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السداني: استئناف حملة تنمية المناطق 
بثالثة أنشطة حتى نهاية الجاري

»أثر التغذية السليمة في الكفاءة البدنية« 
محاضرة للديب في الحرس الوطني

اعلنت مجموعة نورية السداني 
للتنمي����ة املجتمعي����ة وجمعية 
املهندسني استكمال انشطتها في 
متابعة برنامج عم����ل احلكومة 
التنموي ال����ذي بدأته في مؤمتر 
املجتم����ع املدني موق����ع الطبقة 
الوسطى في مارس املاضي، حيث 
ستنظم مجموعة من االنشطة في 
مقر اجلمعية خالل األيام القليلة 

املقبلة.
وقال����ت املش����رف العام على 
االنش����طة نورية الس����داني في 
تصري����ح له����ا: ان انطالقة هذه 
االنشطة س����تكون بجولة على 
الشواطئ مع وزير االشغال العامة 
البلدية  ووزير الدولة لش����ؤون 
د.فاض����ل صفر مع املس����ؤولني 
في حملة تنمية املناطق التابعة 
للمجموعة على بعض الشواطئ 
التي حتتاج الى مزيد من االهتمام 
والرعاية، وسيعقب هذه اجلولة 
لقاء عمل يتم فيه تفعيل اجلولة 
مع اجله����ات املختصة في تنمية 
شواطئ الكويت »التنمية السياحية 

واملجتمعية«.
الع����ام  واضاف����ت املش����رف 
للمجموع����ة ان النش����اط الثاني 
س����يكون عقد اجتماع تشاوري 
بعنوان »مكانة املرأة في برنامج 
عمل احلكومة« وذلك في الساعة 
السابعة مساء األربعاء 26 اجلاري 
مبقر جمعية املهندسني، مشيرة الى 
ان هذا النشاط يهدف الى تعزيز 

التوجيه  نظمت مديري���ة 
املعن���وي باحل���رس الوطني 
العامة  العالقات  ممثلة بفرع 
والتوعي���ة محاضرة بعنوان 
»اث���ر التغذية الس���ليمة في 
الكفاءة البدني���ة« اقيمت في 
قاعة الشهداء مبعسكر الصمود 
وحاضر فيها دكتور الفلسفة في 
التربية البدنية د.هاني الديب 
التغذية  الذي اكد على اهمية 
السليمة واثرها االيجابي على 
التمارين الرياضية والعسكرية 
الغذاء  والتمس���ك بعناص���ر 
االساسية واملهمة التي يحتاجها 
اجلسم الداء املجهود املطلوب 
منه، وحتدث كذلك عن اثر سوء 
التغذية ف���ي الكفاءة البدنية 

والرياضة.
ادار احملاض���رة ركن اول 
عالقات عامة بالوكالة النقيب 
جهيم صالح وحضرها رئيس 

فرع العالقات العامة والتوعية 
املقدم عادل فريج وعدد كبير 
م���ن ضباط واف���راد احلرس 

الوطني.

دور املرأة في برنامج عمل احلكومة 
التنموي، والعم����ل على تفعيل 
أربعة بنود واردة في االطار العام 
خلطة التنمي����ة احلكومية حتى 
العام 2014. واوضحت السداني 
ان اول هذه البنود الدفع باجتاه 
املزيد من التمكني املجتمعي للمرأة 
الكويتي����ة وذلك م����ن خالل دعم 
حقوقها السياسية، وتعزيز دورها 
في مراكز صنع القرار، وتوسيع 
أطر مشاركتها املجتمعية، وتذليل 
العقبات امام حتقيق املرأة املزيد 
من املكاسب املشروعة، وثانيها 
آلية مؤسس����ية ملتابعة  تطوير 
قضايا املرأة والش����باب واألسرة 
ورصد التق����دم واالخفاقات التي 
تواجهها واقت����راح احللول لها، 
والثالث هو املساهمة في توفير 
الرعاية السكنية لبعض فئات املرأة 

من خالل انشاء صندوق اسكاني 
للمطلقات واالرامل واملتزوجات 
من غي����ر كويتي وغير املتزوجة 
مما سيخدم اكثر من 60 ألف امرأة، 
مضيفة ان البند الرابع هو مراجعة 
كل التشريعات التي تكفل احلقوق 
املدني����ة واالجتماعية للمرأة مبا 
يحقق العدالة االجتماعية لكل فئات 
املجتمع وال يتعارض مع مبادئ 

الشريعة االسالمية والدستور.
وكشفت السداني ان نشاطا آخر 
يعقد 31 اجلاري بجمعية املهندسني 
ايضا بعنوان »جرس« موضحة ان 
هذا النشاط عبارة عن لقاء لعدد من 
اجلهات ذات العالقة بخطة التنمية 
البشرية،  التنمية  لبحث تفعيل 
وتوفير الكوادر الوطنية املهنية 
لتشغيل وتطوير املشاريع الكبرى 
التي ستنفذها اخلطة ومن ضمنها 
مدينة احلرير، مشيرة الى انه قد مت 
توجيه الدعوة الى وزارة التربية 
والتعلي����م العالي، الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب،  للتعليم 
جامعة الكوي����ت، وزارة الصحة 
العام����ة، االمني الع����ام للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية، ديوان 
اخلدمة املدنية، وزارة االش����غال 
العامة، املؤسسة العامة للرعاية 
العامة لشؤون  الهيئة  السكنية، 
الزراعة والثروة السمكية، وزارة 
املواصالت، داعي����ة الى ضرورة 
مش����اركة هذه اجله����ات في هذه 

األنشطة.

تشمل جولة مع وزير األشغال على بعض الشواطئ

نورية السداني

د.هاني الديب والنقيب جهيم صالح خالل احملاضرة

رماية بالذخيرة الحية 
للجيش غدًا

»فهم الغضب« غدًا
في نسائية »اإلصالح« 

تعلن مديرية التوجيه املعنوي 
العامة باجليش عن  والعالقات 
قيام الق����وة البحري����ة بإجراء 
رماية بحري����ة بالذخيرة احلية 
في املنطقة الواقعة بني جزيرة 
ام املرادم وجزيرة قاروه باجتاه 
الشمال والشمال الغربي مبسافة 
13 ميال بحريا، وذلك غدا االثنني 17 
اجلاري وحتى االربعاء 19 اجلاري، 
من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
الس����اعة الواحدة ظهرا. ودعت 
املديرية جميع االخوة املواطنني 
واملقيمني مرتادي البحر من هواة 
الصيد والتن����زه لعدم االقتراب 
من املنطقة املذكورة خالل الفترة 

املعلنة حرصا على سالمتهم.

اللجنة النس���ائية في  تقيم 
جمعي���ة االص���الح االجتماعي 
برنامج���ا تدريبيا حتت عنوان 
»كيف نفه���م الغضب ونتغلب 
عليه« للمحاضرة د.سعاد البشر 
وذلك مساء غد االثنني في مسرح 
اللجنة بالشامية وعلى مدى ثالثة 
ايام متتالية. وقالت مديرة اللجنة 
غدير السابج ان البرنامج يناقش 
اخلطوات التي ميكن من خاللها 
السيطرة على الغضب من منظور 
شرعي وعلمي وكيفية التعامل 
معه عندما تدق حلظة الغضب، 
موضحة ان االنسان حينما يغضب 
يشعر بالنشاط املفرط وصعوبة 
التركيز والتع���رق ورجفة  في 
باالطراف وغيرها من الصفات التي 
تظهر حلظة الغضب. واضافت 
الس���ابج ان البرنامج سيتطرق 
الى كيفي���ة تأثير الغضب على 
شخصية االنسان من اجلوانب 
العقلية واالنفعالية واجلسدية 
والسلوكية، مبينة ان احملاضرة 
ستقوم مبعية املشاركني بتحليل 
مناذج من الغضب من خالل مناذج 
حتتوي اس���ئلة حول اجلوانب 
االربعة التي تؤثر في شخصية 

االنسان حلظة الغضب.


