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اللواء ناصر الدعي متوسطا عددا من الفائزين مبسابقات احلرس الوطني الرمضانية

.. ومتوسطا اثنني من الفائزين

غبقة وقرقيعان »الصحافيين« اليوم
تقيم جمعية الصحافيني في التاس���عة من مس���اء اليوم اخلميس 
غبقة وحفال للقرقيعان ألعضاء اجلمعية وعائالتهم ويتضمن برنامج 
احلفل، ش���خصيات محبوبة لالطفال وفرقة استعراضية تقدم بعض 
االس���تعراضات ومسابقات لالطفال بحضور ومشاركة بعض الفنانني 
والفنانات ومفاجآت أخرى، كما يتضمن البرنامج جوائز وهدايا للمشاركني 

في هذا احلفل.
والدعوة عامة جلميع أعضاء اجلمعية وعائالتهم.

كّرم الفائزين بالمسابقة الثقافية وبطولة شهداء كرة القدم

الدعي: مسابقات »الحرس« الرمضانية تغرس الحماس 
وترفع مستوى الفكر الثقافي والرياضي لمنتسبيه

برعاية وحضور وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي اقيم 
احلفل اخلتامي للمسابقة الثقافية الرمضانية والتي نظمتها مديرية 
التوجيه املعنوي في نادي ضباط احلرس الوطني وانتهت بفوز فريق 

مديرية التفتيش والرقابة على فريق فرع الطوارئ الفنية.
كم���ا كرم اللواء الدعي الفرق الفائزة في بطولة ش���هداء احلرس 
الوطن���ي الرمضانية لكرة القدم رقم 17 والتي فاز بها فريق مديرية 
حماية وتأمني املنشآت، فيما جاء فريق قيادة التعليم العسكري في 
املركز الثاني. وهنأ اللواء الدعي الفرق املشاركة في املسابق على االداء 
الراقي واملس���توى الرفيع في مجال املعلومات العامة وقام بتوزيع 
كأس املسابقة وامليداليات واجلوائز على الفائزين في بطولة شهداء 
احلرس الوطني لكرة القدم، مشيرا الى ان املسابقة اصبحت تقليدا 
سنويا مميزا للحرس الوطني يحظى بدعم ومساندة القيادة العليا 
ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، وحرصهما على اقامة مثل هذه 
املسابقات خللق اجواء تنافسية وغرس روح احلماس ورفع املستوى 
الفكري والثقافي والرياضي بني منتسبي احلرس الوطني، كما اشاد 
الدعي باجلوانب التنظيمية في املسابقة والبطولة من حيث االعداد 
والتحضير للمنافسات بطريقة جيدة ومرتبة اصبحت تتطور بشكل 
ملحوظ العام تلو اآلخر مثمنا جهود القائمني على االعداد والتنظيم، 
ومتمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق، حضر احلفل عدد من كبار 

القادة والضباط باحلرس الوطني.

العبدالهادي رعى غبقة »أطباء األسنان« وكرّم 41 خريجاً جديداً

خالل حملة للتبرع بالتعاون بين البنك و»إكسبو ديزاينر«

توجه فني جديد للتوفير على مرضى »األسنان«

العبدالرزاق: من 250 إلى 300 مريض يحتاجون 
إلى الدم يومياً في المستشفيات

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي ان الوزارة 
تولي االهتمام والرعاية والدعم 
ألبنائها، وجميع العاملني فيها، 
مشيرا الى ان أطباء األسنان من 
أبناء الوزارة الذين يساهمون في 
دعم وتقدمي اخلدمات الصحية 

املميزة.
وقام العبدالهادي على هامش 
إنابته عن وزير الصحة د.هالل 
الساير في رعاية الغبقة السنوية 
التي أقامتها جمعية أطباء األسنان 
الكويتية مس���اء أمس األول في 
فندق النخيل بتكرمي 41 طبيب 
أس���نان م���ن خريج���ي الكلية 

األيرلندية.
الوكيل  من جانب���ه، أش���اد 
املساعد لش���ؤون طب األسنان 
د.يوسف الدويري بدور جمعية 
طب األس���نان التي تقوم بعمل 
تواصل سنوي بني أطباء األسنان 
من خالل املناسبات االجتماعية، 
الفتا الى ان مثل هذه املناسبات 
تس���اهم ف���ي زي���ادة التواصل 
فيما بينه���م، متمنيا تكرار هذه 

املناسبات.
وأضاف ان هناك توجها فنيا 
جديدا سيتم تطبيقه في قطاع 
طب األس���نان وهو االستعاضة 
الكاملة عن  البورس���الن  مبادة 
الذهب في تركيبات األسنان، حيث 
تعتبر تكلفتها بسيطة وأقل من 
الذهب بحيث توفر على وزارة 
الصحة التكاليف املادية وكذلك 

على املرضى.

حنان عبدالمعبود
اق����ام بنك ال����دم حملة جديدة 
للتبرع بالدم في قاعة املؤمترات 
»رويال سويت« مبوڤنبيك املنطقة 

احلرة.
وصرح����ت مراقب����ة اخلدمات 
الطبية والتوجيه ف����ي بنك الدم 
د.رنا العبدالرزاق بأنه كانت هناك 
محاوالت من قبل لعمل حملة للتبرع 
بالدم خالل شهر رمضان بالسنوات 
املاضية، وقالت كن����ا نركز على 
التواجد في املساجد وخاصة في 
العشر األواخر من رمضان، ولكننا 
كنا نواجه صعوبات كثيرة في هذا 
األمر، وكذلك باملجمعات التجارية 
والتي ايضا لم نستطع التواصل 
فيها مع اجلمهور بسبب االزدحام 
الشديد وانشغال الناس، ولكن هذا 
العام الفك����رة التي طرحت علينا 
كانت جديدة، وحتى انها لم تنطلق 
من عندنا ببنك الدم، وإمنا اتت من 
منظمي معرض »اكسبو ديزاينر« 
الذين قدموا لنا دعوة للمشاركة 
من قبل حيث ش����اركنا معهم منذ 
خمسة اشهر مبعرض اقيم ايضا 
بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة وقد 
طرحوا فكرة املش����اركة معهم في 
املعرض احلالي والذي يقام على 
مدى 3 ايام من هذا االسبوع و3 ايام 

اخرى من االسبوع املقبل.
وبينت ان اعداد املرضى الذين 
يحتاجون للدم بش����كل يومي في 
املستشفيات يتراوح بني 250 و300، 
فإن لم يكن لدينا تقريبا نفس العدد 
من املتبرعني تكون هناك مشكلة. 
وأضافت ان تواجدنا في اماكن عامة 
خالل ش����هر رمضان، من األهمية 
مبكان حي����ث التبرع يكون قليال 
جدا في هذه الفترة حيث يصل الى 
50% من العدد املعتاد، مما ينتج 
عنه ايضا قلة املخزون، ونتوقع 
ان ترتفع نس����ب املتبرعني بالدم، 

وتسد النقص.
ووجهت العبدالرزاق الش����كر 

بشرى شعبان
علمت »األنباء« م����ن مصادر مطلعة في 
وزارة الشؤون ان الوكيل املساعد لقطاع العمل 
منصور املنصور شكل جلنة من القانونيني 
املختصني في قطاع العمل العادة النظر في 
النقابات واالحتادات  اللوائح املنظمة لعمل 
النقابية. واوضحت املصادر ان مهمة اللجنة 
اعادة النظر باللوائ����ح املنظمة املعمول بها 
واجراء التعديالت الالزمة عليها مبا يتناسب 

مع قانون العمل اجلديد واالتفاقيات واملواثيق 
الدولية على ان تنتهي اللجنة من عملها قبل 
انشاء الهيئة املستقلة لشؤون العمل. على 
صعيد آخر، كشفت املصادر عن اجتماع عقد بني 
وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ورئيس 
احتاد احلضانات اخلاصة د.محمد الرفاعي 
ملناقش����ة العقبات والتعقيدات التي تواجه 
عمل احلضانات اخلاصة، السيما فيما يتعلق 

بتجديد التراخيص والعقبات االدارية.

»الشؤون« تشكل لجنة إلعادة النظر
في لوائح عمل االتحادات النقابية

غبقة »المهندسين« السبت المقبل
تقيم جمعية املهندسني مساء السبت املقبل 
28 اجلاري حفل استقبال وغبقتها الرمضانية 
السنوية، وذلك في قاعة اللؤلؤة بفندق سفير 
انترناش���يونال على شاطئ اخلليج العربي 
بالق���رب من مقر اجلمعية ف���ي منطقة بنيد 

القار.
وقال نائب مدير ع���ام اجلمعية م.احمد 
الس���ميري ان فري���ق العمل اس���تكمل كل 
االستعدادات إلقامة هذه االمسية، مشيرا الى 
حرص اجلمعية على توفير كل السبل لتحقيق 
التواصل االجتماعي مع جميع املهندس���ني، 
خاصة في ش���هر رمضان املبارك، مؤكدا ان 

الدعوة جلميع املهندسني واملهندسات.

بدوره متنى رئيس جمعية 
أطباء األسنان الكويتية د.إبراهيم 
تقي على وزارة الصحة االهتمام 
بشكل أكبر بقطاع طب األسنان 
وتطوي���ر املرافق الصحية فيه، 
معتبرا ان هذا يس���هم في دعم 
اخلدمة الصحية، مشيدا في الوقت 
نفسه برعاية الوكيل حلفل تكرمي 
اختصاصيي طب األس���نان من 

خريجي الكلية األيرلندية.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة 
االجتماعية ف���ي جمعية أطباء 
األسنان د.وفاء بوجروة ان الغبقة 
التي تقام بشكل سنوي، بحضور 
قيادي���ي وزارة الصحة وأطباء 
األس���نان، تعد فرصة للتعارف 

فيما بينهم.

إلدارة املوڤنبيك مل����ا قدموه من 
تسهيالت وصلت إلى إخالء قاعة 
بالكامل دون اي مقابل وباالضافة 
الى تبرع العاملني واملوظفني بالدم، 
وكذلك اتقدم بالشكر الى منظمي 
معرض »اكسبوا ديزاينر« حيث 
اصبح بيننا شبه اتفاق على ان 
يكون لنا تواجد بكافة املعارض 
الت����ي ينظمونها على مدار العام 
بش����كل مجاني ودون اي مقابل 
كما انهم مستعدون لتقدمي كافة 
اخلدمات. وع����ن تنظيم حمالت 
التب����رع بالوزارات بينت ان بنك 
الدم ينظم حمالت على مدار 4 أو 

5 أيام في االس����بوع في مختلف 
القطاع����ات بالكويت من وزارات 
وهيئات ومؤسسات، وهيئات نفع 
عام، ومؤخرا كانت هناك مشاركة 
في حملة لوزارة الكهرباء واملاء، 
واجلميل في هذه احلملة انها كانت 
الوزير نفسه مبجرد  بدعوة من 
علمه بنقص في بعض الفصائل، 
العامة  حيث اتصل بالعالق����ات 
بالوزارة وامر بتنظيم احلملة في 
اقرب وقت، والت����ي كانت حملة 
ناجحة حيث تبرع فيها اكثر من 
70 متبرعا، مما ساعدنا على دخول 
شهر رمضان بنسب جيدة، ولكن 

ونحن نقترب من منتصف الشهر 
بدأ مخزون الدم في التناقص.

ومن جانبها اكدت مديرة ادارة 
التس����ويق واملبيعات في مركز 
املؤمترات والرويال س����ويت لنا 
الرش����يد ان رمضان شهر اخلير 
والعط����اء، الذي يج����ب أن متتد 
األيادي فيه للمساعدة بكافة الصور 
وخاصة شريحة املرضى، وكانت 
فرصة جيدة لتقدمي العون لبنك 
الدم، وهذه املرة هي الثانية لهم 
معنا، ونحن مستعدون ان نرعاهم 
على مدار العام في األوقات التي 

يختارونها.

د.إبراهيم العبدالهادي ود.يوسف الدويري ود.إبراهيم تقي ود.وفاء بوجروة

أعضاء اللجنة املنظمة للمعرض

جانب من حملة التبرعد.رنا العبدالرزاق

د.إبراهيم العبدالهادي مكرما أحد األطباء اخلريجني
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