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 أعلن املركز العلمي انه ســــيبدأ في تلقــــي طلبات الراغبني 
فــــي االلتحاق بـ«برنامج التطوع الصيفي ٢٠١١» ابتداء من يوم 
اخلميــــس ٢٦ وحتى ٢٩ مايــــو ٢٠١١ بإذن اهللا. هذا ما صرح به 
رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في املركز العلمي م.مجبل 
املطــــوع، وأضاف ان املجال مفتوح ملواليد االعوام ١٩٩٤، ١٩٩٥، 
١٩٩٦ لتقدمي طلباتهم خالل الفترة 
املذكورة عبر موقع املركز العلمي 
االلكتروني www.tsck.org.kw فقط 
ولن يتم قبول أي طلب يتم تسليمه 
باليــــد في املركز العلمي. يذكر ان 
برنامج التطوع الصيفي في املركز 
العلمي أصبح من البرامج املميزة 
التي يرغب في الشباب من اجلنسني 
ممن يبحثون عن الفائدة واخلبرة 
العطلة الصيفية. ويستمر  أثناء 
البرنامج الذي ينظمه املركز العلمي 
للعام احلادي عشر على التوالي 
خالل الفترة من ٢٦ يونيو وحتى ٢٦ 
يوليو بإذن اهللا. وقال املطوع ان املركز العلمي يعتذر عن تلقي 
أي طلبات ملتطوعني شاركوا في البرنامج التطوعي في سنوات 
سابقة، وذلك حرصا من ادارة املركز العلمي على إتاحة الفرصة 
أمام أكبر عدد من املتطوعني للمشــــاركة في هذا البرنامج. كما 
سيتم استبعاد طلبات املتقدمني املنخرطني في فصول صيفية 
دراسية، أو يخططون للســــفر أثناء فترة البرنامج التطوعي، 
أو سينضمون لبرنامج تطوعي آخر. وفي حال استيفاء املتقدم 
للشــــروط فإن األولوية، ستكون حســــب تاريخ تقدمي الطلب. 
وأضاف ان قبول الطلب ال يعنــــي قبول املتقدم في البرنامج، 
حيث ان املقابالت الشخصية هي التي حتدد قبول املتقدم الذي 
يجب أن يكون متفرغا للعمل التطوعي طوال فترة التطوع في 
املركز العلمي التي تســــتمر ملدة خمسة أسابيع. مشيرا الى ان 
العمل التطوعي في املركز العلمي سيكون بحسب اجلداول التي 
تعدها كل إدارة على حدة ملتطوعيها، والذي سيتضمن فترات عمل 
صباحية أو مسائية باالضافة للعمل في عطل نهاية األسبوع. 

 املركز العلمي: بدء تلقي طلبات 
«التطوع الصيفي» اخلميس

 «اإلحصاء» تهيب باملواطنني واملقيمني 
إلى سرعة التسجيل في التعداد

 توقيع عقد إجناز وصيانة مبنى 
«شؤون القصر» الدائم باملرقاب

 جمعية الهالل األحمر عرضت 
مدونتها اإللكترونية اإلنسانية

 صرح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي، 
بأنه مت بحمد اهللا مؤخرا توقيع عقد اجناز وصيانة مبنى 
املقر الرئيسي للهيئة مبنطقة املرقاب من قبل وزير االشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. وقال العليمي 
في معــــرض حديثه: ان الهيئة عكفت على إعداد مشــــروع 
الدائم منذ سنوات وأن  مبناها 
توقيع عقد إنشائه هو تتويج 
جلهود دؤوبة يســــتحق عليها 
جميع العاملني بالهيئة كل التهنئة 
والشكر على ما أبدوه من دعم 
وتعاون ألجل حتقيق هذا الهدف. 
الهيئة  وحول مواصفات مبنى 
قــــال العليمــــي: إن املبنى يقع 
مبنطقة املرقــــاب بجوار مبنى 
التأمينات االجتماعية  مؤسسة 
على مســــاحة إجمالية تقدر بـ 
(١٠٥٥٤) م٢ ويتكون من مبنى 
رئيسي للهيئة ومواقف سيارات 
متعددة األدوار واملبنى الرئيسي عبارة عن برجني متالصقني 
يتكــــون البرج األول من (٢٥) طابقا واآلخر من (١٦) طابقا 
بإجمالي مســــاحة بنائية (٥٠٨٣٢) م٢. كما يضم املشروع 
مبنى ملواقف السيارات ويتكون من سردابني وأرضي وخمسة 
طوابق متكررة وملجأ للطوارئ مبساحة بنائية (٣٨٢٨٩) 
مترا مربعا. وتبلغ مدة العقد سنتني ونصف السنة على أن 
يتم التأثيث في ظرف ستة أشهر إضافية بعد انتهاء العقد. 
وأملــــح العليمي إلى أن املبنى يصنــــف عامليا ضمن املباني 
الذكية ذات املواصفات العالية والتقنية احلديثة وســــوف 
يكون مبشــــيئة اهللا تعالى من املبانــــي املتميزة في دولة 
الكويت. وأكد العليمي أن تصميم املبنى قد أخذ في االعتبار 
الزيادة املتوقعة في عدد موظفي الهيئة نظرا الزدياد حجم 
العمل به واتساع رقعة نشاطاته املتنوعة في كل املجاالت 
مبا يقتضي نظرة شاملة وبعيدة املدى للسنوات املقبلة وما 

ستكون عليه آفاق التوسع املنتظر.

 كرم األمني العام لالحتاد الدولي للصليب والهالل األحمر 
بيكيليه جيليته أمــــس رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي برجس حمود البرجس جلهوده الواضحة 

في إغاثة الشعوب التي تواجه احملن والكوارث.
  كما منح رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر األردني 
محمد مطلق احلديد السيف الذهبي جلمعية الهالل األحمر 
األردني للبرجس وهو أعلى وسام في اجلمعية األردنية وذلك 

عرفانا منها بجهود البرجس في املجاالت اإلنسانية.
  وجاء تكرمي االحتاد الدولي واجلمعية األردنية للبرجس 
على هامش حفل تكرمي املتطوعني في جمعية الهالل األحمر 
الكويتي الذين شاركوا في التحضير لالجتماع التشاوري الـ 
٣٨ للهيئة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر الذي بدأ أمس ويستمر يومني. وقال جيليته في كلمته 
في حفل التكرمي ان جمعية الهــــالل األحمر الكويتي تقوم 
بجهود ملموســــة وواضحة في مساعدة الشعوب املنكوبة 
وإقامة املشاريع التي تسهم في تنمية املجتمعات في عدد من 
البلدان ومد يد العون جلميع البشر على اختالف مشاربهم. 
واضاف ان اجلمعية أصبحت عالمة بارزة في ساحات العطاء 
اإلنســــاني بفضل حتركاتها امليدانية الســــريعة في جميع 
الساحات واملناطق، مشــــيرا الى جتاوب اجلمعية السريع 
مع ما جرى في هاييتي وتشــــيلي وباكستان واندونيسيا 
وأخيرا ليبيا. هذا وعرضت جمعية الهالل األحمر الكويتي في 
االجتماع الـ ٣٨ للمنظمة العربية جلمعيات الهالل والصليب 
األحمر أمس املدونة اإللكترونية اإلنســــانية التي صممتها 
اجلمعية لتواكب التطورات في مجال املعلومات واالتصاالت 

على اإلنترنت.
  وقالت مديرة مركز املعلومات في اجلمعية أوراد اليحيى 
لـ «كونا» خالل استعراضها للمدونة في االجتماع ان املدونة 
أطلقت في ١٣ مايو ٢٠١٠ حرصا من اجلمعية على تقدمي أفضل 
اخلدمات والتسهيالت للجمهور واملتعاملني مع مختلف إدارات 
وأقســــام اجلمعية ولضمان جودة تلك اخلدمات وتبسيط 

اإلجراءات بكل سهولة ويسر.

 تعلن اإلدارة املركزية لإلحصاء بالكويت انه بناء على قرار 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلســــكان ووزير الدولة لشؤون التنمية رقم ٢٠١١/٢٤ 
وتاريخ ٢٠١١/٥/١٩ بشأن طلب تقدمي استمارة تسجيل في التعداد 
العام لسنة ٢٠١١، تدعو اإلدارة جميع املواطنني واملقيمني الذين 
لم يســــجلوا في التعداد العام للسكان واملساكن لعام ٢٠١١ الى 
استكمال تســــجيلهم ميدانيا خالل الفترة املتبقية في التعداد 
حتــــى ٢٠١١/٥/٣١ وفــــي حالة عدم زيارة أحــــد العدادين يرجى 
االتصال برقم ١٠٦. كما يتسنى للمواطنني املشاركة في التعداد 

عبر إحدى الوسائل التالية:
www. ٭ التسجيل عبر املوقع اإللكتروني للتعداد العام للسكان  

kuwaitcensus.com الذي مت متديده حتى ٢٠١١/٥/٢٨.
  ٭ زيارة أحد املراكز اإلشرافية للتعداد وعددها ١١٣ مركزا منتشرة 
في جميع أنحاء الكويت ميكن معرفة أقرب مركز من خالل املوقع 

اإللكتروني، او االتصال بـ «١٠٦» مركز االتصال.
  ٭ زيــــارة أحد مراكز اخلدمة التابعة لوزارة الداخلية حســــب 

اجلدول التالي:

 خالل ندوة الصالون اإلعالمي في ليلة الوحدة الوطنية

 جوهر: أقترح تشكيل جلنة من النخب الوطنية
  تتولى رصد أي انحراف طائفي و العمل على معاجلته

لتغليب مصلحة الوطن والبحث 
عن القضايا التـــي يتفق عليها 
اجلميع وجتنـــب القضايا التي 

تسبب االختالف والفرقة.
  من جانبه تساءل د.عايد املناع 
مستشار جمعية الصحافيني حول 
اسباب ما حدث قائال: «ملاذا حدث ما 
شهدناه في قاعة عبداهللا السالم؟ 
االجابة بسيطة جدا وهي ان هناك 
احتقانا طائفيا واضحا ساهمت 
في تأجيجه احداث البحرين، ما 
صدر من نـــواب االمة من افعال 
شيء مؤسف ومحزن النهم من 
املفترض ان يكونوا هم الواجهة 
السياسية للكويت، ولكنهم في 
النهاية بشـــر والبشـــر عادة ما 

يخطئون».
  واكد املناع على ان الكويت اآلن 
في مفترق طرق وهناك احتقان 
طائفي واضح في املجتمع وذلك لم 
يعد سرا وال يخفى على احد وال 
ينبغي ان ننكره وندفن رؤوسنا 
في الرمال، وارجع املناع ذلك الى 
قوله «اننا لسنا دوال دميوقراطية 
باملعنى احلقيقي، فاالمة هي مصدر 
اما  الدول املتقدمة  السلطات في 
نحن فلسنا كذلك، كما اننا ال نأخذ 
النموذج الناجح من الدميوقراطيات 
الناجحة واذا اردنا ان ننجح وان 
نكون دولة دميوقراطية حقيقية 
فعلينا تطبيق النماذج الناجحة، 
والدميوقراطية هي االساس في 
العـــالج ومهما قمنا بدراســـات 
وغيره ستبقى املشكلة موجودة 
الننا يجب ان نقضي على العلة 

الرئيسية».
  وقد اكدت الناشطة السياسية 
واحملاميـــة جنالء النقي على ان 
الوحـــدة الوطنية في خطر وأن 
ما حدث في مجلـــس االمة عار 
الكويتية،  الدميوقراطيـــة  على 
مناشـــدة النواب احترام سمعة 
الكويتية  السياســـية  القيـــادة 
واحترام الشارع الكويتي وعدم 
تكرار ذلك احلدث، مؤكدة على ان 
العالج يكمن في االصالح الذاتي 
وانه هـــو الطريق االولى للحل، 
فعلى اجلميع ان يبدأ بنفسه ثم 

اسرته.

ولكننا نشكر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي تدخل 
بسرعة وحكمة ملعاجلة املوقف»، 
مشددا على ان الكراهية ال تعالج 
بالكراهيـــة واحلقـــد ال يولد اال 
االزمـــات واذا لم ينتبه الكل الى 
ذلك فإن الوضع سيؤدي بنا الى 
املزيد من التصادم وجني الويالت 
والدمار، ولنا في التاريخ الكثير 

من هذه التجارب.
  كما اكـــد جوهر على ان «من 
يتبنون االساس الطائفي في العمل 
السياسي ســـيأخذون املجتمع 
الى التصـــادم والى حافة الدمار 
واخلراب»، مشيرا الى ان الكل اآلن 
امام معضلة حقيقية حتتم على 
الكويتيني ان يواجهوها بصدق 
مع النفس وعدم دفن الرؤوس في 
الرمال ومواجهة مناطق احلرج 
التي كنا نتجنبها وندور من حولها 

في السابق.
  واختتـــم جوهـــر حديثـــه 
بتشخيص للمشكلة من وجهة 
نظـــره حيث علل املشـــكلة بأن 
القاعدة الشعبية هي التي تتحكم 
في النخب السياسية عن طريق 
سالح الصوت االنتخابي مع ان 
الوضع ينبغي ان يكون عكس ذلك 
بحيث تكون النخب هي من تؤثر 
في القاعدة وحتركها ال العكس، 
الن الصوت االنتخابي يســـتغل 
استغالال سيئا وفي خارج اطار 
املصلحة العامة، وبناء على ذلك 
تقدم جوهر باقتراح ســـيرفعه 
للقيادة السياسية حول تشكيل 
جلنة من الرموز الوطنية الكويتية 
في مختلـــف التخصصات تقوم 
برصد اي نوع من انواع االنحراف 
الطائفـــي ومعاجلته على الفور 
وتكون هذه اللجنة مسؤولة اما 
الســـمو وامام الشعب  صاحب 
الكويتي في التعامل مع مسببات 
الفتنة وتأجيج الصراع الطائفي، 
كما متنى جوهر ان يكمل املجلس 
مدته التشريعية وال نلجأ حلله 
الن احلل سيؤجج الصراع مرة 
اخرى بسبب التصويت وسيأتي 
مجلـــس اكثر تطرفـــا، وتوجه 
جوهر الى زمالئه النواب بالنداء 

 أجمع املشـــاركون في ندوة 
الصالون اإلعالمي مســـاء امس 
االول على ان ما شهدته الساحة 
امر  النيابية مـــن احـــداث لهو 
مؤســـف ويدعو للخجل والقلق 
على االداء النيابي لنواب الشعب 
واتفق اجلميع على ان هذا املشهد 
الذي شهدته قاعة عبداهللا السالم 
قد شوه الصورة الدميوقراطية 
الكويتيـــة وتســـبب في احلرج 

للقيادة السياسية للدولة.
  وقد شـــهدت الندوة حضورا 
الشـــخصيات  الفتا للعديد من 
الذين ابدوا قلقا شديدا مما حدث 
ولكنهم في الوقت نفســـه ابدوا 
حرصا اكثر شـــدة على الكويت 
ووحدتها الوطنية وعلى ضرورة 
التصدي بقوة وحزم للصراعات 
الطائفية والقبلية التي بدأت تؤثر 
على املجتمع الكويتي في الداخل 

واخلارج.
النـــدوة مبداخلة    وقد بدأت 
لالمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي ماضي عبداهللا اخلميس 
اكد من خاللها على قبح الصورة 
التي عكســـها ما حدث بني نواب 
امة وأنه لم يكن يتمنى في يوم 
مـــن االيام ان يقـــف معلقا على 
مشهد كهذا، مؤكدا تأكيدا شديدا 
علـــى «ان الكويتيـــني لن يقفوا 
مكتوفي االيدي وال متفرجني على 
من يريدون ان يرموا بنا خارج 
دائرة الوحدة الوطنية»، كما توجه 
اخلميس بالشكر لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
ســـرعة تعامل سموه مع االزمة 
ومبادرته لتضميد اجلروح قبل 
ان تتفاقم االوضاع وتســـير في 
طريق ال حتمد عقباه، مشددا على 
ان سموه لن يقبل ابدا ان يحدث 
هكذا مشـــهد حتت قبة عبداهللا 

السالم ابدا.
  من جانبه اكد النائب د.حسن 
جوهر على ان الكل حزين ملا وصل 
اليه االمر حتت قبة عبداهللا السالم 
مؤكدا على ان ما حدث اساء لكل 
الكويتيني جميعا وللنواب بشكل 
خاص، كما انه اشـــار الى انه قد 
قرأ في عيون النـــواب عقب ما 
حدث حالـــة من الندم قد اعتلت 
كل الوجوه، واعتبر جوهر ان هذه 
اشارة ايجابية تنبئ بأن النواب 
لن يكرروا ذلك مرة اخرى ونادمني 

عليه ندما شديدا.
  وقد اشار جوهر الى ان ذلك 
يحدث في برملانات العالم وان هذا 
احلدث ليس بجديد على العمل 
البرملاني ولكنه بالتأكيد جديد 
على الساحة البرملانية الكويتية 
ولكنه اكد على ان ما يحدث من 
خروج على االصول في البرملانات 
االخرى يكون على خلفية خالف 
سياسي اما في احلالة الكويتية 
«ونقولها بصراحـــة فكان على 

خلفية طائفية».
  واضاف جوهـــر: «واننا قد 
حذرنا مرارا بأن الوضع يســـير 
نحو املواجهة الن هناك من وسائل 
االعالم مني ســـاهم في تأجيج 
االوضاع ودفعها نحو التصادم، 

 املناع: الدميوقراطية 
هي األساس في 
العالج وستبقى 

املشكلة موجودة ألننا 
يجب أن نقضي 

  على العلة الرئيسية

 مراكز خدمات التعداد في الكويت 
 أوقات العمل  اسم املنطقة  اسم املركز 

 مسائي  عبداهللا املبارك  مركز خدمة عبداهللا املبارك 
 مسائي  الصباحية  مركز خدمة الصباحية 

 صباحي  الرميثية  مركز خدمة الرميثية 
 صباحي  السالم  مركز خدمة السالم 

 مسائي  املرقاب  مركز خدمة برج التحرير 
 صباحي  جابر العلي  مركز خدمة جابر العلي 
 مسائي  جابر العلي  مركز خدمة جابر العلي 

 صباحي  الشويخ  مركز خدمة وزارة الدفاع 
 مسائي  اجلهراء  مركز خدمة اجلهراء مول 

 صباحي  النعيم  مركز خدمة النعيم 
 مسائي  النعيم  مركز خدمة النعيم 

 صباحي  مبارك الكبير  مركز خدمة مبارك الكبير 
 صباحي  العدان  مركز خدمة العدان 
 مسائي  الدعية  مركز خدمة الدعية 

 صباحي  الشامية  مركز خدمة الشامية 
 مسائي  الشامية  مركز خدمة الشامية 
 مسائي  خيطان  مركز خدمة خيطان 

 م.مجبل املطوع

 م.علي العليمي

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

 د. حسن جوهر وعدد من املشاركني في ندوة الصالون االعالمي 

 اخلميس: لن نقف 
مكتوفي األيدي أمام 

من يريدون إخراج 
املجتمع من دائرة 

الوحدة الوطنية


