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الشيخة أمثال األحمد

م.راشد امليعد.محمد البصيري

سالم القحطاني طارق احلبيب

د.عبداللطيف الداودد.عبدالعزيز الفرهود

جانب من احلضور

جانب من املتحدثني في املؤمتر الصحافي

ناصر العمار

صورة لقرية الكويت لأليتام في كمبوديا

أمثال األحمد ترأست اجتماعًا لتفعيل حملة
»نعين ونعاون لجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا«

البحرين تشارك في مسابقة فادية السعد العلمية

العمار تفّقد قرية الكويت لأليتام في كمبوديا: مفخرة للعمل الخيري
بشرى شعبان

أكد مدير ادارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات ناصر العمار حرص الوزارة 
على التواصل املستمر واالطالع على كل 
املشاريع اخليرية التي تقوم بإجنازها 
اجلمعيات اخليرية سواء داخل الكويت 

او خارجها.
وقال في تصريح صحافي عقب لقائه 
وفد جمعية إحياء التراث ان هذا اللقاء 
هو ضمن سياس���ة الوزارة لالنفتاح 
العمل اخليري  والتواصل مع جهات 
ومت خالله تقدمي ص���ور ومعلومات 
لإلدارة عن قرية الكويت لأليتام في 
التي قامت بتنفيذها  مملكة كمبوديا 
جمعية إحياء التراث وهو صرح يدعو 
للمفخرة واالعتزاز ويظهر مدى أهمية 
العمل اخلي���ري الكويتي في مختلف 

بقاع األرض.
هذا وأوضح���ت اجلمعية ان قرية 
الكويت لأليتام صرح كويتي شامخ 

في كمبوديا، والتي تقع في العاصمة 
بنوم بنه وتفترش مساحة جتاوزت 
27000 متر مربع، حيث أسست في عام 
1995، وتتكون القرية من مسجد جامع 

من دورين يؤدي فيه األيتام الصلوات 
وحفظ القرآن الكرمي ومدرسة كبيرة من 
دورين حتوي 16 فصال دراسيا، ومبنى 
اإلدارة ويحوي 11 غرفة، ومكتبة، وسكن 
للطلبة ويحوي 62 غرفة، والس���كن 
مجهز بأسّرة وأثاث خاص لكل طالب، 
ومعهد مهن���ي للتدريب يضم أجهزة 
جنارة وخياطة وحاسوب آلي لتعليم 
األيتام، ومطعم للطلبة مزود بطاوالت 
طعام، ومقصف، ومس���توصف و15 
سكنا للمدرسني واإلداريني، ومزارع 

لألسماك.
 وتدرس في القرية املراحل الدراسية 
الثالث )االبتدائية، املتوسطة والثانوية( 
ويبلغ مجموع الطلبة احلاليني 355 
طالبا، وتعد ه���ذه القرية اكبر مركز 
لأليتام أنشأته اللجنة في كمبوديا، وقد 
مت افتتاح القرية رسميا في 2000/1/24 
برعاية س���فيرنا السابق لدى مملكة 

تايلند حمود الروضان.

المطيري يدعو لتجنيس ذوي الشهداء
أو كشف ما عليهم من قيود أمنية

اعلن االمني املالي جلمعية اهالي الشهداء األسرى 
واملفقودين مدوخ املطيري ترحيب اجلمعية بدعوة 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي حول التعاون 
في ملف املفقودي���ن الكويتيني، وقال نرحب بأي 
معلومات جدي���دة تنهي هذه القضية حيث مازال 
مصير اكثر من 368 أسيرا غير معروف، واشار الى 
ان دعوة املالكي لم تكن األولى من اجلانب العراقي 
ولكن كانت هناك اكثر من دعوة تنتهي بعد االعالن 

عنها في الصحف. وطالب املس���ؤولني العراقيني 
بأن يعطوا هذه القضية البعد االنساني ملا لها من 
تبعيات »نفسية واجتماعية« ماتزال موجودة على 
ارض الواق���ع، وزاد: لن نهدأ ولن نكل او منل في 
متابعة هذه القضية حتى االنتهاء منها اما بتجنيس 
ذوي الشهداء او كشف ما على كل منهم من قيود 
امنية حتول دون التجنيس كما يقال وسنكون اول 

املؤيدين ملا يخدم امن الوطن.

دانيا شومان
اعلنت عضو اللجنة العليا في مسابقة فادية السعد 
العلمية موجه اول الدراسات العلمية في وزارة التربية 
ازهار السيف عن مشاركة 144 طالبة من 36 مدرسة 
ثانوية للبنات في املسابقة في عامها العاشر اضافة 
الى مشاركة املعهد الديني الول مرة ومشاركات من 

مدارس التربية اخلاصة.
وقالت السيف في تصريح للصحافيني ان املسابقة، 
التي انطلقت الى اخلليجية الول مرة بناء على رغبة 
صادقة من صاحبة الفكرة الشيخة فادية السعد التي 
حترص دائما على ان تتخطى املس����ابقة ليس فقط 
احمللية ال����ى اخلليجية، بل تصل الى العاملية، تلقت 
موافقة رسمية من مملكة البحرين باملشاركة اضافة 
الى اتصاالت مكثفة مع باقي دول اخلليج للمشاركة 
في املس����ابقة التي تعد مبثابة محاولة علمية جادة 
للوصول الى ايجاد فتي����ات مفكرات مبدعات، ويتم 
رعاية هذا االبداع وبناؤه على اس����س علمية ليحقق 
اطالقا لطاقات فتياتنا، الفتة الى ان وعيهن وادراكهن 
هو اخلطوة األولى واملس����لك السليم للوصول الى 

الهدف السامي.
واش����ارت الى ان النادي ينظم املس����ابقة كل عام 
برغبة ودعم من الشيخة فادية السعد التي وهبتها 
اسمها، واشرفت بعزمية صادقة في تشييد بناء متني 

لها وبالتعاون مع وزارة التربية.
واوضحت ان االهداف املرجوة من املسابقة اسهمت 
بشكل فعال في ازدياد اقبال وحماس طالبات الثانوية 
عليها عاما بعد عام، وانه على مدى 9 سنوات استطاعت 
املسابقة ارساء نفس����ها اسما وعلما علميا في سماء 

الكويت.
واوضحت ان املسابقة تثقيفية تهدف الى تعليم 
الفتيات اساسيات التفكير والعصف الذهني، وتسعى 
على الصعيد الوطني الى اكتش����اف االفكار اخلالقة 
ورعايتها وجمع ذوي الرؤى واملبادرة في مس����ابقة 
مبتكرة يس����تطيع من خاللها املش����اركات »تسويق 
افكارهن« وفي كل عام يتم طرح عنوان لها تتمحور 
حول افكار املشاريع ويعبر عن معاجلة مشاكل في 

محيط مجتمع الكويت.
واكدت ان املس����ابقة تسعى الى اكتشاف املواهب 
واالبداعات والعمل على تطويرها وتنمية البحث العلمي 
والتطوير الفني لدى الفتي����ات، واحلث على العمل 
اجلماعي والتعاوني وتنمية الوالء الوطني من خالل 
دعم املشاريع واالبتكارات البناءة، وتشجيع الفتيات 
على التميز العلمي التخصصي واالرتقاء مبستوى 
الوعي بالقضايا البيئية واملجتمعية وتعزيز املعرفة 
والتثقيف والوعي في مجال البيئة واالستهالك الواعي 

واملشاكل العامة التي مير بها املجتمع.

ترأست رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة 
امثال األحمد اجتماعا عقده رؤساء احتادات شركات 
القط���اع اخلاص مع عدد من الش���باب املتطوعني 
ضمن حملة »نعني ونعاون – جلعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا«، وبحضور عدد من رؤساء احتادات 
القطاع اخلاص، وقد مت في اللقاء التداول بشأن هذه 
احلملة و\الت���ي حتظى برعاية كرمية من صاحب 
السمو االمير الش���يخ صباح األحمد ومباركة من 
سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وهي 

حمل���ة توعوية تهدف الى نش���ر ثقافة عامة لدى 
شرائح املجتمع بخصوص اهمية حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري كما تس���عى احلملة الى 

استنهاض الهمم لهذا الغرض.
وقد قام رؤس���اء االحتادات بتقدمي شرح واف 
للشباب املتطوعني حول اجلوانب املختلفة املتعلقة 
بجعل الكويت مركزا مالي���ا وجتاريا حيث أبدى 
الش���باب املتطوع في هذه احلمل���ة جتاوبا كبيرا 

حتقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو االمير.

الشباب المتطوعون أبدوا تجاوبًا كبيرًا تحقيقًا للرغبة السامية

بمشاركة 144 طالبة من 36 مدرسة ثانوية

الصيانة بالوزارة ال يألون جهدا 
في القيام باالعمال املناطة اليهم، 
الت����ي تخص خدمات  خاصة 
املش����تركني، حي����ث يقومون 

بعملهم على أكمل وجه.
اننا على اس���تعداد  واكد: 
لتلق���ي أي ش���كاوى خاصة 
بأعط���ال املش���تركني في كل 
اخلدمات، س���واء من مواطن 
أو مقي���م حتى يتس���نى لنا 
اصالحها في احلال، مؤكدا ان 
مثل هذه االعطال حتدث بشكل 

روتيني.
اعتق���د ان تصل  وقال: ال 
الهواتف  نسبة قطع خطوط 
الى 70% مش���يرا الى ان هذا 

الكالم فيه نوع من املبالغة.

مناطق عدة في البالد كمناطق 
مشرف وسلوى واالحمدي الى 

املقاول البديل.
املش���كلة  ان  واض���اف 
الرئيسية التي تواجه الوزارة 
هي مع مقاول وزارة االشغال 
الكثير  الذي تسبب في قطع 
م���ن كوابل هوات���ف مناطق 
مختلفة ف���ي البالد من خالل 
عمله لصيانة شبكة الصرف 
الصحي وانارة الطرق، االمر 
الذي نتج عنه قطع ودمار كبير 
للشبكة الهاتفية في كل املناطق، 
ولكن رغم ذلك نبادر فورا الى 
اصالح هذه االعطال وبنفس 

اليوم وإعادتها للخدمة.
وقال ان فني����ي ومقاولي 

االعطال وبنسبة 95%، مشيرا 
الى انه مت اس���ناد الكثير من 
االعمال واالعطال املتراكمة في 

ستستمر في اقامة احملاضرات 
والن���دوات التوعوي���ة ع���ن 
الڤي���روس وغيره من االمور 
الصحية املهمة، وذلك داخل مقر 
اجلمعية، مبينا انه اذا رغب احد 
من اولياء االمور في احلضور، 
فعليه ان يقوم باالتصال على 
اجلمعية للتنسيق مع املسؤول 

عن احلدث.
من جهتها، قالت رئيس���ة 
احلملة وعضوة مجلس ادارة 
اجلمعية الصيدلية الكويتية 
الصيدالنية مي بوش���يبة ان 
اجلمعية على استعداد لعمل 
احملاضرات ألي جهة تعليمية 
بدءا من مرحلة رياض االطفال 

حتى املرحلة اجلامعية.
وأش���ارت بوشيبة الى ان 
اللجنة االعالمية في اجلمعية 
بذل���ت جه���ودا كبي���رة في 
التنسيق والترتيبات الالزمة 
للحملة، كما حتملت مسؤولية 
البرنام���ج واخلطة  وض���ع 
وطريقة العمل الالزمة جلميع 

الصيادلة.
بدوره���ا، بين���ت امين���ة 
صندوق اجلمعية الصيدالنية 
الش���ايجي ان اجلمعية  هبة 
س���تقوم مبخاطب���ة وزيري 
الصحة والتربية لرعاية حفل 
تكرمي الصيادلة الذين شاركوا 
في احلملة والذي س���تقيمه 
اجلمعية بعد موافقتهما على 
ذلك، موضح���ة ان اجلمعية 
تستقبل العديد من الفاكسات 
م���ن اجله���ات املختلفة ومن 
اولياء االمور وحتتوي على 
استفسارات عن املرض، متمنية 
ان يستمر هذا التواصل حتى 

بعد انتهاء احلملة.

اختتمت اجلمعية الصيدلية 
الكويتي���ة احلملة التوعوية 
الوقائي���ة الت���ي أطلقتها في 
الدراس���ي حتت  العام  بداية 
شعار »الوقاية.. حماية« والتي 
تضمنت العديد من النشاطات 
املادية واملعنوية فيما يتعلق 
بڤيروس)A)H1N1 واملعروف 
مبرض انفلونزا اخلنازير، وقد 
استهدفت احلملة بشكل رئيسي 
طلبة وطالب���ات املدارس في 
كل املراحل التعليمية الثانوية 
واملتوسطة واالبتدائية في كل 
املناطق التعليمية في جميع 

احملافظات.
وقال رئيس مجلس ادارة 
اجلمعي���ة الصيدل���ي طارق 
احلبيب ان حملة »الوقاية.. 
حماية« حقق���ت كل اهدافها 

بنجاح كبير.
وأشاد احلبيب مبستوى 
ل���دى طلبة  الكبير  الوع���ي 
امل���دارس كل حس���ب عمره 
واملرحلة الدراسية التي يدرس 
فيه���ا، مبينا ان الطلبة كانوا 
في أمس احلاجة للوقوف على 
حيثيات املرض واحلصول على 
املعلومات الصحيحة واملوثوقة 
من مصادرها املتخصصة مثل 
اجلمعية الصيدلية التي واكبت 
املرض وتطوراته وطرق عالجه 
ف���ي العالم أجم���ع من خالل 
العاملية  املنظمات الصحي���ة 
املعتمدة لتنقل آخر املستجدات 
بكل مصداقية وشفافية وبشكل 
علمي بعي���دا عن التهويل أو 

االستهتار.
أما أمني عام مجلس ادارة 
اجلمعي���ة الصيدلي س���الم 
القحطاني، فقال ان اجلمعية 

رافدا قوي���ا من روافد اخلدمة 
الصحية في الكويت.

من جهته قال رئيس قسم 
العدان  اجلراحة مبستش���فى 
ورئي���س اللجن���ة املنظم���ة 
للمؤمتر د.عبداللطيف الداود 
الناجت���ة عن  ان االصاب���ات 
حوادث الطرق باتت مش���كلة 
عاملية تعاني منها معظم الدول 
النامية واملتقدمة على حد سواء 
ومتثل عبئا كبيرا عليها. مضيفا 
ان الكويت سجلت خالل العام 
2008 حسب احصائية لوزارة 
الداخلية 420 حالة وفاة نتيجة 
ح���وادث الط���رق، أي مبعدل 
حالتي وفاة يوميا، مش���يرا 
الى ان خطورة هذه احلوادث، 
أدت الزدياد االهتمام الطبي بها 
وأصبح����ت تخصصا قائما 
بذات���ه ومتنح به الش���هادات 
العلمي���ة، كما تش���يد املراكز 
التقنيات  املجه���زة بأح���دث 
للتعام���ل مع ه���ذه احلاالت 

احلرجة.
واشار الداود الى ان موقع 
مستشفى العدان بني طريقني 
سريعني هما طريق امللك فهد 
الفحيحيل  الس���ريع وطريق 
الس���ريع جعل من مستشفى 
العدان مقرا الستقبال العديد 
من احلاالت احلرجة بنتيجة 
حوادث الطرق على الطريقني 
السريعني، ومن هذا املنطلق 
ف���إن اللجنة املنظمة للمؤمتر 
ارتأت تس���ليط الضوء على 
جزئية من هذه اإلصابات وهي 
إصابات الكب���د والبنكرياس، 

عن طريق تنظيم هذا املؤمتر 
ودعوة املختصني في هذا املجال 
لالستفادة من خبراتهم العلمية 

والعملية.
وقال الداود ان كل مستشفى 
يتعام���ل في الوق���ت احلالي 
التي  على حدة مع احل���االت 
ترد اليه، وقد ال تكون جميع 
التخصصات متوافرة فأحيانا 
نطلب مختصني بجراحة املخ 
ابن  واألعصاب من مستشفى 
سينا، لهذا فإننا نأمل بتواجد 
مركز يضم جميع التخصصات، 
املركز  الى ان موضوع  وأشر 
املتخصص قد طرح منذ فترة 
زمنية طويل���ة، وقبل تولي 
د.هالل الساير حقيبة الصحة، 
ونأمل من الوزير وهو جراح 
أن يكون متفهما ملدى احلاجة 

لوجود مثل هذا املركز.
وكش���ف الداود ان اللجنة 
البروفيس���ور  املنظمة دعت 
توماس س���كاليا مدير مركز 
االصابات بجامع���ة بالتمور 
والبرفيسور شان اختصاصي 
األشعة التداخلية من املركز ذاته 
كمتحدثني رئيسيني، ومبشاركة 
عدد من اخلب���رات والكفاءات 
احمللي���ة، الفتا الى ان املؤمتر 
سيس���تمر على م���دى يومني 
بهدف الوصول الى توصيات 
من شأنها املساهمة في حتسني 
البالد،  اخلدمات الصحية في 
وبني أن وجود االطباء الزائرين 
هو خطوة أولى سيليها فتح 
قن���وات ب���ني وزارة الصحة 

واملراكز العاملية.

مت االستعانة باملقاول البديل 
إلصالح االعطال التي حدثت 
قب���ل ش���هرين، ومت اصالح 

فرج ناصر
يش���ارك وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محم���د البصيري في 
اجتماع���ات املنت���دى الدولي 
الرابع لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصال للجميع التي تعقد 

في تونس.
ال���ى ذلك وتفاع���ال مع ما 
نش���ر في »األنب���اء«، حول 
القطع الهاتف���ي غير املبرمج 
لعدد م���ن اخلطوط االرضية 
ف���ي بع���ض املناط���ق، اعلن 
الوكيل املساعد لقطاع خدمات 
املشتركني بوزارة املواصالت 
م.راشد امليع ان الوزارة لديها 
اش���كاليات مع املقاول، ولكن 

الميع لـ »األنباء«: استعنا بمقاول بديل وأصلحنا
95% من أعطال الخطوط الهاتفية في مختلف المناطق

لدينا مشـكلة فعلية مـع مقاول الوزارة ومسـتعدون لتلقي أي شـكاوى

الوزير البصيري في تونس للمشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصال

الحبيب يشيد بمستوى وعي
الطالب بمرض إنفلونزا الخنازير

الجمعية الصيدلية اختتمت حملة »الوقاية.. حماية«

حنان عبدالمعبود
أك���د مدير منطق���ة حولي 
الصحية د.عبدالعزيز الفرهود 
الكوي���ت تهت���م بتطوير  ان 
املهارات والقدرات اإلكلينيكية 
للجراحني واالطباء املتخصصني 
في مجال رعاية وجراحة الكبد 

والبنكرياس.
الفره���ود عق���ب  وش���دد 
افتتاحه مؤمتر إصابات الكبد 
والبنكرياس الذي أقيم حتت 
رعاية وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير، وينظمه قسم اجلراحة 
مبستشفى العدان، مساء أمس 
األول بفندق كراون بالزا، على 
ضرورة اإلملام باملستجدات من 
الدراسات واملبتكرات واالدوية 
واالبحاث في مجال رعاية الكبد 
والبنكرياس، والعمل على دعوة 
كبار اجلراحني واإلكلينيكيني 
بهدف تبادل اخلبرات واملهارات 
اجلراحية في فن التعامل مع 
احلوادث واألمراض التي حتدث 

لهذين العضوين املهمني.
الفرهود باملستوى  واشاد 
االكلينيكي ال���ذي وصل إليه 
العديد م���ن اجلراحني االكفاء 
في البالد، مبديا سعي وزارة 
الصح��ة ألن جتعل من الكويت 
مركزا رائ���دا لرعاية وعناية 
الكبد والبنكرياس،  وجراحة 
من خالل االهتم���ام امللحوظ 
ال�����وزارة  تولي���ه  ال���ذي 
للمؤمتر، والتطلع للتوصيات 
واالطروحات التي س���يخرج 
بها، حتى يتسنى العمل على 
تطوي���ر ه���ذا التخصص في 
الب���الد والوصول إلى الرؤية 
التي يتطلع إليها صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وكذلك اشار إلى نية الوزارة 
انشاء مركز متخصص جلراحات 
الكبد والبنكرياس وقال: هناك 
تعليمات من الوزير النش���اء 
مركز متخص���ص جلراحات 
الكب���د والبنكري���اس، حيث 
ينصب اهتم���ام الوزارة على 
دعم اجلهود النش���ائه والذي 
ان مت في فترة وجيزة سيكون 

الفرهود: »الصحة« تسعى إلقامة مركز رائد 
في جراحة الكبد والبنكرياس بالكويت

افتتح المؤتمر نيابة عن وزير الصحة وبحضور خبراء عالميين


