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خالل المنتدى الطبي في أمغرة لتقديم الخدمات الطبية مجاناً

مال اهلل: استقبال ما يقارب 400 عامل للكشف الطبي

»البابطين« تنظم ندوة من برنامج »الثقافة 
من أجل السالم« بمالطا مارس المقبل

أعلنت مؤسس���ة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لالبداع الشعري 
أمس انها س���تنظم الن���دوة األولى من برنامج الثقافة من اجل الس���الم 
حت���ت عنوان »آليات احلوار بني الثقافات« في مدينة فالتا مبالطا يومي 
2 و3 مارس املقبل. وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي ان الندوة ستقام 
بالتعاون مع جمعية الشاعر دانتي حتت رعاية رئيس البرملان املالطي 
مايكل فرندو ومبشاركة عدد من املثقفني واملفكرين األوروبيني. وذكرت 
ان الندوة ستتناول عددا من احملاور تتعلق بالدور الذي قامت به مؤسسة 
جائزة البابطني لالبداع الشعري في مجال حوار احلضارات والتقارب بني 
الثقافات من خالل الندوات والكراس���ي اجلامعية وما تنظمه من دورات 
تدريبية لدارسي اللغة العربية وللمرشدين السياحيني في اسبانيا وايطاليا 
وفرنسا ومالطا وغيرها. وقالت ان الندوة ستعقد مائدة مستديرة ملناقشة 
دور املجتمع املدني واملؤسس���ات السياس���ية في احلوار بني الثقافات، 
وتختتم بتكرمي الشاعر عبدالعزيز البابطني تقديرا للدور الذي يقوم به 
في مجال »حوار احلضارات والتعايش بني الثقافات«. وذكرت انه سيتم 
على هامش الندوة االحتفال بتخريج دارسي الندوة التدريبية املجانية 

الثانية لتعليم اللغة العربية التي نظمتها املؤسسة.

الكويت تشارك في ندوة »تعزيز القيم 
في مناهج التعليم« بدبي

صرح مدير املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج د.مرزوق 
يوس����ف الغنيم بأن املركز سيعقد ندوة برنامج بعنوان »تعزيز القيم 
في مناهج التعلي����م« في مدينة دبي بدولة االم����ارات العربية املتحدة 
ف����ي املدة من 1-2 ربيع اآلخر 1432ه����� املوافق 6-7 مارس 2011، بهدف 
عرض دراسة مسحية عن التجارب واملمارسات االقليمية والعاملية في 
مجال التربية القيمية، ومناقشة اإلطار العام للتربية القيمية واقتراح 
آلية لتفعيله، وكذلك مناقشة املواد التوعوية التثقيفية لتعزيز تعليم 
القيم واكتسابها ملدارس التعليم العام واملجتمع احمللي، واقتراح اوجه 
االستفادة منها، وتستهدف الندوة مناقشة استخدام حقيبة تدريبية حول 
آليات تطبيق التربية القيمية في املجتمع املدرسي. ويشارك في الندوة 
مختصون في مجال التربية القيمية بكليات اعداد املعلم، وممثلون لكل 
من اجهزة اإلعالم واملشرفني التربويني واملختصني بتطوير املناهج في 
الدول األعضاء مبكتب التربية العرب����ي، لدول اخلليج )دولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة، ومملكة البحري����ن، واجلمهورية اليمنية، والكويت، 

واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر(.

عادل الشنان
نظمت جلنة الرحمة للخدمات الطبية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية صباح امس منتدى طبيا في سكن العزاب 
الواقع في منطقة امغرة لتقدمي الكشف الطبي والعالج 
والتش���خيص باالضافة الى صرف الدواء مجانا جلميع 
العمالة ذات االجور الضعيف���ة وغير القادرة على دفع 

مصاريف العالج.
وقال املدير التنفيذي للجنة الرحمة للخدمات الطبية 
د.صالح م���ال اهلل ان اللجنة تقوم بهذا العمل منذ زمن 
طويل لكن منذ ما يقارب ثالث سنوات مؤخرا بدأ العمل 

بش���كل اكثر تنظيما من خالل االتصال والتنس���يق مع 
عدد من اجلهات احلكومية واللجان اخليرية خصوصا 
خالل فترة االحتفاالت واملناسبات الوطنية مشيرا الى 
ان املنتدى الطبي يش���ارك فيها تسعة اطباء متطوعون 

منهم االستشاري واملتخصص والطبيب العام.
واضاف م���ال اهلل ان خطة العمل تنص على تنظيم 
اربعة مخيمات سنويا اي كل ثالثة شهور في اماكن جتمع 
العمالة حسب احلاجة بعد احلصر لتنظيم منتديات طبية 
كما هو الوضع اليوم في سكن امغرة حيث من املتوقع ان 
يتم استقبال ما يقارب 400 عامل خالل الوقت احملدد من 

الثامنة صباحا الى فترة الظهيرة كما سيتم عمل دراسة 
لبعض احلاالت املزمنة وملفات خاصة وصرف االجهزة 
الطبية لكل حالة باملجان. وأشار مال اهلل الى ان األوقاف 
قد جهزت حافلة طبية تشمل عيادتني متنقلتني وهي في 
طور التجهيزات الطبية وترخيص وزارة الصحة لتتنقل 
في محافظات الكويت عامة كاشفا عن فكرة انشاء مركز 
ثابت يحوي عيادات طبية وصيدلية واطباء الستقبال 
جميع احملتاجني لهذا النوع من الرعاية الطبية وسيعمل 
على انشاء املركز األمانة العامة لألوقاف ووزارة الصحة 

)سعود سالم(يوسف مال اهلل مكرما املشاركني في املنتدىوالراغبني في العمل اخليري.


