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الصقعيب استعرضت أنشطة منظمة الطاقة املتجددة: مؤمتر االستثمار الصناعي برعاية احملمد يف مارس

كتب-عوادالفرحان
رئیس مج سمو  لس الوزراء الشیخاعلنت السكرتیر العام للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة  غدير الصقعبي قبول 
تثمار الصناعي بغیةناصر المحمد رعاية المؤتمر االول للمنظمة  حول الطاقات المتجددة ومجاالت استخداماتھا باالس

وآمنة تنقذ العالم من التلوث البیئي والمقرر عقده في الفترة بین  و27الوصول الى بیئة نظیفة   من شھر مارس29 
المقبل

واالنشطة التي قامت بھا  المنظمة جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي مساء اول من امس بھدف تقديم موجز لالعمال 
ومنھا  المؤتمر الذى يھدف ا خالل الفترة المقبلة  عملھا  وكذلك تبیان برنامج  جذب االستثمارفي مجال عملھا  لى 

سیتضمن المؤتمر الك حیث  للدولة  للمساھمة في تنفیذ الخطط التنموية  ثیر من المحاورالصناعي الصديق للبیئة 
صناعة باالضافة الىوالندوات وورش العمل التي تخدم قضیة حماية البیئة من خالل استخدام الطاقات النظیفة في ال

معرض للشركات  والھیئات الحكومیة المتخصصة في مجال البیئة.
لمنظمة تحت شعاروعلى صعید اخر اعلنت الصقعبي عن فوز جمعیة الزھراء التعاونیة في المسابقة التي نظمتھا ا

زھاء خمسة اشھر قام خاللھا اعضاء المنظمة بزيارات متعدد 60ه لحوالي "جمعیتي تحمي بیئتي" التي استمرت 
جمعیة تعاونیة لالطالع على عملھا البیئي ومدى اھتمامھا بالبیئة.

يت فقط وسیتم واكدت الصقعبي  ان ھذه المسابقة ستكون سنوية وستمتد الى دول الخلیج ولن تقتصر على الكو
خالل ممثلي الجمعیات في مختلف البالد المجاورة مشیرة الى ان ھذه المسابقة يتم اجرؤ ھا سنويا فيذلك من 

الواليات المتحدة واوروبا من أجل نشر التوعیة البیئیة.
ة المتجددة وھيوفي نشاط آخر منحت المنظمة خالل المؤتمر شھادة الجودة الى اول شركة كويتیة متخصصة بالطاق
الش لمطابقتھا  والخاصة  الحكومیة  المشاريع  في  للعمل  لتأھیلھا  وذلك  للطاقة  الوطنیة  والمواصفاتالشركة  روط 

النقص في التخصصاتالمعمول بھا دولیا وفي ھذا الجانب اشارت الصقعبي الى ان ما ينقص القطاع الخاص حالیا ھو 
وخصوصا  مع توجه ا لدولة القامةفي مجال الطاقة المتجددة منوھة ان ھذا امر مطلوب بشدة في ھذه المرحلة 

تعتمد المعايیر البیئیة الدولیة مشیرة  وفق النظم الدولیة التي اصبحت  الى ان المنظمة يكمنالمشاريع التنموية 
على كود البناء األخضردورھا في اطالق دورات تدريبیة في ھذا المجال سواء للجھاز الحكومة او الخاص للتدريب ايضا 

الصديق للبیئة.
والسیما فیما يتعلق بم یاه الشرب المعرضةوحذرت الصقعبي من ان الكويت تعد من اكثر دول العالم المھددة بیئیا 

للتلوث النفطي والتسربات النووية من دول مجاورة.
وھي مصدر میاه الشرب الوحید في الكويت معرضة الخطار التلوثا ربماوقالت ان میاه الخلیج العربي  ت النفطیة او 

تسربات نووية قد تحدث في دول مجاورة.
حالیا باعداد خطة لمواجھة الكوارث البیئیة موضحة ان لدى الحك ومة الكويتیة توجھاولفتت الى تشكیل لجنة تقوم 
ية.لالھتمام بالبیئة بشكل كبیر في اشارة الى تعاون المنظمة مع الحكومة في مشاريع بیئیة تنمو

محمد المھندي مھندس  العمید  وھو  قطر  في  للمنظمة  سفیر  تعیین  عن  االعالن  المؤتمر  خالل  تم   وذلككما   
لالشراف على الخطط الحكومیة القطرية للطاقة المتجددة.

شمسیة وطاقة  رياح  وطاقة المیاهوبدوره تحدث السفیر المھندي فأكد ان استخدام مصادر الطاقة المتجددة من   
اتج عن تلوث البیئة.وغیرھا سوف يقي العالم من كثیر من الكوارث الطبیعیة التي تحصل بسبب االحتباس الحراري الن

وأثرھا علىوفي ختام المؤتمر تم تكريم الباحث عبداهللا العنزي على بحثه الذي قدمه للمنظمة حول المنشطا ت 
جسد االنسان وتنظیمھا قانونیا.
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