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دعمًا لتوفير التعليم الممتع لجيل غيور على وطنه

»الخليج« يرعى »ملتقى المبدعين الثاني«

»داو للكيماويات« تعلن أهدافها لالستدامة للعام 2015

الدراس���ية باإلضافة ملوجهي 
األنشطة املدرسية.

وق���د اختار بن���ك اخلليج 
احتضان هذه املواهب والطاقات 
عن طريق رعايته لهذا امللتقى 
املمي���ز حيث انه يؤمن بأهمية 
خلق جو تربوي ممتع لترسيخ 
التعليمية والتربوية  املفاهيم 
لدى املتعلمني، وأن التعلم الفعال 
هو الذي يشرك اجلوانب احلسية 
والنفسية للمتعلمني ويحفزهم 

على املشاركة والعطاء.
وتأتي هذه الرعاية بعد رعاية 
س���ابقة قام بها بن���ك اخلليج 
للملتقى التربوي التاسع »إبداع 
قلم... أم تش���ويه وطن« الذي 
أقيم خ���ال الفترة من 5 إلى 8 
أبريل املاضي حتت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د. موض���ي احلمود، وقد تبنى 
قضية هامة وهي أهمية حماية 
املنش���آت التعليمية واملدارس 
واحلفاظ عليها من التلف، كما 
كان هذا امللتقى حافا بحلقات 
دراسية وورش عمل ركزت على 
مناقشة السلوكيات والتصرفات 
الس���لبية باإلضافة للمشاكل 
النفس���ية التي ق���د تؤدي إلى 
الس���لوك العدواني، والتوصل 
للسبل الكفيلة بتحسني املواهب 
واملهارات الفنية وتنميتها لدى 

فئة الشباب.

أعلنت شركة داو للكيماويات، الرائدة عامليا 
في مج����ال العلوم والتكنولوجيا، مؤخرا عن 
آخر التطورات املتعلقة بأهدافها لاس����تدامة 

لعام 2015.
وأشارت الشركة في بيان صحافي لها إلى 
آخر املستجدات فيما يتعلق بأهداف االستدامة 
للرب����ع األول من عام 2010، مبا يوفر للجميع 
االطاع على أهداف »داو« الس����بعة حتى عام 

.2015
وأوضحت الشركة أنها تلتزم بتحسني أدائها 
في مجال البيئة، والصحة والس����امة، وذلك 
متاشيا مع جهودها لتعزيز مبادئ االستدامة، 
كما تعمل على معاجلة التحديات األكثر إحلاحا 
في العالم، والتي تتضمن الطاقة والتغيرات 
املناخية. وتواصل الش����ركة في العام 2010، 
وهو منتصف الطريق نح����و حتقيق أهداف 
االس����تدامة لعام 2015، رحلتها نحو حتقيق 
االستدامة باملضي قدما في تقليل اآلثار التي 

تتركها الشركة، باإلضافة إلى استمرارها في 
تزويد الشركات األخرى في العالم بالتكنولوجيا 
الكفيلة مبساعدتها على التخفيف من آثارها.

ولفتت الشركة إلى بعض اجلوانب املتعلقة 
بالتزامها باإلبداع والتع����اون لتحقيق املزيد 

من االستدامة.
تسهم ش����ركة »داو« في استدامة املجتمع 
والكوكب من خال تطوي����ر تقنيات مبتكرة 
لألسواق احلالية واملستقبلية، ويتجلى ذلك 
من خال اعان الش����ركة ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا عن إطاقهم����ا مبادرة ألبحاث 
اجليل القادم من وحدات الطاقة الشمس����ية، 
وتقدميه����ا مبادرة »إلكتري����ك أڤينيو« حول 
مستقبل صناعة السيارات في معرض أميركا 
الش����مالية الدولي للس����يارات، باالضافة إلى 
فوز أل����واح داو »باور هاوس« لتوليد الطاقة 
الشمس����ية بجائزة غلوب للتميز البيئي في 

مجال التكنولوجيا الناشئة.

حتتل شركة »داو« مكانة رائدة في مجال 
تطوير كل اجلوانب اخلاصة باالستدامة، حيث 
تتعاون لتحقي����ق ذلك مع العماء واملوردين 
واملجتمعات احمللية واملجتمع املدني واحلكومات، 
وذلك من خال اعان املركز األميركي للدراسات 
عن برنامج »داو« لاس����تدامة، وكشف »داو« 
النقاب عن رؤية البحث والتطوير في اململكة 
العربية السعودية، كما حظيت »داو« بجائزة 
الصحة جلهات التوظيف الضخمة 2009 من 

معهد الصحة وإدارة اإلنتاجية.
متنح تقنيات »داو« القدرة لعمائها وعمائهم 
تطوير املزيد من املنتجات واخلدمات املستدامة، 
وفي هذا اخلصوص تقدم »داو« اجليل القادم 
من حلول العزل لتلبية االحتياجات املتنامية 
لكفاءة الطاقة، وهي تقنية جديدة توفر مليار 
غالون من املياه في منشأة داو )مبا قيمته 4 
مايني دوالر(، كما أن منتجات عزل املباني من 

.)Cradle to Cradler( داو حتقق متطلبات

مختلفة كجودة عرض تفاصيل 
اللعبة التعليمية على القرص 
املدم���ج، واحتوائها على فكرة 
واضحة جديدة ومبتكرة سهلة 
االستخدام، وحتقيقها ملبدأ املتعة 
في التعلم، باإلضافة ملصداقية 
اخلطة والبرنامج املنفذ، ومدى 
شمولية اخلطة ألهداف تربوية 
وديني���ة وثقافي���ة وتعليمية 

وسلوكية. 
وم���ن جملة ه���ذه املعايير 
التأثير على  أيض���ا متابع���ة 
الطلبة ورصد سلوكياتهم من 
الدراسات املسحية  خال عمل 
خال العام الدراسي. وستتولى 
التحكيم جلنة خاصة مكونة من 
املوجهني األوائل لعلوم األسرة 
واملس���تهلك ومراقبي املرحلة 

والبذل في سبيل خلق أنشطة 
من ش���أنها حماي���ة املمتلكات 
املدرس���ية واحملافظة  والبيئة 
عليها بجمي���ع مرافقها، عاوة 
على نشر ثقافة الترشيد وقيم 
ال���والء واألمانة، باإلضافة الى 
غرس حب العمل التطوعي في 
نفوس أبنائنا ومعلمينا، وإلى 
أن متتد آثار هذه املسابقات إلى 
خارج احمليط املدرسي وتصبح 
سلوكا مكتسبا تتوارثه األجيال 
املتعاقبة وتظهر نتائجه على 

جميع مرافق وطننا الغالي.
وتشارك في هذه املسابقات 
فئ���ات عديدة منه���ا املعلمات 
وطالبات املرحلتني املتوسطة 
والثانوية، ومت تبنى آلية معينة 
الختيار الفائزين تخضع ملعايير 

أعلن بنك اخلليج أمس عن 
رعايت���ه »احلصري���ة« مللتقى 
املبدعني الثاني الذي يقيمه غدا 
الفني لعلوم األسرة  التوجيه 
واملس���تهلك في اإلدارة العامة 
ملنطقة اجلهراء التعليمية حتت 
رعاية وزيرة التربية والتعليم 

العالي د.موضي احلمود.
ويعق���د »ملتق���ى املبدعني 
الثاني« بناء على خطة التوجيه 
الفني الرامية إلى رفع مستوى 
التعلي���م عن طري���ق التحكم 
بالعوامل اخلارجية التي تشارك 
في العملية األساسية للتعليم 
وتخلق ش���كا آخ���ر للتعليم 
وهو التعليم املمتع، ومن هذه 
العوامل املس���ابقات التعليمية 
الت���ي تتنافس فيه���ا املدارس 
والطلبة والتي من خالها يتم 
اكتشاف أبرز املواهب والطاقات 
التي تضيف للعملية التربوية 

وتطور النشء. 
وقد جاءت رعاية بنك اخلليج 
لهذه املناسبة من منطلق التزامه 
بالتجديد والتغيير والتطوير 
في مناه���ج التعليم. وملواكبة 
هذا التغيي���ر ولوجود خبرات 
ومهارات وأفكار جذابة ومبتكرة 
في املدارس، مت طرح »مسابقة 
األلعاب التعليمية« ومس���ابقة 
»حماية البيئة املدرسية« والتي 
من خالها يتم التركيز على العمل 

يقام على أرض المعارض من 29 يوليو إلى 10 أغسطس

الدهيم: »معرض الكويت« باشرت استعداداتها
إلقامة دورة جديدة من معرض األواني المنزلية

»األهلي المتحد« يقّدم فرصتين أسبوعيًا 
لربح عمرة شاملة لشخصين

باش���رت ش���ركة معرض 
الدولي استعداداتها  الكويت 
إلقامة دوره جديدة في سلسلة 
دورات معرض األواني املنزلية 
الذي دأبت الشركة على إقامته 
سنويا حيث من املقرر إقامة 
الدورة املقبلة خال الفترة من 
29 يوليو الى 10 أغسطس 2010 
الدولية  على ارض املعارض 

مبشرف.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التس���ويق والعاقات  إدارة 
العامة لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي باسمة الدهيم 

ان مع���رض األواني املنزلية من أكثر املعارض 
جماهيرية وجذبا للزوار حيث تاحظ حرص 
شرائح عديدة من املجتمع على زيارته أكثر من 

مرة خال فترة إقامته.
مش���يرة الى ان معظم الشركات التي أكدت 
مشاركتها باملعرض تستعد لطرح منتجات جديدة 
كليا في مجال مستلزمات البيت العصري من 
أدوات، الفتة الى ان النمط االستهاكي للمواطن 

الكويت���ي واهتمامه بطقوس 
الضياف���ه مم���ا يضاعف من 
اهمية معرض األواني املنزلية 
الحتوائه على كل ما يس���اعد 
األس���ر على اقتناء أفضل ما 
أنتجته مصانع األواني املنزلية 

وأحدثه.
وكش���فت الدهي���م عن ان 
املقبلة  املعرض في دورت���ه 
سوف يس���تقطب للمشاركة 
فيه شركات من مصر واملغرب 
وباكستان وتونس وسورية 
واي���ران حيث تس���تعرض 
شركات من تلك الدول منتجات 
اشتهرت بها تلك الدول وأخذت شهرتها الدولية 

منذ زمن طويل.
وأشارت الى ان قطاعات املعرض تضم األطباق 
اخلزفية والفخارية وأطقم وأواني الكريس���تال 
والفضي���ات وآالت ومع���دات املطب���خ اليدوية 
والكهربائية واكسسوارات املطبخ واملائدة واألواني 
املنزلية من االملنيوم والنحاس والباستيك والزجاج 

الى جانب السكاكني على اختاف استخداماتها.

أعل���ن البنك األهلي املتحد عن فائزين جدد 
في عرض الودائع االس���تثمارية حتت شعار 
»استثمر واعتمر« والذي من خاله ينال العميل 
املستثمر فرصة لربح عمرة شاملة لشخصني 
مع ودائع املتحد االستثمارية »بشاير الضحى، 

بشاير اليسر ووديعة اخلير«.
وقد كان أول من حالفهم احلظ في السحب 
األسبوعي الثاني والذي أش���رفت عليه إدارة 
حماية املس���تهلك في وزارة التجارة، كل من: 
محمود مندني حي���در، وعلى مرزوق عبداهلل 

العتيبي.
حيث يحصل العمي���ل على فرصة لدخول 
السحب األسبوعي على كل وديعة استثمارية 
جديدة أو لكل وديعة اس���تثمارية قائمة يتم 
جتديده���ا، ومبلغه���ا يزيد عل���ى 1000 دينار 
ومضاعفاتها، خال فترة العرض من 16 مايو 
إلى 15 يونيو اجلاري حيث بدأ السحب األول 

بتاريخ 23 مايو املاضي، ليربح من وقعت عليه 
القرعة رحلة عمرة لشخصني تشمل تذكرتني 
س���فر على اخلطوط الوطني���ة مع املواصات 
من مطار جدة ال���ى الفندق في مكة والعكس، 
واالقامة في فندق 5 جنوم ملدة ليلتني في غرفة 
مزدوج���ة مع اإلفطار، وذلك من تاريخ 7 حتى 

9 أكتوبر 2010.
 وللعميل فرصة واحدة تؤهله لدخول السحب 
األسبوعي عن كل 1000 دينار من قيمة وديعته 
االستثمارية، أما الودائع االستثمارية بالعمات 
األجنبية فإن لكل مبلغ 10.000 دوالر أو 7.000 
يورو، أو 6.000 جنيه استرليني متنح العميل 
فرصة واحدة لدخول السحب، وكلما تضاعف 

مبلغ الوديعة تضاعفت معه فرص السحب.
ويسعى البنك األهلي املتحد دائما الى تقدمي 
كل ما هو جديد لتلبية احتياجات العماء بشكل 

يعود عليهم مبردود مالي وقيمة مضافة.

باسمة الدهيم 

تقييم أداء محركات الهواء في 3 مناطق وبصدد إقامة أول محطة تجريبية

»الوطنية لالتصاالت« توّقع مذكرة تفاهم لدعم 
برنامج توليد الطاقة الهوائية مع معهد األبحاث 

التوصل لنتائ����ج تتيح توفير 
نسبة كبيرة من حاجة محطات 
االتصال من مصادر متجددة، على 
أن يتم تغطية الفترات التي ال 
تتوافر فيها املصادر املتجددة من 
املولدات التقليدية خصوصا تلك 
التي تقع في املناطق الصحراوية 
النائية، مشيرا الى أن هذا األمر 
سيس����اهم في حتقي����ق عوائد 
اقتصادية من خال الوفر الذي 
الطاقة  يحققه االس����تغناء عن 

التقليدية.

عملية تقييم

العمل في  وع����ن خط����وات 
الدراسة قال املطيري ان املعهد 
بدأ في عملية تقييم ألداء محركات 
اله����واء في 3 مناط����ق متفرقة 
بهدف التع����رف على املعوقات 
الفنية والتشغيلية والعمل على 
معاجلتها، كما أنه بصدد إقامة 
أول محطة جتريبية لطاقة الرياح 
في الكويت وتتكون احملطة من 
6 محركات بسعة إجمالية تصل 
إل����ى 26 كيلووات يت����م ربطها 
بغ����رف حتكم رئيس����ية بهدف 
حتويل التيار الكهربائي الناجت 
من احملركات إلى تيار يتناسب 
مع تردد التي����ار الكهربائي في 
املبان����ي التي ترتبط مباش����رة 

بغرف التحكم.
ان املختصني  وبني املطيري 
في املعهد سيقومون بتحليل اداء 
احملطة لفترة اثني عشر شهرا 
البيانات  يتم خالها تس����جيل 
والقراءات اخلاصة بإنتاج احملطة 
من الكهرباء ومقارنتها باالستهاك 
اإلجمالي للمبنى، وسيتزامن ذلك 
مع تسجيل للبيانات املناخية في 
املوقع، كما سيتم دراسة جدوى 
التجريبية  اقتصادية للمحطة 
وفرص التوس����ع في تطبيقات 

إنتاج الطاقة من الرياح.

وب����ني املطي����ري أن هن����اك 
قدرة للري����اح كبيرة جدا والبد 
أن تستغل وهناك 3 مواقع في 
الشويخ وأم عمارة وكبد سيتم 
العمل فيها بطاقة الرياح وذلك 
لتكوين 6 أب����راج تكون عبارة 
عن ش����بكة كاملة ومن ثم يتم 

توصيلها بالتيار الكهربائي.
وأوضح املطيري أن »الوطنية 
لاتصاالت« ستقوم بدعم وتطوير 
دراسة بحثية تختص بتقييم اداء 
محطة جتريبية لتوليد الطاقة 
بالرياح، بحيث تعمل هذه الدراسة 
على إيجاد حلول متكاملة لتزويد 
أبراج االتص����االت بحاجتها من 
الطاق����ة الكهربائية من مصادر 
متجددة كطاقة الرياح وبتكاليف 
مادية منافسة لتلك املستخدمة 

من املصادر التقليدية.
وب����ني املطيري أن تش����غيل 
الكثير من أبراج االتصاالت في 
الوق����ت احلالي يت����م من خال 
مولدات كهرب����اء تعمل بالديزل 
تقوم بإمداد هذه احملطات بحاجتها 
من الطاقة، وتهدف الدراسة إلى 

األخ����رى كالتوربينات وأجهزة 
حتويل الطاقة، مش����يرا الى أن 
املشروع يتكون من عدة أجزاء 
البداي����ة منه س����تهتم بالبنية 
التحتية كاألساسات واألبراج ومن 
ثم التجهيزات مثل التوربينات 

والتوصيل إلى الشبكة.

تعزيز التعاون

م����ن جانبه، ق����ال مدير عام 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري إن توقيع مذكرة 
التعاون بني املعهد و»الوطنية 
لاتص����االت« يأتي في س����ياق 
القطاع  التعاون م����ع  تعزي����ز 
اخلاص وحتقيق أوسع مشاركة 
في خطط النهوض بأبحاث الطاقة 
املتجددة التي يضعها املعهد على 
قائمة أولويات اخلطة اخلمسية 
للدولة، والتي سيبدأ العمل بها 
خال العام احلالي باإلضافة إلى 
اخلطة األشمل التي ستنفذ على 
مدار العشرين عاما القادمة في 
اطار خطة التحول االستراتيجي 

للمعهد.

من املوارد املتجددة، باعتبارها 
مص����درا للطاقة يغ����ذي أبراج 
االتصاالت ف����ي املناطق النائية 
وميده����ا بالطاق����ة الكهربائية، 
مشيرا الى أن مشاركة »الوطنية« 
ف����ي هذا املش����روع ترتكز على 
حرصها الكبير على دعم البيئة 
املتعلقة  البحوث  ومساندة كل 
بتطوير اجلوانب املختلفة ذات 

الصلة باملجتمع وحتسينها.
وأضاف العباني ان مبادرة 
انبثقت م����ن صلب  الوطني����ة 
املسؤولية االجتماعية للشركة 
جتاه املجتمع وحرصها الدؤوب 
على أن متارس دورها االجتماعي 
بفاعلية وذلك ضمن إستراتيجيتها 
االجتماعية في بذل كل جهد ممكن 
لكي ينعم املجتمع ببيئة صحية 

خالية من التلوث.
»الوطني����ة  ان  وكش����ف 
لاتصاالت« سوف تدعم معهد 
العلمية في  الكويت لألبح����اث 
حتمل تكلفة املش����روع وإنشاء 
بعض األبراج التي ستصل إلى 
5 باإلضافة إلى بعض األجهزة 

أحمد مغربي
الوطنية  الش����ركة  أعلن����ت 
لاتصاالت عن أحدث مبادراتها 
لدعم »معه����د الكويت لألبحاث 
العلمية« ومساعدته في إجناز 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية 
باستخدام طاقة الرياح لشبكات 
االتصال في املناطق النائية، وذلك 
بالتزامن م����ع جهود الدولة في 
حملتها حول ترش����يد استهاك 

واستخدام الكهرباء.
حيث مت تركيب أول منوذج 
لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح 
في منطقة أم عمارة وقد صمم هذا 
النموذج بارتفاع 25 مترا وقابل 
لتوليد طاقة كهربائية بسعة 4.2 
كيلووات، ومن أهم خصائصه 
إمكاني����ة حتوي����ل الفائض من 
الطاقة املولدة إلى شبكة التوزيع 
الرئيسية احمللية للمساهمة في 
إنتاج الطاقة الكهربائية اخلاصة 

بالدولة.
وفي هذا الس����ياق قال نائب 
املدي����ر الع����ام ف����ي »الوطنية 
العباني في  لاتصاالت« فؤاد 
مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
أمس االول إن النشاطات املرتبطة 
باملسؤولية االجتماعية للشركات 
واجلهود التي بذلتها »الوطنية 
لاتصاالت« قد برزت بش����كل 
كبير من خال األدوار املختلفة 
التي اضطلعت بها الشركة لدعم 
املجتمع وأفراده، وفي هذا اإلطار، 
تفخ����ر »الوطنية« باإلعان عن 
أح����دث مبادراته����ا املخصصة 
لدعم »معه����د الكويت لألبحاث 
العلمية« ومساعدته في إجناز 
مشروعه األخير الستخدام الطاقة 

الهوائية.
وأوض����ح العباني أن فكرة 
مشروع توليد الطاقة الهوائية 
جاءت من احلاج����ة امللحة الى 
البدء باستعمال ما هو متوافر 

العبالني: فكرة المشروع جاءت من الحاجة الملحة إلى البدء في استعمال ما هو متوافر من الموارد المتجددة

)فريال حماد(فؤاد العبالني متوسطا د.ناجي املطيري وعبدالعزيز البالول


