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»التقدم العلمي« تدعو المؤسسات واألفراد 

للمشاركة بجائزة الكويت اإللكترونية
دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي املؤسسات 
احلكومية واخلاصة واملجتمع املدني واألفراد في 
البالد الى املشاركة في جائزة الكويت االلكترونية 
»الدورة الثالثة« التي تقام برعاية أميرية سامية 

قبل إغالق باب املشاركة في 17 اجلاري.
وقالت أمني عام اجلائزة م.منار احلشاش في 
تصريح صحافي ان الرعاية الس����امية من قبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد للجائزة 
منذ انطالقتها تأتي إميانا من س����موه بضرورة 
الدفع بعجلة التقدم التكنولوجي في الكويت قدما 
الى األمام ملواكبة تطورات العصر وحث الشباب 
الكويتي على زيادة احملتوى االلكتروني احمللي 

واالرتقاء مبستوى إنتاج هذا احملتوى.
وأضافت م.احلشاش ان هذا االهتمام يتجلى 

أيضا من خالل قيام سموه بتكرمي الفائزين في 
حفل توزي����ع اجلوائز للدورتني االولى والثانية 
ما كان له ابلغ األثر في حث الشباب على املزيد 

من العطاء واالجتهاد في هذا املجال.
وأوضحت ان اجلائزة تهدف الى إثراء احملتوى 
اإللكتروني احمللي حيث س����تقدم جوائز مالية 
للفائزين بهذا املج����ال تصل قيمتها الى 50 ألف 
دينار س����نويا فضال ع����ن هدفها في تش����جيع 
األفراد على بناء وتطوير اي مشروع إلكتروني 
مبحتواه احمللي وفق تصنيف����ات اجلائزة ال� 8 
)احلكوم����ة االلكترونية والترفي����ه االلكتروني 
والصح����ة االلكترونية والتج����ارة االلكترونية 
والتراث االلكتروني والتعليم االلكتروني والعلوم 

االلكترونية واالحتواء االلكتروني(.

احمللية او بتأثير األحوال اجلوية 
من الس����واحل االخرى احمليطة 
الفت����ا الى انه في حال رصد اي 
حال����ة تلوث يت����م تفعيل هذه 
اخلطة واستنفار جميع اجلهود 
لتطويقها ومعاجلة املشاكل التي 

ميكن ان تنتج عنها.
واكد انه في حال وصول هذه 
الس����واحل  الى  النفطية  البقع 
الكويتية سيتم تفعيل هذه اخلطة 
وإبالغ اجله����ات املعنية التخاذ 

اإلجراءات الالزمة ملواجهتها.
ولفت ك����رم الى ان����ه هناك 
اتفاقا ب����ني دول منطقة اخلليج 
يقضي بإبالغ املنظمة االقليمية 
حلماية البيئة البحرية ومركزها 
الكويت ومركز املساعدة للطوارئ 
البحرية عن أي  ف����ي  البحرية 
حادث تسرب نفطي أو مشكلة 
بحرية لديها لالستعداد ألي طارئ 
ومكافحة نتائجه، مش����يرا الى 
تعاون معظم الدول في السيطرة 
على حوادث مش����ابهة ميكن ان 

متتد على سواحل اخلليج.

التسرب، ولم يتسن احلصول 
على تعليق ف����وري من وزارة 
النفط، وقال صديقي ان الطقس 
ازالة  العاصف يعرقل جه����ود 

البقعة.
البيئة  إدارة  وق����ال مدي����ر 
البحري����ة ورص����د التلوث في 
الهيئ����ة العام����ة للبيئة حمزة 
كرم ان امكانية تأثر الس����واحل 
الكويتية بالبقع النفطية املتسربة 

على السواحل االيرانية موجودة 
حيث تعتبر املنطقة اخلليجية 
مشتركة واحتماالت التأثر بأي 
حادث في اي من املناطق واردة، 
ولفت الى ان حركة التيار البحري 
الرئيسي في اخلليج متتد صعودا 
من السواحل الشرقية االيرانية 
حتى ش����مال اخلليج نزوال الى 
السواحل القريبة ومنها الكويت، 
وعلى هذا األس����اس فإن حركة 
التيار حتكم مسيرة تلك البقع 
خصوصا في ظل األحوال اجلوية 
الذي  والرياح وارتفاع األمواج 
يعيق عملية مكافحة هذه البقع. 
ل�  ولفتت في تصري����ح خاص 
الكويت  »األنب����اء« الى خط����ة 
ملكافحة التلوث البحري بالزيت 
في احلاالت الطارئة والتي تضم 
20 جهة اعضاء في اللجنة اخلاصة 
بها من شركات نفطية وهيئات 
ومؤسسات رس����مية ووزارات 
عل����ى أمت اجلهوزي����ة ملواجهة 
حاالت التلوث البحري في حال 
حصولها سواء على السواحل 

دارين العلي ـ وكاالت
نقال عن وكالة مهر االيرانية 
شبه الرسمية ان االحد املاضي 
شهد كسرا في انبوب نفط ايراني 
تسبب في تسرب بقعة نفطية 
طولها 20 كيلومترا على ساحل 
اخلليج، وان سبب الكسر انفجار 
في االنبوب املت����آكل في مدينة 

ديلم في اقليم بوشهر.
وقال عامر صديقي املسؤول 
احمللي في هيئة البيئة االنفجار 
في االنبوب وما أعقبه من تسرب 
للنفط اخلام ادى الى تكون بقع 
نفطية كبيرة ف����ي البحر طول 
بعضه����ا 20 كيلومترا تبدأ عند 
الش����اطئ ومتتد 8 كيلومترات 

داخل البحر.
ومير م����ا يقرب من 40% من 
النفط العاملي املتداول عبر اخلليج 
وتسببت اعمال استخراج النفط 
والصراعات املسلحة في اخطار 

كبيرة على البيئة البحرية.
ولم يوض����ح التقرير مقدار 
النفط املتسرب او وقت حدوث 

كرم: حركة التيار وارتفاع األمواج يقدمان احتمال 
تأثر السواحل الكويتية بالتسرب النفطي في إيران

خطة الكويت لمكافحة التلوث البحري جاهزة لمواجهة أي حادث ومعالجة نتائجه

حمزة كرم

اميان احلميدان

د.اسماء الشبيلي

محمد العمر

أمانة األوقاف توقع 
بروتوكول تعاون علميًا 

مع جامعة زايد

العمر: إعالن المقبوالت 
بمركز إعداد الداعيات

صرحت األمني العام باالنابة 
ب� »األوق���اف« اميان احلميدان 
بأنه مت توقيع بروتوكول تعاون 
علمي بني االمانة وجامعة زايد 
برئاسة مدير اجلامعة د.سليمان 
اجلاسم، وبحضور كل من د.نصر 
عارف مدير معهد دراسات العالم 
االسالمي، وكواكب امللحم مدير 
الدراس���ات والعالق���ات  ادارة 
العامة  اخلارجي���ة باالمان���ة 

لالوقاف.
وقد أفادت احلميدان بأن هذا 
البروتوكول يهدف الى ترجمة 
اس���تراتيجية االمان���ة العامة 
لالوقاف في سعيها الرامي الى 
الوقف، وتفعيل  احياء س���نة 
دوره التنموي في مختلف بلدان 
العالم من خالل العمل في امليدان 
العلمي والثقافي، مشيرة الى ان 
البروتوكول يعد تتويجا  هذا 
للعمل املشترك املثمر والبناء في 
مجال البحث العلمي والدراسات 
االسالمية املتخصصة في مجال 
الوقف، وقد اشتمل البروتوكول 
على بنود تس���اهم في تفعيل 
التي من  وتطوي���ر االه���داف 
أجلها أنش���ئت االمانة ومعهد 
الدراسات االسالمية، موضحة 
ان البروتوكول سيبحث السبل 
القانونية إلنشاء  واالجراءات 
الكويت للدراس���ات  كرس���ي 
الوقفي���ة، إضافة الى دراس���ة 
اجراءات تقدمي منح دراس���ية 
لع���دد م���ن الطلب���ة املؤهلني 
للحصول على درجتي املاجستير 
والدكت���وراه في مجال الوقف، 
اضافة الى العديد من البرامج 
واالنشطة التي من شأنها البحث 

العلمي وتنوعه.

حنان عبدالمعبود
كشفت رئيس قس����م امراض اجلهاز العصبي في مستشفى 
ابن سينا ورئيس����ة اللجنة املنظمة ملؤمتر »اجلديد في الصداع 
وآالم الوجه« د.اسمهان الشبيلي عن ان عدد مراجعي مستشفى 
ابن س����ينا يبلغ اكثر من 7000 مراجع ش����هريا، مبينة ان %25 
منهم يعانون من الصداع بش����كل عام وبينت ان الصداع يعتبر 
من االمراض الواسعة االنتشار اكثر من مرض السكري والربو 
معا، مضيفة انه على مس����توى العالم يعاني منه ما يقارب %15 
من املرضى الذين يلجأون للعيادات واملستش����فيات في مرحلة 
ما من حياتهم وموضحة ان 90% من الرجال و98% من النس����اء 

يعانون من آالم الصداع.
وقالت الشبيلي في املؤمتر الصحافي الذي عقدته صباح امس 
في مستش����فى ابن س����ينا ان انطالق املؤمتر سيكون السبت 12 

اجلاري في فندق جي دبليو ماريوت الساعة التاسعة صباحا

أعلن مركز اع����داد الداعيات 
التابع لوزارة األوقاف والشؤون 
املقبوالت  االسالمية عن اسماء 
من الدفع����ة الثالثة 2011 � 2013 
الالتي اجتزن املقابالت الشخصية 

واختبارات القرآن الكرمي.
وخلصت النتائج الى تأهل 23 
مرشحة للدراسة في املركز وهن: 
أسماء سلمان خالد الصباح، أمل 
عبداحملسن احلبشي، إميان حسن 
العنزي، اميان صالح البناي، اميان 
علي العبدالهادي، جازي ناصر 
اخلميس، جمانة نبيل البصارة، 
جن���ان اس���ماعيل الفيلكاوي، 
جهاد عبداهلل الكندري، حبيبة 
سليمان الشطي، حنان اسماعيل 
الفيلكاوي، دول سلطان املري، 
رزان خالد الصليهم، سارة صالح 
السويدان، صيتة علي العجمي، 
عائش���ة عبدالرحمن س���لوم، 
فاطم���ة مس���اعد العبداجلادر، 
العدواني، موضي  لطيفة حمد 
نايف العتيبي، نسيبة سليمان 
الشطي، نورة خالد السعيد، هيا 
س���لمان الصباح، ووفاء نايف 

العتيبي.
م����ن جهتها قالت مس����اعدة 
مش����رف عام مركز إعداد الدعاة 
انها  هدى عبدالرحمن املطيري 
إذ تبارك للمنتسبات اجلدد فإنها 
توجه لهن في الوقت ذاته رسالة 
تتركز على أهمية احلرص على 
االستفادة الشاملة والكاملة لفترة 
الدراس����ة واالهتمام باألبحاث 
التي تتطلبه����ا املواد والتي بال 
ش����ك س����يكون لها أثرا عظيما 
في استكمال بناء شخصياتهم 

الدعوية التميزة.
وبينت املطيري أنه سيتم عقد 
لقاء تنويوي حتت رعاية كرمية 
من األم����ني العام لألمانة العامة 
لألوقاف مع بدء الفصل الدراسي 
لش����رح منهجية الدراسة وآلية 
املتابعة للمشاريع الدعوية التي 
تطلب منهن أثناء الدراسة وسيتم 
توجيه 1الدعوة لهن للحضور.

»الصحة« تشدد على إرفاق صورة البطاقة 
المدنية لمصاب إنفلونزا الخنازير

الشبيلي: 90% من الرجال
و98% من النساء يعانون آالم الصداع

»كان« تدشن أولى دوراتها المجانية للجمهور
تواصل حملة كان نشاطها في مجال التوعية 
ملرض السرطان حيث تقدم خدمة جديدة من نوعها 
مبناس���بة االحتفال باألعياد الوطنية فقد اعدت 
برنامجا لعقد دورات مجانية للسيدات فوق سن 
الثالثني والراغبات في تعلم الفحص الذاتي للثدي، 
يتم من خالل هذه الدورات زيادة وعي املتدربات 
ملرض س���رطان الثدي وتعليم املتدربات كيفية 

الفحص الذاتي للثدي بغرض االكتش���اف املبكر 
علما أن الدورة مقس���مة الى ج���زء نظري وآخر 
عملي باس���تخدام املجسمات ومن خالل طبيبات 
متخصصات كما س���يتم توزيع كتيبات خاصة 
مبرض سرطان الثدي وبعض النشرات التوعوية 
والهدايا الرمزية مبناس���بة االحتفاالت الوطنية 

وستبدأ أولى هذه الدورات االحد املقبل.

حنان عبدالمعبود
اص���درت وزارة الصح���ة تعميم���ا جدي���دا 
للمستشفيات واملرافق الصحية واملستوصفات 
انفلونزا  خاصا باملرض���ى املصابني بڤي���روس 
اخلنازير، شددت فيه على ضرورة ارفاق صورة 

عن البطاق���ة املدنية للمريض املصاب بانفلونزا 
اخلنازي���ر والذي يتم التأكد م���ن اصابته حيث 
ستقوم »الصحة« بعمل تطعيم للمخالطني للمريض 
وتقدمي اخلدمات العالجية لهم ومنعا النتش���ار 

االنفلونزا.

م.منار احلشاش

التعازي يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شقيقه املرحوم

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره

�شوف يتقبل

�شعيد بن �شهيل بن حماد املع�شني

�شـعـــادة ال�شـيـخ

�شامل بن �شهيل بن حماد املع�شني
�سفري �سلطنة عمان لدى دولة الكويت

والذي وافته املنية عن عمر يناهز )39( عامًا

اإثر نوبة قلبية

وذلك يف منزله الكائن مبنطقة م�شرف قطعة )5( �شارع )7( منزل )15(
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)سعود سالم(املستشار احلماد يفتتح املعرض 

الفالح: نشر قيم العدل واالعتدال والوسطية والتسامح بين الجميع

الحماد يفتتح معرض اإلصدارات الثالث

ليلى الشافعي
أكد وكيل وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية 
د.عادل الفالح ان الريادة واالبداع والوسطية والشراكة 
قيم أربعة ضمن اس����تراتيجية الوزارة التي حتث 
عليها، ومن هذا املنطلق ج����اء معرض االصدارات 
في نسخته الثالثة. وقال خالل افتتاح نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد معرض االصدارات الثالث في مسجد الدولة 
الكبير مساء اول من امس والذي شارك فيه سفراء 
دول اخلليج العربي وأعضاء السلك الديبلوماسي 

وعدد من الشخصيات االجتماعية والطيران املدني 
والهالل االحمر وجميع ادارات وزارة االوقاف والذي 
يستمر ملدة ثالثة أيام في الفترة الصباحية واملسائية، 
ان وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية دأبت على 
تنظيم معرض االصدارات من خالل قيم الش����راكة 
التي دفعت الوزارة للتعاون م����ع جميع الوزارات 
ومؤسسات املجتمع املدني والسفارات بهدف عرض 
االصدارات والكتب واملطبوعات لزيادة توعية أفراد 
املجتمع ومساهمة هذه املؤسسات املشاركة في نهضة 
وتطوير املجتمع، ولهذا يجب علينا توجيه الشكر 

لكل القائمني على هذا التنظيم املتميز.

بعض من مساعدات الهيئة للمتضررين ومتابعة من املسؤولني في الهيئة

سفير باكستان في الكويت: ممتنون
لمساعدات الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

أعرب السفير الباكس���تاني افتخار عزيز عن 
تقدير بالده وامتنان حكومته للدور الذي تقوم به 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية إلغاثة الشعب 
الباكستاني من جراء أعنف فيضانات اجتاحتها في 
الفترة األخيرة. وقال السفير عزيز في رسالة بعث 
بها للهيئة اخليرية ان تدفق املساعدات من املنظمات 
اخليرية الكويتية وفي مقدمتها الهيئة اخليرية من 

األعمال التي يقدرها الشعب الباكستاني، مثمنا 
البرامج واملشاريع التي نفذتها الهيئة في سياق 

حملة »الكويت معكم« إلغاثة باكستان.
يذكر ان الهيئة نظمت حملة ش���عبية واسعة 
جلمع التبرعات لتخفيف معاناة املنكوبني وأقامت 
العديد من املشاريع اخليرية التي استفادت منها 

شرائح باكستانية عديدة.


