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الشيخة فريحة األحمد

د. يوسف النصف

سعد اخلنفور

د.جمعان احلربش

حسني القالف

حاضنات أطفال في مستشفى العدان حيث وضع جنني املتوفاة بانفلونزا اخلنازير وقد ثبتت سالمته من املرض

هّنأت رئيس����ة اللجنة العليا 
جلائزة االم املثالية لالسرة املتميزة 
الش����يخة فريحة االحمد صاحب 
الش����يخ صباح  الس����مو االمير 
االحمد وس����مو ولي عهده االمني 
سمو الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والشعب الكرمي مبناسبة 
شهر رمضان املبارك، وقالت في 
تصريح صحافي ان رمضان يجمع 
النفوس والقلوب ويصفي االرواح 
من الضغائن والبغضاء واحلسد 
ويجعل املجتمع بدوا او حضرا، 
سنة او شيعة، في بوتقة واحدة 
الكل يدور في فلك الكويت، مؤكدين 
الوالء ومحققني االنتماء دون تفرقة 
انها جاهدت  او متييز. واك����دت 
لغرس االنتماء لوطننا احلبيب 
الكويت من خالل برامج وانشطة 
وطني����ة ومش����اريع اجتماعية 
حتمل اجلميع على الوالء للوطن 

نفى النائب د.جمعان احلربش 
نفيا قاطعا م���ا أوردته بعض 
الصحف احمللية م���ن انه احد 
االعضاء الذين قاموا بس���حب 
توقيعاتهم من طلب عقد الدورة 
الطارئة ملناقشة تداعيات وتبعات 
كارثة حريق عرس اجلهراء، مؤكدا 
ثبات موقفه وقناعاته بأهمية 
وضرورة عقد هذه اجللسة ليس 
من أجل القاء املسؤولية على اي 
وزير او تصفية حسابات مع اي 
جهة كما يعتقد البعض، بل من 
اجل الوقوف على حقيقة كيفية 
تعامل اجلهات املعنية مع هذه 
الكارثة ومناقشة أوجه القصور 
ان وجدت ولتحقيق التعاون من 
أجل رفع مس���توى االمكانيات 
واالستعدادات ملواجهة مثل هذه 

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك يتقدم النائب سيد حسني 
القالف الى صاحب السمو االمير 
والى سمو وليد عهده األمني والى 
س���مو رئيس احلكومة والشعب 
التهان���ي  بأخل���ص  الكويت���ي 
والتبريكات سائال اهلل عز وجل 
ان يدمي على بلدنا الغالي الكويت 
وأهله الكرام نعمة األمن واالستقرار 

والرخاء.
وقد غادر سماحته أرض الوطن 
يوم اجلمعة متوجها الى جمهورية 
التشيك الستكمال عالجه ويعتذر 
عن عدم استقبال املهنئني وكل عام 

وانتم بخير.
هذا وكان النائب حسني القالف 
وجه س���ؤاال الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، جاء فيه: ورد في إحدى 
الصحف بتاريخ 2007/11/5 على 
لسان د.عامر جعفر رئيس قسم 
التربية املوسيقية بكلية التربية 
االساسية بأنه يقر ويعترف بأن 
هناك عددا من الدكاترة العاملني في 
قسم التربية املوسيقية ورؤساء 
األقسام مسجل في حقهم شكاوى 
حترش جنسي بالطالبات وحتى 
اآلن لم يتم ايقافهم عن العمل وجار 
املقدمة  الش���كاوى  التحقيق في 

ضدهم من بعض الطالبات.
لذا يرجى افادتي باآلتي: السؤال 
األول: أوال: ملاذا لم تعلق الهيئة على 
هذا املوضوع )تأكيدا او نفيا( من 
تاريخه وحتى يومنا هذا؟ ثانيا: 
اذا كان هذا الكالم صحيحا يرجى 

تزويدي باآلتي:
1 � اس���ماء الدكاترة ورؤساء 
االقسام املتهمني بالتحرش اجلنسي 

بالطالبات.
2 � م���اذا مت بش���أن ه���ذه 

الشكاوى؟
3 � محاضر التحقيق ونتيجة 

التحقيق في هذه الشكاوى.
ثالث���ا: اذا كان هذا الكالم غير 
صحيح، فماذا مت بش���أن د.عامر 

باحداث دامية حتدث في دول اجلوار 
وفنت طائفية. وحذرت الشيخة من 
مغبة التطاول والتناوش والردود 
افراد املجتمع  على الصحف بني 
وكتل شيعية وسنية الكل يتعصب 
ملذهبه متناسني االحداث الدامية في 
بعض دول اجلوار نتيجة لذلك. 
وطالبت الصحف اليومية ووسائل 
االعالم واملؤسسات وعقالء البلد 
النفس  بتهدئة االوضاع وضبط 
وااللتفاف حول القيادة السياسية 
ونبذ الطائفية حسب توجيهات 
صاحب الس����مو االمي����ر والعمل 
من اجل ابنائنا واالجيال القادمة 
ولنحمل غصن الزيتون بدال من 
االقالم اجلارحة ولنتعاون لبناء 
كويت املستقبل. وختمت الشيخة 
بانها س����تقوم بواجبها بصفتها 
الرئيسة الفخرية لتعزيز الوالء 
واالنتماء نحو غرس حب الكويت 

في كل شبر من ارض الوطن.

احمللية بتوخي الدقة واملوضوعية 
فيما تنقل���ه والتأكد مما تقوم 
بنشره من معلومات وأخبار من 
مصادرها من أجل تكريس مبدأ 
املصداقية والدقة في كل ما يتم 
نشره، خاصة في املواضيع التي 
تتعلق مبسؤولية ودور اعضاء 
مجلس االمة في التصدي جلميع 
اجلوانب التي تش���هد تقصيرا 
واضحا في مصلحة وس���المة 
املواطنني، وأشار الى ان القناعة 
لدى معظم النواب الذين طالبوا 
بعقد هذه اجللسة الطارئة جاءت 
من أجل التعاون الذي ينش���ده 
اجلميع لتحقيق املصلحة العامة 
والوقوف على قدرات اجلهات 
املعنية في ادارة االزمات وماهية 

خططها ملواجهة الكوارث.

التي مت تقدمي شكوى ضدها من 
رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس 
ومجموع���ة من الدكات���رة بكلية 
التربية االساس���ية، ومن اهم ما 
ورد بهذه الشكوى: 1 � تزوير توقيع 
الدكتور بتغيير درجة طالبة من 
تقدير جيد جدا الى تقدير امتياز. 
2 � قام���ت بإعطاء معلومات غير 
صحيحة عن تخصصها في اجتماع 
مجلس القسم العلمي. 3 � قامت 
بصفتها عضوا في جلنة الترقيات 
بالقسم العلمي بتقدمي معلومات 
غير صحيحة للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ما تسبب في 
تأخير ترقية بعض اعضاء هيئة 
التدري���س الكويتيني الى اآلن. 4 
� قامت بتحري���ض اعضاء هيئة 
التدريس لعدم حضور االجتماع 

الطارئ للقسم اخلاص بهم.
لذا يرجى افادتي باآلتي: أوال: هل 
مت اجراء حتقيق معها في الشكوى 
املشار اليها سابقا، اذا كانت االجابة 
بااليجاب يرجى تزويدي بصورة 
من محض���ر التحقيق. ثانيا: هل 
مت ايقافه���ا عن العم���ل بناء على 
الش���كوى املش���ار اليها؟ واذا لم 
يتم ذلك فما السبب؟ ثالثا: اذا لم 
يكن هناك اي حتقيق في الشكوى 
املذكورة فلماذا مت التجديد لها للعام 
الدراسي 2007/2006؟ رابعا: هل مت 
التجديد لها للعام الدراسي احلالي 
2009/2008؟ خامسا: هل مت دخول 
افراد الشرطة داخل املبنى الرئيسي 
للكلية واجراء التحقيق وتفتيش 
الكلية؟  سيارة االس���اتذة داخل 
وكيف مت هذا؟ فإذا كانت االجابة 
بااليجاب كيف سمحت عميدة كلية 
التربية االساسية بقيام الشرطة 
بالتفتيش داخل احلرم االكادميي؟ 
سادس���ا: هل املدير العام للهيئة 
يعلم باحلدث ال���ذي جرى؟ وما 
االجراءات التي اتخذها ضد تصرف 
عميدة كلية التربية االساسية بهذا 
الشأن؟ سابعا: عدد الشكاوى التي 

مت تقدميها ضد العميدة؟

بالدرجة األولى، مش����يرة الى ان 
املواطنة تعني املعايشة والعمل 
والتضحية لرقي البلد وازدهارها 
في ظل املستجدات التي متر بها 
املنطقة حي����ث ال يحتمل الوطن 
الى  تصنيف املجتمع وتقسيمه 
فئات وجماعات ومذاهب واستدلت 

الكوارث والتي انكشف ضعفها 
بوضوح في التعامل مع مراحل 

مواجهة حريق اجلهراء.
وطالب د.احلربش الصحافة 

جعفر الذي اتهم زمالءه بالكلية، 
حيث أس���اء الى س���معة الكلية 

وسمعة هيئة التدريس بها؟
الس���ؤال الثان���ي: بخصوص 
د.عامر جعف���ر، يرجى تزويدي 
باآلتي: 1 � عدد املهام الرسمية التي 
مت تكليف الدكتور بها منذ عام 2000 
وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
موافاتي مبستندات تفصيلية لكل 
مهمة على حدة، وما مدى عالقتها 
من الناحية التربوية والتعليمية 
بأهداف كلية التربية االساسية؟ 
2 � عدد االج���ازات اخلاصة التي 
أعطيت للدكت���ور منذ عام 2000 
وحت���ى 2008؟ 3 � عدد االجازات 
العلمية التي أعطيت للدكتور منذ 
عام 2000 وحتى تاريخ ورود هذا 
الس���ؤال. 4 � عدد املؤمترات التي 
شارك بها الدكتور مع بيان مدى 
عالقة تخصصه بهذه املؤمترات وما 
فائدتها العلمية والتربوية منذ عام 
2000 الى عام 2008. 5 � نسخة من 
شهادة البكالوريوس واملاجستير 
والدبلوم للدكتور املذكور املعتمدة 
من وزارة التعليم العالي والسفارة 
الكويتية بالبلد الذي حصل منه 
عل���ى الدرجة العلمي���ة، وكذلك 
املس���توى العلمي للجامعة التي 

حصل منها على املؤهل.
السؤال الثالث: أوال: بخصوص 
د.سحر ملحم )سورية اجلنسية( 

غادر إلى التشيك الستكمال عالجه

فريحة األحمد: رمضان يجمع النفوس والقلوب 
ويصفي األرواح من الضغائن والبغضاء

الحربش: لم أسحب توقيعي من طلب
عقد الجلسة الطارئة لمناقشة حريق الجهراء

القالف يسأل عن الشكاوى المقدمة
 ضد األساتذة في كلية التربية األساسية

بنك الخليج يحتفل بالقرقيعان مع عمالء حساب »نصور«
بعد الفرحة والبهجة اللتني أدخلهما بنك اخلليج إلى 
نفوس عمالء حساب نصور وعائالتهم من خالل احتفال 
القرقيعان العام املاضي، قرر البنك االحتفال بالقرقيعان 
مجددا هذا العام ليقام في حديقة الشعب يوم 3 سبتمبر 
2009 من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة مساء.  هذا 
وسيحصل احلاضرون من عمالء حساب نصور على هدايا 
مجانية عبارة عن أكياس القرقيعان باإلضافة إلى االستمتاع 
بليل���ة مليئة بالعديد من األنش���طة الترفيهية املتنوعة 

تشمل: الكراسي املوس���يقية، مسابقة قوة الشد، مباراة 
التشابك باأليدي كما سيحظون بفرصة مقابلة شخصية 

بنك اخلليج الكرتونية احملببة لألطفال، نصور.
صمم حساب نصور لألطفال حتى عمر 6 سنوات، وال 
يتطلب فتح احلساب سوى إيداع 10 دنانير لالستمتاع 
مبميزات احلساب من هدايا مجانية، بطاقة الصراف اآللي 
ماس����تركارد مجانية، باإلضافة إلى خصومات حصرية 
في متاجر ومطاعم مختارة.  وس����يحظى عمالء حساب 

نصور وعائالتهم بفرصة الدخول املجاني حلديقة الشعب 
حيث ميكنهم االس����تمتاع بعش����رة ألعاب مختلفة منها 
املهرج الطائر، فرقة اإلطفاء، سيارات التصادم الصغيرة 
والقطار باإلضافة إلى العديد من األلعاب األخرى املمتعة.  
ويواص����ل بنك اخلليج التزامه بدع����م مختلف قطاعات 
املجتم����ع الكويتي، مؤكدا بذلك على مكانته كمؤسس����ة 
مالية كويتية رائدة ملتزمة من حيث املس����اهمة الفعالة 

في خدمة املجتمع.

»التربية« و»الشؤون« طلبتا ترشيحهما للعمل دون شروط

الديوان: تسجيل المعلمين استثنائيًا أوائل سبتمبر 
والمسّرحون والمستقيلون في المرحلة الجديدة للتوظيف

مريم بندق
اعلن���ت مصادر حكومية ان ديوان اخلدمة املدنية س���يفتح باب 
تسجيل املسرحني واملس���تقيلني في برنامج التوظيف املركزي في 

املرحلة ال� 28 املقبلة.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان وزارتي التربية 

والشؤون طلبتا ترشيحهم للعمل لدى الوزارتني دون شروط.
واشارت املصادر الى ان موافقة احلكومة على اضافة سنوات العمل 
التي قضوها في القطاع اخلاص الى مدة خدمتهم ستمنح املسرحني 

واملستقيلني األولوية مقارنة بزمالئهم عند الترشيح للتوظيف.
الى ذلك اعلنت مصادر مس���ؤولة في الديوان انه سيتم فتح باب 

تسجيل املعلمني استثنائيا اوائل سبتمبر املقبل.
واوضحت املصادر في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان التسجيل 
للتوظيف يشمل خريجي وخريجات كليتي التربية جامعة الكويت 
والتربية االساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط 
حسب طلب وزارة التربية. في املقابل قالت مصادر تربوية انه سيتم 
تعيني جميع اصح���اب التخصصات من خريجي الكليتني مع بداية 

العام الدراسي اجلديد 2010/2009.
وع���ن مصير الراغبني في العمل كمعلم���ني من خريجي الكليات 
غير التربوية في التخصصات التي حتتاجها الوزارة اكدت املصادر 
ان هؤالء س���يفتح لهم باب تقدمي الطلبات لوزارة التربية حيث ان 
تعيينهم مرتبط باجتياز املقابالت الشخصية التي تنفذها التواجيه 

الفنية.

بالهيئة التمريضية واألجهزة الطبية واألدوية لمواجهة إنفلونزا الخنازير

السديراوي: وزير الصحة وافق على تجهيز العيادات 
المدرسية والحملة التوعوية بالمدارس تبدأ 6 سبتمبر

مريم بندق
اعلن���ت وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزير الصحة د.هالل الساير وافق مبدئيا 
على جتهي���ز العيادات املدرس���ية بالهيئة 
التمريضية واألجهزة الطبية واألدوية الالزمة 
ضمن خطط الوزارتني ملواجهة تداعيات انتشار 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير وذلك على سبيل 

االعارة املؤقتة.
وقالت الوكيلة الس���ديراوي ان التربية 

انتهت من إعداد املرافق املطلوبة الفتتاح 120 
عيادة مدرسية في املناطق التعليمية الست 

بواقع 20 عيادة في كل منطقة تعليمية.
وثمنت الوكيلة تعاون القياديني في الصحة 
وعلى رأسهم الوزير د.هالل الساير، مشيرة 
الى ان احلملة التوعوية باملدارس س���تبدأ 

اعتبارا من 6 سبتمبر املقبل.
وتطرقت الى ان اجتماعا موسعا سيعقد 
بعد غد ب���ني »التربية« و»الصحة« العتماد 

متطلبات العيادات بالتفصيل.

لمساهماته في جميع مراحل الكويت

الخنفور يقترح إطالق اسم ناصر النون 
على أحد شوارع  أو مدارس الفروانية

تقدم النائب س���عد اخلنفور 
باقتراح برغبة قال فيه: في شهر 
اغس���طس 2009 فقدت الكويت 
رجال وعلم���ا من اعالم املجتمع 
الكويتي املخلصني، الذين أفنوا 
حياتهم ف���ي العطاء املس���تمر 
للكويت، املرح���وم ناصر فالح 
النون ه���و احد الرجاالت الذين 
البد ان يبقوا في الذاكرة الكويتية 
ألنهم بذاتهم قي���م قامت عليها 

الكويت واستمرت.
لقد كان املغفور له العم ناصر 
فالح النون مؤثرا في جميع مراحل 
الكويت قدميا وحديثا ولقد خّلف 
املرحوم العديد من املس���اهمات 
للكويت وليس لي اال ان اشدد على 
ضرورة إبقاء سيرته حية وذلك 
تقديرا متواضعا لدوره الوطني 
الكبير من خالل مس���يرته التي 
تعبق عطرا طيبا وحبا للكويت 

وأهلها، لذلك فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي برجاء عرضه على 
مجلس األمة: تسمية احد شوارع 
او مدارس منطقة الفروانية باسم 
املغفور له بإذن اهلل تعالى ناصر 

فالح النون.

النصف لـ »األنباء«: 3 اصابات في حالة حرجة

الوفاة الثانية بإنفلونزا الخنازير لمواطنة حامل في الشهر الثامن 
أدخلت العناية المركّزة في »العدان« إلنقاذ الجنين بعملية قيصرية

بداح العنزي ـ حنان عبدالمعبود
 أعلنت وزارة الصحة امس عن 
وفاة مواطن����ة كويتية في العقد 
الثاني من عمره����ا كانت مصابة 

»H1N1« بانفلونزا اخلنازير
واوضح الناطق الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.يوسف النصف 
في تصريح صحافي ان املواطنة 
توفيت في وحدة العناية املركزة 
وكانت حامال في ش����هرها الثامن 
وف����ي حالة صحي����ة حرجة جدا 
نظرا الصابته����ا بالتهاب حاد في 
اجلهاز التنفسي اضافة الى اصابتها 
بانفلونزا اخلنازير. وذكر النصف 
ان املواطنة ادخلت الى املستشفى 
في 12 أغس����طس اجل����اري وقد 
خضعت للعالج باألدوية املضادة 
النوعية  للڤيروسات والعالجات 
الالزمة، مش����يرا الى انه مت اجراء 
عملية والدة قيصرية لها في اليوم 
التالي مباش����رة بعد دخولها الى 
املستشفى، وبني ان اجلنني يتمتع 

بصحة جيدة.
واوض����ح انه الت����زال هناك 3 
ح����االت اخرى ف����ي حالة حرجة 
بالعناية الفائقة. وتعد هذه حالة 
الوف����اة الثانية التي تس����جل في 
الكويت نتيجة االصابة بانفلونزا 

اخلنازير علما بأن عدد االصابات 
التي سجلت في البالد حتى اآلن 
بل����غ 1072 اصابة، كانت غالبيتها 
اصابات خفيفة. وأعربت الوزارة 
عن خالص العزاء واملواساة ألسرة 
املتوفاة وذويها سائلني املولى عز 
وجل أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
يذكر ان الفئات األكثر عرضة 
لالصاب����ة بهذا امل����رض هي فئات 
األطف����ال دون خم����س س����نوات 
واحلوامل، اضاف����ة الى املصابني 
بأمراض مزمنة مثل داء السكري 
والربو وذوي املناعة املنخفضة.


