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م.وليد النصار

»ملتقى اتحاد اإلذاعات العربية« 
يناقش تطوير اإلنتاج اإلعالمي

الكويت  كش����ف رئيس بيت 
لالعمال الوطنية ورئيس احتاد 
املنتجني ل����دول اخلليج العربية 
لالنتاج الفني واالعالمي يوسف 
الكويت  العميري عن استضافة 
ألول مرة اللجنة العليا لشؤون 
االع����الم العربي إلقامة انش����طة 
»ملتقى احتاد االذاعات العربية« 
العربية  ال����دول  برعاية جامعة 
واحتاد املنتجني ووزارة االعالم 
الكويتي����ة وبدع����وة م����ن بيت 
الكويت لالعمال الوطنية، مؤكدا 
ان امللتقى يتجاوب بشكل مباشر 
مع توجيهات صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
عاملي، الفتا الى ان االعالم يشكل 
العصب السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي ألي دولة 
ويعك����س م����دى قدرته����ا على 
االستمرار واملواكبة مع مستجدات 

العصر.
امللتقى  ان  العميري  وأضاف 
الذي سيعقد يومي احلادي عشر 
والثاني عش����ر من مايو اجلاري 
س����يناقش العديد م����ن القضايا 
العربي املرئي  املتعلقة باالعالم 
واملسموع على املستوى االنتاجي 
والفكري والثقافي والتوزيعي، 
خاصة ان الدعوة قد وجهت الى 
معظم الدول العربية من فضائيات 
ومحطات اذاعة خاصة وحكومية 
وجامعة الدول العربية ممثلة بنائب 
االمني العام لشؤون االعالم السفير 
محمد اخلمليشي واملنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم )ألسكو( 
اضافة الى احتاد االذاعات العربية 
ممثال باملدير العام لالحتاد صالح 

يوسف العميري

الدين معاوي، كما سيحضر عدد 
كبير من االعالميني واملسؤولني 
في احملطات التلفزيونية واالذاعية 
العربية. واعتبر العميري »ملتقى 
احت����اد االذاع����ات العربية« في 
الكويت فرصة جي����دة ومميزة 
للجي����ل اجلدي����د من الش����ابات 
والشباب الكويتيني العاملني في 
املجال االعالمي، خصوصا املجال 
االذاعي في الراديو والتلفزيون، 
موجه����ا الدع����وة ال����ى اجلميع 
حلضور انشطة امللتقى لتحقيق 
التواصل بني االجيال وطرح الرؤى 
املختلفة، خصوص����ا ان امللتقى 
يقي����م في يوم����ه الثاني ندوتني 
تدور االولى حول »سبل صناعة 
الى  انتاج برامجي عربي موجه 
الشباب يوفق بني االبعاد االبداعية 
والتقني����ة والتجارية واحملتوى 
الهادف والدور االمثل لالعالم في 
التعامل مع قضايا الشباب« وتدور 
الندوة الثانية حول »واقع االنتاج 
االعالمي املوجه الى الشباب وسبل 

التطوير«.

يعقد ألول مرة في الكويت برعاية جامعة الدول العربية

الدعي يشارك في المؤتمر الثامن لقوات
العمليات الخاصة »سوفكس 2010« باألردن

غادر وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي البالد متوجها الى 
اململكة األردنية الهاش����مية على رأس وفد عسكري يضم كبار القادة 
والضباط للمش����اركة في أنش����طة املعرض واملؤمت����ر الثامن لقوات 
العمليات اخلاصة »سوفكس 2010« وقوات الدرك األردنية، وذلك في 
اطار التعاون املشترك وتعزيز العالقات العسكرية بني احلرس الوطني 

الكويتي والقوات املسلحة األردنية.
وسيقوم اللواء ناصر الدعي خالل الزيارة بجولة في مديرية الدرك 
األردني����ة يحث يلتقي املدير العام لقوات الدرك األردنية اللواء الركن 
د.توفيق الطوالبة وأيضا سيقوم وكيل احلرس الوطني بزيارة ملديرية 
الدرك للمهام اخلاصة ومركز تدريب الدرك التخصصي وزيارة مديرية 
البتراء. هذا وكان في وداع الوفد لدى مغادرته مدير مديرية التوجيه 
املعنوي العقيد محمد فرحان عبداهلل وقادة وضباط مديرية التوجيه 

املعنوي باحلرس الوطني.

النصار: وضع طاقة الرياح يدفعنا إلى التفكير الجدي في استغاللها
دارين العلي

أنجز الباحث العلمي بدائرة السواحل وتلوث الهواء 
بمعهد الكويت لألبحاث العلمية م.وليد النصار دراسة 

علمية ل� »تقييم طاقة الرياح الكامنة في الكويت«.
وقد تمكن م.النصار من خالل الدراسة من تحديد 
»المعدل السنوي لسرعة الرياح في الكويت« وكذلك 
تصنيف س���رعات الرياح حسب معدل تكرارها، كما 
تمكن من حس���اب »إمكانية إنتاج الطاقة باستخدام 
الرياح«، حيث تبين ان سرعة الرياح تصل الى أعلى 

معدالتها خالل فصل الصيف وهو ما يتماشى مع زيادة 
الطلب على اس���تهالك الطاقة الكهربائية في الكويت 

خالل الفترة الصيفية.
وفي السياق نفسه، أكد م.وليد النصار ان منطقتي 
الوفرة والس���المي تعدان من أفضل المناطق إلنتاج 
الطاقة البديلة من الرياح، موضحا انه بالرغم من ان 
طاقة الرياح لن تستبدل بشكل تام بالطاقة الناتجة 
عن الوقود األحفوري إال ان لها تأثيرا اقتصاديا وبيئيا 
إيجابيا كبيرا من خالل توفيرها في استخدام الموارد 

القومية للدولة وتقليلها من انبعاث المواد السامة في 
الجو الناتجة من عملية احتراق الوقود األحفوري.

 وق���ال م.النص���ار ان النظ���ر الى وض���ع إنتاج 
الحال���ي واحتم���ال  الوق���ت  ف���ي  الري���اح   طاق���ة 
انخف���اض تكلفتها مس���تقبال بس���بب تق���دم كفاءة 
 تصنيعها، يدفعنا الى التأكيد على أهمية إجراء دراسات 
مس���تفيضة لتقييم الج���دوى االقتصادية والبيئية 
والتفكير الجدي في االعتماد على هذا النوع من الطاقة 

البديلة.

ملتقى الكويت ألمن المعلومات 
يناقش سرية وخصوصية االتصاالت

 يناقش ملتقى الكويت ألمن املعلومات واالتصاالت الذي ينطلق 
غدا الثالثاء برعاية وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 

األمة د.محمد البصيري احدث نظم امن االتصاالت.
وقال���ت اللجنة املنظمة للملتقى في بيان صحافي أمس ان من 
احملاور التي سيناقشها امللتقى السرية واخلصوصية وامن الشبكات 
والنظم املعلوماتية ومخاطرها. وأضافت اللجنة ان امللتقى سيناقش 
ايضا امن شبكة االنترنت والبريد االلكتروني وشبكات االتصاالت 
الالسلكية والنقالة الى جانب امن التعامالت االلكترونية والتوقيع 

االلكتروني وإدارة املخاطر واالستجابة للحوادث األمنية.


