
السبت 27 نوفمبر 2010   5محليات
لزيادة كفاءتهم وتوسيع معارفهم

وفد من 30 نقابيًا إلى مصر 
للمشاركة في دورة تدريبية

خالل االحتفال باليوم العالمي للسكر في معهد دسمان

النصف: نشر الوعي الصحي للوقاية من مرض السكر

»طيبة« يستضيف أفضل الخبراء المختصين
 بالجراحات الخاصة بالرجال وجراحة الليزر في برلين

أعلنت مديرة التسويق والعالقات 
العامة لدى مستشفى طيبة والعيادات 
التخصصيـــة التابعـــة لـــه ـ فرعي 
الفنطاس والفروانيـــة منال عمر أن 
ادارة املستشـــفى حترص دائما على 
تلبية طلبات املراجعني وتقدمي أفضل 
اخلدمات الطبية والعالجية املتميزة 
لهم باستقطاب كادر طبي ومتريضي 
على مستوى عال من اخلبرة والكفاءة، 
واعربت عن سعادتها بالزيارة الثانية 
ألحد أكبر اخلبراء املختصني باجلراحات 
اخلاصة بالرجال وجراحة الليزر في 
برلني االستشاري د.عارف السويفي 
وذلك في الفتـــرة من 2010/11/28 إلى 

2010/12/6، حيث يشتهر بخبرة طويلة 
مختصة بعالج البروســـتاتا بالليزر 
وتبخير البالزما بأحدث الطرق العلمية 
وهي طريقة آمنة ملرضى القلب والسكر 
املمكن اجراؤه  الدم، ومن  وســـيولة 
بالتخدير العام أو املوضعي كجراحة 
اليـــوم الواحد، وال يؤثر العالج على 
القدرة اجلنسية، باالضافة الى عمليات 
التناســـلية للرجال  تكبير األعضاء 
بأحدث الطرق العلمية احلديثة واصالح 
اعوجاج القضيـــب وتركيب األجهزة 
التعويضية ملرضى الضعف اجلنسي 
وعالج القذف السريع وضيق مجرى 
البول خاصـــة بعد احلوادث وعيوب 

تكوين مجرى الــبـــول عند االطفال 
الى عالج حصوات اجلهاز  باالضافة 
املتذبذبة  بالتفتيت باملوجات  البولي 

وبالليزر.
وافـــــادت عمر بــــأن مستشـــفى 
طيبة والعيادات التــــخصصية التابعة 
له بفرعي الفنطاس والــفروانية والكادر 
الطبـــي واإلداري يعمـــل حتت هدف 
واحـــد وهـــو تقدمي أفضل وســـائل 
الراحة والعالج للمريض حتت شعار 
»رعايتكم هدفنا«، واضافت قائلة اننا 
التأمني  نتعــــامل مع جميع شركات 
مـــع متـــنياتنا بالصحـــة والعافية 

للجميع.

نخي ان انشـــطة املعهد شاركت فيها عدة جهات 
مشاركة منها لالحتفال بيوم السكر العاملي وهو 
اليـــوم الذي اعتمدته االمم املتحـــدة كيوم عاملي 
للســـكر والذي تهدف من خالله الى إلقاء الضوء 
على املرض وحجم مشـــكلته في كل دول العالم، 
مبينا ان االمم املتحدة تبنت هذا االمر حلث دول 
العالم على تبني برامج عالجية مناسبة للمصابني 
باملرض، وبرامج وقائية حتمي املعرضني لالصابة 
به ممن لديهم عوامل اختطار مختلفة، مثل السمنة 
وقلة احلركة وتوعية الناس عامة مبخاطر السكر 
واالمراض غير املعدية االخرى مثل القلب وامراض 

الرئة.
وبني بن نخي ان النشـــاط هذا العام يختلف 
عن سابقه حيث بدأت االحتفالية من اوائل شهر 
اكتوبر املاضي بندوات ومحاضرات وكذلك املعرض 
الصحـــي الذي اقامتـــه وزارة الصحة على مدى 
ثالث ايام متتالية شـــهد اقباال كبيرا جدا، مشيرا 
الى املاراثون الذي تقيمه الوزارة اليوم، ومبينا 
ان كل هذه االنشطة تهدف الى إلقاء الضوء على 
السكر بسبب ان الكويت ودول اخلليج من أوليات 
عواصم العالم في االصابة باملرض نظرا الن معدالت 
االصابة داخـــل الدولة من اعلى املعدالت بالعالم 
نســـبة الى عدد الســـكان مما يوجب معه وجود 

وعي كبير.
واشار الى ان مرض السكر يصيب اعلى نسبة 
في الفئة العمرية من 30 الى 60 وهي الفئة املنتجة 
في املجتمـــع، ومبينا ان حماية هذه الفئة يخلق 
مجتمعا صحيا منتجا ويقلل من تكلفة مكافحة 

األمراض وعالجها.

الســـكر والتي يرأسها النصف قال: ان اللجنة لها 
خطط وبرامج واعتمادات مالية من وزارة الصحة 
حملاولة نشـــر الوعي الصحي والتثقيف الصحي 
بداخل املجتمع ولهذا ترى اجتماعات دورية لوضع 
اخلطط والبرامج ومن ضمنها املعرض الصحي الذي 
اقيم بأرض املعارض وجزء من خطتها التعاون مع 
مركز دسمان ورابطة السكر بينما اوضح ان اللجنة 
اخلليجية ملرض السكر قامت بوضع اخلطة العامة 
التي حتمل اخلطوط العريضة واالهداف وارسلتها 

للدول ويبقى التنفيذ حسب سياسة كل دولة.
ومن جانبه اكد نائب املدير العام ملعهد دسمان 
البحاث وعالج الســـكر االستشاري د.عبداهلل بن 

ويحظى املركز بدعم صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد لتسليط الضوء على مرض السكر 
النه مرض منتشـــر في املجتمع وقد زادت نسبته 

خالل السنوات االخيرة.
واضاف ان مركز دسمان يهتم بعوامل التوعية 
والتثقيف الصحي لنشر الوعي، مؤكدا ان االحتفال 
يضم الكثير من االنشطة املختلفة اهمها عروض 
املسرح للطفل النها تلفت انتباهه الى ان مرض السكر 
ميكن التعامل معه الن املريض اذا ما اتبع نظام حياة 
صحيا يضم الرياضة وغذاء متوازنا من املمكن ان 

يعيش حياة صحية بعيدة عن املضاعفات.
وعـــن اللجنة الوطنية العليـــا ملكافحة مرض 

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف ان خطورة مرض السكر 
ال تكمن فيه بحد ذاته، وامنا في املضاعفات التي 
حتدث حـــال اهمال املرض وعـــدم عالجه وعدم 
االهتمام مبتابعة الفحوصات اخلاصة به، وقال 
ان مضاعفاته هي السبب االول في فقدان البصر 
والفشل الكلوي وبتر االطراف واجللطات والشلل 
النصفي وكذلك كثرة االصابة بااللتهابات، مناشدا 
جميع افراد املجتمع املساهمة في االنشطة التي 
وضعـــت من اجله النه مـــن املهم ان تكون هناك 
معرفة مباهية املرض واســـبابه وكيفية التعامل 
معه فيجب ان يثقف االنسان نفسه كيال يصاب 
وان حدث وكان مريضا بالسكر فإنه يثقف نفسه 

لتالفي املضاعفات.
وقال النصف في تصريح صحافي على هامش 
االحتفال الذي اقامه معهد دسمان البحاث وعالج 
الســـكر امس االول مبقر املعهد، وشملت العديد 
من االنشطة منها مســـرح الطفل وتخت شرقي 
وفقرات ترفيهية لالطفال، ومسابقات للمعلومات 
اضافة الى مطبخ صحي، وفحص ملستوى السكر 
والكوليسترول، »ان معهد دسمان البحاث مرض 
السكر نظم احتفاال باليوم العاملي للسكر، وقسمه 
الى يومـــني، االول منه كان مطلع اكتوبر املاضي 
حيث اقمنا معرضا مبشرف واآلن نقيم هذا االحتفال 
مبركز دســـمان، وبني النصف ان مرض الســـكر 
يحظى باهتمام القيادة السياسية حيث امر االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد بإنشاء مركز دسمان 
برغبة اميرية الجراء االبحاث والعالج للمرض، 

أعلنت جمعية املعلمني أن األوضاع التربوية 
مازالت تسير في نفق مظلم، وفي حالة رمبا تكون 
هـــي األصعب على امتداد تاريخهـــا في ظل عدم 
وضوح الرؤى وحالة الالاستقرار واتخاذ سياسة 
التضليل في طرح اخلطط والتجارب التربوية، وفي 
ظل وجود حالة من التخبط في اتخاذ القرار، األمر 
الذي انعكس سلبا على جوانب تربوية مهمة جدا، 
خاصة ما يتعلق بآلية اختيار القيادات التربوية، 
وحسم الوظائف الشاغرة وما حدث ويحدث من 
فوضى في آلية تطبيـــق قرار إطالة يوم الثالثاء 
غير املبررة، وما يتعلق أيضا باملسائل املرتبطة 
بحقوق املعلمني واملعلمات واألعباء املتزايدة التي 
يتحملونها واإلدارات املدرسية، إلى جانب قضايا 
أخرى عديدة باتت انعكاساتها السلبية واضحة 

ومؤثرة على واقع امليدان التربوي بشكل عام.
وقالت اجلمعية فـــي بيان له إنه وبالرغم من 
أن احلالة التي متر بها التربية حاليا باتت أشبه 
باملسألة املعتادة بالنسبة للمعملني وأهل امليدان، 
وقد وصلت بنا إلى مرحلة ال حدود لها من اليأس 
واإلحباط، خاصة في ظل املمارسات املثيرة للجدل 
واملســـتغربة من قبل من يقود دفـــة الوزارة، إال 

أن ما زاد األمر ضبابية وتعقيدا 
الغياب شـــبه الكامـــل للقضية 
التربوية في البرنامج احلكومي 
املطروح حاليا، وفي إطار الدورة 
اجلديدة ملجلس األمة، حيث خال 
من اإلشارة ال من قريب أو بعيد 
إلـــى احلالة التي مير بها امليدان 
التربوي وما يعانيه من كم هائل 
من القضايا واملشاكل واملعوقات 
الذي لم  والتحديات، في الوقت 
يسجل ضمن إجنازات اخلطاب 
سوى ما ذكر من توقيع لعقود 
أربع مدارس جديدة من أصل تسع 
مدارس مدرجـــة، وكأن القضية 

التربوية بحجمها وقضاياها املتشـــعبة توقفت 
كلها في مسألة إنشاء أربع مدارس.

التربية املســـؤولية  وحملت اجلمعية وزارة 
الكبرى في خلو اخلطـــاب احلكومي من القضية 
التربوية، مشيرة الى أن الوزارة مارست وكالعادة 
سياستها املعهودة وهي سياسة التضليل والتسويف 
أمام الســـلطتني التشريعية والتنفيذية ولم تكن 

واضحـــة وصريحة في كشـــف 
احلقائـــق والوقائع واملتطلبات 
مبا ينبغي وهي التي تعلم متاما 
حجم املعوقات والتحديات التي 
تقف في طريقها، وتعلم أيضا ما 
يعانيه امليدان التربوي من هموم 
ومشاكل، ومن صعوبات جمة تقف 
حجر عثرة في مسيرة اإلصالح 
والتطويـــر. ومع كل ذلك وقفت 
وقفة املتفرج، ولم حترك ساكنا 
بل انها اســـتكثرت على نفسها 
أن تضع تلك الهموم والتحديات 
في إطار البرنامج احلكومي من 
الســـعي لتحقيق األهداف  أجل 

والطموحات املنشودة.
وذكرت اجلمعية في بيانها أنه ســـبق لها أن 
انتقدت البرنامج احلكومي السابق، الذي استبعد 
متطلبات الواقـــع التعليمي، وقامت بتقدمي ملف 
متكامل حول مـــا يتطلب إدراجه ضمن البرنامج 
احلكومي، مع أهمية التأكيد على جعل التعليم أولوية 
في اهتمامات السلطتني التشريعية والتنفيذية. 

إال أنه ومن الواضح ومما يثير احلســـرة واألسى 
أن يخرج البرنامج اجلديد بشكل يدفع إلى املزيد 
من االحباط واليأس في الوقت الذي كان اجلميع 
يتوســـم أن ينظر إلى الواقع التعليمي بالنظرة 
الشـــمولية الشـــفافة والواضحة، وأن تستشعر 
احلكومـــة حاجة هذا امليدان إلـــى قرارات جريئة 
تضع األمور في نصابها الصحيح، وتكون كفيلة 
بإيقاف حالة التدمير والتردي املستمرة، وفي إعادة 
بناء ما مت تدميره من أســـس وركائز، إلى جانب 
الســـعي وبذل كل ما ميكن بذله من أجل معاجلة 
الكم الهائل من القضايا، ولتحقيق خطط التنمية 

في االصالح.
وقالت اجلمعية في ختام بيانها انه وبالرغم مما 
نعيشه من إحباط شديد في ظل األوضاع التربوية 
السائدة، والتي زاد من مرارتها ما جاء في البرنامج 
احلكومي، إال أننا سنبقى على آمالنا بأي حال من 
األحوال وفي تكثيف مساعينا وتعزيز ثقتنا بسمو 
رئيس مجلس الوزراء والســـلطتني التشريعية 
والتنفيذية من أجل حتقيق الطموحات املنشودة 
وإعادة األمور إلى نصابها الصحيح، وفي توفير 

االستقرار لواقعنا التربوي املنهك.

الثقافة  اعلـــن مدير معهـــد 
العمالية في االحتاد العام لعمال 
الكويـــت محمد احلربي ان وفدا 
عماليا يضـــم حوالي 30 نقابيا 
يغادر اليوم الى جمهورية مصر 
العربية للمشاركة في دورة نقابية 
ثقافية حتت عنـــوان »مهارات 
التفاوض«، وقـــال احلربي في 
تصريـــح صحافـــي ان الثقافة 
العمالية باتت حتتل مكانا بارزا 
النقابية  من اهتمام احلـــركات 
العمل  ونالت رعايـــة منظمات 
الدولية واالقليمية واالحتادات 
العمالية الدولية والعربية، االمر 
العمال  الذي خلق احلاجة لدى 
لتثقيف انفسهم وزيادة كفاءتهم 
االنتاجية، كما استلزم ضرورة 
وجود نقابيني مزودين بالثقافة 
الالزمـــة ملواجهة ما يقابلهم من 
مشكالت نقابية ولالحاطة التامة 
بأحكام القوانني والتشـــريعات 

عامة والعمالية خاصة.
واضاف احلربي: ان تسارع 
التحـــوالت واملتغيـــرات على 
الســـاحتني العامليـــة والعربية 
وتشـــعب القضايا العمالية زاد 
التحديات امام احلركة النقابية التي 
اصبحت مطالبة بالتسلح بسالح 
املعرفة والثقافـــة املتخصصة 
للمضي قدما في ممارسة دورها 
الفاعل في احلفاظ على مصالح 
العمال، ورسم خططها وبرامج 
عملها لالستمرار في الدفاع عن 

قضاياهم ومكتسباتهم.
وشدد احلربي على ان االحتاد 
الكويت حريص  العام لعمـــال 
دائما على تطوير وحتسني اداء 

الثقافية واالعالمية  مؤسساته 
التي شـــكلت عالمات بارزة في 
تاريخ تطـــوره، وكان لها دور 
مهم في تربية وتثقيف كوادره 
وقياداته، مشـــيرا الى ان معهد 
الثقافة العماليـــة ميارس دورا 
فاعال في هـــذا االطار من خالل 
البرامج واالنشطة التي تقام داخل 
الكويت وخارجها، والتي تأتي من 
ضمنها هذه املشاركة في الدورة 

التي تقام في مصر.
واشار احلربي الى ان العملية 
التثقيفيـــة عمليـــة اساســـية 
النقابية  وضرورية للمنظمات 
لتعزيز ثقافة كوادرها وتوسيع 
معارفهم التي تشكل سندا مهما 
لهم في مواجهـــة القضايا التي 
تواجههم يوميا، مضيفا ان الثقافة 
العمالية تسهم بدور فاعل وقادرة 
على النهوض باملهام امللقاة على 
عاتقها جتاه دعم احلركة النقابية 
والعمالية ومســـاندة قضاياها 

ومطالبها.

محمد احلربي

عايض السهلي

ركن صحة الفم

قياس السكر

د.عارف السويفي امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  منال عمر

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االثنني املوافق 2010/12/13م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/310 بيوع/1.

املرفوعة من:    مرمي �شعيدان مطني املاجدي

حبيبة   -3 املاجدي  مطني  �شعيدان  مطني   -2 املاجدي  مطني  �شعيدان  علي   -1 �شـــــــــــــــــد:    

املاجدي  مطني  �شعيدان  فاطمة   -5 املاجدي  مطني  �شعيدان  فتيخة   -4 املاجدي  مطني  �شعيدان 

6- عيده �شعيدان مطني املاجدي 7- مها �شعيدان مطني املاجدي

اأواًل: اأو�صاف العقار:

العقار مبنطقة الدوحة قطعة 68  ق�سيمة 3 �سارع 4 جادة 1 منزل 4 وم�ساحته 357.5م2  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1997/10555. العقار عبارة عن بيت يقع على �سارع واحد ويحده ثالث 

الدور  وديوانية.  دورين  والتكييف عادي وحدات وهو مكون من  الأردين  باحلجر  جريان ومك�سي 

الأر�سي : 8 غرف + حمامني + ديوانية وحمام . الدور الأول : مكون من �سقتني ال�سقة الأوىل غرفة 

+ مطبخ + حمام . وال�سقة الثانية : 3 غرف + حمام + مطبخ. ال�سقة الثالثة : غرفتني + حمام.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

األف دينار كويتي«. وي�سرتط  اأ�سا�سي قدره 117000 د.ك »مائة و�سبعة ع�سر  يبداأ املزاد بثمن  اأوالً  : 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو 

مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

املخ�س�سة  البيوت  اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على جميع  يحظر  ملحوظة هامة:  

لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

»اإلصالح« تنظم شرح األربعين 
النووية غدًا ولمدة شهرين

تنظم جمعية اإلصالح االجتماعي دورة شــــرعية في شرح االربعني 
النووية في مســــجد جمعية االصالح االجتماعــــي في منطقة الروضة 
وذلك ضمن موسم متكامل حتت شعار »وقلبه معلق باملساجد«. وقال 
مشعل الزير مدير إدارة العالقات العامة بجمعية االصالح االجتماعي: ان 
موعد الدورة الشرعية  سيكون االحد من كل اسبوع بعد صالة املغرب 
مباشرة في مسجد اجلمعية بالروضة، وذلك في الفترة من 28 اجلاري 
حتى 2011/1/23. وأضاف الزير ان املشــــاركني في دورة شــــرح األربعني 
النووية سيحصلون على سند وســــيمنحون شهادة معتمدة بذلك من 
احملاضر د.اســــامة الكندري. واكد الزير ان جمعية االصالح االجتماعي 
تسعى من خالل انشــــطتها التركيز على اجلوانب الشرعية واإلميانية 
والثقافية للجمهور الكرمي من خالل مشايخ وعلماء أفاضل. وأهاب الزير 
باجلمهور الكرمي الى احلرص على حضور ومتابعة الدروس واحملاضرات 
والدورات الشــــرعية والتي ســــتعقدها جمعية االصالح االجتماعي في 
مسجد اجلمعية مبنطقة الروضة، حيث سيتم االعالن عن مواعيد تلك 

االنشطة في حينها.

معرض التراث الفلسطيني
في بيت لوذان 29 الجاري

يقيم مركز التراث الفلســــطيني معرضه الثاني لهذا العام بالتعاون 
مع بيت لــــوذان ويتضمن هذا املعرض الكثير من املعروضات اجلديدة 
تشمل املطرزات اجلميلة التي تطورت بشكل مأخوذ من روائع املاضي 
الى قطع جديدة رائعة مختلفة االشــــكال وااللوان واالســــتعماالت، كما 
ســــتعرض املنتجات اخلزفية التي تشــــتهر بها اخلليل بأشكال جديدة 
متماشــــية مع متطلبات احلاضر، وكذلك البراويز واالثواب والقمصان 
املطرزة بشكل جميل جدا والعباءات احلريرية اخلالبة األلوان ووحدات 
التطريز التراثية عليها، كما ويحتوي املعرض على ركن الكتاب واحدث 
ما طرح من مطابع العالم واخلاص بالقضية الفلسطينية واحمليط العربي 

واملرأة، باالضافة تسجيالت احدث االفالم الوثائقية وغيرها.

حّملت »التربية« مسؤولية خلو الخطاب الحكومي من قضايا التعليم التباعها سياسة التضليل والتسويف

»المعلمين«: الميدان التربوي بحاجة إلى قرارات جريئة 
لتصحيح أوضاعه ووقف حالة التدمير والتردي المستمرة

)أنور الكندري(أحد األنشطة في املعهد


