العلمي 
والتقني والعمل اجلماعي وتنمية خيالهن العلمي 

واكتشاف مواهبهن وتنميتها مبا يعود بالنفع 
عليهن وعلى مجتمعاتهن.

أسماء الفائزات

فاز باملركــز االول للمرحلة الثانوية قبس 
الغافرية وماريا اجلابري املنتســبتان ملدرسة 
ســودة أم املؤمنني للتعليم األساسي بسلطنة 
عمــان، والطالبات فرح كمال وجنا الشــايجي 
وعذوب املكيمي من مدرسة فاطمة الصرعاوي 
الثانوية في الكويــت باملركز الثاني، في حني 
فــاز الطالبات زينــب ميرزا والعنــود احلمر 
واجلازي املجد من مدرســة احلد الثانوية في 
مملكة البحرين باملركز الثالث. وفي مســابقة 
املرحلة املتوسطة حلت الطالبتان شهد وآمنة 
اجلحافية من مدرسة اجلزع للتعليم االساسي في 
سلطنة عمان في املركز االول وجاءت الطالبتان 
حور جعبري وبتول قواسمة من مدرسة فاطمة 
ادكيداك في فلسطني باملركز الثاني والطالبتان 
ماريا احلداد ودانة املالكي من مدرســة زنوبيا 
اإلعدادية في مملكة البحرين باملركز الثالث، في 
حــني كان املركز الثالث املكرر من نصيب رغد 
عشا ولنب حماد من مدرسة النظيف اإلعدادية 

في اململكة األردنية.

الشيخة فادية السعد متوسطة الفائزات واملشاركني في احلفل

امللتقى اإلعالمي العربي دّشن «رقي» 
لدعم الكفاءات واملواهب

عبدالهادي العجمي

دشــن امللتقى اإلعالمي 
العربــي النــادي الثقافــي 
«رقي» ليكون اجلناح الداعم 
له في رفع املستوى الفكري 
والثقافي واإلعالمي على كل 
املستويات والفئات العمرية 

في أرجاء الوطن العربي.
وفي هذا الســياق، قال 
األمني العام للملتقى ماضي 
اخلميس فــي كلمته خالل 
حفل التدشــني الــذي أقيم 
في املكتبة الوطنية مساء 

امس األول بحضور عدد من السفراء واألدباء، 
إن الثقافة أســاس احلضارات واحملرك األول 
للسلوك وأدوات التفكير، لذا نطمح من خالل 
إطــالق النادي إلى االرتقاء بالثقافة واإلعالم 
ورفع املســتوى احلضاري والنهضة بالفرد 
واألمة مــن خالل توفير فضــاء عام وفرص 
ومظالت للطاقات والكفاءات واملواهب والعقول 
املبتكرة. وأضاف اخلميس أن النادي سينشط 
في مجال إقامة احلوارات واجللسات النقاشية 
املختلفــة ودراســة القوانــني والتشــريعات 
ومحاولــة تعديلها، مما يســاعد على تطور 
صناعة اإلعالم والثقافة وأيضا تدريب وتأهيل 
اإلعالميني لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم 

ملمارســة عملهم اإلعالمي، مشــيرا إلى سعي 
النادي أيضا لتنظيــم الندوات واحملاضرات 
في نفــس املجال. وبني أن «رقي» سيســعى 
إلى التعاون مع اجلهات املعنية املختلفة من 
جامعات ومراكز تدريبية وأيضا مؤسســات 
املجتمع املدني لتحقيق أهداف النادي باالرتقاء 
بالثقافة واإلعالم بشكل عام. وذكر أن النادي 
سيدشــن فرعا له في كل مــن مصر واألردن 
للوصول إلى أحد أهم أهدافه في التبادل العلمي 
والثقافي بــني الدول العربية ســعيا إليجاد 
منصة ثقافية وإعالمية مميزة تساهم بفاعلية 
بدعم األنشــطة واملبادرات واألفكار الثقافية 
واإلعالمية املميزة وحتريك املياه الراكدة في 

مجاالت الثقافة والفنون واآلداب املختلفة.

اخلميس: النادي يهدف إلى االرتقاء بالثقافة واإلعالم ونهضة الفرد واألمة

(قاسم باشا) الزميل ماضي اخلميس متحدثاً     

استخدام السيارات الكهربائية يهدف للحد من التلوث

«السكنية»: فتح باب التخصيص
على ١١٤ قسيمة في مدينة جابر األحمد األحد

حنان عبد املعبود

أعلن نائــب املدير العام 
لشــؤون العالقــات العامــة 
والتطويــر في «الســكنية» 
عمــر الرويح عــن فتح باب 
التخصيص على ١١٤ قسيمة 
مبشروع مدينة جابر األحمد 
لألولويــة التاريخيــة حتى 
١٩٩٩/١٢/٣١ وما قبل بدءا من 

األحد ٢٠ نوفمبر.
وقال الرويح في تصريح 
صحافي إن توزيع ١١٤ قسيمة 

في مدينــة جابر األحمد جــاءت بعد موافقة 
مجلس إدارة املؤسســة برئاسة وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني عمار العجمي، 

حيــث ســيجري توزيعهــا 
أرض  حكوميــة  كقســائم 
وقــرض بعــد أن مت االتفاق 
على تأجيل ربط املشــاريع 
العقاري  اإلسكانية باملطور 
وذلك حتــى اقــرار القانون 

اخلاص به.
ولفت الى أن التخصيص 
ســيكون  القســائم  علــى 
ألصحاب الطلبات اإلسكانية 
املســجلة حتــى ١٩٩٩/١٢/٣١

وما قبل، مبينــا أن التقدمي 
ســيكون متاحــا مــن خالل 
خدمات املؤسســة عبر تطبيق «سهل» ومن 
لديــه قرار تخصيص على أي من املشــاريع 
اإلسكانية ومشمول باألولوية التاريخية ميكنه 

تغيير التخصيص على املنطقة.

عمر الرويح

الشيخة سهيلة الصباح والزميل ماضي اخلميس وعدد من احلضور خالل حفل التدشني

محطات الكهرباء واملياه استمرت بعملها خالل أمطار اجلمعة
أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة بالتكليف 
م.خليفة الفريج أن محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه 
اســتمرت فــي عملها خــالل أمطار اجلمعة املاضية بشــكل 
طبيعــي، ما عدا بعض االنقطاعات التي قامت الفرق الفنية 

مبعاجلتها وإرجاع اخلدمة للعمالء.
جاء ذلك خالل اجتماع الفريج بفريق االســتعداد ملوسم 
األمطــار حيث ناقش أعمــال الفريق خــالل أمطار اجلمعة 
املاضيــة واطلع على التقرير الــوارد ببالغات االنقطاعات، 
حيــث تبني ورود ٣٢٦٨ اتصاال ملركز االتصال املوحد حيث 
بلغــت االنقطاعــات الفعلية ٨٠١ بــالغ، ٥٢٪ منهــا يتعلق 
بالشــبكة الداخلية للمنــازل والتي حتتاج إلــى التأكد من 

سالمة التوصيالت الداخلية ملنازل املواطنني.
وأشــاد بجهود الفريق وحرصهم على متابعة شــكاوى 
املواطنــني مــن كل القطاعات فــي الوزارة، شــاكرا اجلهود 
املبذولــة بســرعة التعامل مــع البالغات لضمان اســتمرار 

وصول خدمات الكهرباء واملاء.

الفريج: ٨٠١ بالغ انقطاع فعلي ٥٢٪ منها يتعلق بالشبكة الداخلية للمنازل

م.خليفة الفريج خالل االجتماع بفريق االستعداد ملوسم األمطار

فتح باب التراخيص لتركيب شواحن السيارات الكهربائية

دارين العلي

فتحت وزارة الكهرباء واملاء 
البــاب امام الشــركات واالفراد 
ملنح تراخيص وضع شــواحن 
للسيارات الكهربائية في مواقع 

منازلهم او شركاتهم.
وقالــت مصــادر مطلعــة لـ 
«األنباء» ان هذه اخلطوة تتسق 
مع توجه الدولة للتشجيع على 
استخدام السيارات الكهربائية 
للحــد مــن التلوث النــاجت عن 
العوادم، الفتــة الى ان الوزارة 
وضعت شروطا ملنح الترخيص 
اولها كتاب رســمي من الشركة 
التي مت شراء السيارة الكهربائية 
منها تثبت ملكية الشخص مقدم 
طلب تركيب الشاحن للسيارة.

وأوضحت املصادر ان الكتاب 
للتأكــد مــن قبــل الــوزارة ان 
الشخص الذي طلب زيادة الطاقة 
في منزله للشــاحن الكهربائي 
فقط بامتالكه سيارة كهربائية 
حتى ال تستخدم تقوية الطاقة 
في زيادة البناء او غيرها، الفتة 
الى ان كل فرد او شركة يحق له 
تقوية الطاقة حتى ٢٠ كيلوواط 
فقــط اذ لن تعطــي الوزارة اي 
تراخيص بتقوية التيار ألعلى 
من ذلك. يذكر ان وزارة الكهرباء 
واملــاء قــد وضعــت علــى احد 
مداخلها شاحنا كهربائيا مببادرة 
شخصية من الوزير السابق حلث 
املوظفني على اقتناء السيارات 
الكهربائية التي تخفف الضغط 

على البيئة.

لألفراد والشركات بشرط وجود كتاب رسمي يفيد مبلكية السيارة وأال تتعدى تقوية الطاقة ٢٠ كيلوواط

جانب من مواقع شحن السيارات الكهربائية

الفارس لتشكيل جلنة لتكويت الوظائف في «النفطي اخلاص»
أسامة أبوالسعود

دعــا نائب رئيــس نقابة 
العاملني بشركة «إيكويت» 
لصناعــة البتروكيماويــات 
طارق الفارس الى تشــكيل 
جلنة مشتركة بني العاملني 
بالقطــاع اخلــاص والهيئة 
العامة للقوى العاملة لوضع 
خطة شــاملة وتصور آللية 
القطــاع اخلــاص  تكويــت 
وفي مقدمته القطاع النفطي 

للقيام بهذا الــدور احليوي 
واالستراتيجي.

وأكــد ان مقيــاس جناح 
اي حكومة في العالم يكون 
وفق ما توفره من فرص عمل 
لقــدرات وطاقات  حقيقيــة 
شــبابها، مؤكــدا ان حكومة 
الكويت لــم تدخر جهدا في 
توفير الدعــم ألبناء الوطن 
وهــو ما نأمــل ترجمته من 
خالل اللجنة املقترحة خالل 

الفترة املقبلة.

اخلصبــة إلبــداع الشــباب 
والفرص الوظيفية احلقيقية 
فــي القطاع النفطي اخلاص 
وتأهيــل الكــوادر الوطنية 
النفطية  للعمل بالشــركات 

اخلاصة.
الشــباب  ان  واعتبــر 
الكويتي ميتلك كل املؤهالت 
العلمية للعمل ويبقى فقط 
توفيــر املناخ الــالزم لذلك، 
وهــو مــا ندعــو احلكومــة 
ممثلة فــي «القوى العاملة» 

نائب رئيس «إيكويت» شدد على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية ودعم الشباب

طارق الفارس

املتقدمني للوظائف  وتأهيل 
التي يحتاج اليها هذا القطاع 

العمالق.
وأشار الفارس في تصريح 
صحافي الى ضرورة وجود 
تنســيق كامــل مــع جلنــة 
املوارد البشرية في مجلس 
األمة لتكون قرارات اللجنة 
الوطنيــة ملزمــة، وأن يتم 
إصدار التشريعات القانونية 
لذلك، إذا لزم األمر، مشــددا 
على ضــرورة توافر البيئة 

عرض ٢٠٠ حلقة من «توثيق احلياة الفطرية» لزوار «قمة املناخ»
أعربت رئيس اجلمعيــة الكويتية حلماية 
البيئة د.وجدان العقــاب عن تقديرها ملنظمي 
«املنطقة الزرقاء» في قمة املناخ «Cop٢٧» املنعقدة 
بشــرم الشيخ لتســهيل ترتيبات حجز جناح 
للجمعية لعرض مشاريعها وإنتاجها وبرامجها.
وبينــت العقــاب أن جناح اجلمعية شــمل 
عروضــا مرئية ولوحــات توعوية وإصدارات 
تخصصية، إضافة إلى عرض سلسلة البرامج 
الوثائقية لتوثيق احلياة الفطرية في الكويت 
والتي تضمنت أكثر من ٢٠٠ حلقة تناولت العديد 
من املواضيع البيئية كأهداف التنمية املستدامة 
وتأثيــر التغير املناخي علــى بعض الكائنات 
احليــة باإلضافة إلى التطرق لبعض املشــاكل 
البيئيــة الناجتة عن التجاوزات واملمارســات 
اخلاطئة في التعامــل مع البيئة باإلضافة إلى 

نتائج التغير املناخي.

وأشــارت إلى أن املتحدث الرســمي لفريق 
املهندسني البيئيني باجلمعية املهندس البيئي 
يوسف الرامزي تولى مهمة الدعم اللوجستي 
والفني للوفد اخلاص باجلمعية، مشيرة إلى أن 
جناح الكويت استقبل أعدادا كبيرة من الزوار 
املشــاركني من شــتى بقاع العالم مستعرضني 
مشــاريع التوعية البيئيــة والتعليم واإلعالم 
البيئــي في الكثير مــن القضايا البيئية املهمة 

وخاصة التغير املناخي.
وأثنــت على زيارة مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد جلناح اجلمعية، 
الفتة إلــى انها تعكس اهتمــام جناح الكويت 
الرسمي بدعم مؤسسات املجتمع املدني الكويتية 
وهو أمر لطاملا كان موجودا ومتتاز به العالقة 
احلكومية مع مؤسســات املجتمع املدني على 
نحو غير مشهود في كثير من البلدان األخرى.

جناح اجلمعية شارك في «املنطقة الزرقاء»

د.وجدان العقاب مســتقبلة الشــيخ عبداهللا األحمد ويبدو د.شــاكر الهزمي 
وم.يوسف الرامزي وعبداهللا الشبيب

تدشني فرعني للنادي في مصر واألردن لتحقيق التبادل العلمي والثقافي

اخلطوة تتسق مع توجه الدولة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية للحد من التلوث

ملشاهدة الڤيديو


