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األمانة العامة للعمل الخيري نظمت 
دورة حول إدارة المشاريع وجدولتها

اعلن���ت االمانة العام���ة للعمل اخلي���ري بجمعية االصالح 
االجتماعي انها اقامت دورة تدريبية لقياديي ومشرفي االمانة 
بعنوان »ادارة املشاريع تخطيط وجدولة وحتكم« خالل الفترة  

من 14 وحتى 18 مارس املاضي.
 وصرح مدي���ر املكتب الفني والتطوير املؤسس���ي باالمانة 
العامة للعمل اخليري بجمعية االصالح االجتماعي عبدالرحمن 
املطوع ان الدورة كانت فرصة مميزة للمشاركني لالملام والفهم 
اجليد والشامل للمبادئ االساس���ية الدارة املشاريع اخليرية 
وتخطيطها وجدولتها، وفق معايير معهد ادارة املشاريع العاملي 

.)PMI(

اتحاد البترول: نرفض خصخصة 
القطاع النفطي وبيعه

ثم����ن رئيس احت����اد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز العجمي ثقة اجلمعية 
العمومي����ة لالحت����اد بأعضاء 
املجلس التنفيذي اجلديد املنتخب 

االربعاء املاضي.
وق����ال العجم����ي ان حرص 
اعضاء اجلمعية العمومية على 
اختيار من ميثلهم في عضوية 
االحتاد ومن ين����وب عنهم في 
مطالباته����م امنا اتى عن قناعة 
ووعي مبن ميثلونهم وهذا امنا 
يحسب لهم ونقدره ونعتز به، 
وان هذا التمثيل لنا كأعضاء في 

املجلس التنفيذي محط اهتمام لدينا جميعا في ظل املطالبات العمالية 
الكبيرة التي نتطلع لتحقيقها ومتابعتها خالل دورة املجلس التنفيذي. 
وبني ان امامنا مهام جسيمة يجب علينا التعاون جميعا الجل اجنازها 
بالسرعة املمكنة واملتمثلة في مطالبات العاملني التي طال انتظارها، 
والتي نريد من مؤسسة البترول الكويتية والقيادات النفطية اخذها 

بعني االعتبار واملوافقة عليها.
وفي س����ياق آخر قال عبدالعزيز العجمي: يجب على املؤسس����ة 
وشركاتها التابعة اش����راك االحتاد في اللجان واملفاوضات الرئيسية 
للمؤسسة والش����ركات التابعة لها خالل طرحها للقضايا التي متس 
العاملني بشكل مباشر، فضال عن االشتراك في عملية تدوير القيادات 
واملوظفني في القطاع النفطي الذي يتم اختياره بصورة عشوائية ال 
تصب في مصلحة العاملني والقط����اع النفطي، نظرا لوجود كفاءات 
فيما بني املوظفني مبختلف الش����ركات يجب االستعانة بها للنهوض 

بقطاعنا النفطي.

عبدالعزيز العجمي

الشيخة فريحة األحمد

الصقعبي: مشاركات عديدة ورعاية دولية للمساهمة بالدراسات وتبادل الخبرات

عابدين وجيرمن وتوماس مستشارين جددًا 
في مكتب المنظمة الدولية للطاقة المتجددة

مدير لتحرير العديد من املجالت 
الكويتية ومستشار إعالمي للعديد 
من الشركات الكبرى، اضافة الى 
تدريس����ه ملادة الصحافة والقاء 
العديد من احملاض����رات باإلعالم 
في جامعة الكوي����ت واألكادميية 
الدولية لإلعالم، كما قام بالعديد 
من احلم����الت اإلعالمية وآخرها 
مش����اركته في الفري����ق اإلعالمي 
لتطبي����ق التعليم االلكتروني في 
مكتب وزي����رة التربية والتعليم، 
كما يتمتع فاضل جيرمن بخبرة 
النفطي، حيث  القطاع  كبيرة في 
عمل مديرا لإلعالم في مؤسس����ة 
البترول الكويتية ومدير التسويق 
واملتابعة مبكتب الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية كما عمل 
مستشارا للعضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية، كما تتمتع مارلو توماس 
بخبرة كبيرة في مجال العالقات 
العامة من خ����الل عملها في عدد 
من املؤسس����ات والشركات داخل 

وخارج الكويت.

والتي من املمك����ن االنطالق منها 
الى مناطق ودول أخرى. وجتدر 
االشارة الى ان املستشارين اجلدد 
عملوا في مجاالتهم منذ فترة طويلة 
اكتسبوا خاللها اخلبرات الكافية 
كل في مجاله، فقد عمل املستشار 
اإلعالم����ي مجاهد عابدين باملجال 
اإلعالمي في الكويت منذ عام 1976 
وتقلد الكثير م����ن املناصب منها 

وتبادل اخلبرات ووضع احللول 
الكافية جلعل البيئة العاملية نظيفة، 
حتى نحافظ على اإلنس����ان أينما 
كان وإيجاد مصادر بديلة للطاقة 
والتي تتوافر في منطقة الش����رق 
األوسط كالشمس واملياه والرياح، 
والتي ال ينقصها إال التمويل ووضع 
التنفيذ خاصة  احللول موض����ع 
مبنطقة اخللي����ج العربي الغنية 

وخبرتهم الطويلة في التوعية في 
مجال الطاقة وخاصة فيما يتعلق 
بخطورة انبعاثات ثاني أكس����يد 
الكربون والبحث عن طاقة متجددة، 
األمر ال����ذي يتوافق مع توجهات 
املنظمة الدولية الهادفة لبيئة عاملية 
انه  نظيفة. وأوضحت الصقعبي 
ستكون هناك مش����اركات عديدة 
ورعاية دولية للمساهمة بالدراسات 

عينت املنظمة الدولية للطاقة 
املتجددة املنبثقة عن األمم املتحدة 
3 مستشارين في مجاالت اإلعالم 
والنفط والغاز والعالقات العامة 
لتفعي����ل أداء مكت����ب املنظمة في 
الكويت املتمثل في التوعية بدورها 
ونشاطها واملساهمة في التحضير 
ألول مؤمتر يقام بالتعاون مع جهات 
أكادميية وأهلية وحكومية مهمة 

داخل الكويت.
وشملت هذه التعيينات كال من 
اإلعالمي مجاهد عابدين مستشارا 
إعالميا للمنظمة الدولية في منطقة 
الشرق األوسط، وفاضل جيرمن 
رئيسا لشؤون النفط والغاز في 
الكوي����ت ومارلو توماس  مكتب 

مديرة للعالقات.
وبهذه املناس����بة قالت سفيرة 
الدولية للطاقة املتجددة  املنظمة 
في الشرق األوسط ومديرة مكتب 
املنظمة في الكويت غدير الصقعبي 
في تصريح صحافي ان سكرتير عام 
املنظمة روبسون ميلو وافق على 
تعيني املستشارين في مناصبهم 
نتيجة جلهودهم الكبيرة في عملهم 

غدير الصقعبي تتوسط املستشارين اجلدد

يقام لمدة يومين

فريحة األحمد تفتتح ملتقى المعلمة الرابع
»طموحات تربوية .. واقع وتطلعات« اليوم

عنوان »صعوبات التعلم.. طرق 
استكشافها وعالجها« وسيحاضر 
فيها د.بدر البراك مراقب التربية 
التربي���ة.  ب���وزارة  اخلاص���ة 
وستختتم أنش���طة امللتقى يوم 
بعد غد االربعاء مبناقشة احملور 
الثالث »الضغوطات املهنية وسبل 
املواجهة« حيث س���تقام الساعة 
التاسعة محاضرة حتت عنوان 
»التجديد التربوي والضغوطات 
املهنية« ستحاضر فيها د.زينب 
اجلبر من كلية التربية في جامعة 
الكويت، تعقبها محاضرة ستقام 
الساعة العاشرة والنصف حتت 
عنوان »تفاعل���ي مع ضغوطات 
العمل وال تنفعلي« وسيحاضر 
فيه���ا التربوي���ة االعالمية منى 

القطان.

في اطار مناقش���ة احملور االول 
للملتقى وعنوانه »واقع مناهجنا 

والتطوير«.
وأضافت بوحيمد انه وفي يوم 
الغد ستقام ثالث محاضرات ملناقشة 
احملور الثان���ي وهي »صعوبات 
التعلم.. االولوية واحللول«، حيث 
ستقام الساعة التاسعة محاضرة 
حتت عن���وان »تطوير املناهج« 
يحاضر فيها د.س���عود احلربي 
مدير ادارة تطوير املناهج، تعقبها 
محاضرة ستقام الساعة العاشرة 
التعلم  حتت عنوان »صعوبات 
واجلمعية الكويتية للدسلكسيا«، 
وسيحاضر فيها مستشار اجلمعية 
الكويتية للدسلكس���يا د.اسامة 
الدعاس، فيما س���تقام محاضرة 
ثالثة الساعة احلادية عشرة حتت 

وسيحاضر فيها د.مبارك الذروة 
م���ن كلي���ة التربية االساس���ية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب، وتأتي احملاضرتان 

راعية املؤمتر، يعقب ذلك افتتاح 
معرض التراث الكويتي الذي يقام 
في اطار انشطة املؤمتر مبشاركة 
العديد من مدارس منطقة االحمدي 

التعليمية.
من جانبها، اعلنت مديرة ادارة 
املعلمات بالفرع ورئيسة اللجنة 
التحضيرية للملتقى اقبال بوحيمد 
عن  جدول محاضرات امللتقى التي 
ستبدأ عقب حفل االفتتاح، وفي 
العاشرة ستقام احملاضرة  متام 
االولى حتت عنوان »مسيرة رياض 
االطفال« وستحاضر فيها املوجهة 
الفنية االولى لري���اض االطفال 
التعليمية  الفروانية  في منطقة 
وداد املكيمي فيما ستقام الساعة 
احلادية عش���رة محاضرة حتت 
عن���وان »مالحظات توني بلير« 

حتت رعاية وحضور الشيخة 
فريحة االحمد، يحتفل في متام 
الساعة التاسعة من صباح اليوم 
وعلى مس���رح ثانوي���ة لطيفة 
الفارس للبن���ات في الفحيحيل 
الرابع  بافتتاح ملتق���ى املعلمة 
الذي تقيمه ادارة املعلمات في فرع 
جمعية املعلمني الكويتية مبحافظة 
االحمدي خالل الفترة اليوم وحتى 
7 اجلاري حتت شعار »طموحات 

تربوية.. واقع وتطلعات«.
وستش���تمل انش���طة حفل 
االفتت���اح على الس���الم الوطني 
وتالوة آيات م���ن الذكر احلكيم 
وإلقاء الكلمات ثم فقرات عديدة 
يقدمها أطفال روضتي الش���ذى 
وعقبة بن نافع الى جانب تكرمي 
اجلهات واملدارس املشاركة وتكرمي 

»الزراعة«: محاضرة حول األعالف وأهميتها غدًا
أعلن مدير ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.غامن السند عن 
تنظيم الهيئة حملاضرة تثقيفية للموسم الثقافي احلالي الدارة االرشاد الزراعي حول االعالف واهميتها 
في تغذية االغنام واملاعز. وس���تعقد احملاضرة غدا الس���اعة العاشرة صباحا بقاعة احملاضرات مببنى 

الهيئة الرئيسي وسيحاضر فيها د.سيد محمد النخلة اخصائي االنتاج احليواني بالهيئة.

الكشف عن إنجاز طبي جديد في عالج المرض

الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي 
في ضيافة الصالون اإلعالمي اليوم

الصال���ون  يس���تضيف 
اإلعالمي في ندوته المقبلة في 
تمام الساعة الثامنة من مساء 
اليوم كال من د.طارق س���نان 
ود.حسين صفر ود.عبدالعزيز 
ع���ن  ممثلي���ن   المزين���ي 
جمعي���ة »مرض���ى التصلب 
العصبي والمرضي الكويتية« 
وذلك في مقر الصالون المؤقت 
باليرموك ق4 الش���ارع االول 
منزل رقم 36 باتجاه ش���ارع 

المشاة.
الندوة  وسيتم خالل هذه 
الكشف عن انجاز طبي كويتي 
جديد في عالج مرضى التصلب 

العصبي، حيث تم تطوير اكتشاف جديد لعالج 
هذا المرض الذي كان في الس���ابق يؤدي الى 
وف���اة المريض ال محالة، حيث ان هذا المرض 
يبدأ بأطراف االنس���ان السفلي وينتشر حتى 
يصل الى الرقبة مصيبا المريض بش���لل تام 
يؤدي في االخير ال���ى الوفاة، وقد تم التغلب 
عل���ى هذا المرض عن طريق التدخل الجراحي 
في أحد أوردة المخ بدال من العالج عن طريق 

الكورتيزون.
 وأثبتت ه���ذه الجراح���ة نجاحه���ا عندما 
أجريت على 12 حال���ة كويتية تم عالجهم من 
 أصل 2000 مريض، مما يجعل المشوار طويال 
أمام عمل الجمعية التي هي في حاجة الى تضافر 
الجهود من كل االجهزة المعنية من أجل مواصلة 
االنج���از الكويتي الذي أثمر عن نجاح التدخل 
الجراحي في اثنتي عش���رة حالة س���يحضر 

بعضهم هذه الندوة متحدثين 
عن تجربتهم الشخصية أمام 

الحضور.
ه���ذا، وقد ص���رح االمين 
العام لهيئة الملتقى االعالمي 
العرب���ي ماض���ي الخمي���س 
بأن ه���ذا االنجاز في حقيقته 
مفخرة للكوي���ت كلها ليس 
فقط على المس���توى الطبي، 
ولكن لكل الكويت، وجدير بنا 
ان نع���رف المجتمع الكويتي 
المتميزين أصحاب  بأبنائهم 
االنجازات التي ستحسب لهذا 

البلد وألبنائه.
واضاف الخميس ان هذه 
الندوة هي فرصة عظيمة للتعرف عن قرب على 
هذا االنجاز، داعيا الصحافيين واالعالميين وكل 
المهتمين بالش���أن الكويتي والحريصين على 
تقدم الكوي���ت ودفعها لالمام في كل المجاالت 
للحضور في هذه الندوة واثرائها بالمداخالت 
والمناقشات التي ستساهم في تعريف الشارع 

الكويتي بهذا االنجاز الطبي الكبير.
وق���د وجه الخميس الش���كر ل���كل اعضاء 
الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي 
على مجهوداتهم التي ستس���اهم في إبراز اسم 
الكويت في المحافل العالمية وفي نادي االنجازات 
الطبي���ة، مضيفا ان الكويت به���ا من الطاقات 
والمواهب الكثير ولكن ينقصنا االهتمام بهذه 
الطاقات وتنميتها وتوجيهها الى الطريق السليم 
الذي تحدث به الفائدة والمنفعة العامة للكويت 

وأهلها.

ماضي اخلميس

تحت شعار »لصحة المدن الف وزن«

مستشفى السيف يحتفل باليوم العالمي للصحة

ضمن إطار خطته لتعزيز مشاركتها الفعالة 
في املجتمع وتوافقا مع رغبته في إجناح األنشطة 
االجتماعية واإلنسانية التي يدعو إليها، شارك 
مستش���فى السيف التخصصي في يوم الصحة 
العاملي وال���ذي اقامته مدرس���ة ماريا القبطية 
الثانوية حت���ت رعاية محاف���ظ حولي الفريق 

عبداهلل الفارس. 
بدورها أكدت نائب الرئيس للتسويق والعالقات 
العامة في الشركة املتحدة للخدمات الطبية هند 
الغربللي أهمية التواصل مع فئات املجتمع مبختلف 
أعمارهم من خالل هذا احلدث الذي استقطب عددا 
كبيرا من املهتمني بالصحة واجلمال مشددة على 
اهتمام مستشفى السيف باملشاركة في االحتفال 

باليوم العاملي للصحة خاصة وان الشعار الذي 
أطلقت���ه منظمة الصحة العاملي���ة لالحتفال بهذا 
اليوم يأتي حتت شعار »لصحة املدن الف وزن« 
والذي يدعو الى وضع الصحة على رأس أولويات 

سياسات التحضر.
يذكر ان ركن مستشفى السيف شهد اقباال كثيفا 
من قبل الزائرين والطالب حيث قدم املستشفى لهم 
الهدايا والفحوصات املجانية وأتاح الفرصة للتعرف 
على خدماته واالطالع من خالل املعرض الذي اشتمل 

على كثير من البرامج الصحية والتثقيفية. 
اجلدير بالذكر أن مستشفى السيف هو إحدى 
الش���ركات التابعة للش���ركة املتح���دة للخدمات 

الطبية.

شهادة تقدير من مستشفى السيف حملافظ حولي عبداهلل الفارس


