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نظمت دائرة تقنيات البناء 
والطاقة بإدارة البيئة والتنمية 
احلضرية التابعة ملعهد الكويت 
لالبحاث العلمية في مدرس���ة 
الفيح���اء املتوس���طة � بنات، 
محاضرة توعوية اس���تهدفت 
طالبات الص���ف الثامن. ألقى 
احملاض���رة كل م���ن م.هناي 
التقي � مش���ارك أبحاث اول � 
بدائرة تقنيات البناء والطاقة 
ومدير طاقة معتمد من جمعية 
الواليات  الطاقة في  مهندسي 
املتحدة االميركي���ة، وم.دينا 
النقيب مش���ارك ابحاث اول 
بدائرة تقنيات البناء والطاقة 

واحلاصلة على اعتماد مهني لكفاءة االنارة من جمعية مهندس���ي 
الطاقة في الواليات املتحدة االميركية.

ورحب���ت م.هناي التقي باحلضور ووجهت الش���كر والتقدير 
لناظرة املدرسة والى كل من ساهمت في اعداد وتنظيم البرنامج 
ملس���اهمتهن البناءة في رفع لواء النهض���ة العلمية واثراء مجال 
البحث العلمي لبلدنا املعطاء، ثم قامت بتعريفهن مبعهد الكويت 
لالبح���اث العلمي���ة وأوضحت لهن ان من اهم اه���داف املعهد هو 
تش���جيع ابناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح 
البحث لدى اجليل الناش���ئ، والذي يتيح الفرصة لتنمية وصقل 
املواه���ب العلمية التي يتمتع بها الطلب���ة املتفوقن، ودعتهن الى 
مواصلة املسيرة العلمية، واضعات امام نصب أعينهن انهن الثروة 
احلقيقية لهذا الوطن املعطاء، ومتنت ان يكن من حملة الشهادات 

العليا في الكويت لتفخر بهن الكويت الغالية.
وأوضحت التقي ف���ي محاضرتها ان اجهزة التكييف والتبريد 
تعتبر املس���تهلك االكبر للكهرباء والطاقة في البالد نظرا لقسوة 
الظروف املناخية في معظم أشهر السنة، حيث ميثل استهالكها %70 
من حجم احلمل الكلي للكهرباء وقت الذروة و45% من اس���تهالك 

الطاقة السنوي.
وأشارت الى ان ارتفاع استهالك الفرد للطاقة الكهربائية يشير 
بصراحة الى وجود بعض أوجه االسراف االستهالكي الذي شجعه 
الس���عر املنخفض جدا لبيع الكهرباء، مما أدى الى ارتفاع احلمل 
الكهربائي في حدود 6 - 8% سنويا مقارنة ب� 2 - 3% فقط سنويا 

في الدول الصناعية.
كما أكدت م.التقي ان نتيجة للتزايد املستمر في استهالك الكهرباء 
فإن وزارة الكهرباء واملاء تس���تثمر أمواال متزايدة لبناء محطات 

جديدة لتوليد الطاقة ولتغطية تكلفة الوقود الالزم.
وبينت م.التقي انه اس���تنادا ال���ى االحصائيات املتوافرة، فان 
هنالك نس���بة 55% من الوقود احمللي يس���تخدم في قطاع توليد 
الكهرباء واملاء. حيث ان 85% من طاقة الكهرباء االجمالية تستهلك 
في املبان���ي املكيفة، االمر الذي يتطلب تكثي���ف اجلهود العلمية 
والبحثية لدراسة كيفية رفع كفاءة االنظمة التي تستخدم الطاقة 
الكهربائية مثل اجهزة التكييف واملبنى كنظام متكامل. واختتمت 
احملاضرة االولى بتوجيه النصائح االرشادية الداعية للمحافظة 
على هذه النعم، والتقنني في اس���تخدامها لتبقى ثروات متجددة 

ودائمة لالجيال املقبلة.
أما احملاضرة الثانية فقامت بتقدميها م.دينا النقيب وفيها أبرزت 

اهمية الكهرباء واملاء في حياتنا اليومية.
وتطرقت م.النقيب لالستراتيجيات واملنهجيات الالزمة لتطبيق 
عمليات احلفاظ على الطاقة ألجهزة التكييف واالنارة في املباني 
واملس���اكن. وركزت على اخلطوات التي يج���ب اتباعها الختيار 
االجه���زة املنزلية ذات الكفاءة العالية وكيفي���ة اتخاذ االجراءات 

الالزمة للحفاظ على الطاقة في املنازل.
واختتمت احملاض���رة الثانية بفتح باب النق���اش بينها وبني 
الطالبات ومعلماتهن والرد على استفس���اراتهن. وفي اخلتام مت 

توزيع الدروع التذكارية على املشاركني في احملاضرة.

هيئة الملتقى اإلعالمي العربي تعلن أسماء المكرمين لعام 2010

اعلنت اللجنة االستشارية في هيئة امللتقى اإلعالمي العربي عن 
منح اجلائزة العربية لالبداع االعالمي السنوية للعام 2010 لعدد من 
الش����خصيات العامة واملسؤولني املبدعني املتميزين الذين ساهموا 
بأفكارهم واس����تراتيجياتهم وقراراتهم ف����ي تقدمي صورة إعالمية 
ايجابية سواء كانوا اعالميني او ممن استثمروا في حقل اإلعالم من 
أجل تقدمي رس����الة قيمة وايجابية للمتلقي، علما بان حفل التكرمي 
سيقام خالل افتتاح الدورة السابعة من اعمال امللتقى االعالمي العربي 
خالل الفترة من 25 حتى 27 اجلاري والتي ستقام في الكويت حتت 

رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وصرح االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس 

بأن الهيئة حرصت دائما على تدعيم اجلهود االعالمية التي ساهمت 
بش����كل مباشر في تقدمي الرس����الة االعالمية احلقيقية مبضامينها 
االيجابي����ة وذلك عن طريق تكرمي أصحاب هذه املجهودات والرؤى 
التي س����اعدت في حتقيق ذلك ووضعها في دائرة الضوء كي تكون 
مثاال وحاف����زا للجميع على تقدمي ما يس����اعد على حتقيق نهضة 
اعالمية عربية تستطيع االنتقال بالعالم العربي الى مراحل متقدمة 

ومتطورة.
وفيما يلي اسماء احلائزين على اجلائزة العربية لإلبداع اإلعالمي 
لعام 2010: جاللة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة – جائزة 
روح املبادرة االيجابية لدعم احلريات االعالمية، د.عبدالعزيز خوجة 

وزير الثقافة واالعالم في اململكة العربية السعودية – جائزة روح 
املبادرة االيجابية باجتاه دعم احلوار االعالمي، د.سعد البراك الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة »زين« - جائزة الصورة االيجابية جتاه 
وس����ائل اإلعالم، عبدالعزيز س����عود البابطني رئيس مجلس أمناء 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع الشعري – جائزة التطويع 
الثقافي لإلعالم، غابي لطيف مذيعة مونت كارلو – جائزة س����فيرة 
العرب لدى االعالم الغربي، جريدة االحتاد االماراتية – جائزة تطوير 
الكوادر املهنية وتنمية الوس����يلة االعالمية، صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن س����عود بن خالد آل سعود – جائزة دعم املبادرات 

االعالمية.

الخميس: نكّرم من ساهموا في تقديم الرسالة اإلعالمية بمضامينها اإليجابية

امللك حمد بن عيسى

د.عبدالعزيز خوجة غابي لطيف د.سعد البراكاألمير محمد بن سعود بن خالد عبدالعزيز البابطني

د. خليل أبل

ماضي اخلميس

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تعلن أسماء 18 فائزاً اليوم
قال مدير جائزة سمو الشيخ 
العل����ي للمعلوماتية  س����الم 
د.خليل ابل ان 18 مشاركا فازوا 
الكويت والوطن  في جائزتي 
العربي منهم 11 من داخل الكويت 
والبقية م����ن الوطن العربي، 
موضحا ان أسماءهم ستعلن 

اليوم.
وقال ابل ل����� »كونا« امس 

ان اسماء الفائزين ستعلن في 
مؤمتر صحافي س����يعقد في 
مقر »كون����ا«، معربا عن أمله 
ان تك����ون الثقافة املعلوماتية 
واالستخدامات الرقمية وسيلة 
لتحقيق طم����وح اجلائزة في 
رؤية مجتمع معلوماتي متكامل 

ومتطور.
يذكر ان جائزة سمو الشيخ 

العل����ي للمعلوماتية  س����الم 
تأسست عام 2001 بهدف دعم 
عل����وم املعرف����ة االلكترونية 
وتطوير القدرات البشرية في 

مجال التنمية املعلوماتية.
وتبلغ قيمة اجلائزة السنوية 
100 أل����ف دين����ار وهي األكبر 
م����ن نوعها في الوطن العربي 
وتتن����وع بني جوائ����ز مالية 

وأخرى عينية وتقديرية تقدم 
لألفراد واملؤسسات )احلكومية 
واملدنية( ومقسمة ل� 3 أقسام 
)جائزة الكويت وجائزة الوطن 
العربي واجلائزة التقديرية(.

وتوج����ه جائ����زة الكويت 
نشاطها إلى املجتمع الكويتي 
أفرادا ومؤسس����ات )حكومية 
وخاصة( مواطنني ومقيمني من 

غير العرب أما جائزة الوطن 
العربي فتفتح مجال التنافس 
ألبناء الوطن العربي واملؤسسات 
ف����ي كل األقطار العربية. فيما 
اجلائزة التقديرية متنح لألفراد 
واجلهات من الكويت والوطن 
العرب����ي م����ن ذوي العطاءات 
واملبادرات واإلجنازات في مجال 

التنمية املعلوماتية.

توزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع 
مدينة صباح األحمد السكنية اليوم

في محاضرة توعوية لمعهد األبحاث

التقي: أجهزة التكييف والتبريد 
تستهلك 70% من الحمل الكهربائي

تقوم املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم بتوزيع 
بطاقات دخول القرعة ملشروع مدينة صباح األحمد قطاع C لعدد 

238 قسيمة.
واعلنت املؤسسة اسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة 
بناء على أولوية الطلب اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى 
تاريخ 1997/12/16، وكانت املؤسسة خصصت 13 و14 اجلاري موعدا 

لتوزيع بطاقات القرعة ملشروع مدينة صباح االحمد.
اما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة اخلميس املقبل 

15 اجلاري موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة.
اجلدير بالذكر أن املؤسس���ة ح���ددت االثنني 19 اجلاري موعدا 
إلجراء القرعة على هذه البيوت في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب 

السرة.

م.هناي التقي


