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الغزالي حاضر 

في جامعة نايف حول 
جهود مكافحة الفساد

أسامة دياب
 بدعوة م���ن جامعة ناي���ف العربية للعلوم 
األمنية شارك رئيس جمعية الشفافية الكويتية 
صالح الغزالي في احللقة العلمية التي نظمتها 
حول »األس���اليب احلديثة في مكافحة الفساد« 
حيث ش���ارك في تل���ك احللقة الت���ي نظمتها 

اجلامع���ة املتخصصة ف���ي الدراس���ات العليا 
 للماجستير والدكتوراه 100 مشارك من وزارات 
الداخلية والنيابات العامة والسلطات القضائية 
 في الدول العربية، وكان���ت محاضرة الغزالي 
بعن���وان »اجلهود الدولي���ة والعربية ملكافحة 

الفساد«.

البطاريق األفريقية تحتفل بعام جديد في المركز 
العلمي بدعم من »إكسون موبيل الكويت«

رفع حطام 38 سفينة و10 أطنان من الشباك 
التالفة في حملة تنظيف ساحل عشيرج

متكن أفراد احلملة البيئية الكبرى لتنظيف س���احل عش���يرج 
ش���مالي البالد التي تواصل أعمالها لليوم الرابع على التوالي من 
رفع حطام 38 س���فينة غارقة و10 اطنان من شباك الصيد التالفة 

ومخلفات أخرى.
وقال مسؤول البرامج البيئية في فريق الغوص الكويتي محمود 
اش���كناني ل� »كونا« ان احلملة تتطلع الى تنظيف هذا الساحل من 
شباك الصيد التالفة ورفع حطام السفن واملخلفات احلديدية وتضم 
فريق االزالة التابع ملجلس الوزراء وفريق الغوص الكويتي وبلدية 
الكوي���ت واالدارة العامة خلفر الس���واحل والذين متكنوا من رفع 
حطام 38 سفينة غارقة في هذا الساحل ورفع عشرة أطنان تقريبا 
من ش���باك الصيد التالفة ومخلفات أخرى ضارة بالبيئة البحرية 

ومشوهة للساحل.
وأضاف اشكناني ان احلملة اطلقت استنادا الى ضرورة تنظيف 
الساحل من هذه املخلفات الضارة التي تسبب تلوثا للبيئة البحرية، 

مبينا أن األجزاء اخلش���بية الكبيرة التي تنفصل عن هذه السفن 
احملطمة وتبقى طافية على سطح املاء وتنجرف مع التيارات البحرية 

نحو عرض البحر تشكل خطرا حقيقيا على املالحة.
وذكر ان رسو هذه الس���فن واحلطام على الساحل ملدة طويلة 
»يؤدي الى تغير تضاريس الس���احل وترسب الرمال بصورة غير 
منتظمة، فضال عن تكون الوحل والطمي في املناطق احملاذية لها، 

كما تصبح مرتعا النتشار القوارض واحلشرات«.
وكش���ف ان خطة العمل في املرحلة املقبلة س���تركز على رفع 
املخلفات من عمق االمتداد الساحلي الى أقصى موقع تنحسر عنه 
املاء والتي تصل الى 900 متر »مس���تغلني بذلك انحسار ماء البحر 
صباحا في األيام املقبلة وتليها في اخلطة مرحلة الغوص في القناة 
املالحية النتشال السفن الغارقة واحلطام واملخلفات من قاع القناة 
التي تعيق املالحة فيها وسيتم استخدام تقنيات )احلقائق( الهوائية 

والرافعات اآللية في ذلك«.

حتتفل البطاريق األفريقية املعروضة في املركز العلمي ببدء عامها 
الثاني في الكويت مع دعم من ش����ركة اكسون موبيل الكويت احملدودة 
لالستكشاف واالنتاج للعام الثاني ايضا، وقد استضاف املركز العلمي 
نزالءه البطاريق العام املاضي إلثراء عالم الكائنات احليوانية والطبيعية 

التي يعرضها املركز للكويت.
وتبرعت اكسون موبيل الكويت مببلغ مالي ملساعدة املركز العلمي 
على تلبية احتياجات احلياة الطبيعية للبطاريق ودعم االهداف التثقيفية 
والعلمي����ة التي تخدم التقدم العلمي في الكويت وزيادة املعرفة العامة 
بالطبيعة العاملية. واعلنت ش����ركة اكسون موبيل الكويت عن تبرعها 
خالل زيارة قام بها رئيس العمليات األولية االبسترمي إلكسون موبيل 
العاملية روب فرانكلن الى املركز العلمي ضمن جولته في الكويت ورئيس 
شركة إكس����ون موبيل الكويت جون هوهوليك ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للمركز العلمي م.مجبل املطوع. وقال م.مجبل املطوع: 
يسرنا جدا ان تواصل شركة اكسون موبيل دعمها لرؤية املركز العلمي 
في املس����اهمة للثقافة العلمية في الكويت من خالل اس����تضافة عوالم 
طبيعية من جميع انحاء العالم، ويواصل حوض البطاريق لقاء اهتمام 
وايجابية زوار املركز من كبار وصغ����ار، علماء وهواة، هذه البطاريق 
األفريقية األصل ليس����ت فقط استعراضا طبيعيا بل ايضا عالم بأكمله 
يفي����د ويلهم اجلميع. وقد مت افتتاح حوض البطاريق في يوليو 2009 
في املركز العلمي ويضم ثمانية من البطاريق األفريقية في حوض صمم 
خصيصا لنسخ احمليط الطبيعي التي تعيش فيها مثل هذه البطاريق، 
حيث تصل حرارة احلوض الى 22 درجة مئوية قريبة من حرارة بيئتها 
ف����ي جنوب افريقيا. وتضم البطاريق أربعة ذكور واربع إناث، تتراوح 
أعمارها بني ثالثة وأربعة اعوام فيما يتراوح طولها بني 60 و70 سنتيمترا، 

م.مجبل املطوع وروب فرانكلن وجون هوهوليك مع مجسم للبطريقويصل وزن البطريق الواحد الى 3.5 كيلوغرامات.

سفن تالفة رفع الشباك العالقة

برنامج إعادة الهيكلة 
يكّرم أصحاب 

المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

اع����ادة هيكلة  كّرم برنامج 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة املواطن����ني العاملني في 
القط����اع اخلاص م����ن اصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

ضمن برنامج »التحدي«.
وق����ال امني ع����ام البرنامج 
د.ولي����د الوهي����ب ان البرنامج 
يدعم ويحتضن عددا من شباب 
الكوي����ت الذين قام����وا باتخاذ 
قرارات التحدي في التوجه للعمل 
بالقطاع اخلاص وقبلوا التحدي 
بعزم واصرار من خالل إنشاء 
مش����اريع صغيرة ومتوسطة 
وقاموا بأعمال مهنية وحرفية 
تساهم في دعم االقتصاد الكويتي 
الروتينية  بعيدا عن األعم����ال 
واالدارية في اجلهات احلكومية. 
وأضاف د.الوهيب مخاطبا هؤالء 
الشباب »انني فخور باجنازاتكم 
وحرصت على مقابلتكم بنفسي 
للدور الفاعل الذي تقومون به 
أوال ولقناعاتكم بالتوجه للعمل 
بالقطاع اخلاص وحتقيق أهداف 

البرنامج في هذا التوجه«.
وش����كر د.الوهيب املكرمني 
عل����ى جهوده����م واخالصه����م 
في مش����اريعهم واعمالهم التي 
يعملون ويج����دون بها لرفعة 
الكوي����ت ولتنمي����ة االقتصاد 
والسعي لتحقيق الرغبة السامية 
لصاحب الس����مو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
من جهته، اشاد عادل الداود 
وهو اح����د املكرمني حيث يقوم 
بتنفي����ذ مؤسس����ة للخدم����ات 
االعالمية واالعالنية مبا يقدمه 
برنام����ج إعادة الهيكلة من دعم 
مادي ورعاية ودعم وتش����جيع 
جلمي����ع العاملني ف����ي القطاع 
اخل����اص أو الراغب����ني في ذلك 
التدريبية  ال����دورات  من خالل 

املختلفة.


