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أشادت بإصرار القيادة السياسية على االرتقاء بمسيرة الديموقراطية في احتفال السفارة الصينية بالذكرى الـ 60 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

شيخة العبداهلل افتتحت مركز سيرفيس إنترناشيونال لخدمات المعاقين

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة معهد الكويت لألبحاث العلمية

الجاراهلل: لن ننسى موقف الصين الداعم للكويت
 إبان االحتالل ومساندتها للقرارات الدولية بعد التحرير

قصار: برنامج عالجي جديد لذوي اإلعاقة 
يعتمد على منظومة األعصاب

 بشرى شعبان
اش���ادت الش���يخة شيخة 
العبداهلل بالخطوة المهمة التي 
اقدم عليها ابناء الكويت بافتتاح 
مركز سيرفيس انترناشيونال 

لخدمات المعاقين.
تصري���ح  ف���ي  وقال���ت 
المركز  افتتاح  صحافي عقب 
ان ما شاهدته من اآلالت يثلج 
الصدر ويدعو للغبطة ان هناك 
مجموعة من األشخاص لدينا 
يفكرون في  اآلخرين من ابنائهم 
المعاقين وهذا هو  واخوانهم 
التفكير الراقي الذي جبل عليه 

اهل الكويت.
واعتبرت ان فكرة انشاء مثل 
هذا المركز المتميز في الكويت 
تعتبر هدية ألبنائنا المعاقين 

خاصة انه مركز غير ربحي.
ب���دوره اوضح د.ياس���ر 
قص���ار ان المركز مهتم بذوي 
االحتياجات الخاصة وقمنا فيه 
بادخال مفهوم جديد للمعالجة 
ع���ن طري���ق األعص���اب بعد 
اكتشاف منظومة عمل الجهاز 
العصبي. واشار الى ان جميع 
انواع االعاقات الجسدية تستفيد 
من ه���ذه المنظومة العالجية 
باالضافة الى اصحاب االمراض 

المستعصية.
وأوض���ح د.قصار انه اول 
مرك���ز من نوعه ف���ي منطقة 
الخليج والثالث على مستوى 
الوطن العربي حيث ان هناك 
مرك���زا في دمش���ق وآخر في 
الالذقي���ة وقد اثب���ت العالج 
فيهما فعالية ونجح في الكثير 
من الح���االت ومن اهلل عليهم 
بالش���فاء. وعن تكلفة العالج 
قال ان المعدل الوسطي للجلسة 
الواحدة يت���راوح بين 7 و15 
دينارا حسب الحالة وبين انه 
اذا كان هن���اك حاالت تحتاج 
للعالج وال تملك القدرة المادية 

نقوم بمعالجتها بالمجان.
وأك���د قص���ار ان جمي���ع 
العاملين في المركز من حملة 
الشهادات الجامعية والمؤهلين 
وتم تدريبهم لعدة اش���هر في 

الكويت.

ب���دوره اكد مدي���ر المركز 
ابراهيم بوير ان المركز عالجي 
غي���ر تجاري هو خدمة لذوي 
االعاقة بتكلفة بس���يطة وفي 

متناول جميع الفئات.
واضاف: اردنا عبر افتتاح 

هذا المرك���ز وبعد نجاحه في 
سورية ادخال برنامج عالجي 
جديد البنائن���ا واخواننا من 
المعاقين واصحاب األمراض 
المستعصية بهدف مساعدتهم 

وتخفيف معاناتهم.

وفد من المجلس البلدي 
يصل  إلى باريس

»الصحة«: 300 ألف جرعة 
تطعيم ضد اإلنفلونزا 
الموسمية تصل  قريباً

باريس � كونا: وصل وفد من 
المجلس البلدي برئاس����ة رئيس 
المجلس زيد العازمي الى باريس 
لحضور مؤتمر الجمعية الدولية 
لرؤساء البلديات الفرانكفونية الذي 
يعقد تحت شعار »المدن والحوار 
بين الثقافات« بمناسبة االحتفال 

بالذكرى ال� 30 للجمعية.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر 
مواضيع تتعلق بخدمات س����كان 
المدن والتركيز على ادارة التنمية 
والتنوع الثقافي للمواطنين لحفزهم 
على اإلبداع واالبتكار كما سيشهد 
اليوم الثالث واألخير من االحتفال 

المهرجان السنوي للفنون.

أعلنت وزارة الصحة ان أكثر 
من 300 ألف جرعة تطعيم ضد 
االنفلونزا املوسمية اضافة الى 
145 ألف جرعة أخرى ضد ڤيروس 
)اتش 1 ان 1( تصل خالل الشهر 

اجلاري.
وق���ال مدي���ر ادارة الصحة 
العامة د.راشد العويش ل� »كونا« 
مبناسبة انتهاء اللجنة االدارية 
املش���كلة من الوزارة من اعداد 
التصور النهائي لبرنامج التطعيم 
ان���ه مت طلب زيادة الطعوم هذا 
العام الى خمسة أضعاف حلماية 
الناس م���ن أي عدوى قد تكون 
مشتركة بني االنفلونزا العادية 

وانفلونزا اخلنازير.
واوضح العويش ان الطعوم 
تك���ون موزع���ة عل���ى املراكز 
الصحية ومراكز الصحة الوقائية 
العام���ة نهاية  واملستش���فيات 
األس���بوع املقبل مشيرا الى انه 
سيتم اإلعالن رسميا عن املراكز 
واملستش���فيات وساعات عملها 
الس���تقبال الفئات التي س���يتم 
اإلعالن عنه���ا الحقا والتطعيم 
سيكون على شكل جرعة واحدة 

تعطى في العضل.

 بشرى الزين
اكد وكي���ل وزارة الخارجية 
خال���د الج���اراهلل ان العالقات 
الكويتي���ة � الصينية تاريخية 
المجاالت  ومتميزة في جمي���ع 
ومبنية على التفاهم والمصالح 

المتبادلة.
واعرب الجاراهلل عن سعادته 
بالمشاركة في احتفال السفارة 
الوطن���ي  الصيني���ة بالعي���د 
الذكرى  الذي يصادف  الصيني 
ال� 60 لتأسيس جمهورية الصين 
الشعبية، مذكرا بانه ال يمكن الي 
كويتي ان ينسى موقف الصين 
الداعم للكويت عندما تعرضت 
لمحنة االحتالل العراقي الغاشم، 
مشيرا الى مساندة الصين التي 
تواصلت حتى بعد تحرير الكويت 
في دعم ق���رارات مجلس األمن 

الدولي ذات الصلة.
واكد الجاراهلل حرص الكويت 
على تعزي���ز العالقات الثنائية 
البلدين واصفا  وتطويرها بين 
اياها بأنها عالقات استراتيجية 
تعود الى زمن قديم، الفتا الى ان 
الكويت كانت اول دولة في المنطقة 
تقيم عالقات ديبلوماسية وتفتح 
سفارة لها في بكين وقنصلية في 
كوانزد وهونغ كونغ معربا عن 
تمنياته للصين وشعبها مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
ومن جهته قال السفير الصيني 
هوانغ جيمي���ن: يصادف اليوم 

بالطريق الذي يتفق مع ظروفها 
الوطنية وتعم���ل على التنمية 
الس���لمية بكل ثب���ات وتطور 
عالقاتها الودية مع جميع الدول 
في العالم على اس���اس المبادئ 
الخمسة للتعايش السلمي بما 
يساهم مساهمة جليلة في صيانة 

السالم واالستقرار للعالم.
وذك���ر ان ع���ام 2009 ع���ام 
غير عادي ايضا بالنس���بة الى 
العالقات الصيني���ة � الكويتية 
فقد قام صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد بزيارة 
ناجحة ال���ى جمهورية الصين 
الشعبية في شهر مايو، واجرى 
خالل زيارته مباحثات مثمرة مع 
القادة الصينيين، واجمعوا على 
ان عالقات الصداقة والتعاون بين 
البلدين شهدت تطورا مستمرا 
وحققت نتائج ايجابية في مجاالت 
السياسة واالقتصاد والتجارة 
والطاق���ة والثقاف���ة والتعليم 
وغيره���ا، منذ اقام���ة العالقات 
الديبلوماس���ية بينهما قبل 38 
عاما، واكدوا على اس���تعدادهما 
لمواصلة تعزيز هذه العالقات لما 
فيه مصلحة البلدين والشعبين 
الصديقين، فإنني على ثقة تامة 
بان عالقات الصداقة والتعاون 
البلدين س���تحقق  القائمة بين 
بالتأكيد مزيدا من التطور تحت 
القيادتي���ن وبالجهود  رعاي���ة 

المشتركة من الطرفين.

الذكرى السنوية ال� 60 لتأسيس 
جمهورية الصين الشعبية وهو 
العيد العظيم بالنسبة الى ابناء 

الشعب الصيني.
واضاف جيمين: قبل 60 عاما 
كان هن���اك عدد كبير من الناس 
مع المثل العليا في الصين قاموا 
بنض���االت متواصل���ة وقدموا 
تضحيات هائلة من اجل تحقيق 
االس���تقالل والتح���رر الوطني 
وتعزي���ز هذا البل���د، والحفاظ 
على س���المة اراضيه، وعبر 60 
سنة من الجهود الدؤوبة تحولت 
الصين من دولة فقيرة ومتخلفة 
ومتعرض���ة للع���دوان والغزو 

واالعتداء من القوى الكبرى الى 
دولة حديثة ومزدهرة اوليا.

ومنذ تطبيق سياسة االصالح 
واالنفتاح في ع���ام 1978 اولت 
الصين اهتماما بالغا لالستفادة من 
جميع االنجازات البارزة للحضارة 
البشرية وشهدت مالمحها الوطنية 
تغيرا تاريخيا غير مسبوق له 
وارتفع مستوى معيشة الشعب 
ارتفاعا ملحوظا وتعززت القوة 
الوطنية الشاملة يوما بعد يوم، 
وقد اصبح���ت الوحدة الوطنية 
والتنمية االقتصادية واالستقرار 
االجتماعي رغبة مش���تركة لكل 

ابناء الشعب الصيني.

الرغم من  واوض���ح: عل���ى 
االنجازات المرموقة التي حققتها 
الصين الجديدة خالل السنوات 
ال� 60 المنصرمة ووصول اجمالي 
النات���ج االقتصادي المحلي الى 
مقدمة العالم، فان نصيب الفرد 
م���ن الناتج المحل���ي االجمالي 
مازال في المرتبة بعد المائة في 
العال���م وإن الصين التزال اكبر 
دولة نامية في العالم وستواجه 
صعوبات وتحديات مختلفة في 
المستقبل، ويبدو انه اليزال امامنا 
مش���وار طويل من اجل تحقيق 

التحديث.
مشيرا الى ان الصين تتمسك 

جيمين: الصين تتمس�ك بعالقاتها الودية مع جميع الدول على أساس التعايش السلمي لصيانة السالم في العالم

العفاسي: ندعم أي نشاط يسهم
 في إبراز الدور الحقيقي للنقابات العمالية

مؤسسة البترول أقرت تسكين
 اإلداريين على الدرجة 17

هن���أ رئيس احت���اد عمال البت���رول وصناعة 
البتروكيماويات جاسم الناصر العاملني في القطاع 
النفطي من اإلداريني اجلامعيني أصحاب الدرجة 16 
مبوافقة مؤسسة البترول الكويتية على تسكينهم 

على الدرجة 17.
وقال الناصر انه استكماال إلجراءات التسكني 
الذي مت اجنازه قبل عيد الفطر املبارك للمهندسني 
والفنيني اجلامعيني على الدرجة 17، فقد تابع االحتاد 
مس���اعيه ملعاجلة الكثير من أوجه القصور بهذا 
املوضوع، حيث مت االتفاق مع مؤسس���ة البترول 
الكويتية على إعادة تقييم الوظائف اإلدارية لتنال 
نصيبها في التقييم اسوة بالوظائف الفنية، وهذا ما 
مت حتقيقه من خالل اجتماع مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية الذي عقد يوم االربعاء املوافق 

.2009/9/30
وثمن احتاد عمال البترول اجلهود احلثيثة التي 
تبذلها مؤسسة البترول من القيادات النفطية وعلى 
رأس���ها وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 

العبداهلل في حتقيق هذه املطالب بالسرعة املمكنة، 
والدور الذي بذلته نقابة مؤسسة البترول الكويتية 
وإصرارها على تبني هذا املوضوع ومتابعته عن 
كثب بالتنسيق مع احتاد عمال البترول، مؤكدين ان 
تضافر اجلهود النقابية اسفر عن حتقيق العديد من 

املكاسب واإلجنازات العمالية التي نصبو إليها.
وبني الناصر ان تسكني الوظائف مبختلف شركات 
القطاع النفطي إمنا يتيح الفرصة لتنظيم العمل 
والهيكل التنظيمي ويساهم في بث احليوية والنشاط 
للعاملني ودعمهم لبذل املزيد من العطاء من خالل 
هذا التحفيز، وهذا اإلجناز الذي حتقق لهم، مبينا 
ايضا ان االحتاد يتواصل م���ع النقابات النفطية 
ومؤسسة البترول الكويتية إلضافة شرائح جديدة 
لم يشملها قرار التسكني سابقا وانه جار متابعتها 

لنيلها حقوقها اسوة بباقي الشرائح االخرى.
وأوضح الناصر ان تقيي���م الوظائف امنا هو 
هاجس االحتاد وان العاملني يعقدون اآلمال لتحقيق 

املزيد من الطموحات بهذا الشأن.

الحرس الوطني: تمديد فترة تسجيل 
الطلبة الضباط حتى 8 الجاري

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن 
متديد فترة تسجيل الطلبة الضباط من حملة 
الشهادات اجلامعية كضباط اختصاص وحملة 
شهادة الدبلوم كضباط صف ملدة أسبوع حتى 

نهاية دوام يوم اخلميس 8 اجلاري.
وقال مدير الهيئة اإلدارية ورئيس جلنة قبول 
الضباط العميد عماد العنجري في بيان صحافي 
أم���س األول انه قد مت متديد فترة التس���جيل 

ملدة أس���بوع حتى يتمكن جميع املتقدمني من 
استخراج أو معادلة أو استيفاء أوراقهم وطلبات 
التعيني املطلوبة »وذل���ك حتقيقا ملبدأ إتاحة 
الفرص للجميع واختبار م���ن تنطبق عليهم 
الشروط ومن يحصل على أفضل النتائج في 
اختبارات القبول واستقبال أكبر عدد ممكن من 
املتقدم���ني لاللتحاق بصفوف احلرس الوطني 

خلدمة الكويت العزيزة«.

اشادت رئيسة جلنة شؤون 
املرأة في مجلس األمة د.معصومة 
املبارك بإصرار القيادة السياسية 
على االرتقاء مبسيرة الدميوقراطية 
ان املس����ؤولية  ورفعها ش����عار 
التغيير  على اجلميع في احداث 
الذي تستحقه الكويت والتنمية 
امل����رأة  املس����تدامة مبش����اركة 

والرجل.
املب����ارك في تصريح  وقالت 
ل� »كون����ا« في ختام زيارة الوفد 
النس����ائي البرملاني الكويتي الى 
جني����ڤ ان الوع����ي السياس����ي 
للناخبني والناخبات في انتخابات 
2009 كان املؤشر احلقيقي على 

حيوية الشعب.
وأكدت على املس����ؤولية التي 
يتحملها اعضاء مجلس االمة رجاال 
ونس����اء والتعاون مع احلكومة 
لتحقيق الطموحات التي يتطلع 

اليها الكويتيون.
كما اجتمع الوفد مع املفوضة 
الس����امية حلقوق االنسان نافي 
بيالي حيث اعل����ن فى االجتماع 
عن زيارة بيالي للكويت في يناير 

املقبل.
وكان الوفد البرملاني النسائي 
الكويت����ي قد ش����ارك في مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي حول املرأة 
والبرملانات وض����م وفد الكويت 
د.معصوم����ة املبارك ود.أس����يل 

العوضي والباحثة السياس����ية 
جنود الغربللي.

إلى ذلك، ش����ارك وألول مرة 
الفنان املوسيقار فوزي اللنقاوي 
في حفل موسيقي خصص لبناء 
السالم العاملي أمس األول في قاعة 
فيكتوريا هال وهي اشهر قاعات 

مدينة السالم في جنيڤ.
وقد شارك املوسيقار اللنقاوي 
في الع����رض بالعزف على العود 
كما قامت الفرقة املوسيقية بعزف 

احد أحلانه.
وكان����ت منظمة االمم املتحدة 
للتربي����ة والعل����وم والثقاف����ة 
)يونسكو( قد اختارت املوسيقار 
اللنقاوى كواحد من ابرز موسيقيي 

العالم للعزف في حفالتها التي تقام 
بش����كل دوري في احدى عواصم 
العالم وتعمل على نش����ر ثقافة 

السالم.
وهدف احلفل املوس����يقي الى 
نش����ر الس����الم واحترام التنوع 
الثقاف����ي وبناء راب����ط مميز بني 
الشعوب واالنسانية من خالل لغة 
عاملية هي لغة املوسيقى يؤديها 
عدد من الفنانني واملوسيقيني من 

انحاء العالم.
يذكر ان املوسيقار املدرس في 
املعهد العالي للفنون املوسيقية 
حصل على املركز االول في مسابقة 
العزف على العود لدول مجلس 

التعاون اخلليجي لعام 2006.

د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي خالل زيارتهما جلنيڤ

د.محمد العفاسي مستقبال د.صالح املزيني وطارق العبيد وناجي العيسى

استقبل وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي د.صالح املزيني رئيس مجلس 
ادارة نقابة معهد الكويت لألبحاث العلمية وطارق 
العبيد مستش���ار النقابة وناجي العيسى حيث 
نقلوا له نيابة عن جميع املنتسبني بالنقابة أخلص 
التمنيات بدوام التوفيق والنجاح في عمله خلدمة 
الوطن كما ثمنوا جهود الوزير الكبيرة في مجال دعم 
القضايا العمالية وتدعيم مبادئ التنمية االجتماعية 
في الكويت كما تقدموا بالشكر اجلزيل للوزير على 
موافقته الكرمية لرعاية املؤمتر اإلقليمي األول حول 
دور النقابات اخلليجية في نشر الوعي الوظيفي 

واملزمعة إقامته خالل الفترة من 14 حتى 15 مارس 
املقبل ويهدف املؤمت���ر الى ابراز جهود النقابات 
العمالية في نش���ر الوعي الوظيفي واس���هامات 
املنظمات واالحتادات العمالية في الوطن العربي 
ومن جانبه رح���ب الوزير بطلب النقابة رعايته 
للمؤمتر مؤكدا على دعمه الشخصي واملسؤولني 
بالوزارة املشاركة واملساهمة في حتقيق أهداف 
اقامة مثل هذه املؤمترات التي تهدف الى التوعية 
واإلسهام في إبراز الدور احلقيقي لتلك النقابات 
العمالية في نشر الوعي الوظيفي وحتقيق رسالتها 

في املجتمع املدني.

حضور ديبلوماسي

السفير الصيني مع عدد من احلضور

)أنور الكندري(الشيخة شيخة العبداهلل تفتتح املركز

الشيخة شيخة تقوم بجولة داخل املركز

وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل يشارك السفير الصيني قطع كعكة االحتفال

ل  معصومة: على المجلس والحكومة تحمُّ
مسؤولياتهما لتحقيق طموحات الشعب


