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الدويهيس: أعتز بثقة العفاسي
 والتجديد لي في رئاسة اتحاد الجمعيات

أكد سعيه جاهداً للحفاظ على هذه الثقة

الخميس يستعرض مسيرة الملتقى اإلعالمي 
في صالون المعطش الثقافي اليوم

العبداهلل يفتتح معرض دار اآلثار »ذخيرة الدنيا« الخميس 

 محمد راتب
قامت جمعية الروضة وحولي 
التعاونية بتنظيم املخيم الربيعي 
الثان����ي للع����ام 2010، ولف����ت 
رئي����س مجل����س ادارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي 
الى ان عدد املساهمني  االنبعي 
الذين ش����اركوا في هذه الرحلة 
بلغ اكثر من 400 مس����اهم مع 
ابنائهم وعائالتهم، وقد تخللت 
هذه الرحلة العديد من الفقرات 
واالنشطة الثقافية والرياضية 
والترفيهية املتنوعة، الفتا الى ان 
هذه الرحلة تأتي ضمن االنشطة 
ادارة  التي تنظمها  االجتماعية 
اجلمعية للمساهمني وابنائهم 
خالل الفترة الربيعية والتي متتد 
ملا يزهو على الشهرين، ومنها 
رحلة فيل����كا، واقامة املاراثون 
الرياضي، وال����دورات الثقافية 
للمساهمني وابنائهم وتشجيعهم 

على االبداع واالبتكار.
وأشار االنبعي الى ان ما ميز 
هذه الرحلة ما شهدته من انشطة 
ثقافية متنوعة امتدت من الساعة 
ال� 9 صباحا وحتى ال� 9 مس����اء، 
كان على رأسها تنظيم محاضرة 
اميانية قدمتها الداعية أم عبدالعزيز 
املاجد من وزارة االوقاف والشؤون 
انطباعا  التي أعطت  االس����المية 
ايجابيا مل����ا حوته من توجيهات 
الشرائح املوجودة  مهمة جلميع 
من الكب����ار والصغ����ار والرجال 
والنساء، مدعمة باآليات القرآنية 

الكرمي����ة واالحادي����ث النبوي����ة 
الشريفة وقصص االنبياء، الفتا 
الى ان ه����ذا اجلو االمياني املميز 
مت تتويجه بإشهار اسالم احدى 
املهتديات اجلدد امام احلاضرين، 
وذلك مبش����اركة بعض الداعيات 
من جلنة التعريف باالسالم، حيث 
القى هذا االمر استحس����انا كبيرا 

لدى احلاضرين.
وأوضح االنبعي ان الرحلة 
تخللتها انشطة رياضية مميزة، 
حيث متت اقامة دورات في لعبة 

البلي����اردو ش����ارك فيها بعض 
املتمرسني في اللعبة، اضافة الى 
لعبة كرة الطائرة التي شهدت 
اقباال كبي����را، فضال عن اللعبة 
الشعبية كرة القدم، في حني مت 
توزيع هدايا على املشاركني في 
االنش����طة والدورات الرياضية 
والثقافية التي حظيت بإعجاب 
غير مس����بوق من قب����ل الكبار 
والصغار، كم����ا كان من ضمن 
االنش����طة نقش احلنة والرسم 

على الوجوه.

ولفت االنبعي الى ان الرحلة 
كان����ت على مس����توى عال من 
التنظيم والدقة وحسن االدارة 
من جمي����ع املش����رفني عليها، 
كما ان جميع املش����اركني كانوا 
على مس����توى راق من االلتزام 
بتعليمات الس����المة والتعاون 
مع املشرفني بكل رحابة صدر، 
حيث حتركت احلافالت في وقت 
مبكر متجهة الى املخيم، وهناك 
مت تكرمي املس����اهمني بالضيافة 
وحفاوة االستقبال، موضحا ان 

الرحلة اختتمت انشطتها بانطباع 
ايجابي من قبل املساهمني، لكونها 
اتسمت بالطابع الكويتي العريق 
الذي توارثه اآلباء عن االجداد، 
كم����ا انهم اب����دوا اندفاعهم الى 
املشاركة في الرحالت واالنشطة 
املقبلة، حتى ان بعض املساهمني 
كانوا يجرون اتصاالت بذويهم 
خالل الرحل����ة يحدثونهم فيها 
عن شديد بهجتهم و»وناستهم« 
ورضاهم عن االنشطة التي مت 
تقدميها. وبني انه سيتم عرض 
الربيعية  الرحلة  صور كل من 
االولى والثانية في موقع جمعية 
الروضة وحولي على ش����بكة 

االنترنت.
وزف االنبعي للمس����اهمني 
العديد من  بش����رى تضمن����ت 
االنشطة املزمع تقدميها قريبا، 
التي  ومنها رحل����ة اخلي����ران 
س����يتم تنظيمها للمرة الثانية 
على التوالي خ����الل هذا العام، 
نظرا ملا شهدته من اقبال الفت 
من املس����اهمني وملا تخللته من 
برامج قيمة، الفتا الى ان احلضور 
غير املسبوق من قبل املساهمني 
على انشطة اجلمعية الربيعية 
وغيرها ان دل على شيء فإمنا 
يدل على حسن ادارة االنشطة 
االجتماعية املقدمة ألهالي املنطقة، 
وذلك سعيا من اجلمعية للحفاظ 
على شعارها في أن تبقى دائما 
متصدرة على مستوى الكويت، 

كما عهدها املساهمون.

األنبعي: حضور غير مسبوق من قبل المساهمين وتنظيم رحلة الخيران قريبًا

www.geldeya.com يحصد جائزة وزراء صحة التعاون
 ليلى الشافعي

 www.geldeya.com حصل املوقع الكويتي
املتخصص في أم����راض اجللدية على جائزة 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التع����اون اخلليجي في مجال اإلعالم 

الصحي وذلك في دوريتها األولى.
ويذكر ان موق����ع www.geldeya.com هو 
اول مدونة عربية طبية متخصصة في صحة 
ومشاكل اجللد ويهدف املوقع الى زيادة الوعي 
الصح����ي لدى اجلمهور العام من خالل تقدمي 

املعلوم����ات الصحية املتخصص����ة بأمراض 
اجللدية، كما يتس����م املوقع بالتواصل الفعال 
بني اجلمهور العام وإدارة املوقع وذلك باإلجابة 
عن األسئلة واالستفس����ارات التي تقدم بكل 
خصوصية وس����رية. وقال القائم على املوقع 
د.عمر شمس الدين الطبيب املقيم في البورد 
الكويتي لألمراض اجللدية والتناس����لية »ان 
www.geldeya.com هو الدليل الصحي للمتصفح 
اإللكتروني، حي����ث يتناول املوقع العديد من 
املواضيع املتعلقة باجللد بأنواعها ومعلومات 

عن حب الش����باب والبشرة وغيرها كما يقدم 
املوقع طرق العناية والوقاية من أمراض اجللد«. 
وأضاف »أطلقنا املوقع بصورة رس����مية في 
منتص����ف 2008، واليوم نعمل على ان يكون 
املوقع اول عيادة طبية في الشبكة العنكبوتية«. 
ومتت دعوة الفائزين حلضور افتتاح املؤمتر 
ال����� 68 ملجلس وزراء الصح����ة لدول مجلس 
التعاون الذي عقد ف����ي أبوظبي في ال� 2 وال� 
3 من الش����هر اجلاري، حيث منحهم الوزراء 

شهادات التقدير ودرع اجلائزة.

يح���ل األمني الع���ام لهيئة 
امللتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلمي���س ضيفا على صالون 
املعطش الثقافي في متام الثامنة 
من مس���اء اليوم، وذلك مبقر 
الصالون في الصليبخات ق2 
شارع 102 مقابل مسجد عبداهلل 
بن قدامة بديوان املعطش »ديوان 

الوحدة«.
وسيتحدث اخلميس في هذه 
الندوة عن مسيرة هيئة امللتقى 
االعالمي العربي وحتولها من 
مجرد فكرة في االذهان الى حدث 
سنوي مهم يجمع أبرز الوجوه 

االعالمية العاملة في املؤسسة االعالمية العربية، 
كما سيتناول ايضا احلديث عن اهم ما استطاع 
ان يحققه امللتقى االعالمي العربي من ايجابيات 
خالل مسيرته التي امتدت من العام 2003 وحتى 
اآلن وعديد النشاطات االخرى التي تقيمها هيئة 

امللتقى االعالمي العربي.
كما سيتطرق اخلميس الى احلديث عن الواقع 
االعالمي في الكويت بكل مالبساته وتفاصيله، 
خاصة ان الساحة االعالمية الكويتية كثيرا ما 
تش���هد حراكا اعالميا يؤثر بشكل أو بآخر على 

الشارع الكويتي.
ويع���د صالون املعط���ش الثقافي واحدا من 
الصالونات التي تثري الساحة الكويتية بالعديد 
من املناقشات والقضايا املهمة التي تشغل بال 
الش���ارع الكويتي، وذلك عن طريق استضافة 
ش���خصيات مهمة لها من الثقل ما لها على كل 

املستويات.
وقد عب���ر اخلمي���س عن 
سعادته باس���تضافة صالون 
الثقافي له، مش���ددا  املعطش 
اللقاءات  على اهمية مثل هذه 
املهمة التي تفتح املجال للنقاش 
النظر  الراقي وتبادل وجهات 
حول قضايا الوطن، مؤكدا ان 
مثل هذه النش���اطات تعد في 
حقيقتها خطوة مهمة في تاريخ 
الكويت السياسي وفي الوقت 
نفسه تعتبر مؤشرا حقيقيا على 
مدى احلرية والدميوقراطية التي 
تتمتع بها االجواء الكويتية، آمال 

في ان تستمر هذه النشاطات واللقاءات.
اجلدير بالذكر أن هيئة امللتقى االعالمي العربي 
تقي���م العديد من امللتقيات والنش���اطات داخل 
حدود الوطن العرب���ي وخارجه، كما ان الهيئة 
بصدد اقامة العديد من النشاطات هذا العام ومنها 
امللتقى االعالمي العربي الثالث للشباب في فبراير 
اجلاري والذي يقام بالتعاون بني هيئة امللتقى 
وجامعة القاهرة، وكذلك سيقيم امللتقى الدورة 
السابعة من اعمال امللتقى االعالمي العربي والتي 
ستقام في الكويت في ابريل املقبل، كما تستعد 
الهيئ���ة لعقد ملتقى قادة االعالم العربي الثاني 
والذي س���يعقد في جمهورية مصر العربية في 
مكتبة االس���كندرية في مايو املقبل، باالضافة 
الى العديد من النش���اطات التي يتم التحضير 
لها بش���كل مكثف والتي سيتم االعالن عنها في 

القادم من االيام.

يفتتح وزير اإلعالم ووزير النفط الش����يخ أحمد 
العبداهلل معرض »ذخيرة الدنيا« الذي تشرف عليه دار 
اآلثار االسالمية ويحتضنه متحف احلضارات اآلسيوية 
بسنغافورة 11 اجلاري ويستمر حتى 27 يونيو املقبل.

وتشارك املشرف العام لدار اآلثار اإلسالمية الشيخة 
حصة الصب����اح في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« 
فنون املصوغات الهندية في العصر املغولي اإلسالمي 
الذي يقام حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد.وسيلتقي الشيخ احمد العبداهلل خالل 
جولته الرئيس الس����نغافوري سيالبان راماناثان، 
كما سيلتقي وزيري اخلارجية والتجارة والصناعة 
لبحث س����بل التعاون الثنائي بني البلدين في كل ما 

من شأنه خدمة املصالح املشتركة للشعبني.
وسبق للشيخ احمد العبداهلل افتتاح املعرض في 

محطته الس����ابقة في متحف االرميتاج بطرسبورغ 
في روسيا وكان له الصدى الواسع مايزال موجودا 
حتى اآلن.واستطاع املعرض حتقيق جناح منقطع 
النظير في كل من متاحف الكرملني، حيث بلغ عدد 
الزوار 560 ألف زائر في موسكو واألرميتاج في سان 

بطرسبرج الذي بلغ زواره 140 ألف زائر.
وبانتهاء عرض مقتنيات املعرض في سنغافورة 
سينتقل الى ماليزيا خالل الفترة من 29 من يوليو 

2010 حتى شهر ديسمبر املقبل.
ومن املقرر ان يتوجه الشيخ احمد العبداهلل الى 
البحرين اليوم للمشاركة في مهرجان اخلليج لإلنتاج 
االذاعي والتلفزيوني تلبية لدعوة من وزيرة الثقافة 
واالعالم البحرينية مي اخلليف����ة، ومن ثم يتوجه 

الى سنغافورة.

 بشرى شعبان
اعرب رئيس اتحاد الجمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسين 
الدويهيس عن عميق ش���كره 
وامتنانه لوزير الشؤون د.محمد 
العفاسي على ما حباه إياه من 
ثقة غالية، مشيرا الى ان الوزير 
اصدر قرارا وزاريا بتجديد مدة 

تعيينه مديرا معينا لالتحاد.
وأبدى في تصريح صحافي 
الوزير،  الشديد بثقة  اعتزازه 
مؤكدا ان تلك الثقة الغالية هي 
بمنزلة ش���هادة عزيزة تعطي 
داللة قوي���ة على أنه قد حقق 
نجاحا ملموسا في قيامه بإدارة 
دف���ة العمل باالتح���اد بصفة 
خاصة وتسيير شؤون العمل 
التعاوني بوجه عام خالل العام 
الماضي، الفتا الى انه سيحرص 
كل الحرص للحفاظ على هذه 

الثقة.
البناء من  واشاد بالتعاون 
قبل وزارة الشؤون والذي كان 
له اكبر االثر في مضي االتحاد 
قدما نحو تحقيق اهدافه وتخطي 
جميع العراقيل التي تواجهه، 
معربا عن بالغ شكره وتقديره 
لجميع المس���ؤولين بالوزارة 
وعل���ى رأس���هم كل من وكيل 
الوزارة محمد الكندري والوكيل 
التعاون حمد  المساعد لقطاع 

المعضادي.
وحول شؤون العمل باالتحاد 
في المرحل���ة المقبلة، افاد بان 
تجديد مدة رئاسته لالتحاد قد 
جاء في توقيت مناس���ب وهذا 
مرجعه الى ما يتمتع به الوزير من 
حكمة نيرة وبصيرة نافذة، مشيرا 
الى ان هذا التجديد س���يتيح له 
فرصة استكمال الكثير من االعمال 
والمشاريع التي بدأ في تنفيذها 
خالل العام الماضي، خاصة ان 
االهتمام بحل مشاكل االتحاد في 
ذلك العام قد استغرق وقتا كبيرا 
وجهودا استثنائية كان يدخرها 
النجاز ما كان يطمح اليه، االمر 
الذي اضطره الى تأجيل الكثير 
من الخط���ط ريثما يتم االنتهاء 

تماما من معالجة جميع نواحي 
القصور في االتحاد ليتمكن من 
تأسيس اعماله وطموحاته على 
ارض صلبة وممهدة، اذ ال فائدة 
ترتجى من انجازات تؤسس على 

ارض هشة.
اتح���اد  وتوج���ه رئي���س 
الجمعيات التعاونية االستهالكية 
د.حسين الدويهيس بالدعوة الى 
رؤس���اء الجمعيات التعاونية 
االستهالكية للتجاوب مع االتحاد 
والتعاون معه في جميع النواحي 
لتمكينه من الوفاء بالتزاماته 
والقيام بدوره في خدمة الحركة 
التعاونية االستهالكية للنهوض 
المقدمة  بها وتطوير خدماتها 

لجمهور المستهلكين.

د.محمد العفاسي

د. عمر شمس الدين

علي األنبعي مشاركا في املخيم الربيعي

د.حسني الدويهيس

ماضي اخلميس

الشيخة حصة الصباح الشيخ أحمد العبداهلل

أحد العروض

متعة التخييم

الفتيات شاركن في املخيم الربيعي

املسابقات واألنشطة نالت إعجاب األبناء 

»تعاونية الروضة وحولي«: 400 مساهم وعائالتهم 
شاركوا في المخيم الربيعي الثاني


