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دعوة المالك للمشاركة بـ »شانغهاي الدولي«

أكد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ 
فيصل املالك عمق العالقات التي 
البلدي���ن الصديقني  تربط بني 
الش���عبية،  الكوي���ت والصني 
وكذلك بني الش���عبني الكويتي 

والبوسني.
جاء ذلك خالل استقباله في 
السفير الصيني هوانغ  مكتبه 
جيمني والسفير البوسني ياسني 

رواشدة لدى الكويت.
املالك  وأشاد الشيخ فيصل 

مبستوى العالقات الثنائية التي 
تربط بني كل من الكويت والصني 
والبوس���نة ف���ي كل املجاالت، 

السيما اإلعالمية منها.
الس���فير الصيني  ووج���ه 
الدعوة لوكي���ل وزارة اإلعالم 
الوزارة في معرض  ملش���اركة 
الدولي، وأكد اهمية  شانغهاي 
مشاركة الكويت في هذا املعرض 
ملا متثله الكويت من أهمية في 

احملافل الدولية.

كما أكد الش���يخ فيصل من 
جانبه على أهمية املش���اركات 
اخلارجية ل���وزارة اإلعالم وما 
متثله هذه املعارض من توطيد 
التي تربط  وترسيخ للعالقات 

بني الكويت ودول العالم.
وأعرب الشيخ فيصل املالك 
عن تقديره ملس���توى العالقات 
الكويت  التي تربط بني  العامة 
والبوس���نة وخاصة في املجال 

اإلعالمي.

خالل لقائه السفيرين الصيني والبوسني

الشيخ فيصل املالك مستقبال السفير البوسني ياسني رواشدة

الذايدي: تبادل الخبرات واإلمكانات الفنية
يسهم في تطوير أداء المؤسسات اإلعالمية

أش���اد مدير إدارة إعالم دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بوزارة اإلعالم مشعل الذايدي مبستوى التعاون والتنسيق 

اإلعالمي بني الكويت ومملكة البحرين.
وش���دد خالل اجتماعه بالوكيل املس���اعد لإلعالم اخلارجي 
في وزارة الثقافة واإلعالم البحرينية الشيخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليفة على هامش مش���اركته في أنش���طة معرض الكتاب 
الدول���ي املقام عل���ى أهمية الزيارات املتبادلة بني املس���ؤولني 
 اإلعالميني، حيث يتم تب���ادل اخلبرات واإلمكانات الفنية التي

تس���هم في تطوي���ر اداء املؤسس���ات اإلعالمية ف���ي البلدين 
الشقيقني.

وأثنى الذايدي على مستوى تنظيم معرض الكتاب وما احتواه 
من انتاجات فكرية وثقافية تسهم في نشر الوعي والثقافة في 

مشعل الذايديأوساط املجتمع اخلليجي.

م.طالل العنزي

»الكهرباء«: محاضرات ترشيدية بمدارس »التربية«

الجامعة العربية تطلق تقرير
»توقعات البيئة للمنطقة العربية«

كم����ا مت التعري����ف بكيفي����ة 
املرفقني بالطرق  استهالك هذين 
املثلى والتص����دي لعملية الهدر 
واإلس����راف فيه����ا لتبقى ثروات 

متجددة لألجيال القادمة.
وق����د تزامن����ت احملاض����رات 
الترش����يدية مع احتفال الوزارة 
السنوي بيوم املياه العاملي الذي 
أقيم هذا العام حتت شعار )مياه 
نظيفة... من أجل عالم صحي(، 
حي����ث مت التركيز عل����ى أهمية 
املياه وض����رورة احملافظة عليها 
من االستنزاف.. نظرا ملا تعانيه 
دول اخلليج من ندرة في املصادر 

الطبيعية للمياه.
وقد اختتمت الندوة بتوجيه 
الداعية  النصائ����ح اإلرش����ادية 
للمحافظة على هاتني اخلدمتني 
وعدم استنزافهما، كما مت توزيع 
الهداي����ا الرمزي����ة ذات الطاب����ع 
التوعوي على طلبة املدارس فضال 
على تك����رمي احملاضرات من قبل 

إدارات املدارس.

� بن����ات، أم كلثوم املتوس����طة � 
بنات، الفيحاء املتوسطة � بنات، 
النعيم املتوسطة �� بنات، وموضي 

العبيدي املتوسطة � بنات.
وق����د تطرق����ت احملاض����رات 
لتوضيح أهمية مرفقي الكهرباء 
واملاء، واستعراض جهود الوزارة 
لتوفير هاتني اخلدمتني على مدار 

الساعة.

العالقات  إدارة  صرح مدير 
العامة واإلعالم بوزارة الكهرباء 
وامل���اء م.ط���الل العن���زي بان 
اإلدارة مازالت تتواصل بتنظيم 
احملاضرات الترشيدية في جميع 
مدارس البالد مبختلف املراحل 
التعليمية، وذلك في إطار اجلهود 
املتواصلة لتكثيف األنش���طة 
املثلى  الداعية لالس���تخدامات 

في احلفاظ على الطاقة.
وق����د مت خ����الل األس����بوعني 
املاضيني تنظيم عدد من الندوات 
التوعوية مبدارس حصة اخلليفة 
املتوسطة بنات، روضة البيادر، 
روضة الرابية، روضة اجلوري، 
ثانوية الطاه����رة بنت احلارث � 
بنات، روض����ة الصباح، ثانوية 
رزين����ة � بنات، عمرة األنصارية 
� بنات، عبدالوهاب  املتوس����طة 
القرط����اس االبتدائي����ة � بن����ني، 
يوسف النصف املتوسطة � بنني، 
 � االبتدائية  البحر  عبداحملس����ن 
بنني، هالة بنت خويلد املتوسطة 

برعاية االمني العام جلامعة 
العربية عمرو موسى،  الدول 
احتفلت االمانة العامة للجامعة 
في القاهرة قبل ايام باالنتهاء 
م���ن اع���داد واص���دار تقرير 
»توقع���ات البيئ���ة للمنطقة 
العربية« والذي حمل ش���عار 
»البيئ���ة م���ن اج���ل التنمية 
ورفاهية االنس���ان«، وحضر 
احلفل نخبة من الشخصيات 
العربية منها صاحب السمو 
امللكي االمير تركي بن ناصر 
بن عبدالعزيز رئيس املكتب 
الوزراء  التنفي���ذي ملجل���س 
العرب املسؤولني عن شؤون 
البيئة واملدير التنفيذي ملركز 
البيئة والتنمية لالقليم العربي 
واوروب���ا د.نادية مكرم عبيد 
وممثل االمني العام لالمم املتحدة 
للحد م���ن مخاط���ر الكوارث 
البيئية مارغريت والستورم 
وممث���ل برنامج االمم املتحدة 
الهبر وجمع  للبيئة د.حبيب 
غفير من العلماء واملسؤولني 
واالعالمي���ني واالكادميي���ني 
واملش���تغلني في مؤسس���ات 
املجتمع املدني والقطاع اخلاص 
واملنظمات الدولية واالقليمية 

في املنطقة العربية.

وش����هد احلفل تكرمي اجلهات 
املشاركة في اعداد التقرير، ومن 
بينه����ا معهد الكوي����ت لالبحاث 
العلمي����ة، حيث مثله مدير ادارة 
البيئة والتنمية احلضرية د.ضاري 
العجمي والذي كان قد شارك في 
جميع االجتماع����ات التي عقدت 
التقرير  للتحضير واالعداد لهذا 
كما مثل املعهد كمؤلف رئيس����ي 

لفصله السابع.
وحول هذا التك����رمي واهمية 
التقرير البيئي ومش����اركة معهد 
الكوي����ت لالبح����اث العلمية في 
ق����ال مدير ع����ام املعهد  اعداده، 
د.ناجي املطي����ري ان وضع هذا 
التقرير جاء استجابة لتوجيهات 
مجلس الوزراء العرب املسؤولني 
عن شؤون البيئة في اجتماعهم 
بالقاهرة في شهر ديسمبر 2005، 
حيث قامت االمانة العامة جلامعة 
الدول العربية بالتعاون مع برنامج 
االمم املتحدة للبيئة بالتحضير 
لهذا التقرير، وقد شارك في اعداده 
العلماء  ومراجعته مجموعة من 
واملتخصصني ومؤسسات عربية 
منها معهد الكويت لالبحاث العلمية 
الذي اضطلع بكتابة الفصل السابع 
منه والذي تناول محور »الغالف 

اجلوي«.

واوضح د.املطي����ري ان هذا 
التقري����ر اعتم����د عل����ى التقييم 
العلمي املوثق الذي يؤدي الى بناء 
السياسات، متبعا منهجية اعداد 
تقارير توقع����ات البيئة العاملية 
الت����ي تصدر ع����ن برنامج االمم 
املتحدة للبيئة والتي تعتمد على 
املشاركة الواسعة ودمج وجهات 
النظر بني صانعي القرار والعلماء 
على املستوى االقليمي والدولي، 
ال����ى نتائج ميكن  بحيث تؤدي 
االسترش����اد بها في عملية صنع 
القرار وصياغة السياسات البيئية 
ووضع اخلطط وتخصيص املوارد، 
وبني كذلك ان التقرير اتبع ايضا 
نهجا متسلسال في حتليل اسباب 
ومسببات تدهور حالة البيئة وقدم 
احللول الواجب اتباعها لالرتقاء 
العربي،  املواطن  مبستوى حياة 
وقال ايضا ان هذا التقرير يعتبر 
اول تقييم بيئي متكامل وشامل 
للمنطقة العربية، حيث حدد اهم 
التحديات التي تواجه البيئة في 
املنطق����ة العربي����ة وبني الفرص 
املتاحة لتحس����ني اوضاع البيئة 
خاصة في ظل الزيادة السكانية 
املتزاي����دة واملتوقع ان تصل الى 
العام  586 مليون نسمة بحلول 

.2050

تزامناً مع احتفاالت الوزارة بيوم المياه العالمي وضمن جهود الحفاظ على الطاقة

منيرة الفضليمنصور املنصور

المنصور: تطبيق فعلي لنظام الميكنة في 4 أبريل المقبل

الرعاية األسرية في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل منيرة الفضلي 
ان اإلدارة تتعام����ل م����ع 16 فئ����ة 
مبيزانية تقدر ب����� 11 مليونا 212 
ألف دينار ومعامالت تصل 28 ألف 
ملف في جميع الوحدات باإلدارة، 
الربط اآللي سيعمل  ان  موضحة 
عل����ى تخفيف العبء عن املواطن 

والعاملني في اإلدارة.
وأش����ارت الى انه خالل ابريل 
املقبل سيتم ادخال النظام في مرحلة 

جتريبية وتدريب املوظفني.
وأضاف����ت ان ادارة الرعاي����ة 
األسرية ليست ادارة جاذبة اال انه 
مع اطالق مشروع امليكنة سيتطلب 
جهدا م����ن ذوي االختصاصات ما 
يتطلب توثيقا آليا للملفات املكدسة 

في اإلدارة.
وبدورها أف����ادت وكيلة قطاع 
التطوير االداري في الوزارة عواطف 
القطان بأن مشروع امليكنة سيطبق 
في قطاع العمل والرعاية االجتماعية 
وان املراجع لن يحتاج الى مراجعة 
الوزارة ف����ي مراحل الحقة اال في 
األمور الضرورية، معربة عن ان 
الطموح غير مقيد الختصار الدورة 
املستندية ويتم اجناز املعامالت 

بشكل الكتروني.

ثالث����ة اش����هر. وذك����ر املنصور 
باالستعدادات الكبرى التي سبقت 
االعالن عن هذا املش����روع والتي 
تطلبت ضرورة مراجعة املعلومات 
بني جمي����ع الوزارات، وكان هناك 
التشغيل  اقبال ضئيل عندما بدأ 
املت����وازي اآلل����ي اجلدي����د في 17 
مارس من العام 2009 ما استدعى 
التحقق من جهوزية النظام لتسهيل 
املعامالت واالستغناء عن املعامالت 
الورقية، الفتا الى ان النظام اجلديد 
بنظامه وبرمجته واألسس  التي 
يق����وم عليها لن تنجز أي معاملة 
في اطاره ما ل����م يكن ملف ادارة 
العمل املختصة مستوفيا جلميع 

البيانات املطلوبة احملدثة.
وأفاد املنصور ب����أن نحو 60 
ألف ملف مت حتديث بياناتها في 
إدارات العمل، مش����يرا الى ان هذا 
الرقم يغطي أغلب ملفات العمل، 
داعيا أصحاب العمل الى التعاون 
الش����ؤون االجتماعية  مع وزارة 

والعمل.
وذكر انه ال استثناء في قبول 
املعامالت ب����دءا من موعد تطبيق 
النظام اآلل����ي اجلديد في 4 أبريل 

املقبل.
ومن جهتها، قالت مدير إدارة 

تطابق جميع املعلومات احملدثة في 
النظ����ام اآللي مع اجلهات التي مت 
الربط معها، مشددا على ان النظام 
سيكون نقلة موضوعية وجديدة 
في اجناز املعام����الت لدى وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وإذ توق����ع املنص����ور وجود 
»ربكة« و»ضجة« في بداية تطبيق  
هذا املش����روع وذلك فيما يرتبط 
بإجناز املعام����الت اال انه اكد انه 
النظام اآللي  الرضوخ لهذا  يجب 
وال يوجد بديل عنه مؤكدا جتاوز 
السلبيات واملالحظات مع  جميع 
مرور الوقت وف����ي موعد اقصاه 

لهذا الغرض في منطقة اجلابرية 
حيث مت جتهيز املقر بالنظم اآللية 
املناسبة لسرعة إجناز معامالتهم 
مؤكدا ان تأخر اصحاب العمل في 
حتديث البيانات يعرضهم لغرامات 
التأخي����ر املصاحبة لذلك اعتبارا 
من تاريخ ب����دء التطبيق الفعلي 
للمشروع باستثناء معاملة اإللغاء 
النهائي للسفر. واضاف ان املشروع 
هو واجب وطني يتطلب عمال شامال 
وجهدا جماعيا متكامال مذكرا بأن 
املشروع مرتبط ب� 54 جهة حكومية 
واهلي����ة مبا في ذل����ك: الوزارات، 
البنوك، الهيئات، مشيرا الى وجوب 

بشرى الزين
الوكيل املساعد لشؤون  أعلن 
العمل في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل منص����ور املنصور عن 
االنطالق الفعلي ملش����روع ميكنة 
قطاع العمل. واضاف املنصور في 
مؤمتر صحافي عقده مساء أمس 
في مركز خدمة املجتمع باليرموك 
أن بدء التشغيل بهذا البرنامج يتم 
في 4 ابريل املقبل، وذلك بالتعاون 
مع ديوان اخلدمة املدنية مبينا ان 
تأخير العمل بهذا البرنامج قد مت 
التغلب عليه مؤكدا على اجناز هذا 
املشروع وتطبيقه الفعلي واحلقيقي 
في 4 ابريل إلعطاء فرصة ألصحاب 

العمل لتحديث بياناتهم.
واش����ار املنصور ال����ى ان هذا 
التاريخ سيتم خالله تنفيذ جميع 
العمل  اخلدمات املشمولة بقطاع 
من خالل النظام اجلديد وبجميع 
ادارات العمل وسيتم اجناز كافة 
اخلدمات على ملفات العمل احملدثة 
فق����ط ولن يتم قبول او اجناز اي 
معام����الت مللفات لم يتم حتديثها 

بعد هذا املوعد.
وأهاب املنصور بأصحاب العمل 
سرعة املبادرة الستكمال وحتديث 
بيانات ملفاتهم باملقر املخصص 

الوكيل المساعد لـ »الشؤون« أعلن أنه لن تُقبل أي معاملة غير محدثة بدءاً من تاريخ العمل به

النظـام اآللي الجديد تم ربطـه بـ 54 جهة حكومية وأهليـة و60 ألف ملف تم تحديثها
الفضلي: 28 ألف ملف في إدارة الرعاية األسرية والربط اآللي سيخفف العبء عن المواطن

جعفر: مساٍع لحّل مشكلة شهادات ميالد »البدون«
العبدالهادي: توجه لتعديل قانوني التدخين وفحص الزواج

محمود العبدالهاديعبدالكرمي جعفر

على التطعيمات املختلفة مثل 
شلل األطفال والدرن وغيرها 
من الطعوم التي حتافظ على 
صحة الطفل وبالتالي حتافظ 

على صحة املجتمع ككل.
وفي املرحلة الثانية ما بعد 
تكوين االسرة مرحلة »الشباب« 
الى ان  اله���ادي  العبد  اش���ار 
املشرع اصدر عدة تشريعات 
للحفاظ على االسرة والشباب 
مثل قانون منع التدخني الذي 
يحظر زراع���ة وصناعة التبغ 
باالضافة الى حظر التدخني بكل 
انواعه للش���خص األقل من 21 
س���نة، وايضا قانون مكافحة 
املخدرات وقانون رعاية املعاقني 
آخر قانون رقم 8 لسنة 2001، 
وايضا قانون رعاية املسنني، 
وكذلك قانون املرئي واملسموع 
وهو م���ن القوانني الهامة التي 
يشترط ان تراقب ما يبث في 
الفضائيات وجميع وس���ائل 
االعالم ويبغي املشرع من خالله 
حماية االسرة من تلوث العوملة 
ومخرجاتها، باإلضافة الى قانون 
حظر االعالن عن املواد املتعلقة 
بالصحة مثل املنشطات والرقابة 
عليها والتفتي���ش على املواد 
التي تباع رقم 38 لسنة 2002، 
يحظر االعالن عن أي مواد غير 

مرخصة من وزارة الصحة.

املوافقة الكتابية من الزوجني، 
واوضح ان هذه القوانني تعمل 
على حماي���ة اجلنني من بداية 
تكوينه واحلفاظ على حقه في 

احلياة.
وأوضح ايضا وجود بعض 
الت���ي حتمي اجلنني  القوانني 
في مرحلة التكوين مثل حظر 
تعرض احلامل ألشعة معينة 
وفقا لقانون الوقاية من اإلشعاع 
لسنة 77 الذي يحظر تعريض 
احلامل لألشعة حفاظا على ان 

يولد اجلنني سليما معافا.
كما تطرق الى قانون العمل 
في القطاع األهلي وبعض املواد 
في قانون اخلدمة املدنية التي 
اعطت املرأة العديد من احلقوق 
التي تراعي حملها وحتافظ على 
كيان االسرة مثل اجازة الوضع 
حيث اوجب القانون املرأة التي 
تضع مولودا باحلصول على 
اج���ازة ش���هرين وايضا قرار 
مجلس اخلدمة املدنية الذي صدر 
مؤخرا وال���ذي يعطيها اربعة 
اشهر اجازة دون راتب لرعاية 
االس���رة والطفولة، والقانون 
رقم 8 س���نة 69 والذي يخص 
السارية  الوقاية من االمراض 
واملقصود به اجبارية الطعوم، 
وهذا يكفل حق الطفل في احلياة 
بصحة جيدة من خالل احلصول 

التشريعية في البالد تكفل للفرد 
واملجتمع ككل احلماية الصحية 
واملجتمعية للفرد في مراحل 
حياته املختلفة بدءا من مرحلة 
التكوين مرورا مبرحلة الشباب 

وحتى الكبر.
كما أشار العبد الهادي إلى ان 
املشرع الدستوري يهتم باألطر 
القانونية لصحة األسرة ابتداء 
من مرحلة تكوين االسرة من 
خالل قوانني الفحص قبل الزواج 
مرورا بالقوانني اخلاصة بحظر 
اإلجهاض اال لس���ببني إما في 
حال وج���ود خطر يهدد حياة 
األم احلامل او ان يعاني اجلنني 
من تشوهات ال ميكن معاجلتها 
وفي هاتني احلالتني من املمكن ان 
يتم اإلجهاض بعد احلصول على 

في تعدي���ل احدى الفقرات في 
قانون الفحص الطبي قبل الزواج 
بحيث يتم حذف الفقرة التي ال 
تسمح للفتاة إذا كانت أقل من 
21 عاما أن تزوج نفسها أو ان 
يزوجها وليها إذا أثبتت نتائج 
الفحص انها مريضة مبرض ال 
الشفاء منه واستبدالها  ميكن 
بفقرة تس���مح للفتاة في هذه 
الس���ن بأن ينوب عنها وليها 
في إبرام عقد الزواج حتى إذا 

ثبت مرضها.
أكد  م���ن ناحي���ة أخ���رى 
العبداله���ادي ف���ي محاضرة 
ل���ه ظهر أمس بكلي���ة العلوم 
جامع���ة الكويت ع���ن »األطر 
القانونية للقضايا األسرية من 
القوانني  ان  املنظور الصحي« 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنب���اء« ان وكيل 
الوزارة املس���اعد للش���ؤون 
القانونية ف���ي وزارة الصحة 
عبدالكرمي جعفر سيجتمع مع 
اجلهات املعنية بش���أن إيجاد 
حل ملش���كلة ش���هادات ميالد 
املقبلة  الفت���رة  البدون خالل 
وقبل انقضاء املدة التي منحها 
لهم أعض���اء اللجنة الصحية 
باملجل���س، وبينت مصادر ان 
اقترحت  ق���د  الصح���ة كانت 
اإلشارة بشهادة امليالد الى أصل 
وموطن صاحبها، إال ان االقتراح 
الذي سيعلن خالل االجتماع هو 
استبدالها بكلمة »مرجع للجنة 

التنفيذية«.
م���ن جان���ب آخ���ر، صرح 
مدير إدارة الشؤون القانونية 
ف���ي وزارة الصح���ة محمود 
العبدالهادي بأن وزارة الصحة 
ستتقدم بطلب الى مجلس األمة 
التعديالت على  إلجراء بعض 
عدد من القوانني، منها قانون 
مكافح���ة التدخ���ني والفحص 
الطبي قبل الزواج، مشيرا الى 
ان وزارة الصح���ة تهدف الى 
تغليظ العقوبة على املدخنني 

بحيث تصل الى احلبس.
وقال العبدالهادي في تصريح 
صحافي ان الوزارة ترغب ايضا 

»الوطنية لالتصاالت« نظمت حملة للتبرع بالدم

املجتمع وأفراده، و»الوطنية« تعمل جاهدة 
لتعزيز هذا املبدأ من خالل تشجيع اجلميع 
على التبرع بالدم وزيادة الوعي بني أفراد 
املجتمع الكويتي م����ن أجل تقدمي الدعم 
املطلوب لكل من يحتاج الى املس����اعدة 
وإنقاذ أرواح العديد من املرضى املصابني 

بأمراض مزمنة.

الالزمة عن عملية التبرع، وكبادرة مشجعة 
من قبل »الوطنية لالتصاالت« مت قياس 
أكثر نس���بة متبرعني من كل قسم بهدف 
تكرمي أكثر قسم سجل أكثر نسبة تبرع 

بني األقسام األخرى.
إن التبرع بال����دم عمل نبيل نابع من 
اإلحس����اس بواجبنا واملس����ؤولية نحو 

املشاركة في احلملة والتبرع بالدم ملساعدة 
احملتاجني وإنهاء معاناتهم«.

وخالل حملة التبرع بالدم قام الطاقم 
الطبي في بنك الدم املركزي بتوفير املعدات 
الطبية الالزمة، في حني قام املسؤولون على 
احلملة في الشركة بتوفير األجواء الالزمة 
لراحة املتبرع���ني وتزويدهم باملعلومات 

نظمت الش���ركة الوطنية لالتصاالت 
وبالتعاون مع بنك الدم املركزي في الكويت 
حملة خاص���ة للموظفني للتب���رع بالدم 
وذلك في مبناها الرئيسي يوم اخلميس 

املنصرم.
ويأت���ي ذلك انطالقا من مس���ؤوليتها 
االجتماعية واس���تمرارا في تقدمي الدعم 
والعطاء جلميع أف���راد املجتمع وتعزيزا 
ملفهوم الش���راكة املجتمعية وإميانا منها 
بضرورة ان يكون لها دور فعال في املجتمع، 
ومن أجل تشجيع العاملني من املوظفني في 
الش���ركة على بذل املزيد من العطاء نحو 
مجتمعهم، انطلقت حملة الوطنية للتبرع 
بالدم بهدف إنقاذ العديد من األشخاص ممن 
هم في أمس احلاجة لنقل دم خاصة أولئك 

اللذين يحملون فصيلة دم نادرة.
وحول مالمح احلمل���ة والهدف منها، 
قال مدي���ر العالقات العامة في »الوطنية 
لالتصاالت« عبدالعزيز البالول: »ان حملة 
الوطنية للتب���رع بالدم نظمت خصيصا 
ملوظفي الشركة وهي حتمل أهدافا نبيلة 
في طياتها ترتكز وبش���كل أساسي على 
إنقاذ أرواح العديد من املرضى واحملتاجني 
لنق���ل دم وبالتال���ي املس���اعدة في إنهاء 

معاناتهم«.
وأعرب البالول ع���ن ارتياحه في ظل 
جتاوب موظفي الشركة وحماسهم للتبرع 
بالدم وقال مؤكدا: »انه أمر مشرف ان نرى 
عددا كبيرا من املوظفني ممن حرصوا على 

بمشاركة موظفي الشركة وبالتعاون مع بنك الدم

جانب من حملة التبرع بالدم التي نظمتها »الوطنية لالتصاالت«


