
السبت 4 ديسمبر 2010   5محليات

»الوطنية العقارية« تقيم يومًا مفتوحًا
للتبرع بالدم في سوق شرق

الدوسري: 23 استشاريًا في مختلف التخصصات 
يزورون المستشفيات الكويتية خالل ديسمبر

بالتعاون مع بنك الدم المركزي 

قياس ضغط الدم ألحد موظفي »الوطنية العقارية« قبل التبرع

موظفان من الشركة الوطنية العقارية يتبرعان بالدم

اعلنت الشركة الوطنية العقارية 
ان حملة التبرع بالدم التي نظمتها 
يوم 26 نوفمبر املاضي مبشروع 
الواجهة البحرية »سوق شرق«، قد 
شهدت حضورا الفتا من مسؤولي 
الشركة واملوظفني، إلى جانب عدد 
كبير من املواطنني واملقيمني الذين 
تقدموا للتبرع بالدم، مساهمة منهم 
في هذا العمل اإلنس����اني، ودعما 

ملخزون بنك الدم املركزي. 
وكانت الوطنية العقارية أطلقت 
هذه احلملة ضمن إطار مسؤوليتها 
االجتماعية، وتوجهها الدائم نحو 
دعم املجتمع ومساندة املؤسسات 
والهيئات احمللية املعنية باملساعدات 
اإلنسانية ومد يد العون للمرضى 
واحملتاجني، بالتعاون مع بنك الدم 

املركزي.
وبهذه املناس����بة، اكد الرئيس 
التنفيذي للشركة الوطنية العقارية 
خليل العبداهلل، جناح الشركة في 
تنظي����م هذه احلملة، الفتا إلى أن 
حجم املشاركة كان كبيرا وفاق كل 
التوقعات، وكان من الالفت إقبال 
الشباب على التبرع بالدم ما جسد 
أحد أهم األهداف من وراء تنظيم 
هذه احلملة وهو تعميق مفاهيم 
روح العطاء واملشاركة االجتماعية 
في نفوس جميع أفراد وش����رائح 
املجتمع بصفة عامة، وهي املفاهيم 
التي يحث عليها الدين اإلسالمي 
احلني����ف إلثراء العم����ل اخليري 

املشترك داخل املجتمع. 
واضاف أن هذا النجاح يضيف 

التزاما مهما الى الشركة الوطنية 
العقاري����ة، جت����اه مس����ؤوليتها 
االجتماعية، بأن تسعى إلى تنظيم 
املزيد من حمالت التبرع بالدم، دعما 

للقطاع الصحي في الكويت.
وثمن الرئيس التنفيذي للشركة 
الوطنية العقارية تعاون بنك الدم 
املرك����زي، مؤك����دا ان: »التجاوب 
الدم  السريع من مس����ؤولي بنك 
املركزي للمشاركة في هذه احلملة 
ق����دم منوذجا رائ����دا للعالقة بني 

املؤسسات الوطنية الكويتية«. 
وم����ن جهتها أعرب����ت د. وفاء 
منير عطا من بنك الدم املركزي عن 
تقديرها ملبادرة الشركة الوطنية 
العقاري����ة لدعم مخزون بنك الدم 
املركزي، مشيرة إلى أن البنك في 

حاجة دائمة إلى هذه النوعية من 
املشاركات الفعالة، سواء من قبل 
اجلهات الداعمة واملنظمة حلمالت 
املواطنني  أو من قب����ل  التب����رع، 

واملقيمني. 
وأبدت سعادتها باإلقبال الكبير 
الذي شهدته حملة الشركة الوطنية 
العقارية للتبرع بالدم، الفتة إلى 
أنه قبل فتح باب التسجيل الحظت 
تواجد عدد كبير من الراغبني في 
التبرع، ما يعني أن هناك استجابة 

رائعة للحملة. 
وأكدت أن بنك الدم املركزي يرفع 
ش����عار »بنك الدم.. بكم وإليكم«، 
وهذا الشعار يلخص أهمية التبرع 
بالدم، واملشاركة بفاعلية في حمالت 

التبرع ودعمها.

القوتان الجّويتان الكويتية والمصرية
بدأتا تمرين »اليرموك 2010/1«

الفودري: حريصون على دعم مسيرة التعاون المشترك في شتى المجاالت

 بدأ متري����ن »اليرموك 2010/1« املش����ترك بني القوتني 
اجلويتني الكويتية واملصرية وذلك في قاعدة أحمد اجلابر 
اجلوية. وأكد آمر قاعدة أحمد اجلابر اجلوية العقيد الركن 
طيار عبداهلل الفودري حرص القيادة العسكرية املتواصل 
على متابعة العالقات األخوية وحتقيق مزيد من االجنازات 
مبا يحقق مواصلة املسيرة املشتركة وتقوية الروابط بني 

جمهورية مصر العربية والكويت.
وقال العقيد الركن الفودري ان القيادة العسكرية حريصة 
أيضا على دعم مس����يرة التعاون وتطوير العمل في شتى 

املجاالت العس����كرية ما يعزز الثق����ة باملكانة املرموقة مع 
الشقيقة مصر واالرتقاء بالعمل ملا فيه رفعة وعزة دولنا 
وشعوبنا. ونقل إلى الضباط املشاركني من جمهورية مصر 
العربية حتيات رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
أحمد اخلالد الصباح ونائب رئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركن خالد اجلراح وآمر القوة اجلوية.
من جهته ألقى مشرف التمرين املقدم عيسى التويتان 
ايجازا عن مراحل ومجريات األحداث وسيناريو التمرين 

اجلوي املشترك ودور الوحدات املشاركة فيه.

من جانبه قال مدير التمرين في القوة اجلوية املصرية 
املشاركة العميد أركان حرب طيار اشرف غريب الداودي ان 
مترين اليرموك املشترك يهدف إلى التنسيق والتخطيط 

املشترك بني البلدين الشقيقني.
وأضاف العميد الداودي ان التمرين يأتي أيضا بهدف 
االستفادة القصوى من التمارين املشتركة مع اجليش الكويتي 
الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال العمليات العس����كرية 
املشتركة، مثنيا على كرم الضيافة وحسن االستقبال في 

بلده الثاني الكويت 

اإلبراهيم: المؤتمرات العلمية الجغرافية فرصة 
لالستفادة من أحدث الدراسات والتقنيات

خالل مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر الجغرافي  »جيوتونس 2010«

»ارتقاء« يفتتح باب التسجيل بالدورة االستدراكية 
لطالب المرحلتين الثانوية والمتوسطة

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف د.عبداهلل المصلح
1600 مشارك في مسابقة »اآلل واألصحاب«

ضمن أنشطة موسم الهجرة النبوية

البيئية حول التغيرات املناخية 
والتصحر من خالل استخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية األمر الذي 
مكن من حتديد املناطق املتصحرة 

في عدد من الدول العربية.
الى أهمية  وتطرق اإلبراهيم 
تلك التقنيات في حتقيق التخطيط 
العمراني املستدام وإنتاج اخلرائط 
املكانية باستخدام االستشعار عن 

بعد.
وقال ان هذا امللتقى مكن من 
االط����الع على احدث الدراس����ات 
املتعلقة باملوارد املائية واملجاالت 
الزراعية واملوارد الطبيعية السيما 
في كيفية البحث عن املياه اجلوفية 
باستخدام تقنيات عن بعد ونظم 

املعلومات اجلغرافية.

منوذج اختبار آخر مع اإلجابة 
النموذجية.

الدعوة  ووجه د.الكن���دري 
للراغبني في التسجيل لضرورة 
مراجعة مركز ارتقاء الكائن مقره 
في الدسمة بجانب املقر الرئيسي 
جلمعية املعلمني الكويتية، مشيرا 
الى ان فترة التسجيل مفتوحة 
اعتبارا من اليوم السبت وملدة 
أسبوع، ومن الساعة اخلامسة الى 
الثامنة مساء، وان العدد املتوافر 
املفتوحة  الدراسية  في الشعب 
انه  محدود. وذك���ر د.الكندري 
باإلمكان االستفسار والتواصل 
م���ع املركز من خ���الل االتصال 
على الرقم 182000 داخلي )157، 
161، 281( وذل���ك من الس���اعة 
الثامنة مساء  اخلامس���ة حتى 
أو على اخلطوط الساخنة على 
النحو التال���ي: مركز الطالبات: 
الط���الب:  67756550، مرك���ز 

.99945924

الثقافي����ة االلكتروني����ة »اآلل 
واألصحاب... أحباب وأصهار« 
والتي تأتي ضمن أنشطة موسم 
الهجرة النبوية الشريفة للعام 
الهجري 1432 مبينة انها قامت 
بطرح املسابقة في موقع االدارة 
»www.islam.gov.kw« والتي 
رصد لها جوائز مالية تشجيعية 
بقيمة 10 آالف دينار توزع على 
100 فائز وبواقع 100 دينار لكل 
فائز، مضيفة ان االحصائيات 
الرسمية تشير الى انه قد شارك 
الرابع للمسابقة  في االسبوع 
اكثر من 1600 مشارك، وان هذا 
العدد قابل للزيادة حيث ان باب 
املشاركة باملسابقة مفتوح امام 
اجلمهور داخل وخارج الكويت 
حتى يوم السبت املوافق 2 يناير 

.2011
الثقاف����ة  ادارة  ودع����ت 
االس����المية في خت����ام بيانها 
الصحافي اجلمهور الكرمي الى 
التفاعل والتواصل مع جميع 
أنشطة ادارة الثقافة االسالمية 
الفاعلة  وذلك عبر املش����اركة 
باألنشطة والتي ميكن االطالع 
على آخر مستجداتها من خالل 
زيارة صفحتها اخلاصة على 
 موقع ال����� »تويت����ر« العاملي:

www.twitter.com/thaqafa

لتحقيق التنمية املستدامة.
وأضاف ان جلس����ات املؤمتر 
شهدت عرض عدد من الدراسات 

بحد أقصى، علما ان الدراس���ة 
س���تكون من خ���الل مجموعة 
أوراق عمل تعطى بشكل أسبوعي 
للطالب تغطي موضوعات الفترة 
الدراسية الثانية، مع وجود حصة 
مراجعة الختبار الفترة الدراسية 
الثانية والتي من خاللها يتم تقدمي 
منوذج اختبار جتريبي وكذلك 

فيها فضيلة الشيخ د.املصلح 
في مس����جد بتلة اخلرينج في 
منطقة العارضية اليوم السبت 
املوافق 4 ديسمبر اجلاري وذلك 
عقب صالة املغرب مباش����رة، 
تليها في اليوم التالي املوافق 
األحد 5 ديس����مبر عقب صالة 
املغرب مباشرة محاضرة ثقافية 
في مس����جد البسام في منطقة 
اجلهراء القدمية، علما بأن االدارة 
قامت بتخصيص أماكن خاصة 
لالخوات مزودة بشاشات نقل 

مباشرة ملتابعة احملاضرات.
وفي الس����ياق ذاته، أعلنت 
االدارة عن استمرار فتح باب 
املش����اركة في مسابقة الهجرة 

قال أمني سر اجلمعية اجلغرافية 
حام����د اإلبراهي����م ان املؤمترات 
العلمية اجلغرافية متثل فرصة 
الدراس����ات  لالطالع على احدث 
والتقنيات وذلك لالستفادة منها 

على املستوى الوطني.
وأكد اإلبراهيم في تصريح ل� 
»كونا« على هامش املشاركة في 
الدورة اخلامسة للمؤمتر اجلغرافي 
ان  الدولي »جيوتون����س 2010« 
أهمية املؤمتر ترتكز على نوعية 

الدراسات واألبحاث املعروضة.
وأوضح ان املشاركة في مؤمتر 
»جيوتونس« جاءت لالستفادة 
من اس����تخدامات الدول العربية 
واألجنبية في نظ����م املعلومات 
اجلغرافية واالستشعار عن بعد 

أعل���ن مركز ارتق���اء التابع 
جلمعي���ة املعلمني عن فتح باب 
االلتحاق ب� »الدورة االستدراكية« 
لتدري���س املوضوعات اخلاصة 
الثانية من  الدراس���ية  بالفترة 
الدراس���ي األول، نظام  الفصل 
ال���دورة اخلاصة  مجموع���ات 
باملجموعة )أ( اخلاصة بطالب 
وطالب���ني واملجموعة )ب( التي 

تضم من 3 الى 8 طالب.
وأش���ار أمني س���ر اجلمعية 
د.عبدالرحي���م الكندري الى ان 
اجلمعية تبنت هذه الدورة بناء 
على طلب أولياء األمور ولتوفير 
البيئة التعليمية املناسبة وملعاجلة 
الط���الب والطالبات في  إخفاق 
الفترة الدراسية األولى ومعاجلة 
الضع���ف التراكمي، وأوضح ان 
الدراسة ستكون بواقع يومني في 
األسبوع األحد والثالثاء للطالبات 
واالثنني واالربعاء للطالب، وانه 
بإمكان الطال���ب اختيار 3 مواد 

أكدت ادارة الثقافة االسالمية 
في وزارة األوقاف والش����ؤون 
االس����المية س����عيها احلثيث 
لتحقيق غايته����ا في صناعة 
املناخ الثقافي االسالمي القادر 
على تزويد املسلم باجلرعات 
القيمي����ة والروحية األصلية 
النابع����ة من صحي����ح الكتاب 
والس����نة عبر مواكبة املواسم 
االسالمية مبا يتناسب معها من 
أنشطة وبرامج ثقافية وتوعوية 
متثل التطبيق العملي لشعارها 
»نحو ثقاف����ة متميزة ملجتمع 

متميز«.
وأعلن����ت االدارة في بيان 
صحافي عن استضافتها لألمني 
العام للهيئة العاملية لالعجاز 
العلمي في القرآن والسنة فضيلة 
الشيخ الداعية د.عبداهلل املصلح 
في اململكة العربية السعودية 
الش����قيقة، والتي تأتي ضمن 
اطار استعدادات اإلدارة ملوسم 
الهجرة النبوية املباركة للعام 
االدارة  الهجري 1432، وبينت 
انها أعدت بهذه املناسبة برنامجا 
دعوي����ا لفضيلت����ه يلتقي من 
خالله مع جمهور ادارة الثقافة 

االسالمية.
وأوضحت االدارة انها تنظم 
محاضرة ثقافية توعوية يحاضر 

حامد اإلبراهيم

د.عبدالرحيم الكندري

د.عبداهلل املصلح

الجاراهلل: ضرورة منح المرأة
دورًا في المسيرة التنموية للكويت

أسبوع اإلنترنت الخليجي 
المشترك الثالث ينطلق غدًا

قال رئيس اللجنة املنظمة ألسبوع االنترنت اخلليجي الثالث 
التابع���ة للجمعية الكويتية لتقنية املعلومات خالد الس���الم ان 

أنشطة األسبوع ستنطلق يوم غد األحد.
وذكر السالم في تصريح ل� »كونا« امس ان االسبوع الذي سيقام 
حتت ش���عار »الشبكات االجتماعية تواصل بال حدود« هو ثمرة 
لتعاون س���نوي مشترك بني اجلمعية ورابطة االنترنت ووزارة 
الصناعة والتجارة البحرينية وجمعية البحرين لالنترنت ورابطة 

مزودي خدمات املعلومات واالتصاالت البحرينية )بيستا(.
وأوضح ان اختيار شعار هذا االسبوع جاء ليتناسب مع النمو 
املتزايد الستخدام الشبكات االجتماعية التي باتت تستحوذ على 
10% من الوقت الذي يستغرق في تصفح شبكة االنترنت مشيرا 
الى ان املجال اتس���ع لنشأة شبكات اجتماعية اكثر تخصصا في 
مختل���ف املجاالت احلياتية من أجل تق���دمي خدمات أكثر تنوعا 
تشمل قطاعات ومجاالت مختلفة مثل الصحة والتعليم واإلعالم 
والرياضة والس���ينما وغيرها وذلك ملخاطبة قاعدة واسعة من 

اجلمهور.

امللتقى  اختتم����ت أنش����طة 
الوطني لتحديد بعض القضايا 
ذات األولوي����ة للمرأة الكويتية 
واقتراح آلي����ة ملعاجلتها وذلك 
في إطار برنامج عمل احلكومة 
التنموية فيما يخص  واخلطة 
مش����اريع املرأة والذي أقيم في 
وزارة الشؤون للفترة 30-29 
نوفمبر 2010 ف����ي إدارة تنمية 

املجتمع في اليرموك.
وق����د القت رئيس����ة اللجنة 
النس����ائية في جمعية اإلصالح 
س����عاد اجل����اراهلل، محاضرة 
أوضحت فيه����ا ضرورة إعطاء 

املرأة الكويتية دورا في تش����كيل املس����يرة التنموية املستقبلية في 
رؤية الكويت 2035 حيث تتم دراس����ة وضع املرأة الكويتية املؤهلة 
ف����ي الدولة ومعاناة املرأة العاملة وأهم التحديات التي تواجه تفعيل 
األدوار التنموية للمرأة الكويتية ومن أهم هذه التحديات التشريعية 
والقانوني����ة والتي تتضم����ن متييزا ضد امل����رأة الكويتية قبل نظام 
اخلدمة املدنية وقانون بنك التسليف واالدخار أو حتديات اقتصادية 
مثل بعض مبادراتهم دعم املش����روعات الصغيرة للمرأة والتحيز في 

شغل املناصب القيادية.
وقلة املناصب املناطة في القطاع اخلاص مقارنة بالقطاع احلكومي 
ونقص في برامج التدري����ب املخصصة لدعم املرأة في مجال األعمال 
اخلاصة وضعف االهتمام بقضايا التمكني االقتصادي من قبل متطلبات 
املجتمع املدني وغياب دور املرأة في قطاع التعاون، باإلضافة الى ان 

هناك حتديات اجتماعية مثل اخللل في التركيبة السكانية.
وطالبت س����عاد اجلاراهلل بضرورة إقرار قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة الكويتية لتحقيق الرضا الوظيفي واالس����تقرار 
األسري للمرأة الكويتية وأهمها حق مبدأ التكافؤ في شغل الوظائف 
اإلدارية والقيادية وحقها في العالوة االجتماعية واألوالد إذا كان كما 
حكم احلضانة أو متزوجة من غير كويتي وحقها في طلب تخفيض 
ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب وإجازة خاصة برعاية األمومة 
ومرافقة املريض للعالج باخل����ارج أو مرافقة الزوج أثناء البعثة أو 
اإلجازة الدراس����ية واجلمع بني املعاش واملكاف����أة في الوظائف التي 
حتتاج الى خدماتها وص����رف 250 دينارا للكويتية املتزوجة ولديها 
ولدان أو أكثر للتف����رغ لرعايتهم وغيرها من مطالبات، متمنية على 
مجلس األمة إقراره بأسر وقت، من جانبها فقد أكدت رئيسة الرابطة 
الوطنية لألمن السري »رواسي« د.خديجة احملميد ان اخلطة اخلمسية 
التنموية في جانبها البشري واملجتمعي يجب ان تركز على منح حصة 
اإلقامة الدائمة ألبناء الكويتيات ومنحهم حق العمل دون حتديد لشرط 
العمر أو اجلنس ومجانية اخلدمات الصحية في جميع معامالت وزارة 
الصحة أسوة بأبناء الرجل الكويتي واستخراج شهادات امليالد ألبناء 
الكويتيات املتزوجات من غير محددي اجلنسية وتكفل الدولة بحق 
التعلي����م وحترير عقود الزواج وحق صرف البطاقة التنموية ألبناء 
الكويتيات وإصدار بطاق����ات اإلعاقة ألبناء الكويتيات وصرف إعانة 
اجتماعية للمعاقني مع معاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيني في 

جمعيات النفع العام.
كما طالبت احملميد بحق احلصول على السكن للمواطنة الكويتية 

املتزوجة من غير كويتي والكويتية أرملة غير الكويتي.

الملتقى الوطني اختتم أعماله

شخير يحّذر من تفريغ الدستور:
لتسحب الحكومة طلب رفع الحصانة

دعا الناشط السياسي د.خالد شخير احلكومة الى سحب طلب رفع 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم لعدم دستورية الشكوى املقدمة ضده، 
ودعا كذلك الى وقفة جادة من مكتب املجلس حيث ال ميكن السكوت 
لكيال تكون س����ابقة خطيرة في احلياة النيابية وللمادة »110« والتي 
تنص عل����ى ان عضو مجلس االمة حر فيما يبديه من اآلراء واالفكار 

باملجلس او جلانه وال جتوز مؤاخذته عن ذلك بحال من االحوال.
وحذر ش����خير من ان ه����ذه احملاوالت هي خط����وة أولية لتنقيح 
الدستور وااللتفاف عليه وتفريغه من محتواه، داعيا في الوقت نفسه 
اعضاء مجلس االمة في حال عدم حضور احلكومة اجللسة اخلاصة 
يوم االثنني املقبل النتصار الدس����تور من خالل مقاطعة اجللسات او 

تقدمي االستقاالت اجلماعية نصرة للدستور واحكامه.

حنان عبدالمعبود
العالقات  إدارة  اعل����ن مدي����ر 
الدوسري  العامة واالعالم فيصل 
عن جدول الزي����ارة املعد لألطباء 
االستش����اريني الزوار ملستشفيات 
ومرافق وزارة الصحة خالل شهر 
ديسمبر 2010 استكماال للنهج الذي 
تتبعه وزارة الصحة في استضافة 
كبار االستشاريني كل شهر ملعاينة 
احلاالت املرضية وإجراء العمليات 
اجلراحية النادرة مبشاركة الفرق 
الطبي����ة الكويتي����ة العامل����ة في 
مستشفيات وزارة الصحة فضال عن 
إلقاء احملاضرات العلمية واملشاركة 
العلمي����ة واملؤمترات  الورش  في 
الطبية، مما يعمل على إحداث نقلة 
نوعية في نوعية اخلدمات الصحية 
املقدمة ملتعاطني اخلدمة الصحية.

وقد بنينّ الدوسري في تصريحه 
للصحافيني ان وزارة الصحة دعت 
في شهر ديس����مبر 23 استشاريا 
في مختل����ف التخصصات الطبية 
سيصلون الى البالد خالل الشهر 
اجلاري تباعا حسب اجلدول املعد، 
ف����ي مجال  فهن����اك متخصصون 
األمراض اجللدي����ة، االنف واالذن 
واحلنجرة، تعزيز الصحة، األورام 
السرطانية، جراحة املخ واألعصاب، 
جراحة العظام، جراحة التجميل، 
الطب االشعاعي، اجلراحة العامة، 
التغذي����ة، مؤكدا الدوس����ري على 
اس����تمرار هذه الزيارات على مدار 
الع����ام ملا لها م����ن دور في تدريب 
الطاقم الطبي الكويتي على احدث 
الطرق العالجية وتبادل اخلبرات 
العالجية مبا يع����ود بالنفع على 
اخلدمات الصحية املقدمة من قبل 
وزارة الصحة ورفع ش����أنها عبر 
خبرات متط����ورة قادمة من اكبر 
املراكز الطبية العاملية اضافة الى 
توفير عناء الس����فر على املرضى 
وذويهم في ظل توافر أحدث األجهزة 
واملعدات الطبية في املرافق الصحية 

في الكويت.

د.خديجة احملميد


