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شهاب وقاسم يشاركان في برنامج 
»نجوم العلوم« عن االبتكار العلمي في المنطقة

دانيا شومان
اعرب رئيس مجلس ادارة النادي العلمي اياد 
اخلرافي عن اعتزازه وفخره مبش���اركة اثنني من 
ابناء الكويت من املخترع���ني في برنامج »جنوم 
العلوم« حيث مت اختيارهم من بني 7 آالف مشترك 
وهما املخترع صادق قاسم واملخترعة جنان شهاب 
عضوا النادي العلمي اللذان ميثالن الكويت في هذا 

البرنامج الرائد عن االبتكار في املنطقة العربية.
كم���ا وجه اخلرافي الش���كر والتهنئة للقائمني 
على البرنامج ولرئيس جامعة املدينة التعليمية 
الشيخ د.عبداهلل بن علي آل ثاني على هذا البرنامج 
الناجح والذي يهدف الى جمع ابناء الدولة العربية 
في تنافس شريف لعرض ابتكاراتهم في اطار منظم 
يدعو للفخر واالعتزاز ويسلط الضوء على ابناء 
الدول العربية من الشباب اصحاب االفكار املتميزة 
والتصميم على حتقيق احالمهم من خالل عرض 

ابتكاراتهم على شباب الوطن العربي اجمع.
كما متنى اخلرافي لشهاب وقاسم الفوز في هذه 
املنافسة القوية وهذا البرنامج الناجح ليرفعا اسم 

وطنهما وليحققا النفسهما ما يتمنيانه من جناحات 
وتفوق وطالب اهل الكويت وشبابها بدعم الشابني 
املخترعني والوقوف بجانبهما والتصويت لهما عبر 
رسائل sms من خالل حلقة البرنامج املنتظرة حيث 

انهما يستحقان التشجيع واملؤازرة.
يذكر ان البرنام���ج يتضمن خصائص جديدة 
هذا العام حيث يقدم للطالب دعما كبيرا من اربع 
جامعات عريقة »جامعة تكساس آي اند ام في قطر، 
جامعة فرجينيا كومنولت، كلية فنون التصميم في 
قطر، جامعة كار جني ميلون في قطر، وكلية طب 
وايل كورنيل بقطر« باالضافة الى دعم كلية شمال 
االطلنطي وجامعة قط���ر. كما مت اختيار املخترع 
الكويتي صادق قاسم )النادي العلمي( مبشروع 
»جهاز متطور دقيق حلساب العينات الكيميائية 
ومزجها«. كما اختيرت املخترعة الكويتية جنان 
شهاب ومشروعها جهاز مراقبة السكر في الدم عبر 
االشعة حتت احلمراء، وقد مت اختيارهما ضمن حملة 
اختيار املشاركني التي استقطبت اكثر من 7 آالف 

طلب اشتراك اسفرت عن اختيار 16 مشتركا.

ضمن 27 مشتركًا من الدول العربية

صادق قاسم جنان شهاب إياد اخلرافي

علي حسن: مهرجان تسويقي 
لتخفيض األسعار في تعاونية الصليبية

»األبحاث« ينظم 4 ورش علمية 
حول الحفاظ على الطاقة

دارين العلي
ضمن انشطة »املؤمتر العاملي العاشر لتحسني استخدام الطاقة 
في املباني« عقدت مبقر معهد الكويت لالبحاث العلمية بالشويخ 
اربع ورش علمية بالتعاون مع مختبرات انظمة الطاقة التابعة 
حملطة جتارب تكساس بالواليات املتحدة االميركية حاضر فيها 
نخبة من الباحثني املتميزين في مجال طاقة املباني وطرق احلفاظ 
عليها، ويجري تنظيم املعهد لهذه الورش حتت شعار »تطبيقات 
كفاءة الطاقة من اجل تنمية مستدامة« حيث تعد املباني املستهلك 
االكبر للطاقة الكهربائية بش���كل عام، والتي تصل ذروتها خالل 
فترة الصيف نظرا للظ���روف املناخية احلارة في املنطقة، ومن 
هنا تكم���ن اهمية تنظيم مثل هذه الورش التي تهدف الى ايجاد 
حلول للحد من اس���تهالك الطاقة في املباني وهو ما يعد خيارا 
رئيسيا خلفض استهالك الوقود من محطات توليد الطاقة التي 
تشكل املصدر الرئيسي للدخل في البالد، باالضافة الى تقليص 
غازات االحتباس احلراري والتي تس���بب اض���رارا كبيرة على 
البيئة. وقد اقيمت الورشة األولى حتت عنوان »مقدمة في املباني 
املستدامة اخلضراء وشهادة LEED« حاضر فيها كل من الباحث 
العلمي املش���ارك مبعهد الكويت لالبحاث العلمية د.عبدالرحمن 
الشربيني ومهندس رئيس اختصاص لشركة اخلرافي ناشيونال 
م.محمد عبدال���رزاق حيث تطرق الباحثان خالل الورش���ة الى 
التقنيات واملشاريع املس���تخدمة لتطوير فعالية املباني بشكل 
عام، وانظمة شهادة تقييم املباني الصديقة للبيئة املعترف بها 
دوليا )LEED( لتشييد مباني صديقة للبيئة واالجراءات املتبعة 

في الكويت بصفة خاصة.
اما الورش���ة العلمية الثانية فاقيمت حت���ت عنوان »مدونة 
احلفاظ على الطاق���ة وتطبيقات تدقيق الطاقة« حاضر فيها كل 
من اخصائي االبح���اث االول في معهد الكويت لالبحاث العلمية 
م.جوبال ماهيشواري، ومشارك االبحاث األول في معهد الكويت 
لالبح���اث العلمية م.فريد الغمالس حيث اوضح الباحثان الدور 
الذي قام به املعهد في اعداد مدونة احلفاظ على الطاقة املعدلة رقم 
»MEW/R-6« املتعلق���ة ببرنامج احلفاظ على الطاقة في املباني 
املكيف���ة في الكويت وذلك لصالح وزارة الكهرباء واملاء حيث مت 

تعديلها باستخدام اسلوب حتليلي متعدد املستويات.
فيما تطرقت الورشة الثالثة الى رفع كفاءة املبنى بالتشغيل 
املستمر حاضر فيها كل من البروفيسور واملدير السابق ملختبر انظمة 
الطاقة االميركية د.دان تيرنر ومدير شركة »كوماند كومشننغ« 
جون هاتشر، حيث تطرق الباحثان الى نظام التشغيل املستمر 
للمباني بكفاءة عالية، واالدوات واالجهزة التي يتم اس���تخدامها 
لتطبيقه لضمان حتقيق االداء االمثل للمباني، واملعايير التقليدية 
لتشغيل هذا النظام واخليارات التمويلية ومعايير القياس والتحقق 

من فعالية هذا النظام.
وتناولت الورشة الرابعة واالخيرة موضوع »االستدامة من 
خالل التحكم الذكي« وحاضر فيها كل من املدير التنفيذي لشركة 
لومنارك العاملية رون بيرنستني والباحث العلمي املشارك في معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.احمد املال وتطرقت الى اهمية انشاء 
مرافق ملشاريع مس���تدامة وناقشت الورشة العناصر االساسية 
النظمة التحكم العامة، وكيفية التأكد من ان تصميم النظام سيظل 

مرنا ومستداما على مدى سنوات عمر املرفق.

املدير املعني جلمعية  افتتح 
الصليبية التعاونية علي حسن 
املهرجان التس����ويقي لتخفيض 
االسعار، وأكد ان املهرجان يعد من 
أهم املهرجانات بالتعاون مع كبرى 
الشركات، بهدف احلصول على 
أسعار مخفضة خدمة للمساهمني، 
حيث لقي استحسان املساهمني 
وأهالي املنطقة، كما ان له االثر 
ف����ي زيادة  الفع����ال وااليجابي 
املبيع����ات، وأضاف ان املهرجان 
ساهم في وضع اجلمعية بشكل 
مالئم وسط االس����واق املوازية 
ملواكبة التقدم والتألق للوصول 

الى أفضل اخلدمات، وأكد ان املهرجان التس����ويقي لتخفيض االسعار 
يحظى باهتمام اجلمعية، كما ان له اهمية في تخفيض االعباء عن اهالي 
املنطقة، وذلك لزي����ادة املصروفات في ظل موجة الغالء، وأضاف ان 
اجلمعية حرصت على تنوع االصناف واالستعانة بشركات متخصصة 

ومعروفة في هذا املجال.

علي حسن


