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 انطلق امللتقى العربي للقيادات الشابة 
أم��س االح��د برعاية وزارة الدولة لشؤون 
الشباب مبشاركة وفود عربية واكادمييني 
ومتخصصني ملناقشة القيادة واكتشاف 

الذات ويستمر ملدة ثالثة ايام.
وقالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب 
الشيخة ال��زي��ن الصباح ف��ي كلمة لها في 
افتتاح امللتقى العربي للقيادات الشابة ضمن 
فعاليات الكويت عاصة الشباب العربي 
2017 وبعنوان )اكتشف..استعد..بادر( 
إن الشباب هم قادة املستقبل الذي ينتظرهم 
فاردا ذراعيه الكثرهم تسامحا واقلهم تعصبا 

وابرعهم في ربط االقوال باالفعال.
واكدت الشيخة الزين ضرورة أال يخاف 
الشباب من الفشل بل يجعلوه وسام ليرفع 
مرتبتهم وباالصرار تتعزز مسيرتهم نحو 

االصالح واملعرفة االداء اجليد.
وقالت انه سيتم خالل فعاليات امللتقى 
التحاور والنقاش وتبادل االراء واخلبرات 
وحث الشباب العربي على صناعة التغير 

واالرتقاء باملجتمع النهم نواته احلقيقية.
واوضحت ان امللتقى سيعمل ليثبت للعالم 
ان الشباب ق��ادر على االرت��ق��اء والنهوض 
مبجتمعه م��ؤك��دة ان ذل��ك ل��ن يتحقق اال 
بالسعي اجل��اد لتغليب احل��وار البناء على 
اجل��دل العقيم وتعميم ال���روح االيجابية 
احملفزة على »التطوير واحترام الرأي االخر 
بنفس الدرجة التي نرغب فيها باحترام رأينا 

اخلاص«.

من جهتها قالت رئيسة امللتقى العربي 
للقيادات الشابة آالء اخلليفة في تصريح ل� 
)كونا( إن امللتقى يناقش اهمية التغير وكيف 
يتحمل الشباب مسؤولية تغيير انفسهم 

ومجتمعاتهم.
واضافت ان جلسات اليوم االول ستناقش 
موضوع اكتشاف ال��ذات في حني سيتم في 
ال��ي��وم الثاني ت��ن��اول م��وض��وع التخطيط 

واالس��ت��ع��داد وامل��ب��ادرات الشبابية بشكل 
خاص.

واش��ارت الى انه سيتم في اليوم الثالث 
مناقشة موضوع التحفيز الذاتي واملبادرة 

واالستمرارية.
وذك���رت ان الفئة املستهدفة ف��ي ملتقى 
الشباب ال��ذي تشارك فيه 13 دول��ة و 84 
وف��دا من مختلف ال��دول العربية ما بني 18 

الى 24 عاما النهم قيادات املستقبل مشيرة 
ال��ى ان��ه في ه��ذا العمر مير الشاب مبرحلة 
اك��ت��ش��اف ال���ذات وحت��دي��د اخل��ط��ط ورس��م 

االهداف واملستقبل. 
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»البيئة« وجمعية »املخترعني« توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البيئي 
 وقعت الهيئة العامة للبيئة واجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون العلمي في املجال البيئي 
ودع��م املخترعني املبدعني في الدولة من 
أجل زي��ادة االبتكار والتطوير والنهوض 

املستمر برأس املال البشري.
 وق��ال رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام للهيئة الشيخ عبدالله األحمد في 
تصريح صحفي أمس األحد عقب التوقيع 
ان هذه املذكرة ترسي دعائم شراكة ثنائية 
استراتيجية بني الطرفني لدعم املخترعني 
وتعزيز التعاون بني الهيئة كجهة حكومية 
وجمعيات النفع العام في مجاالت التوعية 
وتشجيع التفكير اإلبداعي لدى فئة الشباب 
والعمل على زيادة االختراعات العلمية ذات 

الصلة باجلوانب والقضايا البيئية.
 واض���اف الشيخ عبدالله األح��م��د ان 
مذكرة التفاهم مدتها خمس سنوات وتهدف 
إليجاد سبل جديدة للمحافظة على املياه 

وترشيدها واألسماك والبيئة والزراعة 
فضال عن الوقود وتقليص االنبعاثات عبر 

اختراعات محلية مميزة.

ودع��ا اجلهات املعنية ال��ى دع��م ق��درات 
املخترعني ونشاطاتهم وتذليل العقبات 
التي تواجههم وتشجيعهم وتنمية ودعم 
وتطوير بيئة االخ��ت��راع ف��ي ال��دول��ة مع 
تسهيل تسجيل ب��راءات االخ��ت��راع حلفظ 

احلقوق.
 من جانبها قالت رئيس مجلس ادارة 
جمعية املخترعني الدكتورة فاطمة الثالب 
ان هذه املذكرة تعكس مدى التعاون بني 
مؤسسات الدولة مبختلف أنواعها وتكلفتها 
مبا يعود بالنفع على الكويت مؤكدة أن 
اجلمعية تسعى جاهدة للمحافظة على 
البيئة في الكويت لضمان استدامة الثروات 

وحفظها لألجيال املقبلة.
 وأوضحت الدكتورة الثالب ان اجلمعية 
لديها اكثر من 25 اختراع كويتي بيئي 
حائز على براءة اختراع ومن شأنها تقدمي 
حلول مبتكرة للقضايا واملشكالت املختلفة 

اخلاصة بالبيئة الكويتية.

وأض��اف��ت ان امل��ذك��رة تضمن ت��ب��ادل 
اخلبرات والتجارب والتقنيات واملشاركة 
في ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة 
ومتخصصة فضال عن أنشطة توعوية 

بيئية تزيد من الوعي البيئي.
 وحول أنواع االختراعات اضافت انها 
عديدة ومنها احلديقة املتنقلة وهي أكبر 
حديقة ف��ي العالم وتضم جميع أن��واع 
النباتات البيئية وم��ع��رض اختراعات 
وق��اع��ة للمحاضرات مؤلفة م��ن دوري��ن 
وفيها مساحات واسعة للمزروعات مبينة 
ان اجلمعية تسعى حاليا لتسجيلها في 

موسوعة )غينيس(.
 وذك��رت انه من بني االختراعات ايضا 
اختراع الشبكة العنكبوتية التي توضع 
داخل البحر وميكن استخدامها كمحطات 
رصد للطيور واستراحات وأماكن ترفيه 
وك��ذل��ك املسبح ال��ع��ائ��م وه��و ق��ري��ب من 

البحر.
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الشيخة الزين صباح خالل حضور امللتقى

تشارك في معرض الصناعات والبناء السابع 

بوشهري: »الكهرباء واملاء« تسعى إلى التواصل
 مع املستهلكني من أجل ترشيد االستهالك

ريا�ض عواد 

أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء، 
مشاركتها في معرض الصناعات 
وال��ب��ن��اء ال��س��اب��ع، ال���ذي تنظمه 
شركة اكسبو – ت��اج للمعارض، 
امل��ؤمت��رات بالتعاون م��ع شركة 
الصناعات الوطنية، ويقام حتت 
رعاية معالي وزير الدولة لشؤون 
االس��ك��ان ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
اخلدمات، خالل الفترة من 11 إلى 

14 ديسمبر
2017 بفندق اجلميرا – دولة 
الكويت، مبشاركة نحو 70 جهة 

حكومية وخاصة.
وق���ال وك��ي��ل وزارة الكهرباء 
واملاء املهندس محمد بوشهري، إن 
الوزارة تهدف من خالل مشاركتها 
ف��ي ال�����دورة ال��س��اب��ع��ة ملعرض 
الصناعات والبناء، إل��ى التأكيد 
على دعمها للمشاريع التي تساند 
جهودها في خفض نسب استهالك 
ال��ط��اق��ة ودع���م خططها اخلاصة 

بالترشيد.
وأض��اف بوشهري أن معرض 
الصناعات والبناء ميثل فرصة 
هامة للوزارة للتواصل مع عموم 
املستهلكني واطالعهم على مختلف 
التوجيهات والنصائح الداعية 
إلى ترشيد االستهالك واالختيار 
املناسب مل��واد البناء التي تساهم 
في حتقيق هذا الترشيد، علما بأن 
وزارة الكهرباء وامل��اء قد خاطبت 
وزارة ال��ت��ج��ارة لتوجيه الدعم 
املقدم من قبل الدولة لشراء املواد 
العازلة للحرارة مثل طابوق عازل 
للحرارة ذو سماكة 30 سم بدال 
ع��ن 20 س��م، زج��اج ن��واف��ذ ع��ازل 
ثنائي الطبقات، دعم تركيب ستائر 

معدنية خارجية للنوافذ ، عزل 
اجلسور واألعمدة.

وأوض����ح ب��وش��ه��ري أن كمية 
استهالك امل��اء والكهرباء تتزايد 
سنويا من خالل التزايد السكاني 
وال��ت��ط��ور العمراني واملشاريع 
التنموية الكبرى التي تشيدها 
ال��ب��الد، ووزارة الكهرباء وامل��اء 
ل��دي��ه��ا رؤي���ة واض��ح��ة لتغطية 
هذه الزيادة من خالل مشاريعها 
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي تصل لغاية عام 
2030 بزيادة إضافية ملا تنتجه 
ال���وزارة اآلن 17 أل��ف ميجا واط 
للكهرباء و 450 مليون جالون 

إمبراطوري للمياه.
وع���ن ال��ت��رش��ي��د ف���ي ال��ط��اق��ة 
الكهربائية للمباني بني بوشهري 
أن وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء لها 
 R7و R6 م��دون��ة حفظ ال��ط��اق��ة
الهدف منه توفير أدنى املتطلبات 
الس��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وت��ص��م��ي��م 
مباني ذات كفاءة عالية في دولة 
الكويت من خالل أجهزة التكييف، 

التهوية واإلض��اءة. كما أنه جاري 
العمل على حتديث مدونة حفظ 
الطاقة R6 ليشمل تقنيات أخرى 
ومتطلبات كفاءة أعلى. وفي حال 
 R6 تطبيق مدونة حفظ الطاقة
على املباني س��وف تكون نسبة 
ال��وف��ر املتوقعة للكهرباء %14 
ونسبة الوفر للتكيف تقدر ب % 
12.5. كما أنه عند تطبيق املدونة 
عل�ى مشاريع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية نسبة الوفر 

املتوقعه %18.
كما بني أن احلمالت الترشيدية 
التي تقيمها وزارة الكهرباء واملاء 
للمباني احلكومية والتجارية 
وللمستهلكني بشكل عام كان لها 
أثر كبير في تقليل استهالك الطاقة 
وتوعية املستهلك باستخدام أدوات 

موفرة للطاقة تقلل من استهالكه.
وأف���اد ب��أن مثل ه��ذه املعارض 
املتخصصة، تساهم في إبراز الدور 
احل��ي��وي واخل��دم��ي ال���ذي تقوم 
ب��ه ال����وزارة م��ن خ��الل قطاعاتها 
املختلفة،الفتا إل��ى أن املعرض 
ميثل فرصة مناسبة للمستهلكني 
لالطالع على آخر ما توصلت إلية 
التكنولوجيا احلديثة اخلاصة 
بأنظمة البناء التي تعتبر صديقة 

للبيئة وموفره للطاقة.
وذك��ر أن ال���وزارة ستقوم من 
خالل جناحها اإلرش��ادي، بعرض 
امل��ط��ب��وع��ات وامل����واد اإلع��الم��ي��ة، 
التي تساهم في إيصال رسائلها 
التوعوية ح��ول أهمية احملافظة 
على الطاقة واستخدامها بالشكل 
األمثل، موضحا أن الوزارة تهدف 
دائما إلى حتسني مستوى خدماتها 

ومرافقها.

30 ألف لتر  الكويت توزع 
من النفط األبيض على 

متضرري زلزال إقليم كردستان 
 وزع��ت دول��ة الكويت أم��س االح��د ع��ن طريق 
جمعية الهالل االحمر الكويتي 30 ال��ف لتر من 
النفط االبيض على متضرري الزلزال في قضاء 

كالر باقليم كردستان العراق.
وق��ال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل 
ال��دك��ت��ور عمر ال��ك��ن��دري ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( 
ان الكويت ت��واص��ل تقدمي امل��س��اع��دات االغاثية 
ملتضرري زلزال كردستان الذي تسبب في تشريد 
عدد كبير من العوائل ونظرا حللول فصل الشتاء 
فقد مت توزيع النفط االبيض املقدم من قبل الهالل 
االحمر الكويتي بالتنسيق مع نظيرتها العراقي 

على العوائل املتضررة.
واوضح الكندري ان املساعدات الكويتية املقدمة 
للشعب العراقي تأتي تنفيذا للمبادرة االنسانية 
حلضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح 

االحمد لتخفيف معاناة املنكوبني واملتضررين.
ومن جهته قال مدير فرع السليمانية جلمعية 
الهالل االحمر العراقي صالح الدين صالح »قمنا 

اليوم بتوزيع 30 الف لتر من النفط االبيض على 
متضرري ال��زل��زال في ناحية )س��رق��ال( التابعة 
لقضاء كالر مبحافظة السليمانية وشمل التوزيع 
750 عائلة متضررة من الزلزال لكل عائلة 40 

لترا«.
واعرب صالح عن شكره لدولة الكويت وجمعية 
الهالل االحمر الكويتي لقيامها بتوزيع مواد التدفئة 
خصوصا مع حلول فصل الشتاء مشيرا ال��ى ان 
الكويت ب��ادرت بتقدمي املساعدات االنسانية منذ 
بداية الزلزال ومازالت مستمرة في تقدميها في 
شتى املجاالت من خالل تغطية الكثير من املجاالت 
منها الغذائية واالغاثية وحاليا النفطية على 

العوائل املتضررة.
يذكر ان جمعية الهالل االحمر الكويتي قامت منذ 
بداية الزلزال الذي ضرب مناطق باقليم كردستان 
اواس��ط الشهر املاضي بتقدمي 90 طنا من امل��واد 
الغذائية اض��اف��ة ال��ى امل���واد الصحية ملتضرري 

جانب من توزيع النفط األبيض على متضرري زلزال اقليم كردستانالزلزال في دربندخان وحلبجة.

»الهالل األحمر الكويتية« تنظم دورة حول 
»الوصول اآلمن« في املناطق اخلطرة 

  تنظم جمعية الهالل األحمر 
الكويتية ال��ي��وم االث��ن��ني دورة 
تدريبية بعنوان )الوصول األمن( 
في املناطق اخلطرة بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 

وتستمر ثالثة ايام.
وق���ال م��دي��ر ادارة ال��ك��وارث 
وال���ط���ورائ باجلمعية يوسف 
امل��ع��راج ف��ي تصريح ل��� )كونا( 
ان ه��ذه ال���دورة تهدف ال��ى دعم 
اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ف��ي اداء 
مهمتها وأدواره��ا االنسانية في 
املناطق احملفوفة باملخاطر وغير 
اآلمنة من خالل تقدمي توجيهات 

عملية وأدوات تطبيقية.
واض���اف امل��ع��راج ان ال���دورة 
تعد مبادرة من اجلمعية لتسليط 
ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ق��ض��اي��ا امللحة 
واجل��وه��ري��ة لكشف خلفيات 
النزاعات والصراعات املسلحة 
مشيرا ال��ى األزم���ات اإلنسانية 
ال��ت��ي يتعرض لها البشر على 
اخ��ت��الف أل��وان��ه��م ومعتقداتهم 
وال���ت���ي ت��ت��س��ب��ب ف���ي ال��ه��ج��رة 

اجلماعية عبر البر والبحر.
وذك����ر ان ال�����دورة تتضمن 
محاضرات في القانون الدولي 
االن��س��ان��ي وادارة الضغوطات 

وامل��خ��اط��ر والعمليات واع���ادة 
ال���رواب���ط ال��ع��ائ��ل��ي��ة واالع����الم 

االنساني وإدارة الكوارث.
وأوض�������ح ان�����ه س��ي��ش��ارك 
ف���ي ال�������دورة ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة 
م���ن احمل���اض���ري���ن وامل���درب���ني 
املتخصصني مم��ا يشكل فرصة 
مناسبة لتبادل وجهات النظر 
إلي��ج��اد أف��ض��ل السبل ملمارسة 
احل���ق���وق األس��اس��ي��ة وض��م��ان 

حمايتها.
وأشار الى أن وزارة الداخلية 
وال��دف��اع املدني ووك��ال��ة االنباء 

الكويتية وجمعية الهالل االحمر 
ال��س��ي��رالن��ك��ي وال��ه��الل االح��م��ر 
ال��ق��رغ��ي��س��س��ت��ان��ي وال��س��ف��ارة 
الفلبينية بالكويت ومركز حاالت 
ال��ط��وارئ اخلليجي ستشارك 
في ال���دورة إضافة إل��ى ع��دد من 

متطوعي اجلمعية.
واك���د ح��رص اجلميعة على 
تقدمي ال���دورات التي من شأنها 
رفع كفاءة متطوعيها على مدار 
ال��ع��ام واس��ت��م��راره��ا ف��ي اقامة 
الدورات املتخصصة في املجاالت 

االنسانية املختلفة.

مدير ادارة الكوارث والطورائ باجلمعية يوسف املعراج

الشيخ عبدالله األحمد 

وفدا األردن واملغرب

املهندس محمد بوشهري

 أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية زيادة 
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 25 في املئة 
خالل شهر نوفمبر املاضي بعدد اجمالي بلغ نحو 03ر1 
مليون راكب مقابل نحو 827 راكب خالل الشهر ذاته عام 

.2016
وقال مراقب النقل اجلوي للعالقات الدولية وعمليات 
الطيران عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أمس االحد 
أن حركة الركاب القادمني بلغت نحو 519 الف راكب في 
نوفمبر املاضي مقابل نحو 433 الف راكب خالل الشهر ذاته 

من 2016.
وبني ان حركة الركاب املغادرين بلغت خالل نوفمبر 
املاضي 518 الف راكب مقابل 394 الف راكب خالل الشهر 

ذاته من 2016.
وأشار الى ان إجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها 
من وإلى مطار الكويت الدولي خالل شهر نوفمبر املاضي 
بلغت 9292 رحلة مقارنة مع 8452 رحلة خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي.
واف��اد بأن عدد الرحالت التجارية القادمة واملغادرة 
بلغت خالل نوفمبر املاضي 8886 رحلة مقارنة مع 8013 

رحلة في شهر نوفمبر 2016.
وذكر ان حركة الشحن اجلوي في مطار الكويت الدولي 
بلغت خالل نوفمبر املاضي نحو 3ر22 مليون كيلوغرام 
مقارنة نحو 8ر16 مليون كيلوغرام خالل الفترة نفسها من 

العام املاضي. وأشار الى ان حركة الشحن الوارد بلغت في 
نوفمبر املاضي نحو 2ر16 مليون كيلوغرام مقارنة مع نحو 
4ر13 مليون كليوغرام خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

واوض��ح ان حركة الشحن الصادر بلغت في نوفمبر 
امل��اض��ي 1ر6 مليون كيلوغرام مقارنة م��ع 3ر3 مليون 

كيلوغرام في الفترة ذاتها من العام 2016.

25 في املئة زيادة حركة الركاب باملطار خالل نوفمبر املاضي  »الطيران املدني«: 

 حركة الطيران


