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 عقدت جلنة التوعيـــة والوقاية من املخـــدرات التابعة 
لوزارة الشؤون اجتماعها العاشر في إطار التحضير لرعاية 
احتفال الكويت باليـــوم العاملي ملكافحة املخدرات واالجتار 

غير املشروع.
  وقالـــت الوزارة في بيان لها امس: ان االحتفال هذا العام 

يحمل شعار «فزعة كويتية على 
املخدرات» ويحظى بدعم ورعاية 
نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الشـــؤون 

د.محمد العفاسي.
  وذكر البيـــان ان االحتفاالت 
باليوم العاملي للمخدرات ستقام 
في سوق شرق، موضحا ان جهات 
عدة ستشـــارك في األنشـــطة، 
من بينها مؤسســـات حكومية 
الى  وجمعيات أهليـــة، إضافة 
مشاركة رياضية مميزة لالعب 
بـــدر املطـــوع وجميع  الدولي 

قطاعات وزارة الشؤون.
  من جهتها، أكدت مديرة مركز الســـاملية كلينك د.لطيفة 
الدويسان مشاركة القطاع األهلي في احلد من تلك الظاهرة 
ورعايـــة املركـــز لالحتفال من خالل تقـــدمي عروض طبية 
خاصـــة لتوعية اجلمهور من مخاطـــر املخدرات واحلد من 

انتشارها. 

 جتري االستعدادات في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطـــني لإلبداع الشـــعري إلقامة ملتقى «الشـــعر وحوار 
احلضارات»، في دبي خالل الشـــهور القليلة املقبلة، برعاية 
نائب رئيس دولة اإلمـــارات العربية املتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن 
امللتقى أمسيات شعرية يشارك 
فيها شـــعراء من الوطن العربي 
ونظراء لهم من دول أجنبية، إلى 
جانب ندوات تتمحور حول دور 
الشعر في التقارب بني الشعوب، 
كما ستصدر املؤسسة كتبا تتعلق 
مبفهوم هذا امللتقى، بعضها مترجم 

من لغات أخرى.
  وقال رئيس اللجنة التنفيذية 
للملتقـــى عبدالرحمـــن خالـــد 
البابطـــني، في تصريح صحافي 
له عقب زيـــارة قام بها إلى دبي 
للتحضير للمؤمتر، والتقى خاللها 
كوادر ثقافية وإعالمية، انه مت تشـــكيل جلنة عليا للملتقى 
تتكون من املدير العام ســـعود عبدالعزيز البابطني، واألمني 
العام للمؤسسة عبدالعزيز السريع، واملستشار الثقافي لسمو 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمال خلفان بن حويرب 
املهيري. وأكد البابطني أن املؤسسة وفقا لتوجيهات رئيس 
املؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني، بدأت بإعداد التحضيرات 
الالزمة من تكليف للباحثني واختيار الشعراء واملدعوين من 
مختلف الشرائح األكادميية واإلعالمية واملثقفني، وأشار إلى أن 
الفكرة القت استحسان الكثير من املهتمني بالشأن الثقافي. 

 عبدالعزيز البابطني  د.محمد العفاسي

 «فزعة كويتية على املخدرات»
  تنظمه «الشؤون» في «شرق»

 شعراء عرب وأجانب وترجمات
  في ملتقى «الشعر وحوار احلضارات»

 أمسية موسيقية كالسيكية
  في دار اآلثار اإلسالمية 

 «الكويت للتقدم العلمي» تنّظم
  حلقة نقاشية ثالثة في باريس

 ..وقرامي حتاضر عن احلضور 
النسائي في الفضاء االفتراضي

 أنواع «الطاقة املتجددة» 
وفوائدها في «حماية البيئة» 

 «كسر جدار الصمت والتهميش.. احلضور النسائي في 
الفضاء االفتراضي عنوان احملاضرة األسبوعية التي تلقيها 
د.آمال قرامي، األستاذة بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 
بجامعة منوبة في اجلمهورية التونســـية، باللغة العربية. 
تقام احملاضرة على مسرح مركز امليدان الثقافي ضمن برنامج 
املوسم الثقافي السادس عشر لدار اآلثار اإلسالمية، وذلك في 

الساعة السابعة من مساء االثنني املوافق ٢٠١١/٥/٢٣.
  وحتاضر د.آمال قرامي عن قضية احلضور املتميز للنساء 
في املجال التواصلي اإلنترنتي اجلديد (املدونات، ومجموعات 
الفيس بوك، والكاتبات في املواقع، واملشاركات في منابر احلوا) 
وترى ان أغلب املثقفني العرب لم يرغبوا في اســـتقراء هذه 
الظاهرة وإخضاعها للمساءلة، وهو أمر يعود الى مجموعة 

من األسباب تتفاوت من بلد إلى آخر. 

 نظمت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة محاضرة حول 
الطاقة املتجددة قدمها اخلبير األملاني املتخصص د.كالوس 
فيشر حيث تطرق فيها الى أنواع الطاقة املتجددة املتولدة من 
الرياح والطاقة الشمسية واستخداماتها في مختلف مناحي 
احلياة. واستعرض كالوس عبر مناذج أجهزة خاليا الوقود 
التي عرضها امام احلاضرين طرق استخدام الطاقة املتجددة 
املتولدة من خاليا الوقود من خالل استخالص الهيدروجني 
من حتليل املاء كيميائيا بواســـطة الطاقة الشمســـية التي 
توفر طاقة كهربائية تتم بواسطتها عملية حتليل كيميائية 
للماء يتم فيها فصل غاز الهيدروجني عن األوكسجني وهما 

العنصران اللذان يشكالن عنصر املاء.
  وأوضح ان املرحلة التـــي تليها مترير غاز الهيدروجني 
املنتج من املـــاء على خلية هيدروجينيـــة يدخل معها في 
الوقت ذاته هواء طبيعي الى خلية الوقود املتطورة ليتفاعل 
الهيدروجني واألوكسجني املوجود في الهواء كيميائيا وينتج 
منها ماء وطاقة كهربائية ميكن اســـتخدامها في العديد من 

املجاالت مثل كيفية تشغيل اشارات املرور.
 ٭  دارين العلي 

 استضافت دار اآلثار اإلســـالمية األربعاء املاضي ضمن 
موسمها الثقافي السادس عشر ٢٠١١/٢٠١٠، في الساعة السابعة 
مســـاء، أمسية موسيقية قدمتها املايســـترو فالنتينا ماريا 
باغينسكا مبشـــاركة العازف كارول كوسميدر، وذلك على 
مسرح مركز امليدان الثقافي، قدم األمسية د.أسامة اجلمالي 

من أسرة أصدقاء دار اآلثار اإلسالمية.
  املايسترو فالنتينا ماريا باغينسكا، وهي قائدة أوركسترا 
أوروبية، وأستاذة ومحاضرة في املوسيقى، قدمت إجنازات 
كثيرة على املســـتوى العاملي في مجال العزف على األرغن، 
والبيانو، والكورال، كما تدعى للتحكيم في املسابقات املوسيقية 
الدولية، تلقت باغينسكا علومها في أكادميية املوسيقى في 
جامعة ريغا وفريدريك شوبان في وارسو عاصمة پولندا، 
وصقلت موهبتها املوسيقية وأسلوبها الفني املميز من خالل 
دراسات موسيقية عديدة حتت إشراف كبار أساتذة املوسيقى 
في عدد من املراكز املوسيقية املرموقة في أوروبا، كما تلقت 
منحا دراســـية من حكومات بلجيكا والتشـــيك، فضال عن 

مؤسسات خاصة (كمؤسسة أمير ليختنشتاين). 

 نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أخيرا اجتماعا لعقد 
احللقة النقاشية الثالثة في سلسلة البرامج التدريبية التنفيذية 
للقياديني في الكويت بعنوان «الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص» في باريس خالل الفترة من ٣٠ مايو حتى الثالث 
من يونيو املقبل. وضم االجتماع عضو اللجنة االستشارية 
لبرنامج الكويت لدى «ساينســـز بو» علي البغلي واملدير 
العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين واملشاركني باحللقة 
وتعقد هذه احللقـــة ضمن االتفاقية املبرمة بني مؤسســـة 
الكويت للتقدم العلمي واملؤسسة الوطنية للعلوم السياسية 
(ساينســـز بو)». وتهدف احللقة الى اطالع املشاركني على 
النموذج األوروبي بشـــكل عام والفرنسي خاصة لتجارب 
الشـــراكة بني القطاعني العام واخلاص وكيفية التغلب على 
املصاعب التي تصاحبها إضافـــة الى خلق قنوات االتصال 
بني املسؤولني والتنفيذيني في قطاعي الدولة العام واخلاص 

باملؤسسات األكادميية والبحثية العاملية.

 دعت جميع املواطنني واملقيمني إلى سرعة التسجيل

 «اإلحصاء»: السبت آخر موعد للتعداد اإللكتروني

 ..ومختار الفنطاس يدعو للمشاركة في التعداد مبعلومات دقيقة

زيارة مراكـــز خدمة المواطن 
الذين  الى مندوبيها  أو اإلدالء 

يزورون المنشآت.
المواطنيـــن  وناشـــدت     
والمقيمين االتصال على الرقم 
(١٠٦) في حال وجود اي شكاوى 
او مالحظات او أسئلة متعلقة 
بجوانب قانونيـــة، حتى يتم 
تفادي اي شكل من اشكال اللبس 

حول تعداد ٢٠١١. 

صحافـــي انهـــا «تراهن على 
وعي المواطنين والمقيمين في 
التعاون معها النجاح مشروع 
٢٠١١، سواء بالتسجيل  تعداد 
الكترونيا او التعاون مع رجال 
االحصـــاء وتقديـــم البيانات 
للعداديـــن الذيـــن يواصلون 
زيارة األســـر حتى ٣١ الجاري 
او من خالل زيارة مراكز خدمة 

المواط»».

   وأضافت ان «جميع البيانات 
تعامل بســـرية تامة بموجب 
المادة رقم (٧) من القانون رقم 
(٢٧) لسنة ١٩٦٣ بشأن االحصاء 

والتعداد».
  ودعت االدارة جميع األفراد 
والمؤسســـات  والشـــركات 
الخاصة الـــى تقديم البيانات 
الالزمة لالحصاء والتعداد في 
المواعيـــد المحددة، من خالل 

المركزيـــة   أكـــدت االدارة 
لالحصاء ان يوم غد الســـبت 
٢١ الجاري هو آخر موعد للتعداد 
العام للســـكان  االلكترونـــي 
والمبانـــي والمنشـــآت لعام 
٢٠١١، داعية جميع المواطنين 
المسارعة في  الى  والمقيمين 
تسجيل بياناتهم قبل انقضاء 

المدة.
  وذكـــرت اإلدارة فـــي بيان 

 السري: الفريق النسائي في مشروع التعداد
  يبدأ زيارة القصور األميرية األسبوع املقبل

العمل املطلوب منهن بفترات 
زمنية غير متوقعة وبسرعة 
تامة مع مراعـــاة احلرفية في 
ان  إلى  العمل. وأشارت  تأدية 
الفريق يعقد اجتماعات دورية 
بهدف متابعة العمل والتدقيق 
في االستمارات والبيانات التي 
مت احلصول عليهـــا وحل أي 
مشكلة تكون قد تعرضت لها 

إحدى عضوات الفريق.
 ٭   رندى مرعي 

شـــرعية عملهن، كما خضعن 
إلـــى دورات تدريبية شـــاملة 
للتعامل مع مشـــروع التعداد 
العام وللعمل على كسب ثقة 

الناس.
الســـري بعمل    وأشـــادت 
الفريق النسائي قائلة ان الفتاة 
الكويتية من أكثر الناس قدرة 
علـــى اإلجناز وعلـــى حتقيق 
األفضل في عملهـــا لذلك فإن 
أعضاء الفريق النسائي ينجزن 

النســـائي في  الفريق   عقد 
مشروع التعداد العام للسكان 
واملباني واملســـاكن واملنشآت 
٢٠١١ اجتماعـــه الدوري، حيث 
الفريق منال  أكدت مســـؤولة 
السري أن األسبوع القادم ستبدأ 
القصور  العدادات على  جولة 
األميرية بعد أن كانت البداية 
في املساكن اجلماعية كالفنادق 
وســـكن الطالبات واملمرضات 
واملنفذات والطبيبات وغيرها 
التي تستوجب  من املســـاكن 
زيارة فتاة إلمتام عملية التعداد. 
وتابعت السري ان إيجاد الفريق 
النسائي كان بهدف التعامل مع 
ذوات الظروف اخلاصة كاألرامل 
واملطلقـــات وملراعاة الظروف 
االجتماعية لهن، ويتألف الفريق 
من ١٩ فتاة من مختلف الشرائح 
االجتماعية الكويتية واخللفيات 
الثقافيـــة املتنوعة وقالت انه 
في بداية األمـــر واجه الفريق 
النسائي مشكلة ثقة من الناس 
حيث كانت الفتيات عندما يزرن 
املساكن اجلماعية ويبدأن عملية 
ملء االستمارات يواجهن مشكلة 
كسب ثقة الناس بهن والتعامل 

معهن بجدية تامة.
  وتابعت ان هذه املشكلة مت 
التعامل معها من خالل استخدام 
املرسوم األميري امللزم بالتعاون 
مع عملية التعداد وذلك إلمتام 

(متني غوزال)  عدد من املشاركات في برنامج التعداد السكاني 

بشكل يتناسب ومتطلبات كل 
منطقة ومحافظة وانطالقا من 
املعلومات املهمة والدقيقة التي 
التوزيع  التعداد عـــن  يقدمها 
اجلغرافي للســـكان فانه ميثل 
نقطة االنطالق لتطوير البنية 
االساســـية وتخطيط خدمات 

الطرق مستقبال».
  وذكر املعتـــوق ان التعداد 
الســـكاني «يعد مظهـــرا هاما 
من املظاهر احلضارية للدول 
املتقدمة كما انه املوجه احلقيقي 
للعجلة التنموية وضرورة من 
ضرورات التطور الذي تنشده 

االمم». 

تخطيط سليم يقود الى نتائج 
ايجابية تلبي جميع احتياجات 
املواطنني املستقبلية»، مضيفا 
«لن يكون هناك تخطيط صحيح 
دون توافر قاعدة من البيانات 
عن معدل منو السكان وأعدادهم 
ليتسنى تقدمي خدمات تعليمية 
واجتماعية وصحية ومشاريع 
تنموية تتـــالءم ومعدل النمو 

السكاني».
  واشار الى ان التعداد «يشكل 
أساسا جيدا لتخطيط سليم يتم 
على ضوئـــه توزيع اخلدمات 
العامة من مدارس ومستشفيات 
ومراكز الرعاية الصحية االولية 

 أكد مختار منطقة الفنطاس 
خالد املعتـــوق أهمية التعداد 
العام للسكان واملباني واملنشآت 
لعام ٢٠١١، داعيا جموع املواطنني 
واملقيمني الى التعاون مع القائمني 
على هذا املشـــروع وتسجيل 
بياناتهم قبل ٣١ مايو اجلاري 
وتقدمي املعلومـــات والبيانات 
الصحيحة تضمن دقة النتائج، 
مؤكدا ان نتائج التعداد منطلق 
لتنمية ســـليمة تشمل جميع 
االوجه واخلدمات التي تتصل 

بحياة املواطن. 
  وقال املعتوق: «عندما تريد ان 
تنهض مبجتمع البد من وجود 

 خالد املعتوق
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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


