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الموافقة على تسمية صالة المؤسسة الرئيسية باسم عباس معرفيمدير عام الهيئة سّلمه بطاقته الذكية

نادي سجايا اختتم برنامجه »لّون صيفك«

في إطار التعاون العلمي والصحي الكويتي ـ اإليطالي

الشمالي: »المدنية« تفعل الحكومة اإللكترونية 
وتواكب التطور عبر البطاقة المدنية الذكية

الفهد: آلية لطرح المشاريع والمناقصات تسّهل
 تنفيذ المدن اإلسكانية وتقلل تكلفتها ومدتها الزمنية

النبهان: نشجع األطفال على اإلبداع واالعتماد على النفس

معسكر ترفيهي دولي ألطفال مرض السكري في روما

 رندى مرعي
أقام »نادي سجايا لألطفال« في اللجنة 
النسائية بجمعية اإلصالح االجتماعي حفال 
ختاميا لبرنامجه الصيفي »لون صيفك« 
ال����ذي انطلق ف����ي يوني����و املاضي حيث 
استقبل خالله النادي 104 اطفال، من سن 
4 سنوات حتى 6 سنوات للبنني، ومن سن 
4 سنوات الى 8 سنوات للبنات، استعرض 
خالله األطفال العديد من املهارات احلياتية 
والرياضية والتراثية التي اكتسبوها خالل 
فترة انضمامهم للنادي، كما شاركت وزارة 
األوقاف بأنش����طة النادي من خالل ادارة 

اإلرشاد األسري.
وفي كلمة ألقتها رئيس����ة النادي إلهام 
النبهان قالت ان األنشطة في النادي تهيئ 
الطف����ل وتصقل ش����خصيته ع����ن طريق 
استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية 
بشكل ممتع ومرح يرسخ في األطفال كثيرا 
من املعلومات التي تتيح لهم تعلم كيفية 

االعتماد على النفس وتدفعهم نحو التميز 
واإلبداع.

وأشارت النبهان الى ان األنشطة التي 
تضمنها برنامج »لّون صيفك« والذي تضمن 
العديد من األنشطة والبرامج التي تفسح 
املجال واسعا امام األطفال ممارسة هواياتهم 
والتعرف على العديد من اجلوانب التعليمية 
والعملية عن طريق اللعب موضحة أهمية 
مشاركة الطفل اجتماعيا مع أقرانه بعيدا عن 
املنزل، األمر الذي يزيد ثقته بنفسه وتنمية 

رابطة الثقة واالحترام مع والديه.
وتابعت النبهان ان البرامج التي اعتمدت 
تعمل على اشباع حاجات األطفال الترفيهية 
والنفسية بعد عناء الدراسة وتنشيط األلفة 
والوئام مع أقرانهم مع التأكيد على مهارة 
اإلتقان العبادي لدى كل مسلم حيث حيث 
تتكون قاعدة تأصيلية في نفوس����هم عند 
الكبر فيتحقق معنى »سجايا«، املقتبس من 
سجية، وهو الطبع اجلميل الذي يأتي بشكل 

عفوي ناجت عن التربية احلميدة.
وأشارت الى ان النادي ابتكر شخصية 
»الس����نعة« لتكون رمزا للبنت الكويتية 
املتمس����كة بتراثها وموروثها الشعبي من 
لباس وعادات وتقالي����د، ومت تخصيص 
شخصية »الش����قردي« لالوالد من عمر 5 
الى 6 سنوات ويتم من خاللها تنفيذ برنامج 
تأهيلي خاص يعتمد على تأسيس شخصية 
الرجل الكويتي احملافظ على تقاليده وتراثه 

االجتماعي.
من جهتها، قال����ت مديرة اللجنة غدير 
الس����ابج ان النادي يس����عى نحو تعزيز 
الهوية الكويتية عن����د الطفل في جو من 
املرح والترفيه الهادف وتعزيز قيمة الوالء 
للوطن واالسرة من خالل طاقم متخصص 
في التعامل مع هذه الفئة العمرية موضحة 
ان النادي يعتمد التعليم عن طريق اللعب 
واملمارسة العملية لكل معلومة تقدم للصغار 
واط����الق اخليال للتعبي����ر عما يجول في 

فكرهم عبر االنشطة املختلفة.
واضافت الس����ابج ان الهدف من اطالق 
أنشطة النادي تتمحور حول شغل اوقات 
االطفال بطريقة سليمة وتشجيعهم على 
االنخراط في املجتمع وحثهم على االنتقال 
من مجتمع البيت الى مجتمع املشاركة مع 
اقرانهم من االطف����ال اآلخرين في النادي 

للتعبير عن ذواتهم بحرية وثقة.
وقالت ان اهداف النادي تتمحور حول 
بناء شخصية الطفل عبر غرس حب اهلل 
في نفسه أو حثه على التفكير في اخللق 
وتعريفه بسيرة النبي ژ وتعزيزها كمثل 
أعلى يحتذى وتعزيز ثقة الطفل بنفس����ه 
وعرض كل ما يفيد الطفل صحيا وتعليميا 
وثقافيا من اجل انش����اء جيل مسلم فعال 
في مجتمعه وتقدمي افضل احللول لعالج 
مشاكل االطفال واملساهمة في النمو املتكامل 
لشخصية الطفل في مختلف جوانبها الدينية 

واالجتماعية واجلسمية.

 حمد العنزي
ش����دد نائب رئي����س مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد، على 
ضرورة أهمية وحجم الدور الذي 
يلعبه القطاع اخلاص في املساهمة 
بحل املش����كلة اإلسكانية ووضع 
التصور احلقيقي وإتاحة الفرصة 
للشركات االستثمارية للعب دور 
في حتريك واإلسراع بتنفيذ اكبر 
الس����كنية من  الوحدات  قدر من 
خالل مشاركة القطاع اخلاص في 
تصميم وتنفيذ املدن االسكانية 
اجلديدة مبا يع����ود بالفائدة في 
دفع عجل����ة التنمية االقتصادية 
بالبالد ملا لهذا القطاع من اهمية 
وحجم ودور يلعبه في املساهمة 

بحل هذه القضية احليوية.
حديث الفهد جاء اثناء ترؤسه 
اجتماع مجلس اإلدارة للمؤسسة 
الس����كنية مساء  العامة للرعاية 
اول من امس، وذلك للمرة االولى 

حضره اعضاء مجلس اإلدارة.
ورك���ز الفهد خ���الل حديثه 
مع أعض���اء مجلس االدارة على 
املشكالت والعقبات واملصاعب 
التي تواجه إجناز املشاريع واملدن 
االسكانية وسبل تذليلها من خالل 
التنس���يق بني جه���ات وأجهزة 
الدولة املعنية وصوال ألنس���ب 

احللول لتلك املش���كالت ودفع 
عجلة التنمية واإلجناز حتقيقا 
الس���امية باإلسراع في  للرغبة 
توفير الرعاية السكنية للمواطن 
الكويتي، وحل ازمة االسكان التي 
أصبحت هاجس كل مواطن في آن 
واحد وعلمت »األنباء« ان الفهد 
طالب قياديي املؤسس���ة خالل 

االجتماع على ضرورة وضع آلية 
مشتركة وجديدة لطرح املشاريع 
واملناقصات وتنفيذها في املدن 
السكنية سواء في مدينة جابر 
االحمد وصباح االحمد واخليران 
ومدين���ة املط���الع وغيرها من 
التي ستقوم  املشاريع اجلديدة 
املؤسسة بتنفيذها والتي تتضمن 

دمج املناقصات الصغيرة بالكبيرة 
وذلك من اجل التقليل من الفترة 
الزمنية التي تستغرقها املشاريع 
وكذلك التقليل من كلفتها وهذا 
من شأنه ان يس���رع في عملية 
تنفيذ اي مشروع تقوم بتنفيذه 
املؤسس���ة األم���ر ال���ذي ميكن 
املؤسس���ة من التقليل من اعداد 
الطلبات اإلسكانية املتراكمة التي 
جتاوزت اكثر من 80 ألف طلب 
إسكاني وهذا يحتم علينا إشراك 
القطاع اخلاص وتوفير األراضي 

الفضاء السكنية.
من جانب آخ����ر، بارك رئيس 
املقدم  وأعضاء املجلس االقتراح 
من االدارة بتسمية صالة املؤسسة 
الرئيسية باسم املغفور له بإذن 
اهلل د.عباس معرفي تقديرا جلهوده 
التي بذلها لبل����ده وباألخص في 
خدمة القضية اإلسكانية وقد أثنى 
الفهد على ما تقدمت االدارة به من 
اقتراح واصدر تعليماته باتخاذ ما 

يلزم لتفعيل هذا املقترح.

 أسامة دياب
قام مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مساعد العسعوسي بزيارة لوزير املالية مصطفى 
الشمالي حيث قام بتسليمه البطاقة املدنية الذكية 

اخلاصة به.
وقد رحب الش���مالي مبدير عام الهيئة العامة 
للمعلوم���ات املدنية، واش���اد بإجن���ازات الهيئة 
املختلف���ة والتي ال تألو جهدا م���ن خالل مواكبة 
التطور التكنولوجي احلديث وتفعيل دور احلكومة 

االلكترونية من خالل البطاقة الذكية.
من جانبه اكد مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي 
ان البطاقة املدنية الذكي���ة تعتبر بنك معلومات 
مصغرا لصاحبها، مشيرا بذلك الى انها مرت بعدة 
جتارب واختبارات للتأكد م���ن صحة املعلومات 
التي مت تخزينها بالشريحة وسرعة الوصول إليها 
في زمن قياس���ي إلجناز العديد من املعامالت في 
مختلف وزارات الدولة وان البطاقة املدنية الذكية 

ال ميكن تزويرها.

مصطفى الشمالي يتسلم بطاقته املدنية الذكية من مساعد العسعوسي

الشيخ أحمد الفهد مترئسا االجتماع

)أسامة البطراوي(جانب من احلفلإلهام النبهان مكرمة رئيسة اللجنة النسائية في جمعية اإلصالح سعاد اجلاراهلل

د.عبداهلل بن نخي ود.منيرة العروج مع األطفال خالل املعسكر

� كونا: اس����تقبل وزير  روما 
الصحة االيطالي األسبق انطونيو 
غويدو أمس نيابة عن عمدة روما 
مجموعة م����ن االطفال الكويتيني 
وااليطاليني من مرضى السكري 
والوف����د الطبي املراف����ق لهم في 
مستهل مش����اركتهم في معسكر 
مدرس����ي ترفيهي عاملي في اطار 
التعاون العلمي والصحي االيطالي 

� الكويتي.
ورحب البروفيس����ور غويدو 
باالطفال ومرافقيهم وعلى رأسهم 
نائب املدير العام ملركز دس����مان 
البح����اث وعالج امراض الس����كر 
ونائ����ب رئي����س رابطة الس����كر 
د.عبداهلل بن نخي ومساعد مدير 
مركز دس����مان وأمني سر رابطة 
الس����كر د.منيرة العروج وباقي 
احلضور في قاعة االحتفاالت في 
قصر »كام����ب دوليو« التاريخي 

مقر حكومة روما احمللية.
البروفيس����ور غويدو  ووجه 
في كلمت����ه الودية ال����ى االطفال 
البراعم بالقول ان روما »اكتسبت 
اهميتها من التاريخ وأحيانا من 
القوة كعاصمة أعتى امبراطوريات 
العصر القدمي اال انها اليوم تنظر 
الى املستقبل من خاللكم ملا ميثله 
األطفال من قيم التضامن واحترام 
الغي����ر واالخت����الط اجلميل بني 

مختلف الثقافات«.
وذكر ان روما ان ش����اءت ان 
تتبوأ مكانتها كعاصمة اليطاليا 
ومنارة في جزء من العالم يتعني 

عليها ان تبرهن على هذه املكانة 
باحتضانها قيم التضامن التي تعد 
املعيار احلقيقي لقياس مستوى 
احلضارة »ألن املعيار يتوقف على 
مدى التعاطف والرغبة في اكتشاف 
القيم في اآلخر وكذلك من خالل 
العمل على حل مشكالت مثل مرض 

السكر«.
وأعرب ممث����ل عمدة روما في 
حديث ل����� »كونا« الت����ي تابعت 
العميق  االس����تقبال عن تقديره 
جله����ود املؤسس����ات احلكومية 
واألهلية ف����ي الكويت في اعتماد 
العلم والطب  احدث وأرقى ثمار 
لرعاية ابنائها الصغار من مرضى 

السكري.
من جهته، تقدم نائب رئيس 
رابطة السكر الكويتية د.عبداهلل 
بن نخ����ي بالش����كر ملدينة روما 
وعمدتها وجامعة »السابينتسا« 
على اس����تقبالهم ورعايتهم لهذه 
املبادرة الهام����ة وخص بالتقدير 
جمعية »أطفال السكري« صاحبة 
املبادرة التي تس����اهم في تبادل 
اخلبرات العلمية بني االخصائيني 
وتعزز الثقة بني األطفال وتنمي 
خبراتهم في التعامل مع هذا املرض 

اخلاص.
وقال د.بن نخ����ي في حديث 
مماثل ل� »كونا« ان مركز دسمان 

الكويتية تشارك  السكر  ورابطة 
بأطقمها الطبية والتمريضية في 
هذا املعس����كر األول ف����ي ايطاليا 
كما شاركت معسكرات أخرى في 
البحرين واملنطقة الكتساب أرقى 
وأحدث اخلب����رات والتقنيات في 
تنظيم وادارة هذه املعسكرات بهدف 
اقامة معسكر مدرسي ترفيهي دولي 
لألطفال من مرضى السكري في 

الكويت.
وأعرب د.بن نخي عن تقديره 
وش����كره العميقني عل����ى جهود 
ودور سفيرنا لدى ايطاليا وليد 
اخلبيزي والس����فارة في حتقيق 
واجن����از واجناح ه����ذه املبادرة 

األولى مم����ا يتيح التعاون املثمر 
الواسعة من اخلبرة  واالستفادة 
املتميزة واملتقدمة في  االيطالية 
مجال ع����الج ورعاية األطفال من 

مرض السكري.
وأشادت بدورها مساعد مدير 
مركز دسمان أمني سر رابطة السكر 
د.منيرة العروج بالتعاون االيطالي 
ومبادرة اجلمعية االيطالية التي 
تتحمل جميع تكاليف استضافة 
األطفال ومرافقيهم ورعايتهم بينما 
حتملت رابطة السكر مصروفات 
السفر مشددة على الطابع الطوعي 
للمب����ادرة دون اللج����وء الى أي 

اعتمادات رسمية.

»الصحة«: وزارة الصحة السعودية
 لم تمنع أحدًا من الحج والعمرة

نقلت وزارة الصح���ة امس عن وزارة الصحة 
السعودية قولها انه »لم يتم منع أي شخص من 

احلج والعمرة بسبب إنفلونزا اخلنازير«.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي ان السلطات 
السعودية نصحت كبار السن واحلوامل واملصابني 
بأم���راض مزمنة واألطفال بتأجيل احلج والعمرة 

هذا العام حفاظا على س���المتهم ولم يتم منع أي 
منهم.

وذكرت ان السعودية دعت كل القادمني الى اداء 
مناسك احلج والعمرة الى التطعيم ضد االنفلونزا 
املوس���مية احترازيا ملدة ال تقل عن اسبوعني قبل 

السفر الى االماكن املقدسة حفاظا على صحتهم.

الدعيج: على المواطنين االلتزام بغرض 
التأشيرة الممنوحة لهم إلى بريطانيا

اكدت االدارة القنصلية بوزارة 
ام����س للمواطن����ني  اخلارجي����ة 
الكويتي����ني الراغبني في الس����فر 
للمملكة املتحدة ضرورة مراعاة ان 
يكون غرض زيارتهم الى بريطانيا 
مطابقا لنوعية التأشيرة )الڤيزا( 
التي منحت لهم من قبل السفارة 

البريطانية في الكويت.
وقال مدي����ر اإلدارة القنصلية 
الس����فير الشيخ جابر الدعيج في 
تصريح ل� »كونا« امس ان سلطات 
البريطانية تؤكد ضرورة  املطار 
مراعاة املسافرين والتزامهم بأن 

يكون غ����رض زيارتهم لبريطاني����ا مطابقا لنوعية 
التأشيرة املمنوحة لهم من السفارة البريطانية في 

الكويت.

وقال الشيخ جابر الدعيج ان هذه 
االجراءات تهدف الى جتنب املشاكل 
التي ستواجه املواطنني املسافرين 
الى بريطانيا عند وصولهم اليها في 
حال اختالف الغرض من زيارتهم 
مع نوع التأشيرة ما قد يؤدي الى 
رفض السماح بدخولهم لألراضي 

البريطانية.
واكد املس����ؤول الديبلوماسي 
الزيارة  ضرورة ان يكون غرض 
س����ياحة في حال احلصول على 
تأش����يرة س����ياحية من السفارة 
البريطاني����ة في الكوي����ت او ان 
يك����ون الغرض من الزيارة عالجا في حال احلصول 
على تأشيرة عالج او دراسة في حال احلصول على 

تأشيرة للدراسة في بريطانيا.

الشيخ جابر الدعيج


