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ولي العهد أشاد بجهود األجهزة األمنية 
في ضبط الشبكة اإلرهابية

انطالق جائزة الشيخ يوسف سعود الصباح
 لبطولة الدامة الخامسة في الكمبيوتر

الذي  الكبير  نظرا للنج���اح 
حققت���ه البطولة الرابعة للدامة 
بالكمبيوتر والتي نظمتها شركة 
املشروعات السياحية في رمضان 
الش���يخ علي  املاض���ي برعاية 
اليوسف، تعتزم الشركة تنظيمها 
للعام اخلامس على التوالي باسم 
جائزة املرحوم الش���يخ يوسف 
سعود الصباح، وقال الشيخ علي 
اليوس���ف ان الهدف من تنظيم 
هذه البطولة حتقق بالفعل وجنح 
بكل املقاييس، واللعبة استقطبت 
عددا كبيرا من املهتمني سواء من 
الهواة اواحملترفني، واكد اليوسف 
دور شركة املشروعات السياحية 
في تنظيم البطولة والذي يعتبر 
احد اهم اسباب جناحها وكذلك 
اللجنة املنظمة والشركات الراعية 

للبطولة.
من جانبه، اكد د.نوري الوتار 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
ان املستوى الفني الذي شهدته 
البطول���ة الرابع���ة كان له دافع 

كبير في رفع مستوى املنافسة 
الى املس���توى اخلامس عش���ر، 
الفتا الى ان البطولة اخلامس���ة 
ستشهد منافس���ات قوية نظرا 
الت���ي  الفني���ة  للمس���تويات 
ستش���ارك فيها، واضاف الوتار 
ان البطولة س���تنظم بالتعاون 
مع شركة املشروعات السياحية 
اعتبارا من االثنني 31 اجلاري في 
نادي اليخوت اح���د اهم مرافق 
السياحية،  شركة املش���روعات 
وتقدم د.نوري الوتار بالش���كر 
والتقدير لراعي البطولة الشيخ 
علي اليوسف لدعمه املستمر في 
التي س���اهم تنظيمها  البطولة 
في استقطاب عشاق اللعبة من 
مختلف االعمار واجلنسيات، وقال 
ان هذا الدعم الال محدود من الشيخ 
اليوسف كان له االثر الكبير في 
جناح البطوالت السابقة، وقال: 
نتمنى مشاركات اكثر وخصوصا 
من ابن���اء دول مجلس التعاون 
اخلليجي، واشار د.الوتار الى ان 

هناك العديد من الشركات الراعية 
التي حترص على املشاركة ورعاية 
هذه البطولة منذ انطالقتها االولى 
وفي مقدمتها شركة عبدالعزيز 
سعود البابطني واوالده لالجهزة 
الكهربائية وااللكترونيات وشركة 
زي���ن الكويت لالتصاالت والتي 
قامت بتدعيم البطولة اميانا منها 
بضرورة دعم مثل هذه البطوالت 
التي ستسهم بش���كل كبير في 
احلفاظ على االلعاب الش���عبية 
واالرتقاء بتطويرها وتسهيلها 
على ابناء الكويت وانخراطهم في 
امور تعود عليهم باخلير، وقال 
د.الوتار ان التسجيل للمشاركة 
في البطولة مستمر وان اللجنة 
الراغبني في  املنظمة تس���تقبل 
التس���جيل يوميا من الس���اعة 
الثامن���ة حتى احلادية عش���رة 
مساء بنادي اليخوت مقر البطولة 
والكائن بشارع اخلليج العربي، 
ومتنى د.الوتار النجاح والتوفيق 

للبطولة واملشاركني.

سموه التقى 4 وزراء ونائبين والرجيب والنواف والسالم والحمد

سمو ولي العهد خالل لقائه د.هالل الساير ود.بدر الشريعان وأحمد الهارون

الشيخ علي اليوسفالشيخ يوسف سعود الصباح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير الداخلية 
الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد وبرفقته 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب والوكيل 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ 
احمد النواف والعقيد محمد الصبر واملالزم اول 
احمد ابل وذلك مبناسبة حصوله على املركز االول 
في برنامج الترجم���ة واملصطلحات االمنية من 
جامعة االمير نايف بن عبدالعزيز العربية للعلوم 
االمنية وكذلك درع التفوق من صاحب السمو امللكي 
االمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس 
املجلس االعل���ى جلامعة نايف العربية، واملالزم 
باسل عبداحلميد التركي وذلك مبناسبة حصوله 
على التفوق االكادميي من اكادميية الشارقة للعلوم 
الشرطية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وعلى 
سيف الشرف، كما حصل على وسام حاكم الشارقة، 
وقد اثنى سموه على جهودهما مهنئا اياهما على 
تفوقهما بحصولهما على الشهادات املتميزة بني 
اقرانهم���ا في تلك الدول الش���قيقة متميزين في 
حتصيلهما العلمي ورفع اسم الكويت بهذا التفوق 

بني مصاف الدول الشقيقة والصديقة وان يكونا 
ردفا وعينا ساهرة الى جانب اخوتهما وزمالئهما 
في اجلهاز االمني، متمنيا لهما التوفيق والسداد في 
حياتهما العملية، كما اشاد سموه بجهود االجهزة 
االمنية في ضبط الشبكة االرهابية مؤخرا، متمنيا 
لهم االستمرار في استقرار االمن واالمان في ربوع 
الوطن في ظل القيادة احلكيمة وتوجيهات صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ووزير الصحة د.هالل الس���اير ووزير الكهرباء 

واملاء د.بدر الشريعان.
 واستقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
امس عضو مجلس االمة النائب حسني احلريتي 

وعضو مجلس االمة النائب علي الراشد.
كما استقبل سموه رئيس احتاد القنوات العربية 

اخلاصة الشيخ فهد السالم.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
س���فيرنا لدى جمهورية مصر العربية د.رشيد 

احلمد.
كما استقبل سموه عددا من املواطنني.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق أحمد الرجيب واللواء أحمد النواف واملالزمني باسل التركي وأحمد أبل

صاحب السمو التقى سفيري سلوڤاكيا وكوبا

األمير استقبل الخالد والرجيب والنواف ومالزمين
استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د بقصر 
السيف صباح امس وزير الداخلية 
الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد 
حيث قدم لس���موه املالزم باسل 
عبداحلمي���د تركي التركي األول 
على الدفعة في أكادميية الشارقة 
للعلوم الشرطية بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف، واملالزم اول 
احمد أسامة جاسم ابل احلاصل 
على بكالوريوس لغة اجنليزية 

وآدابها بتقدير جيد جدا.
املقابل���ة نائب  وقد حض���ر 
وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الش���يخ علي اجل���راح ووكيل 
وزارة الداخلي���ة الفري���ق احمد 
الرجيب والوكيل املساعد لشؤون 
التعليم والتدريب الشيخ اللواء 
احمد النواف. واستقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سفير 
اجلمهوري���ة الس���لوڤاكية لدى 
الكوي���ت جان ليس���وش وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده.
كما اس���تقبل س���موه بقصر 
الس���يف صب���اح امس س���فير 
جمهورية كوبا لدى الكويت رامون 
غوانزالو بيريز وذلك مبناسبة 

انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده. 
وقد حض���ر املقابلة نائب وزير 
الديوان األميري الشيخ  شؤون 

علي اجلراح.
الى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس تاباري فازكويز 
رئي���س جمهوري���ة أورغ���واي 
الصديقة عبر فيها س���موه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد 

الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية ولبلده 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 

برقيات تعاز من كل من الرئيس 
العماد ميشال سليمان � رئيس 

اجلمهورية اللبنانية الشقيقة.
والرئيس آصف علي زرداري 
� رئي���س جمهورية باكس���تان 
اإلس���المية. والرئيس اس���الم 
كرمي���وف � رئي���س جمهورية 
أوزبكستان. والرئيس اسياس 

افورقي � رئيس دولة اريتريا.
والرئيس الكسندر لوكشينكو 

� رئيس جمهورية بيالروسيا.
أعربوا فيها عن خالص تعازيهم 
وصادق مواساتهم بضحايا حادث 

حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو األمير 
ببرقيات ش���كر جوابية ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما 
أبدوه من صادق التعازي واملواساة 
األليم، متمنيا لهم  بهذا املصاب 

موفور الصحة والعافية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه السفير الكوبي بحضور الشيخ فهد اجلابر

سموه التقى الخالد والتركي وأبل

جّددت التأكيد على أن تأجيل الدراسة للمدارس الحكومية غير وارد على اإلطالق

رئيس الوزراء استقبل السفير الكوبي

الحمود: افتتاح 120 عيادة مجهزة بداية 2010/2009 
السديراوي: خطط لتعقيم الباصات  وتشديد إجراءات النظافة

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس وزير الداخلية الفريق ركن م الشيخ 
جابر اخلالد، حيث قدم لس���موه املالزم باسل عبداحلميد 
تركي التركي األول على الدفعة في أكادميية الشارقة للعلوم 
الش���طية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، واملالزمال أول 
أحمد أسامة جاسم ابل احلاصل على املركز األول في برنامج 
الترجمة واملصطلحات األمنية وبكالوريوس لغة اجنليزية 
وآدابها بتقدير جيد جدا من جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية.
حض���ر املقابلة وكي���ل وزارة الداخلي���ة الفريق أحمد 
عبداللطيف الرجيب والوكيل املس���اعد لش���ؤون التعليم 

والتدريب اللواء الشيخ أحمد النواف.
واستقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر الس���يف امس سفير جمهورية كوبا لدى 
الكويت رامون غونزالو بيريز بيرون وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله.
حضر املقابلة الشيخ فهد اجلابر الوكيل املساعد بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء.

د. موضي احلمودد. هالل الساير

اليدين، وورش عمل للتعرف على 
آلية من����ع انتقال العدوى، اضافة 
الى ورش توعوية خاصة بأعراض 
الوقاية منها،  االنفلونزا وكيفية 
الى جانب توفير »مناديل ورقية« 
واماكن خاص����ة للقمامة وتعميم 
النظافة في وسائل النقل املدرسية 

وتعقيمها.
وشدد الساير على ضرورة قيام 
اولياء امور الطلبة بفحص حرارة 
األبناء في املن����زل قبل خروجهم 
للمدرسة ومنعهم من الدوام في حال 

ظهور اعراض االنفلونزا عليهم.
كما اكد الساير ضرورة توزيع 
طاوالت بالفصول املدرسية مبقدار 
متر ونصف املتر كوقاية ملنع انتقال 
الڤيروس بني الطلبة واحلد من اماكن 
جتمعهم عبر تقصير فترة طابور 
الصباح، وتنفيذ آلية خطة الصحة 
في حال اكتشاف حاالت االنفلونزا 
في احد الفصول او املدرسة واتخاذ 

االجراءات الواجبة.
ومن جهته، اوضح وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان 
التعاون مع وزارة التربية مستمر 
وفي طور املرحلة التنفيذية لتجهيز 
العيادات املدرسية بكل جتهيزاتها 
البشرية واالجهزة الطبية املتكاملة 
لتكون مس����ؤولة عن الوقاية في 
هذه املدارس، وش����دد على أهمية 
الوقائية  مكافحة املرض بالطرق 
عبر خطة لربط املدارس باملراكز 
الصحية في كل منطقة تتكون من 
مديري املدارس والصحة لتسهيل 
الوقائي����ة والعالجية  اإلجراءات 
للطلبة مع اس����تعداد تام للمراكز 
التش����خيص  الصحي����ة لتوفير 
واألدوية مع ربط املراكز الصحية 

بأولياء األمور.
العبداله����ادي بقول����ه:  وزاد 
»محارب����ة امل����رض ليس����ت على 
كاهل التربية والصحة، فاملشاركة 
املجتمعية هي األساس، السيما دور 
األسرة في ذلك، مبينا ان كل موجة 
للمرض لها احترازات خاصة بها 
ونتعامل معها حسب املعطيات التي 

تواجهنا ملكافحة املرض.

مريم بندق - حنان عبدالمعبود
استبعدت مصادر تربوية رفيعة 
في تصريحات خاصة ل�»األنباء« 
تأجي����ل الدراس����ة ف����ي املدارس 
احلكومية موضح����ة ان التأجيل 

غير وارد على االطالق.
وقالت املصادر ان وزارة الصحة 
س����تفحص املعلمني العائدين من 
اخلارج الذين يب����دأ دوامهم قبل 
الطلبة ب� 3 اسابيع كاملة ومن ثم 

عزل احلاالت املصابة.
واوضح����ت ان س����بب تأجيل 
الدراسة في رياض االطفال وذوي 
االحتياجات اخلاصة في املدارس 
االجنبية يرجع لرغبة الصحة في 
فحص املعلمني العائدين من اخلارج 
قبل اختالطهم بالتالميذ الى جانب 
اخلوف من انتقال الڤيروس لهم في 
حالة وجود اصابات بني املعلمني. 
التربية ووزيرة  وكانت وزي����رة 
التعليم العالي اعلنت عن تأجيل 
بدء الدراسة في مراحل حضانات 
ورياض االطف����ال ومدارس ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، في قطاع 
التعليم اخلاص حتى العاشر من 
س����بتمبر املقبل، وبينت ان هذه 
االج����راءات مت اتخاذها بناء على 
متابعة تطور الڤيروس وتزامنها 
وفت����رة بدء الدراس����ة في بعض 
املدارس اخلاصة خالل االس����بوع 
املقبل، للتأكد من سالمة الهيئتني 
التعليمي����ة واالداري����ة والطلبة 

العائدين من االجازات.
واشارت احلمود الى ان اتفاق 
الوزارتني عل����ى تأجيل بدء العام 
الدراسي ملدة اسبوعني جاء للتأكد 
من سالمة الطلبة واملعلمني العائدين 
من السفر لفترة اسبوعني ومدى 
ظهور اي اعراض للمرض عليهم 
قبل بدء الدراسة، مبينة ان وزارة 
الصحة تراقب وتتابع باالتفاق مع 
وزارة الشؤون تأجيل احلضانات 
عن كثب ملالحظة اي تطور التخاذ 
قرارات في ضوء املعاينة املباشرة 
ورفع التوصيات بها الى مجلس 
ال����وزراء عند حدوث اي تطورات 
اخرى. وقالت الوزيرة احلمود في 

مش����يرا الى انه في ح����ال توافر 
اللقاح س����يخصص ملن يحتاجه، 
مبينا ان املرض ال يشكل خطورة 
على الناس غير املصابني بأمراض 
مزمنة، الفتا في الوقت نفسه الى 
ان الصحة ق����د اتخذت جملة من 
االجراءات االحتياطية للمصابني 

بأمراض مزمنة.
الساير خالل املؤمتر  واضاف 
الصحافي الذي عقد عقب اجتماعه 
ووزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موض����ي احلم����ود صباح امس 
بحضور قياديي الوزارتني للتنسيق 
حول اإلجراءات الواجبة ملكافحة 
انفلون����زا اخلنازير في  ڤيروس 
املدارس، ان االجتماع ناقش اخلطط 
التي وضعت للمدارس واجراءات 
مكافح����ة املرض فيه����ا، مبينا ان 
الوزارة وضعت اجراءات خاصة 
بكيفية تنفيذ وزارة التربية لهذه 
التوصيات، حيث مت شرح خطة 
الصح����ة لتطبيق آلية الدراس����ة 
التي وضع����ت لتدريب  واخلطة 
املعلمني بعد موافقة وزارة التربية 
لعمل ورش عمل حول كيفية اخذ 
احلرارة واستخدام الكمامة، وغسيل 

تصريحات للصحافيني انه سيتم 
افتتاح 120 عيادة مدرسية مجهزة 
من قب����ل وزارة الصحة باالجهزة 
واالطب����اء واالدوية مع بداية اول 
الدراس����ي اجلديد  العام  يوم من 
2010/2009، مشيرة الى استمرار 

طرح مناقصة جتهيز العيادات.
وجددت احلديث عن االجراءات 
االحترازية في املدارس والتي منها 
اغالق الفصل الدراس����ي في حالة 
اصابة كاتب واحد واغالق اجلناح 
في حالة تعدد االصابات واغالق 

املدرس����ة اذا زادت اع����داد الطلبة 
املصابني، مش����يرة ال����ى جاهزية 
تنفي����ذ دورات تدريبي����ة وورش 

عمل للمعلمني.
وم����ن جانبها اش����ارت وكيلة 
الوزارة متاضر الس����ديراوي الى 
خطط تعقيم الباصات وتش����ديد 

اجراءات النظافة وغيرها.
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان اللقاح اخلاص بعالج انفلونزا 
اخلنازي����ر ل����م يوزع بع����د على 
دول العال����م التي طلبت توريده، 

الغيص لـ »األنباء«: تأجيل دوام أطفال المدارس األجنبية 
واالحتياجات الخاصة والحضانات إلى 13 سبتمبر

مريم بندق
اعل��ن وكيل التعليم اخلاص لوزارة التربية فهد الغيص تأجيل دوام تالميذ رياض االطفال في 

جميع املدارس ذات املنهج االجنبي الى 13 سبتمبر املقبل بدال من اليوم.
وقال الوكيل الغيص في تصريحات ل� »األنباء« ان تأجيل الدوام يش��مل ايضا اطفال املدارس 
االجنبية لذوي االحتياجات اخلاصة واطفال احلضانات اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
وبشأن طلبة املدارس العربية اخلاصة وادارة مدارس التربية اخلاصة افاد وكيل التعليم اخلاص 
بان دوام طلبة هذه املدارس س��يكون بعد اجازة عيد الفطر الس��عيد بحسب القرار رقم 1 الصادر 

من وزارة التربية في وقت سابق.
واش��ار الوكيل الغيص ال��ى ان قرار تأجيل دوام اطفال الري��اض باملدارس االجنبية ومدارس 
اصحاب االحتياجات اخلاصة واحلضانات صدر باالتفاق بني وزارات التربية والصحة والش��ؤون 

االجتماعية والعمل.

اصدر وزير االش��غال العامة د.فاضل صفر قرارا وزاريا يقضي بتعديل الهيكل التنيظيمي لوزارة 
االش��غال العامة وذلك بإلغاء املكتب الفني التابع للوزير، في حني يصدر وكيل الوزارة القرارات الالزمة 

في شأن نقل أو انتداب العاملني بادارة املكتب الفني للوزير للقطاعات واالدارات التابعة للوزارة.

تعديل الهيكل التنظيمي في »األشغال«

سمو ولي العهد مستقبال حسني احلريتي وعلي الراشد


