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د.مساعد مندني

جانب من املخيم الذي دشنته »الهالل األحمر« بالتعاون مع الهيئة اخليرية

جائزة سالم العلي للمعلوماتية
تستعد لالحتفال بيوبيلها البرونزي 

»الهالل األحمر« و»الهيئة الخيرية« تدشنان 
مخيمًا في الرنكا لمتضرري فيضانات باكستان

يستعد القائمون على مسابقة جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية خالل االيام القليلة املقبلة 
لالحتفال باليوبيل البرونزي النطالق املسابقة للعام 
العاشر على التوالي لتس���تقطب من خاللها أميز 
مصمم���ي املواقع االلكترونية في الكويت والوطن 
العربي. وتعتبر هذه املس���ابقة األقوى من نوعها 
محليا وعربيا، حيث يرعاها صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بحض���وره الكرمي كل عام 
حلفل تكرمي الفائزين في اجلائزة التي تبلغ قيمة 

جوائزها مائة ألف دينار.
وينتظر مصممو املواقع االلكترونية في الوطن 
العربي املسابقة بش���كل دوري، حيث تساهم في 
تطوير القدرات البش���رية واملؤسس���ية في مجال 
الثقافة املعلوماتية وتنمية املجتمع على املستويني 
الوطني والعرب���ي، كما تتخذ اجلائ���زة منهجية 
واضحة في العمل عبر ثالثة مسارات رئيسية هي 
جوائز املعلوماتية والتنمية املعلوماتية واملعرفة 

املعلوماتية.
وتتميز املسابقة بكونها جهة غير ربحية وتسعى 
ال���ى إبراز وجه الكويت احلض���اري والثقافي من 
خالل الش���بكة العنكبوتية )االنترنت( كما تشمل 

اجلائزة باهتماماتها جميع القطاعات والفئات، إذ 
تخصص جوائز ألفضل موقع يختص ويدعم ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة إضافة ال���ى جوائز ألفضل 

املواقع التي تهتم بالبيئة.
وقام���ت جائزة س���مو الش���يخ س���الم العلي 
للمعلوماتية أخيرا بتوقي���ع اتفاقيات تعاون مع 
جمعيات املجتمع املدني تختص بفهرس املختصني 
بني اجلائزة وجمعيات املجتمع املدني ومنها اجلمعية 
التاريخية الكويتي���ة واجلمعية الكويتية لتقنية 
املعلومات واجلمعية الكيميائية الكويتية وجمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية وجمعية املعلمني 
الكويتية وجمعية املهندسني الكويتية واجلمعية 

االقتصادية الكويتية.
ويهدف الفهرس الى االس���هام في اثراء موارد 
املعرف���ة في الوطن العربي وإنش���اء بنية حتتية 
للمعلومات قادرة على احتواء املختصني واخلبراء 
العرب وجمع خبراتهم والتعريف بها وتصنيفها 
وعرضها ومتكني الباحثني من الوصول الى خبراء 
املعلوماتية والرقمية واملجاالت العلمية املختلفة 
ومساعدة املختصني على التواصل فيما بينهم وتيسير 

احلصول على املوارد البشرية املتخصصة.

دشنت جمعية الهالل االحمر الكويتي بالتعاون 
مع الهيئ���ة اخليرية االس���المية العاملية، مخيم 
الرنكا في منطقة الرنكا الباكستانية وذلك اليواء 
املتضررين من الفيضانات والذين يبلغ عددهم 

نحو 450 عائلة.
واكد سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي ان 
مخيم الرنكا يعد امتدادا للمس���اعدات الكويتية 
للمتضررين في باكس���تان، مؤكدا دعم الكويت 

لالشقاء في باكستان.

وقال ان االسر املتضررة في املخيم تلقت املواد 
الغذائية كما مت عمل عيادة طبية لعالج املرضى 
مشيرا الى ان املسؤولني في الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية بذلوا جهودا كبيرة ملساعدة املتضررين 

في املخيم بتوفير جميع احتياجاتهم.
واكد ان الكويت اخذت على عاتقها تقدمي اوجه 
كثيرة من الدعم للش���عب الباكستاني املتضرر 
من الفيضانات التي حلقت بالبالد وشلت احلياة 

الطبيعية فيها منذ الساعات االولى للفيضان.

»األبحاث«: مشروع إكثار النباتات 
يستهدف تقييم مالءمتها محليًا

»الجغرافية« تنظم محاضرة ثقافية حول 
الكوارث الطبيعية وفيضانات باكستان

أكد معهد الكويت لالبحاث العلمية ان مشروع »توحيد طرق االكثار 
لعدد من النباتات احمللية املختارة وتقييم ادائها حتت الظروف البيئية 
املدنية« يهدف الى تقييم مالءمة النباتات احمللية للنمو حتت الظروف 
املناخية الس����ائدة في البالد. وقالت الباحثة العلمية في املعهد ماجدة 
س����ليمان ل� »كونا« اليوم ان املشروع يهدف ايضا الى تنظيم وتوحيد 
طرق االكثار من عدد النباتات احمللية ومعرفة ادائها حتت انظمة الري 
وحتدي����د متطلباتها واحملافظ����ة على قيمتها اجلمالي����ة وتقييم ادائها 
احلقلي بغرض التوسع في الزراعة لتطوير مشاريع التخضير. واشارت 
س����ليمان الى انواع النباتات احمللية الثمانية التي مت التركيز عليها في 
املشروع وهي اللبانة والعنصيل واخلزامى والعوسج والغردق والقرظ 
واحلرمل والعرفج، مبينة انه مت اختيار هذه النباتات ملنظرها اجلمالي 
ولون ازهارها وقدرتها على التفاعل مع االنواع النباتية املستخدمة في 

مشاريع التخضير التجميلي.

تقيم اجلمعية اجلغرافية الكويتية غدا الثالثاء محاضرة ثقافية حول 
الكوارث الطبيعية واالحداث االخيرة في جمهورية باكستان االسالمية، وذلك 
في اطار املوس���م الثقافي السنوي للجمعية. وذكر رئيس اللجنة الثقافية 
والعلمية باجلمعية س���الم السالم في تصريح صحافي امس ان احملاضرة 
التي ستعقد الساعة 6 مساء سيحاضر فيها كل من رئيس قسم اجلغرافيا 
بجامعة الكويت د.عبداهلل الكندري ود.علي الدوس���ري من معهد الكويت 

لالبحاث العلمية الى جانب ممثل عن السفارة الباكستانية في الكويت.

الرابطة دعت الستثمار عاصفة ياسر حبيب وأكدت أهمية الحسم المبكر ألي فتنة

»علماء الشريعة« في »التعاون«: 5 توصيات لوأد
أي فتنة طائفية سريعًا قبل أن يحقق أصحابها أغراضهم

ليلى الشافعي
أكدت رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي اهمية االس���تفادة من العاصفة التي أثارها 
املدعو الهارب ياسر حبيب، وذلك باالسراع في معاجلة 
بوادر اي فتنة، خاصة ما يتعلق بالفضائيات، حيث ان 
احلسم املبكر ملظاهر الفتنة يفوت الفرصة على مسببيها 
في حتقيق اغراضهم. وشددت الرابطة في بيان لها على 
ضرورة تعزيز مناهجنا الدراسية بحب النبي وآله، 
والتأكيد على الوحدة الوطنية بني السّنة والشيعة، 
الفتة الى ضرورة انشاء مجلس أعلى خليجي شعبي 
من وجهاء وفقهاء الس���نة ومراجع الشيعة ملعاجلة 

مثل هذه االمور، وفيما يلي نص البيان:
بعد أن هدأت العاصفة التي أثارها املدعو ياس���ر 
حبيب وأخذ جزاءه املناس���ب، ت���رى الرابطة أهمية 

االشارة الى اس���تثمار احلدث وأمثاله لئال يتكرر في 
محيط دول مجلس التع���اون اخلليجي، فقد دل هذا 

احلدث على أمور مهمة منها:
أوال: ضرورة تعزيز مناهجنا اخلليجية مبفاهيم 
حب النب���ي ژ وآله، وعدم الفصل بني حبه صلوات 
اهلل وسالمه عليه وحب آله وأزواجه أمهات املؤمنني 

وصحابته الكرام.
ثانيا: ان املواطنني اخلليجيني من الشيعة مبراجعهم 
املعتبرة يقفون مع الس���نة ف���ي احلفاظ على وحدة 
املجتمعات اخلليجية ورد مثل هذه االقوال الش���اذة 
التي تسبب الفتنة والفرقة، وال تفيد اال االعداء، وان 

الوحدة الوطنية مطلب اجلميع.
ثالثا: أهمية وضرورة انشاء مجلس أعلى � أو نحوه 
� خليجي شعبي موحد يتكون من وجهاء وفقهاء من 

الس���نة ومراجع معتبرة معتمدة من الشيعة مهمته 
املبادرة الى التداعي ملعاجلة مثل هذه االقوال واالحداث 
املفرقة لالمة، ويك���ون للمجلس نظام محدد وقراره 

القول الفصل في هذه االحداث.
رابعا: أهمية البرملانات ومجالس الشورى في اعتبارها 
مرجعيات سياسية تعبر عن نبض شعوب املنطقة، 
وتقوم بدور استيعاب االحداث وتهدئة مشاعر الناس 
وحتديد سقف حتركاتهم حفاظا على الوحدة الوطنية، 

وسالمة اجلبهة الداخلية من دخالء الفتنة.
خامسا: ان االسراع في املعاجلة والتصدي لبوادر 
الفنت عبر وسائل االعالم وبخاصة الفضائيات يعجل 
بوأد الفنت في مهدها، وان احلس���م السياس���ي املبكر 
ملظاهر الفنت يف���وت على اصحابها حتقيق اغراضهم 

السيئة.

أشاد بدور وزير الشؤون ووكيل »الداخلية« في التعاون في »الجمعية«

مندني: حملة »هم أهلنا« لجمعية التكافل 
توجت باإلفراج عن 120 سجيناً

ف���وزان مندني وقاموا  التكافل 
باالفراج عن املوقوفني في هذه 

االيام املباركة..
كم���ا وجه د.مندني الش���كر 
ل���وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعم���ل وعلى رأس���ها الوزير 
د.محمد العفاس���ي الذي يس���ر 
على اجلمعيات اخليرية اعمالها 
وفتح لها ابواب التبرع س���واء 
عن طري���ق النقدي أو الكنت أو 
االستقطاع الشهري وغيرها من 
خالل وصوالت الش���ؤون حتى 
تس���تفيد اجلمعي���ات اخليرية 
واملبرات من هذا الشهر الفضيل 
بزكوات وصدقات احملس���نني، 
وأشاد بالدور الكبير لوكيل وزارة 
الداخلية وال���ذي أعاد التعاون 
مع جمعي���ة التكافل عن طريق 
الذي يخدم  الصندوق املشترك 
الس���جناء واملوقوفني وحاالت 
الضبط واالحضار. داعيا من يريد 
املساهمة في اعمال اجلمعية الى 
االتصال على اخلطوط الساخنة: 
أو   94064061 أو   94064060

.24834414

وهم وزارة العدل ممثلة في االدارة 
العام���ة للتنفيذ وعلى رأس���ها 
املستشار علي الضبيبي الذي أبلى 
بالء حسنا في مساعدة السجناء 
وحفظ حقوق الدائنني بإرشاداته 
للسادة املستشارين في احملافظات 
والذين لم يتوانوا في مساعدة 
اجلمعية حتى في العطل الرسمية 
وعطلة العيد الذي توجه خاللها 
رئيس تنفيذ اجلهراء املستشار 
جاسم الراشد مع مندوب جمعية 

كشف رئيس جمعية التكافل 
د.مساعد مندني عن انتهاء حملة 
فرحة رمضان التي جاءت خالل 
الفترة من 2010/6/15 حتى نهاية 
ش���هر س���بتمبر املاضي حتت 
أهلن���ا« باالفراج  عنوان »ه���م 
عن 120 س���جينا بتكلفة بلغت 
78.040 دين���ارا، ورفع الضبط 
واالحض���ار عن 95 امرأة مببلغ 
87.698 دينارا ومساعدة 199 أسرة 
من أسر السجناء مببلغ 26.270 
دينارا هذا الى جانب مساعدة 33 
حالة انسانية مببلغ 15.831 دينارا 
لتصل التكلفة االجمالية لفرحة 
رمضان هذا الع���ام ل� 208.207 
دنانير، ووجه د.مندني الشكر 
للمتبرعني الكرام الذين ساهموا 
مع اجلمعية في فرحة رمضان، 
مؤك���دا ان جناحهم جاء نتيجة 
تضاف���ر اجلهود م���ع اجلهات 
املشاركة وخص بذلك بيت الزكاة 
وبيت التمويل الكويتي وبعض 
الشركات الوطنية، وكذلك اجلهات 
املشاركة في الصندوق والتي لها 
صلة مباشرة بأعمال اجلمعية 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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لعالناتــكم في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب


