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تؤكد مواصلة ما بدأته من حيادية ومصداقية في الطرح

»الوهج« تطفئ شمعتها الثانية اليوم

بعد النجاح الكبي���ر الذي حققته 
جريدة الوهج اإللكترونية في عاميها 
األول والثان���ي، حتتفل اليوم بإطفاء 
الش���معة الثانية من العمل والعطاء 
ونقل األخبار مبصداقية في تناولها 
وطرحها بشكلها السليم دون االنحياز 

لطرف على آخر.
لقد كان ل� »الوه���ج« صدى كبير 
ل���دى العديد من متصفح���ي املواقع 
اإللكتروني���ة بل ان هناك الكثير ممن 
يتحدث عن مصداقيتها، ونحن نعتز 
بكل من ساهم وشارك في جناح تلك 
التي  املؤسسة اإلعالمية اإللكترونية 
أصبحت مؤسس���ة مهمة لدى شرائح 

كبيرة من املجتمعات.
لقد شاركنا طوال العامني املاضيني 
ف���ي تكريس الصحاف���ة اإللكترونية 
الفكر اإللكتروني احلر من  وجتسيد 
خالل تأس���يس تلك الصحيفة بجهد 
مجموعة من الشباب الكويتي فضلوا 
ذكر اسم »مجموعة من الشباب الكويتي 
الطموح« بدال من وضع أسماء رئيس 
حتريرها ومديرها واحملررين بها، ما 
ساهم في خلق روح املنافسة بني الشباب 
الكويتي الذين تسابقوا للمشاركة في 
جريدة الوهج للعمل وبشكل تطوعي 
ملا أحبوه في جهد الش���باب الكويتي 

الطموح.

واليوم نحتفل بإطفاء شمعتنا الثانية 
ونتعهد مبواصلة املسيرة التي بدأناها 
بحيادية الطرح ومصداقية اخلبر ونبذ 
الفتنة والطائفية ورفض األخبار التي 
من شأنها شق الوحدة الوطنية والتي 
ينبذها جميع املواطنني واملقيمني على 

ارضنا الطاهرة الكويت.
اليوم نؤكد ضرورة التمسك بالوحدة 
الوطنية والتمعن في خطاب صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح االحمد 
وجنعله بني أعيننا ونقول له »مت« يا 
طويل العمر وإن شاء اهلل نكون عند 
حسن الظن وإن شاء اهلل يعي أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية أهمية 
احلفاظ عل���ى الوحدة الوطنية ونبذ 
الطائفية والقبلي���ة  واملذهبية فكلنا 
كويتيون وكلنا جسد واحد ال نسمح 
لكائ���ن من كان بأن يفرقنا او يش���ق 
وحدتن���ا الوطنية من خ���الل أفكاره 

املسمومة وامللوثة.
إدارة  املناس���بة تتق���دم   وبه���ذه 
جريدة الوهج اإللكترونية بالش���كر 
وعظيم االمتنان لزوارها الكرام وجلميع 
الفترة  النجاح ط���وال  من ش���اركنا 
الس���ابقة، آملني استمرارهم معنا في 
مواصلة النجاح، كما ان الشكر موصول 
لصحافيي الوهج ومراسليها وإدارييها 

وجميع العاملني بها.

قدم وصفًا علميًا دقيقًا للعملية بشقيها الفيزيائي والكيميائي

»التقدم العلمي« تفوز بجائزة أفضل فيلم علمي 
في مهرجان ماربيال السينمائي عن »تآكل المعادن«

والتي تدل على املس���توى الرفيع ال���ذي وصلت اليه 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في انتاج االفالم العلمية 
املوجه���ة. وهو أحد احملاور الرئيس���ية التي تنتهجها 
املؤسسة في نش���ر املعرفة العلمية، وذلك عن طريق 
االعالم العلمي املوجه والذي تسعى املؤسسة من خالله 
الى تقدمي العلوم على نحو مبسط للجمهور على شكل 
فيلم تلفزيوني يسهل مشاهدته والوقوف على املعاني 

العلمية فيه.
وبهذا اخلص���وص، قام كل من مخرج الفيلم جعفر 
دشتي ومشرف عام الفيلم ومدير ادارة الثقافة العلمية 
د.جاسم محمد بشارة بتقدمي اجلائزة والشهادة والدرع 
املصاحبة لها الى مدير عام مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي االس���تاذ د.علي عبداهلل الشمالن والذي أعرب 
من جهته عن بالغ سروره وسعادته لهذا االجناز والذي 
يدل على املستوى الذي وصلت اليه االفالم العلمية التي 

تنتجها املؤسسة.
وقد أثنى د.الش���مالن على االخوة في فريق العمل 
إلنتاج الفيلم والذي يعد مساهمة مباشرة من املؤسسة 

في علوم تآكل املعادن.
اجلدير بالذكر ان الفيلم حظي بتقدير كبير من جمعية 
التآكل الوطنية االميركية والتي تعد أهم مرجع عاملي 
لعلوم تآكل املعادن وتقنياتها، حيث ان الفيلم بنسخته 

االجنليزية قد مت عرضه على اجلمعية.

باللغتني العربية واالجنليزية تصلح للمتخصصني في 
الصناعة واالنشاءات كما تصلح ايضا لعموم اجلمهور 

ولفئة الطلبة في املدارس الثانوية واجلامعات.
وتعد هذه اجلائزة أول جائزة حتصل عليها الكويت 
لالفالم العلمية على املستوى العاملي في مهرجان ماربيال، 

فازت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجائزة افضل 
فيلم علمي في مهرجان ماربيال التلفزيوني والسينمائي 
الذي عقد الش���هر املاضي في مدينة ماربيال وذلك عن 
فيلم »تآكل املعادن« والذي أنتجته املؤسسة ويتناول 
موضوع ت���آكل املعادن وتطبيقات حمايتها، خصوصا 

في املنشآت النفطية والصناعية املختلفة.
ويقدم الفيلم وصفا علميا دقيقا لعملية تآكل املعادن 
بشقيها الفيزيائي والكيميائي مشفوعة بتصوير تلك 
الظاهرة من مواقع صناعية حقيقية ومدعومة برسوم 
ثالثية االبعاد. ولقد أنتجت مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي هذا الفيلم، وذلك ملا متثله ظاهرة تآكل املعادن من 
حتد تقني يواجه معظم الصناعات في العالم، خصوصا 
الصناع���ات في املناخ احلار والرطب مثل تلك التي في 
الكويت ومنطقة اخلليج العربي أو في االوساط احلمضية 
مثل التي تتواجد عادة في الصناعات النفطية، وتؤدي 
الى خسائر مادية كبيرة يستوجب التعامل معها ملنع 

حدوثها أو التقليل من آثارها.
الفيلم من انتاج مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي 
بقدراتها الوطنية الذاتية وهو من اخراج جعفر عبداهلل 
دش���تي، وأعد املادة العلمية والسيناريو د.عبداحلميد 
الهاشم ود.جاسم محمد بشارة واالشراف العام للدكتور 

جاسم محمد بشارة.
ويقدم ه���ذا الفيلم مادة علمية تثقيفية متخصصة 

د.علي الشمالن يتسلم اجلائزة ويبدو د. هاشم بشارة شهادة تقدير

سي دي فيلم تآكل املعادن

تجديد مدة عمل المجلس المؤقت لجمعية الصليبخات والدوحة
أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي قرارا وزاريا رقم 79/ت 
لسنة 2009 بشأن جتديد مدة عمل مجلس 
اإلدارة املؤقت جلمعية الصليبخات والدوحة 

التعاونية، جاء فيه:
مادة 1: جتديد مدة عمل مجلس اإلدارة 
املؤقت جلمعية الصليبخ���ات والدوحة 
التعاونية واملعني مبوجب القرار الوزاري 

رقم 56 لسنة 2008 ملدة سنة اعتبارا من 
تاريخ صدور هذا القرار.

 مادة 2: ف���ي حالة عدم ص���دور قرار 
بتجديد مدة عمل املجلس املعني مبقتضى 
هذا القرار ملدة أخرى يلتزم املجلس باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية 
وفتح باب الترشيح في انتخاب مجلس 
ادارة جديد، وذلك خالل شهر على األكثر 

من تاريخ انتهاء مدة عمل املجلس املؤقت 
على ان يس���تمر املجلس في عمله حتى 
تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية وانتخاب 
مجلس ادارة جديد ما لم يصدر قرار بخالف 

ذلك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 
صدوره وينشر باجلريدة الرسمية وعلى 

املختصني تنفيذه كل فيما يخصه.

الوسيمي: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة  لدى إحدى الشركات
أكد القنصل املصري العام بالكويت السفير صالح 
الوسيمي انتهاء مشكلة العمال املصريني بالكويت، 
وذل����ك من خالل بدء عملية صرف رواتبهم املتأخرة 

لدى الشركة التي يعملون بها.
وقال السفير الوسيمي ان االتصاالت التي أجراها 
مع اجلانب الكويتي واجلهود التي بذلها املسؤولون 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل في هذا اخلصوص 
أسفرت عن الضغط على الشركة التي يعمل بها العمال 
املصريون والبدء في صرف رواتبهم املتأخرة مساء 

أمس األول األربعاء.
وأشاد السفير الوسيمي بتعاون اجلانب الكويتي 

الالمحدود في التوصل حلل لهذه املش����كلة، وقال ان 
املس����ؤولني الكويتيني املعنيني وعلى رأسهم وكيل 
الوزارة محمد الكندري بذلوا جهودا مخلصة النهاء 
هذه املشكلة في أسرع وقت ممكن ووصف التعاون 

القائم بني اجلانبني بأنه مخلص ومثمر.
وكان نح����و 200 من العم����ال املصريني بالكويت 
نظموا احتجاجا قبل أيام قليلة أمام وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل جراء تأخر صرف رواتبهم وقد قام 
القنصل املصري العام بالكويت السفير صالح الوسيمي 
باجراء اتصاالت مكثفة اليجاد حل لهذه املشكلة وقد 

مت ذلك بالفعل مساء أمس األول االربعاء.

عبداهلل: »الخيمة والنخلة« ساهمتا في عملية التواصل
الحضاري والثقافي بين شعوب الخليج وشمال أفريقيا

دوز )تونس( � كون����ا: أبرزت االعالمية امل 
عبداهلل أمس الدور احملوري الذي لعبته »اخليمة 
والنخلة« في عملية التواصل احلضاري والثقافي 
بني شعوب اخلليج وشمال افريقيا عموما، السيما 

في املناطق املتاخمة للصحراء.
وأضافت العبداهلل ف����ي محاضرة ألقتها في 
اطار ندوة فكرية دولية نظمها كرسي الرئيس 
بن علي حلوار احلضارات واالديان انه من حسن 
الصدف ان يتزامن موعد الدورة ال� 42 احلالية 
ملهرجان الصحراء الدولي بدوز مع موسم الربيع 
في الكويت ومنطقة اخلليج عموما والذي تنصب 
فيه اخليام على امتداد الصحارى مبختلف االشكال 
واملقاسات مما يسهم في تنشيط السياحة الى 

خارج احلياة العصرية.
وذكرت ان الصحراء شكلت سواء في اخلليج العربي أو شمال 
افريقيا حياة االنس����ان الذي يعيش على ارضها او على مشارفها 
من حيث املس����كن واملأكل وامللبس، مضيفة ان »اخليمة ترتبط 
بحياة االنسان بتلك الوشائج التي ال تنفصم عراها والتي تتسم 

بالشجن والعشق لكل ما هو صحراوي«.
وقالت ان رياح التغيير التي هبت على الدول العربية عموما 
ودول اخلليج، خصوصا في القرن املاضي منذ اكتش����اف النفط 
أنهت اساليب »حياة البدو« بأشكالها كافة، وأخذت سماتها تتغير 
في حتوالت سريعة ومتالحقة، السيما بواسطة وسائل وأساليب 
النقل احلديثة لتحل الس����يارة محل اجلمل في منط حياة جديد 

لم يعد يالئم العصر.
وذكرت عبداهلل ان االنسان في الكويت واخلليج كما هو احلال 

في تونس والصحراء الكبرى في شمال افريقيا 
لم ينس بداوته االولى ويقوده حنني جارف الى 

مراتع الصبا.
وقال����ت ان هذا احلنني الى التراث يحث اهل 
الكويت في موسم الربيع من كل عام على اخلروج 
الى الصحراء لنص����ب خيامهم التي يرتادونها 
اما بإقامة كامل����ة او يترددون عليها بني احلني 

واآلخر.
وتطرقت الى االستخدامات احلديثة للخيمة، 
موضحة انها لم تعد تقتصر على س����كن افراد 
االس����رة الواحدة، بل أصبح يتم نصبها لتكون 
مكانا الئقا الستقبال الرجال في حفالت الزواج 
وفي الساحات الكبيرة إلقامة االحتفاالت الكبرى 
وأمام املقار االنتخابية كي يجلس بها املرشحون 
للتداول في امور السياسة، فضال عن وضع اخليام امام املساجد 
إلقامة الوالئ����م الرمضانية، وكذلك التخفي����ف من الزحام داخل 

املسجد.
وأش����ارت الى العالقة الوثيقة بني اخليمة والنخلة في التراث 
الثقافي واحلضاري واالجتماعي والبيئي لس����كان الصحراء في 
اخلليج وشمال افريقيا مبينة ان اهتمام االسالم بالزراعة عموما 
وبالنخيل خصوصا عكس����ته الشروط الواضحة التي اكد عليها 

االسالم بخصوص بيع وشراء التمر وآداب أكله.
وكانت االعالمية عبداهلل شاركت مع املستشار بوزارة االعالم 
خال����د اخللفان وعدد من االكادمييني والباحثني العرب واالجانب 
في أنشطة هذه الندوة الفكرية الدولية املواكبة ملهرجان الصحراء 

الدولي بدوز الذي اختتم امس بجنوب الصحراء التونسية.

أمل عبداهلل

صالح الوسيمي


