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 النصف: تسجيل 8 إصابات جديدة
بإنفلونزا الخنازير لمواطنين قادمين من العمرة

»األبحاث« شارك في اجتماع التوقعات البيئية 
والتغير المناخي في دول التعاون 

استشاريان ينجحان في إجراء أول عملية زراعة نخاع لطفلة في الكويت

د.يوسف النصف

م.احمد املنفوحي

جانب من العدادات د.بدر الشريعان خالل جولته على مشروع العدادات الذكية

رصد زلزال شمال شرق العراق بقوة 5.2 ريختر
دارين درويش

صرح مدير ادارة البيئة 
والتنمية احلضرية مبعهد 
الكويت لألبح����اث العلمية 
د.ضاري العجمي بأن الشبكة 
الوطنية لرصد الزالزل في 
الكويت واملوجودة في االدارة 
قد س����جلت يوم السبت 18 
اجل����اري زلزاال بق����وة 5.2 
ريختر بشمال شرق العراق 
)النجمة على الشكل رقم 1 
الزلزال  و2(، وحدث ه����ذا 
في متام الس����اعة 11:32:29 
مساء بتوقيت الكويت، وقد 
حدث الزلزال على عمق 30 
كيلومت����را بباطن األرض، 
وق����د اس����تغرقت املوجات 
الناجتة عن هذا  السيزمية 
الزل����زال 100 ثاني����ة حتى 
وصلت الى محطات الشبكة 
الوطنية لرصد الزالزل في 

الكويت حيث يبعد مركز الزلزال 
مسافة 750 كيلومترا عن مدينة 
الكويت. ويقع مركز هذا الزلزال 

شمال شرق املوصل على بعد 
60 كيلومت����را، وعلى بعد 295 

كيلومترا شمال غرب بغداد.

خريطة توضح موقع الزلزال

وغادروا املستش����فى وعادوا الى 
ممارسة حياتهم الطبيعية.

ال����ى ذلك، جنح استش����اريان 
كويتي����ان في اج����راء اول عملية 
لزراعة نخ����اع في الكويت لطفلة 

تبلغ من العمر عاما واحدا.
وقال رئيس مركز الشيخة بدرية 
األحمد الصباح للعالج الكيماوي 
الش����مرى في تصريح  د.س����الم 
صحافي ان الطفلة كانت تعاني من 
نقص مناعة شديد ومزدوج وتعانى 
من التهابات بكتيرية وڤيروسية 
متكررة مع اسهال مزمن وفقدان 
في الوزن. واضاف ان حالة الطفلة 
مت تشخيصها عندما كانت في سن 
خمسة اشهر وكانت تعالج حتت 
التنفس الصناعي بسبب  اجهزة 
التهاب شديد في الرئتني بالعناية 
املركزة مشيرا الى ان االعداد لزراعة 

النخاع بدأ بعد عالجها.
وم����ن جانبه قال استش����اري 
احلساسية واملناعة في مستشفى 
الصباح د.وليد احلرز ان الطفلة 
تتمتع اآلن بصح����ة جيدة مبينا 
ان ه����ذه العمليات الجترى اال في 
مراكز عاملية محدودة وتتكلف مبالغ 

مالية طائلة.

صحتهم.
وأكد ان الوزارة تتابع الوضع 
الصحي املتعلق مبرض )اتش 1 ان 
1( بصورة دقيقة مع استعداد كافة 
املرافق الصحية واجلهات املختصة 
للتعامل مع أي طارئ وذلك طبقا 
لقواعد وتوصيات منطمة الصحة 

العاملية.
كما اكد النصف ان الوزارة قامت 
الكفيلة  باتخاذ كافة االج����راءات 
باحتواء املرض من خالل الرصد 
واملراقبة جلميع احلاالت، مشيرا 
الى ان معظمهم متاثلوا للش����فاء 

عائشة الجالهمة
أعلنت وزارة الصحة امس 
تسجيل ثماني اصابات جديدة 
بانفلون����زا اخلنازير ملواطنني 
من بينهم ست اناث، قادمني من 
الس����عودية بعد أدائهم مناسك 
العم����رة ليصل ع����دد احلاالت 
املس����جلة ف����ي الب����الد الى 44 

اصابة.
وق����ال املتح����دث الرس����مي 
باسم الوزارة د.يوسف النصف 
ان الفحوص����ات املخبرية اكدت 
اصابته����م بڤيروس )اتش 1 ان 
1( ويتلقون حاليا العالج الالزم 
في مستشفى االمراض السارية 
مشيرا الى ان حالتهم مستقرة.

وذكر النصف نقال عن وزارة 
انها دعت  الس����عودية  الصحة 
كبار السن واحلوامل واملصابني 
بأمراض مزمن����ة واالطفال الى 
تأجيل مناس����ك احلج والعمرة 
هذا العام حفاظا على سالمتهم 
اضافة الى دعوتها جميع القادمني 
ألداء املناسك الى التطعيم ضد 
االنفلونزا املوسمية احترازيا ملدة 
ال تقل عن اسبوعني قبل السفر 
الى االماكن املقدسة حفاظا على 

دارين العلي
ش����ارك مدير إدارة البيئ����ة والتنمية احلضرية 
مبعهد الكويت لألبحاث العلمية د.ضاري العجمي في 
االجتماع التنسيقي والتحضيري إلعداد التوقعات 
البيئية والتغي����ر املناخي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ال����ذي عقد في مملك����ة البحرين مؤخرا 
بهدف التصدي للتحديات البيئية التي تواجه دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبا فيها ندرة املياه العذبة، 
تدهور األراضي والتصحر، التلوث البحري وتدهور 
املناطق الس����احلية، تلوث الهواء، وفقدان التنوع 
البيولوجي. هذا باإلضافة إلى التغير املناخي الذي 
يعتبر قضية عاملية ذات آثار محلية. وصرح د.العجمي 
بأن االجتماع يعقد في إطار شراكة بني كل من األمانة 
العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي، وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة. ويشارك في االجتماع ممثلون من 
دول مجلس التعاون اخلليجي، واملنظمات واملراكز 
اإلقليمية وخبراء مختارون من املنطقة. وأضاف أن 
دول مجلس التعاون اخلليجي )البحرين، اإلمارات، 
الكويت، عمان، قطر، اململكة العربية الس����عودية( 
تسير على وتيرة متسارعة من التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، ويعتبر النفط املصدر الرئيسي للدخل، 

حيث ميثل 40% من الناجت احمللي اإلجمالي، و70% من 
العائدات احلكومية. وتعد املوارد الطبيعية املتجددة 
في املنطقة محدودة. حيث يس����ود مجلس التعاون 
اخلليجي مناخ جاف مع معدل هطول أمطار سنوية 
أقل من 100مل����م. وتعتمد املنطقة اعتمادا كليا على 
املياه اجلوفية، وحتلي����ة املياه لتلبية االحتياجات 
من املياه. وت����ؤدي الزيادة الكبيرة في الطلب على 
املوارد الضئيلة املتاحة لضغوط متزايدة. كما تهدف 
اجلهات املعني����ة من عقد االجتماع إلى تبادل اآلراء 
ومناقش����ة األفكار املطروحة حتى يتم إعداد تقرير 
حول توقعات البيئة والتغير املناخي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، يتضمن حتديدا للمجاالت والفئات 
املستهدفة، ورسم خطة عمل واالتفاق على األدوار 
واملس����ؤوليات لتنفيذ التقرير، ووضع إطار وآلية 
تنسيق بني املشاركني لتنفيذ هذا التقرير. وسيعطي 
التقرير املذكور حتليال ألهم القضايا البيئية وأسبابها، 
والعوامل املؤثرة في البيئ����ة، واخلطوات املتخذة 
حاليا، وسيناريوهات املستقبل، وخيارات السياسات 
العامة في دول املجلس. وسيكون أيضا مبثابة أداة 
رصد وتقييم لتنفي����ذ توجهات التفاعل بني البيئة 

واملجتمع.

الشريعان اطلع على المشروع التجريبي للعدادات الذكية

المنفوحي: إنجاز معامالت إيصال التيار الكهربائي بـ »الخاص« إلكترونياً

اطلع وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان من خالل 
زيارة ميدانية في الجهراء على المشروع التجريبي 
للعدادات الذكية للماء والكهرباء )عدادات القراءة عن 

بعد( لتجنب أخطاء العنصر البشري.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين م.جاسم 
اللنقاوي في تصريح صحافي امس ان النظام التجريبي 
المطبق يعمل من خالل العدادات الذكية والتي يصل 
عددها الى 12 عدادا وتقوم هذه العدادات بقراءة استهالك 
المرفق ومن ثم ترسل هذه القراءات الى جهاز يعمل 

على تجميع تلك القراءات.
وأضاف اللنقاوي انه بعد تجميع القراءات ترسل 

هذه القراءات مباش���رة الى م��س���تقبل البيانات في 
الوزارة ويتم ادخال ه���ذه القراءات إلى النظام اآللي 
للمس���تهلكين عن طريق ش���بكة اتوماتيكيا وتوزع 

على ح�ساباتهم.
وأشار اللنقاوي الى أنه تم اختيار محافظة الجهراء 
لبعدها عن مقر الوزارة بنحو 45 كيلومترا للتأكد من 
سالمة عمل األجهزة والعدادات بدقة القراءة المرفوعة 
وكذلك التأكد من وصول القراءة بسرعة وفي المواعيد 

المحددة لها وتجنب أخطاء العنصر البشري.
وذك���ر أن هذه العدادات تعم���ل على توفير الجهد 
والمال باالضافة الى التحكم في قطع وايصال الخدمة 

عن طريق الوزارة آليا ومباش���رة وامكانية تحويلها 
الى العدادات ذات الدفع المسبق.

وأكد اللنقاوي ان هذا المش���روع هو توجه قطاع 
شؤون المستهلكين والوزارة بشأن التحول التدريجي 
من استخدام العدادات الميكانيكية الى استخدام العدادات 

الذكية.
وأثنى وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان على 
الجهود المبذولة في هذا المش���روع التجريبي وحث 
القائمين على المشروع على العمل على سرعة االنتهاء 
من اجراءات تطبيق المشروع تمهيدا لتعميم التجربة 

على جميع فئات االستهالك.

اللنقاوي: العدادات تعمل على توفير الجهد والمال

بعد إدارات البلدية وزارة الكهرباء كمرحلة أولى

للمواطن عبر استخدام التقنيات 
وتكنولوجيا المعلومات بهدف 
تقليل عمليات التزوير وحفظ 
المستندات من الضياع وتوفير 
الوقت، مش���يدا برغبة وزير 
الكهرباء باجراء عملية برمجة 
البلدية لتكون  للمعامالت مع 
المعاملة لدى جهة واحدة وهو 
المواطن الخاص  مركز خدمة 

بالوزارة.
واض���اف اننا نتابع س���ير 
االجراءات مع البلدية لكي تدخل 
الكهرباء عبر عملية  معامالت 
الربط االلك���تروني لتس���هيل 
آلي���ة التعامل ل���دى المواطن 
وكذلك تبس�����يطها للمكاتب 

الهندسية.

الوزيرين في  واش�اد بدور 
دعم هذا المش���روع من خالل 
التسهيالت واإلجراءات  تقديم 
التنف�يذ  آلي���ة  لإلس���راع في 
المتعلق���ة بوض���ع ش���روط 
خاصة ف���ي تنفي���ذ المعاملة 
ل�حف���ظ الطاق���ة والكهرب���اء 
والت���ي ت�س���اهم ف���ي توفير 
ماليين للدولة ألن�ها تس���اهم 
في تحديد اعداد واستخدامات 
النوافذ في المنزل لكي تتالءم 
الموجود مشيرا  التكييف  مع 
الى انه بحث امس مع وفد من 
وزارة الكهرباء وجامعة الكويت 
المرحلة المتعلقة بعملية الربط 
االلكتروني بالس���كن الخاص 
من خ���الل بيان المس���تندات 

تلك الطلبات واالجراءات عبر 
الحاسب اآللي ليتم عرضها على 

الوزيرين العتمادها.
وأش�����ار ال���ى ان المرحلة 
الالحق���ة س���تكون للس���كن 
والتج���اري  االس���تثماري 
والصناعي من خالل مشاركة 
كل من االطفاء ووزارتي األشغال 
العملية  والكهرباء التمام تلك 

مع هذه الجهات.
من جانبه، قال المستشار في 
وزارة الكهرباء د.فواز العنزي 
ان هذا الموضوع تم من خالل 
التعاون بين مكتب االستشارات 
المهن���ي بالجامعة  والتطوير 
الكهرب���اء  والبلدي���ة ووزارة 
المقدمة  الخدم���ات  لتطوي���ر 

البلدي اساس���ي في  املجل���س 
التنمية، والبد م���ن تعاون كل 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
االخرى وجتاوز العقبات االدارية 
والبيروقراطي���ة الت���ي تعرقل 
عملية التنمي���ة ككل، الفتا الى 
ان املتابع لعمل املجلس البلدي 
يالحظ ارتفاع وتيرة العمل البناء 
وانخفاض االشكاالت التي كانت 
قائمة في املرحلة السابقة وعرقلت 

العمل التنموي بشكل عام.
ودعا املجلس البلدي الى طرح 
استراتيجية خاصة به وأولويات 
ميك���ن تنفيذها خ���الل املرحلة 
املقبل���ة، االمر الذي سيس���اعد 
اجلهازين الفني واالداري باملجلس 
عل���ى حتقيق رؤي���اه وخططه 
وتنفي���ذ البرام���ج وفق جدول 
زمني محدد يتناسب واخلطط 
التنموية التي قدمتها احلكومة 

الى مجلس االمة.

وقال ان الرؤية واضحة امام 
االخ���وان في املجل���س البلدي 
بعد تش���كيل الرئاسة واللجان 
التابع���ة للمجلس مما يعطيهم 
دفعة ال���ى االمام للعمل يدا بيد 
من اجل الكوي���ت واهلها الذين 
الكثي���ر من املجلس  ينتظرون 
البلدي الزاخر بالكفاءات الوطنية 
القادرة على التعامل مع واقعية 
التي طرحتها  اخلطة اخلمسية 
احلكومة عالوة على املش���اريع 
التنموية الضخمة التي ستنهض 

بالبالد متى ما نفذت.
واض���اف البصيري ان عمل 

هن���أ رئيس جلن���ة حقوق 
املهندسني وعضو جلنة شؤون 
البلدية بجمعية املهندسني م.محمد 
البصيري رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي ونائبه شايع الشايع 
بنيلهما ثقة زمالئهما االعضاء، 
مش���يرا الى ان عل���ى املجلس 
البلدي العمل كوحدة واحدة من 
اجل الصالح العام ودفع عجلة 
التنمية الى االمام، الس���يما ان 
احلكومة احلالية قدمت خطتها 
اخلمسية وبرنامج عملها، االمر 
الذي يعطي وضوحا اكبر واشمل 

لدور املجلس البلدي.

 المطيري لنقل موقع
المدينة العمالية إلى كبد

أكد عض��و المجلس البل���دي فرز المطيري ضرورة تقديم 
اقت���راح ينص على نقل المدين���ة العمالية التي تم تخصيص 
موقع لها في المجلس البلدي الس��ابق في محافظة الفروانية، 
مؤك���دا ان هذا القرار كان يفتقر الى الدراس���ة الوافية ألوضاع 

المنطقة.
وقال ان الس�����كوت عن هذا الموقع سينتج عنه الكثير من 
االضرار التي س���تلحق أبناء المناطق المجاورة في المستقبل 
القريب، ما يتطلب العمل على التنس���يق بين أعضاء المجلس 
البلدي لنقله الى مكان مناس���ب يتناسب مع البيئة المحيطة 

به.
واقت���رح ان يتم نقل الم��دينة العمالية ال��مزمع إنش���اؤها 
بجانب جامعة الش���دادية في منطقة كبد خلف سوق الخضار، 
مؤكدا ان هذا الموقع سيكون مناسبا لها بدال من الموقع الحالي 
الذي يجعلنا نواجه الكثير من المش���اكل عن���د البدء بتنفيذ 

المشروع.
وقال المطيري ان هذا االقتراح سيتقدم به مع مجموعة من 
زمالئ���ه اعضاء المجلس البلدي في لجنة الفروانية بالمجلس 
البلدي والموافقة عليه واعتماده خالل الجلسة الرئيسية ومتابعة 
األمر مع وزير البلدية للموافقة عليه، خاصة ان هذا األمر يعتبر 

مطالبة شعبية من قبل أهالي محافظة الفروانية.

بداح العنزي
اعل���ن نائب المدي���ر العام 
لشؤون بلديات محافظة حولي 
ومبارك الكبير م.احمد المنفوحي 
أنه سيتم إنهاء اجراءات الربط 
االلكتروني بين إدارات البلدية 
ووزارة الكهرباء كمرحلة اولى 
المتعلقة  المعام���الت  إلنجاز 
بإيص���ال التيار الكهربائي في 

السكن الخاص.
وقال المنفوحي ان اجتماعات 
عقدت بهذا الش���أن بين وزير 
البلدية د.فاضل صفر ووزير 
الش���ريعان  الكهرب���اء د.بدر 
لتسهيل اجراءات اصحاب السكن 
الخاص المتعلقة بإيصال التيار 

الكهربائي.

المطلوبة من البلدية والكهرباء 
إليصال التيار منوها بأن هناك 
مرحلة اخرى تتعلق بتحويل 

البصيري: عمل المجلس البلدي أساسي في التنمية

 الخزي: موقع إدارة الدراسات اإلسالمية
على شبكة اإلنترنت استقبل نحو مليون زائر منذ إطالقه

أعلن مراقب األنشطة واخلدمات املساندة 
في ادارة الدراسات اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية فهد اخلزي ان موقع إدارة 
www. الدراسات اإلسالمية على شبكة اإلنترنت

douralquran.com استقبل نحو مليون زائر منذ 
انطالقه. وقال ان ثورة املعلومات التي سادت 
العالم فرضت على اجلميع أفرادا وش����ركات 
ومؤسسات وحتى حكومات ان يكون لها نوع 
من االتصال باالنترنت، والطريقة املثلى لترجمة 
هذه الثورة املعلوماتية واملش����اركة فيها هي 
بإنشاء موقع على اإلنترنت يكون مبقدوره 
تقدميهم للعالم وتنمية أساليبهم للتعريف 
بهم لذا، وانطالقا من هذا املبدأ كانت انطالقة 
موقع إدارة الدراسات اإلسالمية على شبكة 
اإلنترنت لنضع بني يدي متصفحي اإلنترنت من 
الشباب املسلمني خصوصا صورة مفصلة عن 

دور اإلدارة في تربية وتعليم وإنشاء جيل من 
الشباب يرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب اهلل وسنة 
رسوله، مشيرا الى ان فكرة إنشاء املوقع بدأت 
في نهاية عام 2003 لنقل وعرض وتوثيق كل 
ما تقوم به ادارة الدراسات اإلسالمية لتحفيظ 
وتعليم القرآن الكرمي، باالضافة لتقدمي مجموعة 

من اخلدمات التي تخدم الزائر.
وأشار الى ان العمل باملوقع مر بعدة مراحل 
بدأت باملرحلة األولى )املرحلة التأسيسية( بني 
عامي 2004 و2006 مبوقع أحادي اللغة )اللغة 
العربية( وبدأ فريق عم����ل املوقع باالتصال 
والتواصل م����ع مراكز دور الق����رآن الكرمي، 
ومت طرح األفكار وتبادل اآلراء لبلورة خطة 
تأسيسية للموقع حتى مت وضع األسس التي 
قام عليها املوقع واألبواب التي يحتويها خلدمة 
الزوار والدارسني في املرحلة األولى، وتضمنت 

املرحلة األولى حتقيق عدة أهداف منها اإلسهام 
في ترسيخ الهوية العربية االسالمية، والتوعية 
بالثقافة االسالمية واالحكام الشرعية في القرآن 
الفكر االسالمي والتعريف  الكرمي، وتأصيل 
بدور كتاب اهلل. وتش����جيع املواهب وتنمية 
االبداع وحتفيز الش����باب مب����ا يعود عليهم 
بالفائدة، وابراز اجلوانب املشرقة في ديننا 
االسالمي. وتأصيل املرجعية العلمية املوثقة 
للمجتمع الكويتي بش����كل خاص، والعاملني 
العربي واالسالمي بشكل عام وربط العاملني 
في مراكز دور الق����رآن من موظفني وإداريني 
مبوقع االدارة واالستفادة من انتاج مراكز االدارة 
وإصداراتها في إثراء املوقع ونشرها للعاملني 
العربي واالسالمي وربط مراكز االدارة والعاملني 
فيها باملوقع واعتماده كواجهة وأرشيف دائم 

لتوثيق جميع األنشطة.

دولة الكويت

املجل�س الأعلى ل�شوؤون املعـاقني
ق�شم تعليم وتاأهيل وت�شغيل املعاقني

يعلن املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املعاقني عن

فتح باب قبول طلبات االلتحاق خلطة البعثات الدرا�سية 
للعام الدرا�سي 2010/2009

اجلن�شني  م��ن  يعادلها  م��ا  اأو  الك�يتية  ال��ث��ان���ي��ة  لطلبة  الأول  ال��درا���ش��ي  للف�شل 

للح�ش�ل على �شهادة البكال�ري��س اأو الدبل�م وفق ال�شروط التالية:

- اأن يك�ن ك�يتي اجلن�شية، ويحمل �شهادة اإثبات اإعاقة ال�شادرة من املجل�س الأعلى 

ل�ش�ؤون املعاقني وتقت�شر البعثات على الإعاقات التالية فقط:  

2 - الإعاقة ال�شمعية ال�شديدة . 1 - �شع�بات التعلم.  

 - األ تت�ف�������ر برام�������ج تعليمي�������ة تتنا�ش�������ب م�������ع اإعاقة املبع��������ث تلي الثان�ي�������ة العامة 

مب�ؤ�ش�ش�������ات التعلي�������م العايل بدولة الك�ي�������ت )جامعة الك�ي�������ت - والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب(.

- على اأن ل يقل املعدل عن 2.00 اأو ٪60.

- األ يتجاوز عمر الطالب خم�شة وع�شرون عامًا عند اإلتحاقه بالبعثة.

-  األ مير اأكرث من ثالث �شن�ات على تاريخ �شهادة الثان�ية العامة احلا�شل عليها الطالب.

يبداأ الت�شجيل اعتبارًا من ي�م الحد امل�افق 2009/7/19، وحتى ي�م اخلمي�س امل�افق 

2009/7/30 م�������ن ال�شاعة التا�شعة �شباحًا اإىل ال�شاعة ال�احدة بعد الظهر. ولن يتم 

ا�شتالم اأو ت�شليم اأي طلب بعد هذا التاريخ، وتقدم الطلبات لدى ق�شم تعليم وتاأهيل 

وت�شغيل املعاقني مببنى املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املعاقني بال�شعب البحري.

�إعـــــالن

لال�شتف�شار: يرجى الت�شال بق�شم تعليم وتاأهيل وت�شغيل املعاقني

هاتف: 22620934 - 22620951 - 22620845 - 22620834 داخلى )211/212(

املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املعاقني: ال�شعب البحري - قطعة 8 - فاك�س 22663764

بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتها يف وفاة فقيدها الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

تتقدم

عائـلة الظفريي

�صو�ء باحل�صور �صخ�صيًا �أو بالإت�صال هاتفيًا �أو برقيًا 

من د�خل وخارج �لكويت

�صائلني �هلل �لعلي �لقدير �أليريهم مكروهًا بعزيز

عبداهلل عذيب كياد �شيف الظفريي


