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أبل: آخر موعد للتسجيل في جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 31 يناير الجاري
اعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية على لسان مديرها د.خليل ابل عن 
االقبال الشديد واالرتفاع امللحوظ في عدد املشاركني 

باجلائزة في دروتها التاسعة لعام 2010.
واشار د.ابل الى ان نسبة كبيرة من املشاركني 
ميثلون مختلف الدول العربية، ويرجع ذلك الى األثر 
الطيب الذي تركته اجلائزة في دوراتها السابقة، 
عوضا عن انها األولى من نوعها في الوطن العربي 
واألعلى بني مثيالتها حي����ث بلغت قيمتها مائة 
ألف دينار، مناشدا جميع األفراد واجلهات املهتمة 

باملعلوماتية واالستخدامات الرقمية االسراع في 
www. التسجيل على موقع اجلائزة االلكتروني

alsabahaward.org قبل موعد اغالق باب التسجيل 
في 31 اجلاري.

وأوضح ابل ان انشطة اجلائزة ستنطلق من 
الكويت حتت رعاية سامية وحضور صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد في موعد يعلن في 
حينه خالل هذا العام، كما ستقوم ادارة اجلائزة 
باس����تضافة الفائزين من مختلف الدول العربية 
لزيارة الكويت وحضور مراس����م حفل التكرمي 

لتسلم اجلائزة من سموه.
وقال ابل ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية تسير وفقا ألهداف رسالتها 
الواضحة والتي تس����عى ال����ى االرتقاء مبهارات 
املعلوماتية واالبداعات املختلفة، وتهيئة الشباب 
العربي لالس����هام في تطوير الثقافة املعلوماتية 
وتطوير احملتوى الرقمي وابرازه، الى جانب اذكاء 
روح املنافسة والتميز واالبتكار في مجال تقنية 
املعلومات، وتفعيل دور الثقافة املعلوماتية في 
املجتمع. اضافة الى االفادة من تقنية املعلومات 

للتبصير بقضايا املجتمع املهمة، وتوعية املجتمع 
باملمارس����ات املعلوماتية السليمة وزيادة درجة 
استعداده للتعامل الرقمي، واحلفاظ على هوية 
املجتمع العربي الثقافية في املنظومة املعلوماتية 
العاملية وابراز وجهه الثقافي من خالل ش����بكة 
االنترنت. كما ذكر ان املش����اركني توزعوا ما بني 
األفراد واملؤسس����ات من مختلف األعمار، بشكل 
فردي مباشر او من خالل متثيل مؤسساتهم من 
الكويت ومختلف ال����دول العربية، وهم ميثلون 
فئات اجلائزة املختلفة، والتي تشمل االفراد بهدف 

تشجيعهم على استخدام شبكة االنترنت وتصميم 
املواقع واس����تخدام احلاسوب في البحث العلمي 
وعرض املعلومات، ومؤسسات املجتمع املدني من 
اجل حتفيزها للقيام بدورها في تثقيف املجتمع 
وتوعيته عن طريق اس����تخدام آخر مستجدات 
تكنولوجيا املعلومات، الى جانب جهات من القطاع 
اخلاص لتحفيزها وتشجيعها على مواكبة التطور 
التكنولوج����ي واملعلومات����ي وتطبيق مصطلح 
»التج����ارة االلكترونية« والقيام بدورها في بناء 

د.خليل ابلاملجتمع.

األرشمندريت بطرس غريب أقام حفاًل تكريميًا بمناسبة انتهاء مهامه

الهاشم: الرعايا المسيحيون في الكويت بحاجة إلى مزيد من أماكن العبادة
 بشرى الزين

لم يغب عن ذهن السفير البابوي 
منجد  الهاشم الذي مت تكرميه في 
حفل أقامه االرشمندريت بطرس 
غريب مساء أول من أمس، التذكير 
بحاجة املسيحيني ورعايا الديانات 
األخرى املقيمني في الكويت الى 
العبادات خارج  أماكن  مزيد من 

مدينة الكويت.
وربط الهاشم في حديثه توفير 
أماك���ن العبادة بقي���ام املؤمنني 
بعمله���م بطريقة أفضل ألنه من 
خالل متكينهم من إمتام واجباتهم 
الروحي���ة وخدمة ربهم يتقنون 
أعمالهم ما يساهم في بناء املجتمع 

الكويتي بطريقة إيجابية.
وأشار السفير البابوي في حفل 
العشاء في ابراشية الروم امللكيني 
الكاثوليك الذي أقيم مبناس���بة 
انتهاء مهامه الديبلوماس���ية في 
الكوي���ت ال���ى ان مناطق بعيدة 
مث���ل مدين���ة صب���اح األحم���د 
وغيرها حتتاج الى أماكن عبادة 
للمسيحيني، موضحا ان األماكن 
املوج���ودة ضاقت باملصلني بعد 
ان زاد عددهم حيث بلغ 350 ألف 

التس����امح التي متثلت في انشاء 
مدارس كاثوليكية مثل مدرس����ة 
»فجر الصباح« التي تأسست منذ 
49 عاما، ومدرس����ة للراهبات في 
خيطان، اضافة الى مدرسة اإلباء 

في الساملية.
ومن جهته قال راعي الكنيسة 
القس عمانويل غريب  االجنيلية 
»نتمتع بحرية كبيرة ملمارس����ة 
شعائر العبادة مشيرا الى ان تلك 
احلرية كفلها الدس����تور الكويتي 
واحلكومة تنفذها بكل دميوقراطية 
ومحبة، مؤكدا على روح التسامح 
لدى الكويت أميرا وحكومة وشعبا. 
وعبر عمانويل عن دعوته القيادة 
السياسية احلكيمة الى زيادة أماكن 
العبادة موضحا ان عدد املسيحيني 

في تزايد مستمر في الكويت.
وبدوره طالب راعي ابراشية 
الكاثوليك األب  امللكي���ني  الروم 
بطرس غريب، صاحب الس���مو 
الش���يخ صب���اح األحمد  األمير 
واحلكومة بتوفير أرض أو مبنى 
حتى يتسنى لرعايا هذه الطائفة 
ممارسة شعائرهم في الكويت بلد 

احلريات والتسامح والعطاء.

مسيحي في الكويت.
وفيم����ا أمل الهاش����م ان تبقى 
الكويت بلدا مساملا ودميوقراطيا 
ومنفتحا وح����را مزدهرا في ظل 
القيادة السياس����ية احلكيمة رأى 

س����فير الڤاتيكان ض����رورة بقاء 
واستمرار وجود السفارة البابوية 
في الكويت كعرفان باجلميل ملؤسس 
الكويت احلديثة الش����يخ الراحل 
عبداهلل السالم الذي أسس للعالقات 

مع الڤاتيكان وأهدى عقارا لبناء 
كاتدرائية وكنيس����ة ومنح حرية 
العبادة للوافدين من مختلف بالد 
العالم. مشيدا مبا تقدمه الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا من أعمال 

اخلير ومساعدة املنكوبني بغض 
النظر عن انتماءاتكم الدينية الفتا 
الى ان خير دليل على ذلك ما تقدمه 
الكويت للشعب الفلسطيني رغم 
ما قام به املسؤولون الفلسطينيون 

من تأييد لالحتالل العراقي الغاشم 
للكويت.

واض���اف ان التس���امح الذي 
الكوي���ت يظهر جليا  تتمتع به 
في استضافتها لعدد من اجلرحى 

العراقيني في مستشفياتها وتقدمي 
الرعاية الصحية الكاملة لهم على 
الرغم ما قام به صدام حسني ضد 
الكويت وشعبها أثناء االحتالل.

كم����ا ذّك����ر الهاش����م مبظاهر 

)متين غوزال( السفير البابوي متوسطا الشيخ منر الصباح والسفير املغربي وبطرس غريب األب بطرس غريب متوسطا سفير الڤاتيكان والقس عمانويل غريب 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168


