
أك��دت مديرة إدارة الرقابة الفنية ب��وزارة الكهرباء 
وامل��اء الكويتية املهندسة إقبال الطيار أهمية املشاركة 
ف��ي امل��ؤمت��رات وامل��ع��ارض العاملية إلب���راز األنشطة 
التنموية واحلضارية لدولة الكويت في مختلف احملافل 

والتجمعات القارية والدولية.
ج��اء ذل��ك على هامش مشاركة وف��د وزارة الكهرباء 
واملاء الكويتية في ال��دورة ال� 24 ملؤمتر الطاقة العاملي 
الذي أقيم حتت شعار )طاقة من أجل االزدهار( واختتمت 
فعالياته أول أمس على مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت الطيار في تصريح ل� )كونا( إن املؤمتر شكل 
منصة مهمة استقطبت نخبة م��ن اخل��ب��راء البارزين 
وممثلي احلكومات واملختصني بقطاع الطاقة في العالم 
ملناقشة التحديات التي تواجهها واستراتيجيات التعامل 

معها.
وذك��رت أن وزارة الكهرباء وامل��اء الكويتية شاركت 
بجناح خ��اص ف��ي امل��ع��رض املصاحب للمؤمتر حيث 
استعرض املشاريع املستقبلية لدولة الكويت في مجاالت 
الشبكات الكهربائية والطاقة املتجددة والنظيفة ومنها 
مشروع مجمع الشقايا للطاقة املتجددة ومشروع الوقود 

البيئي.
وفي تصريح مماثل قال املهندس بقطاع الطاقة في 
الوزارة غنام العجمي إن املؤمتر الذي يعد من املؤمترات 
املميزة عامليا التي تعني مبكونات الطاقة والطاقة 
الكهربائية وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة املتكونة م��ن الطاقة 
احلرارية والرياح وأشعة الشمس إلى جانب الطاقة 
النووية والكيماوية والطاقة غير املتجددة كالوقود 

األحفوري واليورانيوم.
وأض��اف العجمي أن ه��ذا احل��دث يعد محطة مميزة 
لالطالع على أح��دث املشاريع العاملية وتبادل األفكار 
والتجارب واخلبرات حول مستقبل الطاقة وقطاعاتها 

املتعددة.
وب��دوره��ا قالت املهندسة بقطاع شبكات التوزيع 
الكهربائية في ال���وزارة أفنان اخلليفي ل� )ك��ون��ا( إن 
الوزارة عملت على تركيب مجموعة املكثفات في عدد من 
محطات شبكات التوزيع الكهربائية منخفضة اجلهد في 
دولة الكويت والتي تساهم في حتسني معامل القدرة في 

نظام التوزيع الكهربائي.
وأض��اف��ت اخلليفي أن ال���وزارة عملت على تطوير 
مشروع آلية التنمية النظيفة للمحطات لزيادة كفاءة 
الشبكة والتقليل من انبعاث غازات االنحباس احلراري 
للمساهمة في حتقيق بيئة نظيفة وفق أه��داف التنمية 

املستدامة.
من جهة أخ��رى قام وكيل وزارة الطاقة والصناعة 
اإلماراتي ورئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر الدكتور مطر 
النيادي بزيارة اجلناح الكويتي في املعرض حيث اطلع 

من خاللها على اإلجنازات الكويتية في مجال الطاقة. 
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أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل����الدارة العامة 
للطيران املدني يوسف ال��ف��وزان أمس 
السبت أهمية إبراز دور األرصاد اجلوية 
في مواجهة مخاطر الطقس القاسي مثل 
م��وج��ات احل���رارة واجل��ف��اف واألم��ط��ار 
الغزيرة والعواصف الغبارية والتقلبات 

املناخية.
وأشار الفوزان في تصريح ل� )كونا( 
مبناسبة اليوم العربي لألرصاد اجلوية 
ال��ذي يصادف اليوم إل��ى زي��ادة وتيرة 
تقلبات الطقس في السنوات األخيرة، 
إذ تشكل النسبة الكبرى من الكوارث 
الطبيعية وما لها من تداعيات مباشرة 
وغير مباشرة على األرواح واملمتلكات 

والبيئة بشتى أشكالها.
وأوض���ح أن ال���دول العربية ممثلة 
مبراكز األرص���اد اجلوية حتتفل بهذه 
املناسبة حتت شعار )األرصاد اجلوية.. 
حماية األرواح وامل��م��ت��ل��ك��ات(.   وبني 

أن فكرة حتديد ي��وم عربي لألرصاد 
اجلوية جاءت باقتراح مقدم من الكويت 

ف��ي اجتماع اللجنة العربية الدائمة 
لألرصاد واملناخ في اجتماعه ال� )34( 
مبقر اجلامعة العربية بالقاهرة والذي 
قوبل بترحيب كبير وامل��واف��ق��ة عليه 

باإلجماع في 15 سبتمبر 2018. 
  وذك��ر أن حتديد ال� 15 من سبتمبر 
جاء أيضا تيمنا بذكرى إنشاء اللجنة 
العربية الدائمة ل��ألص��اد اجل��وي��ة في 
العام 1970 الذي أقره مجلس جامعة 

الدول العربية على املستوى الوزاري. 
  وب��ني أن أهمية االحتفالية تأتي 
كونها النافذة التي منها يتم تعزيز 
ونشر التوعية املجتمعية لدور األرصاد 
اجل��وي��ة وأهميتها، مضيفا أن 90 في 
املئة من الكوارث الطبيعية تكون نتيجة 
لتقلبات الطقس وامل��ن��اخ وال حتدها 
احل���دود اجل��غ��راف��ي��ة وال تستثني أي 
جتمعات بشرية ول��ن تكون أي دولة 
مبنئى عنها.   وأشار إلى ضرورة وضع 

اخلطط والبرامج الوطنية والتعاون 
بني جميع مؤسسات الدولة واملجتمع 
لالستعداد ملواجهة تقلبات الطقس 
واملناخ للحد من أثارها السلبية على 

األرواح واملمتلكات والبيئة.
   وأكد أن إدارة األرص��اد اجلوية في 
الكويت حت��رص على تطوير أجهزتها 
وبرامجها لتكون توقعاتها أكثر دقة 
وذل���ك م��ن خ��الل رف��ع ك��ف��اءة ك��وادره��ا 
ال��وط��ن��ي��ة س���واء م��ن خ���الل ال����دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة أو امل��ش��ارك��ة ف��ي ال���ورش 
اإلقليمية أو االجتماعات الدولية حتت 
مظلة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.   
وقال: إن القلق من تقلبات الطقس وآثاره 
السلبية يلف دول العالم بال استثناء مع 
االهتمام العاملي بالسعي إلى تخفيف 
تركيزات الغازات الدفيئة في الغالف 
اجل��وي واملسببة لالحتباس احل��راري 

الناجت من األنشطة البشرية.

تلعب دورًا بارزًا في مواجهة مخاطر الطقس القاسي

الفوزان: »األرصاد اجلوية« في الكويت
حترص على تطوير أجهزتها وبرامجها

أعلنت الهيئة العامة للبيئة 
الكويتية أول أم���س اجلمعة 
تسجيل محمية اجلهراء كأول 
محمية كويتية على القائمة 
اخل��ض��راء اخل��اص��ة ب��االحت��اد 
ال���دول���ي حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة 
)IUCN( ل��ي��ت��م ال��ب��دء فيها 

واعتمادها للسنوات املقبلة. 
  وأوضحت الهيئة في بيان 
صحفي أن هذه القائمة اخلضراء 
تعمل على قياس م��دى فعالية 
املناطق احملمية ومتنح املكافآت 

ألفضل املواقع.
وأشارت إلى أن القائمة تقدم 
احل��واف��ز للمواقع األخ���رى في 
جميع أنحاء العالم للمساعدة 
في تطوير إدارتها والعمل على 
جعلها ذات تأثير إيجابي على 

املجتمع والطبيعة.  
 وأكدت الهيئة سعي الكويت 
إل��ى تسجيل جميع احملميات 
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت على القائمة 
اخلضراء خالل السنوات املقبلة.

» البيئة«: تسجيل محمية اجلهراء 
على القائمة اخلضراء الدولية

شهادة تسجيل محمية اجلهراء الصادرة من االحتاد الدولي حلماية الطبيعة

يوسف الفوزان

محمية اجلهراء

إشادة كبيرة من الطالبات واألساتذة

»مستقلة التطبيقي« نظمت حفاًل 
لتكرمي الطالبات الفائقات

جانب من احلضور

لقطة جماعية للطالبات الفائقات

بحضور كل من د. جنان بو شهري، د. زوينة 
اللمكي، د. حسني الهدبة، د. فيصل الشمري، د. 
حسني فوالذ، د. فوزي الدوخي، د. أمين احلبشي، 
وعدد آخر من أعضاء التدريس بالتطبيقي نظمت 
القائمة املستقلة حفال لتكرمي الطالبات الفائقات 
بحضور أولياء أم��وره��ن، وق��دم احلفل اإلعالمي 
ضاري البليهيس، وتنظيم شركة بصمة لإلعالن، 
ومت خالل احلفل إه��داء دروع تذكارية للطالبات 
الفائقات، إضافة لتوزيع جوائز وه��داي��ا قيمة، 
منها سحب على تذاكر طيران،  وهدايا وعطور من 

أطياب املرشود، وعدد من الشركات األخرى.
وقد ألقت ممثلة القائمة املستقلة كلمة أكدت فيها 
فخر القائمة املستقلة بتلك الكوكبة املتميزة من 
الطالبات الفائقات الالتي حققن النجاح والتفوق 
في دراستهن، وقالت لزميالتها الفائقات “ حتديتم 
أنفسكن وبذلنت جهودا مضاعفة للوصول لهذا 
التفوق، وها نحن اليوم في القائمة املستقلة ننظم 
ه��ذا احلفل لتكرميكن مل��ا وصلنت إليه م��ن تفوق 

ومتيز في دراستكن” .
من جهته أعرب املنسق العام للقائمة املستقلة 
فهد محمد املرشد عن فخره واع��ت��زازه بزميالته 
الفائقات، ولفت إلى أن القائمة املستقلة قد حرصت 

على تنظيم هذا احلفل ال��ذي يعد األول من نوعه 
من جهة حسن التنظيم وارت��ف��اع التكلفة املالية 
تكرميا للمحتفى بهن بهدف دفعهن ملزيد من التميز، 
وليكون أيضا حافزا لباقي الزميالت لالجتهاد 

والوصول للتفوق املأمول.
وأشار املرشد إلى أن عدد املكرمات قد بلغ 400 
طالبة فائقة مت اختيارهن حسب املعدالت األعلى، 
وأن القائمة كانت تود زي��ادة عدد املكرمات إال أن 
األم��ور التنظيمية والسعة املكانية لقاعة احلفل 
حالت دون ذلك، موجها اعتذره لزميالته الفائقات 

ممن حالت الظروف دون تكرميهن.
وقد أقيم احلفل بقاعة بدرية في فندق اجلميرا، 
وب��دأت فعاليات احلفل الساعة السادسة مساء 
يوم األربعاء املوافق 2019/9/11 وسط فرحة 
الطالبات الفائقات وأول��ي��اء أم��وره��ن في أج��واء 
أسرية متميزة، وقد حرصت الطالبات املكرمات 
على الدخول حلساب القائمة املستقلة ب�� “تويتر” 
للتعبير عن امتنانهن للقائمني على احلفل ومدى 
السعادة التي غمرتهن خالل احلفل وأشدن بحسن 
التنظيم واألجواء الرائعة التي عايشوها، إضافة 
إلش��ادة ع��دد من أعضاء هيئة التدريس باحلفل 

والنجاح الذي حققه.

أعلنت وزارة التربية الكويتية أن 
إجمالي عدد املسجلني من الطلبة املقيمني 
بصورة غير قانونية في العام الدراسي 
2018 - 2019 جت��اوز 15 ألف طالب 
متوقعة أن يزيد خالل العام الدراسي 
احل��ال��ي 2019 - 2020 بنحو أربعة 

آالف طالب جديد.
وأك���دت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
أول أمس التزامها بتعليم الطلبة أبناء 
املقيمني بصورة غير قانونية منذ سنوات 
م��ع تخصيص ميزانية سنوية بنحو 
خمسة م��الي��ني دي��ن��ار )5ر16 مليون 
دوالر أمريكي( لتعليم الفئات األخرى 

باملدارس اخلاصة.
وأض���اف���ت أن ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة يأتي 
وفقا للفئات التي نص عليها القراران 
الوزاريان 2016/115 و 2016/175 

باملدارس احلكومية.
ول��ف��ت��ت إل����ى ح��رص��ه��ا ع��ل��ى منح 
ال��ف��رص التعليمية للطلبة م��ن أبناء 
املقيمني ب��ص��ورة غير قانونية س��واء 
عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق 

تعليمهم ب���امل���دارس اخل��اص��ة ودف��ع 
الرسوم الدراسية من امليزانية السنوية 
املخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت 
الزكاة والصناديق اخليرية والصندوق 

اخليري للتعليم.

وأش�����ارت إل���ى ح��رص��ه��ا ع��ل��ى رف��ع 
مستوى اخلدمات التعليمية التي تقدمها 
املدارس اخلاصة وأنها تتابعها عن كثب 
ودوري���ا ع��ن طريق قطاعاتها املعنية 
م��ش��ددة على ات��خ��اذه��ا ك��ل اإلج���راءات 

ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة ح��ي��ال امل���دارس 
املخالفة.

وأنشئ الصندوق اخليري للتعليم 
بناء على ق��رار ملجلس ال���وزراء صدر 
عام 2003 حتت إشراف األمانة العامة 
ل��ألوق��اف ووزارة التربية واجل��ه��از 
املركزي ملعاجلة أوضاع أوضاع املقيمني 
ب��ص��ورة غير قانونية ف��ي ح��ني كلفت 
وزارة التربية اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص اإلشراف على إجراءات تسجيل 
الطالب باملدارس اخلاصة بالتنسيق مع 

أمانة األوقاف.
وتتولى اإلش���راف على الصندوق 
اخل��ي��ري للتعليم جل��ن��ة متخصصة 
برئاسة وكيل وزارة التربية املساعد 
للتعليم اخل��اص وتضم في عضويتها 
ممثلني ع��ن اإلدارة ال��ع��ام��ة للتعليم 
اخل��اص ب� )التربية( وأمانة األوق��اف 
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
وبيت الزكاة واجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوض��اع املقيمني بصورة غير قانونية 

واإلدارة املالية في وزارة التربية.

2020-2019 4 آالف طالب جديد في 

»التربية«: ملتزمون مبنح الفرص التعليمية 
للطلبة من أبناء املقيمني بصورة غير قانونية

بعد مشاركة وفد »الكهرباء واملاء« في مؤمتر الطاقة العاملي

الطيار: املشاركة في املؤمترات واملعارض العاملية 
تبرز األنشطة التنموية واحلضارية للكويت

وكيل وزارة الطاقة اإلماراتي مطر النيادي خالل زيارته اجلناح الكويتي

“الكهرباء واملاء” شرح عن مشاركة وفد 


