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النادي العلمي: أنشطة وبرامج مكثفة 
لرفع أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي

دانيا شومان
ضمن االنش���طة والبرامج 
العلمية الهادفة التي حترص 
التدري���ب واملع���ارض  ادارة 
بالنادي العلمي، نظمت االدارة 
بالتعاون م���ع معهد الكويت 
العلمي���ة برنامج  لالبح���اث 
محاض���رات جلمي���ع اعضاء 
الن���ادي العلم���ي ع���ن املياه 

واهميتها في حياتنا.
 وحول ذلك اقيمت بعض 
احملاضرات خالل االس���ابيع 
املاضية تضمن���ت معلومات 
عن م���وارد املياه في الكويت 
واحملافظة عليها، ومحاضرة 
اخرى عن دائرة تقنيات املياه 
في املعه���د وتاريخ املياه في 
الى  الكويت. ه���ذا باالضافة 
ما قدمت���ه االدارة من دروس 
تقوية في املناهج الدراس���ية 
طوال العام، للعمل على زيادة 
املس���توى العلم���ي والكفاءة 
العلمية لدى الش���باب. واكد 

بأنه من���ذ بداية العام احلالي 
شرعت االدارة في اقامة دورات 
تدريبية متنوعة لطلبة املرحلة 
الثانوية، ودورات خاصة في 
الق���درات االكادميية  اختبار 
للقبول بجامعة الكويت لطلبة 
العاش���ر واحلادي  الصفوف 
الثانوي  عشر والثاني عشر 
في صف���وف منفصلة للبنني 
والبنات، في م���واد الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات واللغة 
االجنليزية ويقدمها مدرسون 
اكفاء، وبأسعار رمزية دعما من 

النادي العلمي. 
كما صرح مش���رف قس���م 
الدورات محم���د عباس بأنه 
الى جانب م���ا قدمته االدارة 
من دورات تدريبية حتى اآلن، 
سيتم االستمرار في تقدمي تلك 
الدورات طوال العام الدراسي 
ملس���اعدة ابنائنا الطلبة على 
التعليمي وزيادة  ادائهم  رفع 

حتصيلهم الدراسي.

مدير ادارة التدريب واملعارض 
مش���عل املنص���وري حرص 
االدارة الدائ���م عل���ى تكثيف 
دروس التقوي���ة التي تقدمها 
للطلبة قبيل بدء االختبارات 
املقررة لكل فترة دراسية من 
العام الدراس���ي احلالي حتى 
تتحق���ق االس���تفادة الكاملة 
من هذه احملاض���رات، وافاد 

تنظمها إدارة التدريب والمعارض

مشعل املنصوري

محمد حامت يقدم هدية لرئيس جمعية الصحافيني فيصل القناعي

حتضير املربط متهيدا إلنزاله

مساعد العنزي

بعض املشاركني في تنظيف شاطئ أبراج الكويت

فيصل القناعي يجري فحصا دوريا

تركيب أحد املرابط

حمادي لالنتباه لمخاطر أمراض ضغط الدم
وإجراء الفحص الدوري لتفادي المضاعفات

فريق الغوص يركب 3 مرابط بحرية في شعاب تيلر شرق جزيرة كبر

بواقع 3 أيام في األسبوع من 8 إلى 10 سنوات

المحاضرات تشمل التأسيس واإلسعافات األولية وحسن التصرف

العنزي: تسجيل األطفال في أنشطة »الهالل األحمر« 27 الجاري 

ضمن أنشطتها املتواصلة وحملتها املجتمعية الشاملة 
للتوعية بأمراض ضغط الدم »خلك طبيعي«، قامت شركة 
ايكويت للبتروكيماويات بالتعاون مع وزارة الصحة بزيارة 
جمعية الصحافيني حيث شارك فريق الشركة والفريق الطبي 
املرافق للحملة من وزارة الصحة في انش����طة فحوصات 
ضغط الدم وس����كر الدم ألعضاء اجلمعية وروادها. وقام 
فري����ق وزارة الصحة بإعطائه����م تقارير طبية عن قياس 
ضغط الدم والسكر، وتزويدهم بالنصيحة الطبية الالزمة 
عن كيفية تغيير منط حياتهم نحو األفضل. وعبر رئيس 

جمعي����ة الصحافيني فيصل القناع����ي عن تقديره وتقدير 
جمعية الصحافيني ملبادرة ايكويت املجتمعية »خلك طبيعي« 
ومدى أهميتها الصحية للمجتمع. حيث تبنت »ايكويت« في 
السنوات السابقة العديد من املبادرات والتعاون مع اجلهات 
احلكومية واطلقت كثيرا من احلمالت االجتماعية والصحية 
منها حملة الفحص الذاتي لس����رطان الثدي »خلي عمرك 
وردي«، وحملة ايكويت للتوعية بالبالستيك »فانتاستيك... 
يابالس����تيك«، ومبادرة ايكويت لصحة املجتمع »خفف« 
ومجموعة من االتفاقيات مع بعض كليات جامعة الكويت. 

وشدد طارق حمادي من الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة 
على ضرورة االنتباه ملخاطر امراض ضغط الدم وضرورة 
اجراء الفحص الدوري لضغط الدم لتفادي مضاعفات هذا 
املرض اخلطي����ر واحلصول على حي����اة صحية طبيعية 
باتباع النصائح املهمة التي يوجهها فريقنا الطبي احملترف 
واملتكامل. اجلدير بالذكر ان حملة »خلك طبيعي« تنتشر 
في جميع اجلمعيات التجارية الكبرى في الكويت لضمان 
وصول رس����الة احلملة الى جميع القطاعات لتعم الفائدة 

على اجلميع في الكويت مواطنني ومقيمني.

أعلن فري���ق الغوص عن 
تركيب ثالث���ة مرابط بحرية 
في شعاب تيلر التي تقع شرق 
جزي���رة كبر بهدف عدم القاء 
املراسي من البورة والسن من 

القوارب واليخوت للمحافظة 
على هذه الشعاب.

العمليات  وقال مس���ؤول 
البحري���ة في الفري���ق وليد 
الش���طي امس ان هذا العمل 

جاء ضمن املشروع الذي ينفذه 
الفريق في جنوب بحر الكويت 
وبأماكن الش���عاب املرجانية 
بهدف احملافظة عليها ورصدها 
البحر في  ومساعدة مرتادي 

احلفاظ واالهتمام بالشعاب 
املرجانية في مياه الكويت.

يذك���ر ان فري���ق الغوص 
ينشر جميع اعماله واجنازاته 
عل���ى ش���بكة االنترنت التي 

الوثائق  حتتوي على جميع 
واملعلوم���ات والصور بهدف 
بيان دور الش���باب الكويتي 
املتطوع ف���ي حماية وتأهيل 

البيئة البحرية.

»إيكويت« زارت جمعية الصحافيين ضمن حملتها »خلك طبيعي«

اعلنت جمعية الهالل االحمر عن فتح باب 
التسجيل ألنشطة متنوعة ألطفال الهالل االحمر 
من 8 الى 10 سنوات خالل الفترة من 27 اجلاري 
وحتى 22 يوليو املقب����ل بواقع ثالثة ايام في 

االسبوع.
وقال مدير ادارة املتطوعني مساعد العنزي 
ان الهدف من هذه االنشطة هو لتعليم االطفال 
املبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب االحمر 
والهالل االحمر وغرس مبادئ العمل التطوعي 
في نفوس االطفال. وأشار العنزي الى ان املبادئ 
الس����بعة للحركة هي االنسانية وعدم التحيز 

واالستقالل واخلدمة التطوعية والعاملية واحلياد 
والوحدة، اضافة الى تعليم االطفال معنى العمل 
التطوعي مع مس����اعدتهم لتطبيق بعض تلك 
االعمال على ارض الواقع. وذكر ان االنش����طة 
تشمل محاضرات ومنها حول تأسيس جمعية 
الهالل االحمر الكويتي، اضافة الى محاضرات 
حول العمل التطوعي وعن االسعافات االولية 

بشكل مبسط.
واك����د اهمي����ة تعويد الطفل عل����ى النفس 
السليم واحلفاظ على الهدوء في حالة االصابة 
واالجراءات املتخذة في حالة حدوث اصابة اضافة 

الى تعويدهم على حس املس����ؤولية وحسن 
التصرف عندما يتعرض هو لالصابة أو عند 
حدوث اصابة امامه. وأش����ار الى انه سيكون 
هناك خالل الدورة فترة للراحة تستغل لاللعاب 
الشعبية والتي تعتبر موروثا شعبيا في االساس 

ومن الواجب احملافظة على هذا التراث.
وقال العنزي: س����يكون هناك ايضا رحلة 
في الفترة املسائية الى املركز العلمي واخرى 
لألماكن الترفيهية في الكويت، مشيرا الى انه 
في نهاية الدورة س����يكون هناك حفل لتكرمي 

االطفال والعاملني على املشروع.

السويدي: »غزال للتأمين« مهتمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية

نظمت شركة غزال للتأمني يوما لتنظيف شاطئ أبراج الكويت 
احتفاال بيوم البيئة العاملي بحضور األمني العام الحتاد شركات التأمني 
د.طارق بن غيث ومبعاونة مجموعة من املتطوعني من املسؤولني 

واملوظفني بشركة غزال للتأمني وبالتعاون مع بلدية الكويت.
وأعربت مديرة العالقات العامة بالشركة رزان داود السويدي عن 
شكرها وامتنانها لكل من شارك في مشروع تنظيف شاطئ أبراج 

الكويت، وخصت بالشكر بلدية الكويت على مشاركتها ومساعدتها 
عبر توفير املعدات الالزمة للقيام بهذا العمل التطوعي.

واضافت أن اهتمام »غزال للتأمني« بتوفير بيئة نظيفة والعيش 
ف���ي بيئة صحية هو الدافع وراء هذا العمل التطوعي حيث تعتبر 
هذه املبادرة األولى من نوعها لدى شركات التأمني لتكون الكويت 

أجمل ولتكون »غزال للتأمني« صديقة للبيئة دائما.

نظمت يومًا لتنظيف شاطئ أبراج الكويت تحت شعار »الكويت أجمل«

»الزراعة«: صرف دعمي النخيل المثمر  
واإلنتاج النباتي المحلي بالمناطق الزراعية

أصدر رئيس مجلس االدارة 
املدي����ر العام للهيئ����ة العامة 
الزراع����ة والثروة  لش����ؤون 
السمكية م.جاسم البدر قرارا 
بشأن صرف دعم النخيل املثمر 
باملناطق الزراعية للسنة املالية 
2010 � 2011 وذلك وفقا للقواعد 

التالية:
1 � يص����رف دعم ش����جرة 
الواحدة من  املثم����رة  النخيل 
نوعيات برحي، سكري، اخالص 
ومجدول فئ����ة اولى بقيمة 5 

دنانير.
2 � يص����رف دعم ش����جرة 
الواحدة من  املثم����رة  النخيل 
غير االصناف احملددة بالبند 
السابق بقيمة دينار واحد )فئة 

ثانية(.
3 � يص����رف دع����م النخيل 
)الفحل( بواقع دينار واحد لكل 
نخلة فحل اقصى نخلة فحل 

واحد لكل 25 نخلة مثمرة.
4 � ان يكون احلد االقصى 
لصرف الدعم بواقع 1000 نخلة 

مثمرة لكل 65000م2.
5 � ف����ي ح����ال التنازل عن 
احليازة يتم صرف الدعم في 
ضوء ما تضمنه االقرار املوقع 

من املتنازل واملتنازل اليه.
6 � يت����م اس����تيفاء قيم����ة 
الدعم املقرر للحيازة من الفئة 
االولى التي تبل����غ قيمة دعم 
النخلة الواحدة منها 5 دنانير 
ويستكمل باقي قيمة الدعم من 
الثانية التي يبلغ قيمة  الفئة 
دعم النخلة الواحدة منها دينارا 

واحد.
7 � يتم صرف دعم النخيل 
الفحل طبق����ا للعدد االجمالي 
للنخيل املثمر من الفئة االولى 

والثانية معا.

والق����رارات املنظم����ة ملزاولة 
النش����اط وال يجوز صرفه اال 
بعد ازالة املخالفة شريطة ان 
السنة  انتهاء  االزالة قبل  تتم 
املالية التي مت ارتكاب املخالفة 

فيها.
كما ال يصرف الدعم اال بعد 
خصم اي مستحقات للهيئة او 
ألي جهة حكومية سواء بناء 
على احكام قضائية او رسوم 

او غرامات او غيرها.
في االط����ار ذات����ه، اصدر 
م.جاس����م البدر قرارا بش����أن 
النباتي  االنت����اج  صرف دعم 
احمللي للموسم الزراعي 2010 � 
2011 طبقا الصناف اخلضراوات 
وفئات الدعم وفي ضوء االعتماد 
املخصص لدعم االنتاج النباتي 
في ميزانية الهيئة للسنة املالية 
2010 � 2011 عل����ى ان يصرف 
الدعم عل����ى 4 فترات زراعية 
على النحو التالي: الفترة االولى 
من اول ابريل � نهاية يونيو، 
الفترة الثانية من اول يوليو � 
نهاية سبتمبر، الفترة الثالثة 
من اول اكتوبر � نهاية ديسمبر 
والفترة الرابعة من اول يناير 

� نهاية مارس.
وقد حدد الق����رار عددا من 
الشروط الس����تحقاق صرف 
الدعم منها: ان يصرف للمزارع 
قيمة االنتاج املسوق في الفترة 
الواحدة، سداد القيمة االيجارية 
للقس����يمة عن السنة االخيرة 
قبل نهاية السنة، االلتزام بكل 
القوانني واللوائح والقرارات 
املنظمة ملزاولة النشاط، وفي 
التن����ازل ع����ن احليازة  حال 
يت����م صرف الدع����م في ضوء 
ما تضمن����ه االقرار املوقع من 

املتنازل واملتنازل اليه.

8 � يصرف دعم النخيل املثمر 
بعد اجراء املعاينة والتأكد من 

اثمار النخيل.
9 � يكون صرف الدعم وفقا 
الحصائي����ة الهيئ����ة للنخيل 
املس����تحق للدع����م والتي يتم 
تسجيلها باستمارة االحصاء.

10 � يشترط للنخيل املستحق 
للدعم س����واء من الفئة االولى 
او الثاني����ة خل����وه من جميع 
االمراض، خاصة سوسة النخيل 
احلمراء، التي ال يتم تسجيل 
استمارة االحصاء اال بعد التأكد 

من عالج النخيل منها.
وزاد انه ال يتم صرف الدعم 
اال بعد سداد القيمة االيجارية 
للقس����يمة عن السنة االخيرة 
قبل نهاية هذه السنة، اما في 
حال عدم سداد القيمة االيجارية 
للقس����يمة عن السنة االخيرة 
فال يصرف الدعم اال بعد سداد 
القيمة االيجارية ش����ريطة ان 
يكون ذل����ك قب����ل نهاية هذه 

السنة.
كما نص القرار ايضا على 
الدع����م في حال  وقف صرف 
مخالفة احكام القوانني واللوائح 

للسنة المالية 2010 ـ 2011

5 دنانيلر دعلم للبرحي والسلكري وإخلالص ومجدول
ودينار واحد لألصناف األخرى بحد أقصلى 1000 نخلة مثمرة

م. جاسم البدر


