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الذعرة الصفراء طيطوي أحمر الساق يسمى إرهيز متجمد احلدأة السوداء

الفريق عقب رفع العوامة املالحية رفع العوامة املالحية

»البيئة«: صقيع أوروبا أجبر الطيور على الهجرة
 إلى منطقة الشرق األوسط

أك���د رئيس قس���م احملميات 
العامة  الهيئ���ة  الطبيعي���ة في 
للبيئة يحيى الشهابي أمس ان 
تغير املناخ الذي جلب الصقيع 
والثلوج الى الق���ارة األوروبية 
أجب���ر أنواعا م���ن الطيور على 
الهجرة الى مناطق في الش���رق 

األوسط ومنها الكويت.
وقال الش���هابي ل� »كونا« ان 

التي  الثلجية  العواصف  موجة 
شهدتها الدول األوروبية أحدثت 
هجرة مذهلة غير طبيعية للطيور 
وخصوصا للجوارح كالصقور 

والعقبان والنسور.
وأضاف ان الطيور الصغيرة 
جدا كاملغ���ردات وطائر الطنان 
ب���ذل قصارى  ال���ى  اضط���رت 
جهدها للقيام برحالت ملسافات 

طويلة بحثا عن الدفء واملناخ 
املعتدل.

الطيور  وأوض���ح ان ه���ذه 
املهاجرة ستبحث عن موائل مؤقتة 
او محتملة ف���ي طريق هجرتها 
للتزود بالطعام الالزم هربا من 
املوت وبالتالي فان بعضها سيعبر 
سماء دولة الكويت وسيزيد ذلك 
من فرصة رصد أنواع جديدة لم 

ترص���د من قبل في البالد او في 
منطقة شبه اجلزيرة العربية.

وذك���ر ان علم���اء الطي���ور 
والباحث���ن تابع���وا ورصدوا 
الطيور اثناء هجرتها من أوروبا 
مرورا مبنطقة الشرق األوسط 
الى أفريقيا في اكثر من 70 دولة 
وخصوصا ان أعدادا كبيرة منها 
قد مت حتجيلها وتعقبها بواسطة 

األقم���ار الصناعية ضمن برامج 
ومشاريع علمية مشتركة.

الش���هابي املواطنن  ودع���ا 
واملقيمن في الكويت الى احملافظة 
املهاجرة  الطيور  على أس���راب 
وبيئاتها الطبيعية وتقدمي العون 
الالزم لها واستغالل هذه الفرصة 
لتصوير وتوثيق األنواع اجلديدة 

بدال من قتلها او تصويبها.

رفع فريق الغوص عوامة مالحية كبيرة هائمة بوزن 
3 أطنان من جون ساحل سوق شرق كانت تشكل خطورة 

على القوارب واليخوت.
وقال مسؤول العمليات بالفريق وليد الشطي ل� »كونا« 

أمس ان اعضاء الفريق ش����اهدوا جس����ما عائما كبيرا في 
س����احل سوق ش����رق »قد يكون احدى العالمات املالحية 
للسفن ويسبب خطورته على املالحة البحرية للقوارب 

واليخوت والسفن مت وضع خطة لرفعه وانتشاله«.

وبن الشطي انه مت االتفاق مع ادارة سوق شرق لتقدمي 
املساعدة بشأن رفع العوامة وفعال مت ربطها وسحبها الى 
خارج املاء، داعيا اصحاب القوارب والسفن الى ضرورة توخي 

احلذر من االجسام العائمة واالبالغ عنها خلطورتها.

بحث مشروع تطوير 
نظام براءات االختراع

عقد مجلس إدارة مكتب براءات 
االختراع بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية اجتماعه 
ال���� 21 أمس ملناقش���ة عدد من 
املوضوعات على رأسها مشروع 
تطوير نظام ب���راءات االختراع 

بدول املجلس.
وس���يناقش اجتماع مجلس 
ادارة ب���راءات االخت���راع بدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية ع���ددا من املوضوعات 
والتقارير واملذك���رات وأوراق 
العمل املقدمة من الدول االعضاء 
ومكت���ب ب���راءات االختراع كما 
سيتم اس���تعراض تقرير املدير 
العام الذي يوضح أنشطة املكتب 
واالحصائيات الرس���مية خالل 

الفترة املاضية.
ويبحث االجتم���اع موازنة 
املكتب للعام 2011 ومشروع جائزة 
املكتب لدعم االبتكار واالختراع 
وشؤون جلنة التظلمات والتعاون 
الدولية  مع املنظمات والهيئات 
والبح���ث في مش���روع مذكرة 
التفاه���م مع املنظم���ة العاملية 
للملكية الفكرية )بيو( كما سيطلع 
املجلس على آخر املس���تجدات 
املتعلقة مبسائل براءات االختراع 
على النطاق الداخلي واخلارجي 

من خالل التقارير املرفوعة.
وكان مديري ادارات ومكاتب 
براءات االختراعات بدول املجلس 
قد عقدوا اجتماعهم التنس���يقي 
الس���ادس أمس في مقر األمانة 
العامة للمجلس متهيدا الجتماع 
ادارة مكت���ب براءات  مجل���س 
االختراع ال� 21 الذي عقد أمس.

ومتت مناقشة عدد من البنود 
التي تركز في استعراضها ألهم 
مس���تجدات امللكية الفكرية في 
كل دولة من دول املجلس اضافة 
الى مكتب براءات االختراع كما 
بح���ث االجتماع مجاالت تعزيز 
التع���اون ب���ن ادارات ومكاتب 
براءات االختراع بدول املجلس 
وتب���ادل القوان���ن واألنظم���ة 
واللوائح واملطبوعات ووثائق 
البراءات وتبادل الدعوات حلضور 
املؤمترات والندوات وتنس���يق 
مواقف دول املجلس في احملافل 
الدولية حول املوضوعات ذات 

الصلة بامللكية الفكرية.

مراد: الموافقة على تسكين المديرين والمراقبين ورؤساء تبحث عن موائل مؤقتة خالل هجرتها
األقسام في قطاعي االتصاالت والدولية بـ »المواصالت«

فرج ناصر
أكد مدير إدارة الهي���اكل في وزارة املواصالت 
جواد مراد انه متت املوافقة على الهيكل التنظيمي 
لقطاع االتصاالت وقطاع الدولية لوزارة املواصالت 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية، حيث جار تس���كن 
رؤساء االقس���ام واملراقبن ومديري االدارات في 
القطاعن كمرحلة أولى فيما املرحلة الثانية سيتم 
الترشيح لألماكن الشاغرة من موظفي الوزارة ممن 
تنطبق عليهم شروط ديوان اخلدمة املدنية مثل 

الكفاءات واالقدمية.

وأضاف ان الوزارة س���تنتهي خالل ال� 6 أشهر 
املقبلة من سد الوظائف الشاغرة في كل قطاعات 
الوزارة املختلفة حتى يتسنى لهذه القطاعات القيام 
بأعمالها على ما يرام واجناز كل املشاريع املتأخرة. 
وقال ان ديوان اخلدمة املدنية قد وافق أخيرا على 
الهيكل التنظيم���ي للوزارة اجلديد واملكون من 9 
قطاعات هي قطاعات النقل وقطاع املالية وقطاع 
االدارية وقطاع نظم املعلوم���ات وقطاع الدولية 
وقطاع االتصاالت وقطاع اخلدمات احمللية وقطاع 

التخطيط.

فريق الغوص يرفع عوامة مالحية بوزن 3 أطنان  من جون سوق شرق


