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 حصلت الكويت على ٤ جوائز 
للمحتـــوى االلكترونـــي ضمن 
العربيـــة للمحتوى  «اجلائـــزة 
االلكترونـــي ٢٠١١» من اصل ٢٠ 
جائزة تنافســـت عليهـــا الدول 
العربية في العاصمة البحرينية 

املنامة.
  وســـلم نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيس اللجنـــة العليا 
لتقنية املعلومـــات واالتصاالت 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
اجلوائز الصحاب املواقع الفائزة 

في املسابقة.
العلوم بجامعة    وفازت كلية 
الكويت بجائـــزة افضل محتوى 
ملوقع الكتروني باسم «مركز علوم 
النانو ســـكوب» في فئة العلوم 
االلكترونية والتكنولوجيا للجائزة 
العربية، بينما فاز صاحب موقع 
«رعايتك من بيتك» الذي يشرف 
عليه متطوعون اطباء من وزارة 
الصحة لرعاية مرضى السكري 
بأفضـــل موقع فـــي فئة الصحة 

االلكترونية والبيئة.
  كمـــا فاز املوقـــع االلكتروني 
«حجـــي» بجائـــزة افضل موقع 
فـــي فئـــة الثقافـــة االلكترونية 
والتراث الذي يهدف الى احلفاظ 
علـــى اللهجة الكويتية، فيما فاز 
املشروع االلكتروني «حياك» الذي 
الهواتف  يستخدم في تطبيقات 
الذكية في فئة الترفية االلكتروني 

وااللعاب.
  وقال املدير العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات عبداللطيف 

 طالب عدد مـــن املتخصصني 
القانـــون بضـــرورة وجود  في 
تشـــريعات جديـــدة ملواجهـــة 
اجلرائم االلكترونيـــة، مؤكدين 
وجود صعوبات تواجه مالحقة 
تلك اجلرائم املتزايدة، خاصة أن 
التشريعات املوجودة واخلاصة 
باجلرائم االلكترونية يشـــوبها 
القصور وال تواكب التطور السريع 

لتلك اجلرائم.
  جاء ذلك خـــالل ختام احتاد 
احملامني لسلسلة دوراته التدريبية 
للموسم الثقافي ٢٠١١/٢٠١٠ الرامية 
لنشر الثقافة القانونية في املجتمع 
والتي اشتملت على عدة دورات 
كان آخرها الدورة التي اختتمت 
مســـاء أول من أمـــس بحضور 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
وحضـــور عدد كبير من املهتمني 
القانوني، وجاءت حتت  بالشأن 
عنوان «املالحقة اجلنائية للجرائم 
االلكترونيـــة» وحاضـــر بها كل 
من املستشـــار د.هشام الرفاعي 
رئيس محكمة بجمهورية مصر 
العربية، واخلبيرة االلكترونية 
م.منـــار احلشـــاش، واحملامـــي 
أمام الدســـتورية والتمييز علي 
الرشـــيدي، وكانت عريفة حفل 
اخلتام املذيعة غادة يوسف. وقد 
حتدث املستشار د.هشام الرفاعي 
عن الصعوبـــات القانونية التي 

املريض والطبيب عبر االنترنت 
وتقدمي االستشارة املجانية لهم في 

جميع االختصاصات الطبية.
  من ناحيته، وجه عضو فريق 
موقع رعايتك شـــكره الى شركة 
البترول الوطنية الكويتية لدورها 
الكبير في دعمه من خالل العمل 
كمستشار معلوماتي للمشروع 
الذي انطلق في اسبوع االنترنت 

اخلليجي الثاني ٢٠٠٩.
  وقال ان املوقع زاره أكثر من ٥٠ 
ألف زائر كما يوجد قرابة ٢٠٠ ملف 
ملرضى السكري ويهدف املشروع 
الى اســـتخدام احـــدث التقنيات 
املعلوماتية للتواصل مع املرضى، 
مضيفا ان ما مييز املشروع مواده 

العلمية الدقيقة.
  واعرب عن فخره وســـعادته 
لفوز املشروع عربيا بعد تقييمه 
من قبل اللجنة التحكيمية العليا 
ملنظمة القمة العاملية للمعلوماتية 
التابعة لـــالمم املتحدة في هونغ 
كونـــغ في ابريـــل املاضي ضمن 
مشـــاريع عاملية اخرى في مجال 
الصحة والبيئة. من ناحيته، قال 
مدير املركز العلمي للنانو سكوب 
الكويت  العلـــوم بجامعة  بكلية 
د.عبداملجيد سفر ان مشروع مركز 
«علوم النانو سكوب» موقع فعال 
للطلبة الستخدام امليكروسكوب 
عن طريق البعد من خالل االنترنت 
ومنها يتمكنون من احلصول على 
النتائج من اي موقع وليس في 

املختبر فقط.
 ٭  المنامة ـ «كونا»: 

التي حتدد ماهية األعمال املادية 
املكونة للجرمية االلكترونية أو من 
حيث وضع النصوص القانونية 
املنظمة لقواعد اإلثبات اجلنائي 
في اجلرائم االلكترونية، فضال عن 
قصور التعاون الدولي في مجال 
مكافحة اجلرمية االلكترونية إذ لم 
ترق االتفاقيات الدولية في مجال 
مكافحة اجلرمية االلكترونية إلى 
املستوى املطلوب وذلك بالنظر 
إلقليمية بعـــض االتفاقيات مثل 
االتفاقية األوروبية ملكافحة جرائم 
االنترنت أو بالنظر لعدم شمول 
لـــكل اجلرائم  بعض االتفاقيات 
التي ميكن أن يطلق عليها جرائم 

الكترونية.
  من جانبه قـــال احملامي أمام 
«الدســـتورية» و«التمييز» علي 
العربية  القوانني  إن  الرشـــيدي 
وكذلك معظم آراء الفقهاء العرب 
تفرق فـــي مجال حتديد العقوبة 
بالنسبة للجرائم االلكترونية بني 
الباعث على ارتكابها وبني العقوبة 
التي يجب أن يعاقب بها من يخل 
بأمن النظام االلكتروني، فبعض 
الفقهاء يرى تخفيفها بالنسبة ملن 
يخترق النظام بهدف حتدي الذات 
وإثبات قدراته الشخصية، وبني 
آخر يختـــرق النظام االلكتروني 

بقصد ارتكاب جرمية.
 ٭  أسامة دياب

التطوير.
  من جانبهـــم، اهدى الفائزون 
هذه اجلوائز الى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد 
والى الشعب الكويتي، مؤكدين ان 
اجلائزة لها مكانة مهمة في املجتمع 
التكنولوجي، ألنها خاضعة حتت 
اشراف منظمة «غايد» التابعة لالمم 

املتحدة.
  وقال د.عبداحملسن الشمري 
صاحـــب مشـــروع «رعايتك من 
ان املوقع  بيتـــك» االلكترونـــي 
تفاعلي، ألنه يسمح باالتصال بني 

اجلرائـــم التقليديـــة التي تكون 
فيها شـــبكة االنترنت مجرد أداة 
كجرائم غسيل األموال والنصب 
والسرقة عن طريق االنترنت. وبني 
د.الرفاعي ان من الصعوبات التي 
تواجه مالحقة اجلرائم االلكترونية 
وجود قصور في التشريعات ال 
يلبـــي مواكبة التطور الســـريع 
للجرائم االلكترونية ســـواء من 
التجرمي  حيث وضع نصـــوص 

السريع الذي حضر حفل التوزيع 
لـ «كونا» ان حتقيق الكويت اربع 
جوائز مبشاركة جهات حكومية 
وافرد يعتبر اجنازا كبيرا يعكس 
مقدار التطور التكنولوجي الذي 

تتعامل به الكويت.
  واعـــرب عن ســـعادته بفوز 
العدد من اجلوائز،  الكويت بهذا 
خصوصا انها تقاسمتها بالتساوي 
مـــع البحرين واالمـــارات بينما 
توزعت باقي اجلوائز بني الدول 
العربية االخرى، مؤكدا على تقدمي 
اجلهـــاز الدعم الكامـــل للجهات 
واالفـــراد من اجل حتقيق عملية 

تواجه املالحقة اجلنائية ملرتكبي 
اجلرائم االلكترونية ومنها عدم 
وجود مفهوم قانوني دولي مشترك 
لتعريف اجلرميـــة االلكترونية، 
مؤكدا على ضرورة وجوب التفرقة 
بني نوعني من اجلرائم االلكترونية 
مثل اجلرائم التي تقع على مواقع 
شبكة االنترنت بشـــكل مباشر 
كالدخول غير املشروع للمواقع 
والعبث بالبيانات أو إتالفها، مثل 

 الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وم.منار احلشاش يتوسطان الفائزين باجلوائز 

 جانب من تكرمي بعض املشاركني 

 خالل ختام احتاد احملامني لسلسلة دوراته التدريبية للموسم ٢٠١١/٢٠١٠

 الكويت حصدت ٤ جوائز ضمن اجلائزة العربية للمحتوى اإللكتروني

 مطالبات بتشريعات جديدة ملواجهة اجلرائم اإللكترونية

 دعا املهندسون الكويتيون إلى ضرورة تفعيل 
دورهم في خطة التنمية التي تعكف السلطتان 
التشريعية والتنفيذية على تنفيذها والعمل على 
قياس مدى فاعلية هذه اخلطة وتلبيتها لطموحات 
الكويت، مضيفني ان املجتمع املدني مبؤسساته 
الفنية واملهنيــــة يجب أن يأخذ دورا أكبر بعيدا 
عن التجاذبات والصراعات السياســــية. واتخذ 
املؤمتر السنوي العام للجان العاملة في اجلمعية 
الذي عقد مســــاء أمس األول مبقر اجلمعية عددا 
من القرارات منها حتويل جلنة املهندســــات إلى 
رابطة مهندســــات الكويت، مبا يتماشى والدور 
امللحوظ للمهندســــات الكويتيات على الساحة 
العاملية، كما أقر الهيكل التنظيمي للجان وإنشاء 
جلنة ملهندسي «التطبيقي». وأعلن املؤمتر عن 
مسابقة سنوية داخلية لكل الفرق واللجان يتم 
من خاللها وفي نهاية العام منح عدد من اجلوائز 
للجنة املميزة والرئيس املميز وأفضل مشروع من 
خالل معايير تضعها جلنة من قيادات اجلمعية 
السابقة وعدد من املهندسني املخضرمني في العمل 
الهندسي التطوعي. افتتح املؤمتر رئيس اجلمعية 
م.حسام اخلرافي بالتأكيد على أن اللجان هي أساس 
العمل التطوعي في اجلمعية وسماها بـ «مكائن 
اجلمعية»، وأن مهمة مجلس اإلدارة خدمة هذه 
اللجان ودعمها لتنفيذ مشاريعها املتضمنة في 
استراتيجية اجلمعية، مشيرا إلى تنفيذ عدد من 
املراحل املتضمنة في هذه اإلستراتيجية. وأضاف 
اخلرافي ان جمعية املهندسني متثل منوذجا يحتذى 
في تكريس الوحدة الوطنية املتمثلة في متثيل 
املهندسني لكل أطياف املجتمع الكويتي على أساس 
مهني، مشيرا إلى تكاتف املهندسني وتعاضدهم 

من خالل التزامهم مبشاريعهم التطوعية املهنية 
في اجلمعية، وأن هذه الوحدة الهندســــية كانت 
داعما رئيسيا للنجاحات التي حققها املهندسون 
واملهندسات وأوصلت املهندس الكويتي إلى العاملية 
بعد أن تبوأ صدارة العمل الهندســــي التطوعي 
عربيا وإقليميا. ومن جهته عدد نائب املدير العام 
للجمعية م.أحمد السميري في قائمة وزعت على 
احلضور املشاريع التي ستعكف إدارة اجلمعية على 
تنفيذها خالل العام اجلديد وتتضمن ٢٦ مشروعا 
رئيسيا ســــتعكف مع اللجان على تنفيذها هي: 
الكود الهندسي الكويتي، انشاء اكادميية املهندس 
احملترف، مؤمتر التحكيم، املشــــاركة في مؤمتر 
االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية بجنيڤ، القيام 
برحلة إلى فلســــطني، مؤمتر ومعرض اإلسكان، 
مؤمتر التنمية، مؤمتر إدارة املشــــاريع، مؤمتر 
اخلليج للهندسة الطبية، مؤمتر بيئي، معرض 
الهندسية، دليل االحترافية  اإلبداعات واحللول 
في جميع التخصصــــات، مركز اعتماد اجلودة، 
مركز اعتماد املعــــدات الكهربائية التابع ملنظمة 
الكهربائيــــني العاملية، إعداد برنامج املهندســــة 
القيادية، تطوير استغالل مباني ومرافق اجلمعية، 
تقدمي االستشارات واحللول البيئية، إنشاء مركز 
إدارة الطوارئ الطبيعية والطوارئ، إنشاء فرع 
ملنظمة «مهندســــني بال حــــدود»، قاعدة بيانات 
إلدارة املعرفة الهندسية، توسيع قاعدة التعاون 
واالتفاقيات مع اجلهات الهندسية إقليميا ودوليا، 
املهندســــني واملهندسات،  املركز الصيفي ألبناء 
واملزيد من االمتيازات مثل احلصول على تأشيرة 
دخول لكل دول العالم، انشطة اجتماعية تقام في 

مواسمها كشهر رمضان املبارك واألعياد. 

 حسني اخلرافي متوسطا عددا من أعضاء املؤمتر 

 مؤمتر «املهندسني»: اعتماد ٢٦ مشروعًا 
وإنشاء جلان جديدة ورابطة للمهندسات 

 الكويت حازت ثقة اجلمعية العمومية لرئاسة 
املنظمة العاملية جلمعيات التدريب

 اشار رئيس املنظمة العاملية جلمعيات التدريب 
والتطوير د.جمال الدعيج الى أن وفدا كويتيا 
ميثل منتدى التطوير الوظيفي اخلليجي وجهات 
اخرى قد شارك في املؤمتر السنوي للمنظمة، 
وقـــد حازت الكويت ثقـــة اجلمعية العمومية 
للمنظمة بعد ترشيحها للرئاسة من قبل الهيئة 
التنفيذية، وقد بارك املؤمتر هذا االختيار ومت 
تسلم الرئاسة رسميا من قبل الرئاسة السابقة 
في پولندا، وأثنى الدعيـــج على دعم الزمالء 
من دول مجلس التعاونو املســـاهمة الكبيرة 
فـــي اتخاذ القرار املذكور، الفتا الى ان الكويت 
وفق ذلك ســـتحظى باحتضان مؤمتر املنظمة 
الدولي في ابريل من العام املقبل وتنظيمه من 

قبل املنتدى وبشراكة استراتيجية من مؤسسة 
البترول الكويتية وجهات داعمة اخرى محليا 
ودوليا. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي حول 
الترتيبات التحضيرية واالستعدادات للمؤمتر 
الدولي دورة ٤١ للمنظمـــة العاملية جلمعيات 
التدريب والتطوير IFTDO واملزمع انعقاده في 
الكويت خالل ابريل ٢٠١٢ بحضور رئيس اللجنة 
املنظمة للمؤمتر د.جمال الدعيج ورئيس اللجنة 
العلمية د.فهد الناصر ورئيس جلنة البرنامج 
العلمي خالد الهيلـــع ورئيس جلنة العالقات 
الدولية رائد الرابـــح ورئيس جلنة العالقات 

العامة واالعالم جاسم الكندري.
 ٭  عادل الشنان
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د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

 السريع: حتقيق الكويت 
٤ جوائز يعتبر إجنازاً 

يعكس مقدار التطور 
التكنولوجي فيها


