محليات 09

اخلميس 7نوفمبر 2013

موسيقى احلرس الوطني واكبت
النشيد الوطني في حلته اجلديدة

عدنان السعيد ود.عامر جعفر وناصر ناصر وجمال مبارك

واكبت موسيقى احلرس الوطني النشيد الوطني في
حلته اجلدي����دة بعد إدخال تعدي��ل�ات جديدة على حلنه
بالتنسيق مع د.عامر جعفر عضو هيئة التدريس بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واملوزع املوس����يقي
للنشيد الوطني الكويتي اجلديد .وكانت وحدة املوسيقى
في احلرس الوطني قد اس����تضافت د.عامر جعفر ،حيث
اطلع على نشاطات الوحدة ،وناقش الطرفان آخر التطورات
التي متت على السالم الوطني من النواحي الفنية والنوت
املوسيقية .من جهته ،أشاد قائد التعليم العسكري العميد
الركن عدنان سليمان السعيد بجهود د.عامر جعفر ،معتبرا
انه قام مبهم����ة وطنية كبرى من خالل تطوير النش����يد
الوطني الذي يغرس الوالء واالنتماء في نفوس األجيال.
بدوره ،أثنى د.عامر جعفر على طرق التعليم العس����كري
في وحدة موسيقى احلرس الوطني واجلهود املبذولة من
ضباط الوحدة وأفرادها لتطوير الوحدة وما وصلت إليه
من مستوى فني مرموق .حضر اللقاء من احلرس الوطني
آمر التأهيل التخصصي العقيد الركن ناصر تركي ناصر،
وآمر وحدة املوسيقى العقيد جمال عبداملجيد مبارك.

«األبحاث» :مؤمتر
«الكيمياء في الصناعة»
يبحث مجاالت التحول في الطاقة
املنامة ـ كونا :قال مدير معهد الكويت لألبحاث العلمية
د .ناجي املطيري أمس إن مش���اركة املعهد في مؤمتر
«الكيمياء في الصناعة» الذي تستضيفه املنامة متثل
فرصة لالطالع على احدث املس���تجدات والبحوث في
مجال التحوالت بالطاقة والتقنيات احلديثة املستخدمة
في استخراج النفط والغاز.
وأضاف د.املطيري لـ «كونا» على هامش مشاركة
املعهد في املؤمتر واملعرض التاسع للكيمياء في الصناعة
(كمندكس  )2013حتت شعار «مصادر الطاقة ..الرؤية
واالستدامة» الذي يختتم فعالياته اليوم ،ان املعهد قدم
العديد من البحوث املختلفة في املؤمتر وفي احللقات
النقاش���ية .وأوضح أن املؤمتر بحث خالل اجللسات
املتنوعة التحول في الطاقة وجدواها وما مدى دميومتها،
مضيفا ان املعهد قدم أوراقا علمية وبحوثا في القضايا
املتعلقة بالتقنيات املستخدمة في استخراج النفط والغاز
وتقنيات النانو والتكرير والبتروكيماويات والتآكل
وتقنيات انتاج النفط والبيئة والوقود املستقبلي.

«حماية البيئة» :تطوير مركز
اإلعالم البيئي بأحدث الوسائل
كشفت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة عن خطتها
لتطوير مركز اإلعالم البيئي بتقنيات تصوير متطورة،
فضال عن تزويده بوسائل وأدوات حديثة ليتواكب مع
الزيادة املطردة في أنشطة وفعاليات اجلمعية.
من جهته ،أكد عبدالرضا الرامزي مدير مركز اإلعالم
البيئي بجمعية حماية البيئة في تصريح صحافي على
أهمية تطوير أدوات املركز اإلعالمي لسد حاجة أعضاء
اجلمعية من خالل حتويل املادة العلمية إلى نص مرئي
يستغل في التوعية البيئية ،فضال عن توثيق األحداث
البيئية والتغيرات لتسهيل مهمة البحث العلمي واملقارنة
بني القضايا البيئية سابقا والحقا.
وفيما يتعلق بعملية التطوير اجلديد ،لفت الرامزي
إلى إدخ���ال تقنية التصوير اجلوي التي من ش���أنها
توفير لقطات متصلة على امتداد املوقع مما يس���هل
عملية الرصد لدى املختصني من أعضاء اجلمعية ،كل
حسب اختصاصه.
٭٭دارين العلي

السريع :الصيد اجلائر يهدد
أنواعا ً من الطيور باالنقراض
أعلنت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة مقترحها حول
استراتيجية الصيد املستدام في الكويت واملعني بالطيور
املهاجرة واملستوطنة في البالد واليات تطبيقها خصوصا
بعد التجاوزات والتعديات التي يرصدها فريق رصد وحماية
الطيور باجلمعية من خالل متابعته اليومية ملواقع عدة
تتواجد فيها الطيور.
وقال نائب رئي����س فريق رصد الطيور باجلمعية م.
عبداحملسن السريع في لقاء مع «كونا» ان هواية الصيد
من اقدم الهوايات التي عرفها واحترفها اإلنسان حيث تدرج
الصيد من حاجة للغذاء الى ان اصبح هواية لالستمتاع او
اشباع الرغبة اجلامحة فيه .واضاف السريع ان وسائل
الصيد تطورت مع مرور الزمن من األساليب القدمية كاحلراب
والسهام والصقور والكالب املدربة الى استخدام وسائل
حديثة مثل البنادق االوتوماتيكية والطلقات النارية ذات
الرصاص الكثيف املتناثر بشكل كبير ومدمر كما ان وسائط
النقل تطورت ايضا من االبل واخليول الى السيارات ذات
الدفع الرباعي التي تصل الى اصعب االماكن وعورة.
واوضح ان هذا االرتفاع الكبير في وتيرة الصيد اجلائر
ملختلف احليوانات خصوص���ا الطيور بجميع انواعها
ف���ي معظم دول العالم تقريبا وصل الى مرحلة التهديد
بانقراض كثير من انواع الطيور وهناك طيور على وشك
االنقراض ان لم يكن قد انقرضت بالفعل مثل طائر (كروان
املاء رفيع املنقار) وقد مت رصد مكافأة قيمتها عشرة االف
دوالر أميركي من قبل املنظمات العاملية حلماية الطيور
ملن يعثر عليه او يصور هذا الطائر النادر جدا.
واضاف ان من الطيور ايضا «ابو منجل االصلع» الذي
لم يتبق منه سوى تسعة طيور فقط على مستوى العالم
وهو موجود االن في منطقة الش���رق االوسط وخاضع
لبرنامج مراقب���ة دولي عبر االقمار االصطناعية لتتبع
مسار تنقالته وطائر «احلبارى العربي» مهدد باالنقراض
حيث اصبحت اع���داده قليلة جدا ومحدودة في مناطق
تكاثره وغيرها من الطيور املهددة باالنقراض املسجلة
في القائمة احلمراء لالحتاد الدولي لصون الطبيعة «اي
يو سي ان».

أعلنت عن اختيار الفنان داود حسني سفيراً للنوايا احلسنة للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة

الصقعبي :ضرورة متهيد البيئة املستدامة لألجيال املقبلة
نظمت املنظم����ة التنموية
للطاقة املتجددة التابعة مليثاق
األمم املتحدة احتفاال في متحف
السيارات التاريخية الختيار
سفير للنوايا احلسنة وتكرمي
رؤساء مكاتب املنظمة في دول
مجلس التعاون ،بحضور رئيس
الهيئة العامة للشباب والرياضة
اللواء فيصل اجلزاف ورئيس
جلنة املناقصات املركزية أحمد
الكليب ووزير الكهرباء السابق
بدر الش����ريعان واملستش����ار
السابق للهيئة العامة للبيئة
د.ش����كري الهاش����م والسفير
التونس����ي والقنصل القطري
وحشد كبير من املهتمني بالشأن
البيئي.
وبهذه املناسبة ،قالت األمني
التنفيذي للمنظمة التنموية
للطاقة املتجددة التابعة مليثاق
األمم املتحدة غدير الصقعبي
في كلمة له����ا ان املنظمة هي
إحدى مؤسسات املجتمع املدني
وهي جهة غي����ر ربحية تهتم
باألوضاع البيئية على مستوى
العالم ،الفتة إلى أهمية منظمات
املجتم����ع املدن����ي ودورها في
املجتمعات املتحضرة ،خاصة
أن أهدافه����ا تنموية تصب في
الصالح العام.
وأضافت ان����ه انطالقا من
ح����رص املنظمة على نش����ر
الثقاف����ة البيئي����ة والتوعية

غدير الصقعبي تكرم الفنان داود حسني بحضور الفنان محمد املنصور

بأهمية الطاقة النظيفة من أجل
البيئة املستدامة ومن أجل عالم
يستطيع اإلنسان فيه تنفس
هواء نقي خال من امللوثات ،ومن
أجل أجيال مقبلة يجب متهيد
البيئة لهم حتى ال يعانوا من
األمراض ،فقد حرصت املنظمة
على أن يكون مكتبها بالكويت

فيصل اجلزاف وأحمد الكليب وعدد من احلضور

هو املس����ؤول عن فتح مكاتب
في منطق����ة اخلليج واملنطقة
العربية ككل ،مش����يرة الى أن
مكتب املنظمة بالكويت انطلق
إلى دول مجلس التعاون يحمل
على عاتقه تخليص العالم من
امللوثات وأشارت الصقعبي إلى
مفاجأة احلفل وهي اإلعالن عن

اختيار سفير للنوايا احلسنة
لع����ام  2013و ،2014حيث مت
اختيار فنان له مساهمات بيئية
واضحة قد تبرع مؤخرا بعمل
فالش����ات إعالنية تلفزيونية
تتعلق بالبيئة وسيتم بثها الحقا
على القنوات الفضائية ،مضيفة
أن هذا الفنان استطاع إدخال

اجلزاف :نحن أمام عالم متغير وعلينا البحث عن الطاقة املتجددة
أكـد رئيس الهيئـة العـامة للشبـاب
والـرياضة فيصـل اجلـزاف أن القضيـة
البيئية مهمة ،الفتـا إلى أن املوضوع
البيئي حيوي ووطني وهـو مـوضوع
الساعة فالعالم اليوم يبحث عـن الطـاقـات

املتجـددة وتكـون بـديلة للنفط.
وأصاف اجلزاف نحن اليوم أمام عالم
متغير يتطلب جهود اجلميع من مواطنني
ومسؤولني لوضع هذا الهدف أمام أعيننا.
وأشـاد بجهود املـنظمة التنموية للطاقة

املتجـددة فـي مجـال الطـاقـة املتجددة
النظيـفة الصـديقة للبيئة ،مثنيا على
أعمال املنظمـة ونشاطاتها الواضحة.
ووجـه اجلـزاف كلمـة للشبـاب بـأن
ينتبهوا ملوضوع البيئة نظرا الهميته.

السرور والسعادة على قلوب
جماهيره ..وهو صاحب أجمل
ضحكة إنه داود حسني.
أم����ا الفنان داود حس��ي�ن
فعب����ر عن س����عاته الختياره
لهذا املنصب ،مؤكدا في كلمة
ارجتالية عن فرحته لتعيينه
سفيرا للنوايا احلسنة ،مؤكدا
«كلما سئلت من قبل الصحافيني
ماذا كنت أمتنى أن أصبح لو لم
أكن فنانا ،وكان دائما جوابي
أحب أن أكون ديبلوماس����يا،
واليوم تعييني في هذا املنصب
الشرفي وسام أضعه على صدري
وإن شاء اهلل أستطيع أن أخدم
بلدي من خالله».من جهته ،قال
رئيس جلنة املتطوعني باملنظمة
جمال النصر اهلل ان القضية
البيئية تتطلب تضافر اجلهود
من منظمات املجتمع املدني ومن
احلكوم����ة ،ه����ذا ،وقد تضمن
احلفل العديد من الفقرات منها
فالشات حول أهمية احملافظة
على البيئة ،ومنها تكرمي زكريا
دشتي ممثال ملتحف السيارات
وجماعة اخلط اﻷخضر وفريق
الغوص الكويتي وشركة خدمات
النفط وذلك ملس����اهماتهم في
احملافظة على البيئة والعمل
على توعية املجتمع في كل ما
يتعلق بالبيئة.
٭٭ دارين العلي

