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ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و5 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي. كما استقبل سموه في ديوانه 
بقصر الس���يف صباح امس سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح ووزير النفط ووزير االعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل ووزير الداخلية الفريق 
الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس رئيس جهاز االمن الوطني الش���يخ 

محمد اخلالد.

سموه التقى رئيس جهاز األمن الوطني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

المجدلي: الدفعة الثانية من المسّرحين 
ستتسلم مستحقاتها األسبوع الجاري

بعد تسليم شيكات الدفعة األولى

فوزي املجدلي

)أحمد باكير(جانب من املعلمني خالل الدورة التدريبية

د.عبدالعزيز الفرهود ود.خالد العبدالغني ود.سامي الطاهر وغازي الظفيري خالل املؤمتر الصحافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

ناصر العمار

القانوني���ة والفنية  اجلوان���ب 
التسريح ضمن  الحتساب فترة 
فترة اخلدمة لدى املؤسسة، ويتم 
سداد املبالغ املستحقة للتأمينات 
االجتماعية م���ن ميزانية جهاز 
اعادة هيكلة الق���وى العاملة أو 
امليزاني���ة العامة للدولة، وحول 
من صرف لهم مبالغ يوم أمس ومن 
سيصرف لهم خالل هذا االسبوع 
من املستحقني فإن مجلس الوزراء 
قرر تكليف بنك الكويت املركزي 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
في النظر بوضع املسرحني املتخذ 
بحقهم اجراءات قضائية عن فترة 
تسريحهم من العمل، وبحث وضع 
املتأخرين عن تس���ديد أقساطهم 

بسبب تسريحهم من العمل.

عيد الفطر الس���عيد، وأضاف ان 
املؤسس���ة العام���ة للتأمين���ات 
االجتماعية كلفت بدراسة جميع 

ورأى العمار ان هذه اخلطوة 
تأت���ي كترجمة فعلي���ة لتوجه 
ال���وزارة في تنفي���ذ ما تصبو 
إلي���ه من توس���يع رقعة العمل 
الب���الد وأال يكون  اخليري في 
مقتصرا على جهات دون اخرى 
وتشمل مؤسسات وفئات لم تكن 
مستفيدة من املشاريع اخليرية، 
مشيرا الى انها من اخلطوات التي 
تؤكد أهمية توطني العمل اخليري 
وتوجيهه للمشاريع التي تساهم 
التنموية،  في حتقيق األغراض 
مش���يدا بالتفاهم اإليجابي لهذه 
الفئات الذي يشكل عنصرا رئيسيا 
لتحقيق الشراكة االجتماعية في 

البالد.
وقال العمار ان ما نش���اهده 
اليوم من مش���اركة من مختلف 

العمل اخليري في الكويت لم يكن 
وليد صدفة، بل هناك قانون ينظم 
جمع املال للمنفعة العامة صدر 
قبل 50 عاما، وهناك قانون رقم 
62/24 اي قبل 47 سنة، الى جانب 
القوانني املعدلة التي توالت في 
السنوات وقرارات مجلس الوزراء 
والقرارات الوزارية التي تؤكد على 
تنظيم العمل اخليري منذ سنوات 
العمار بوسائل  طويلة. وأهاب 
اإلعالم خالل الشهر الفضيل الى 
عدم نشر اي اعالن يدعو جلمع 
التبرعات بأي طريق من الطرق 
إال بعد حصول املوافقة عليه من 
قبل وزارة الش���ؤون ممثلة في 
إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
حت���ى ال يتعرضوا للمس���اءلة 

القانونية.

الفئ���ات االجتماعية جلمعيات 
نفع عام وش���ركات ومؤسسات 
تتهافت لتنفيذ املش���اريع يؤكد 
ان الكويت بلد اخلير وان تنظيم 

بشرى شعبان
كشف مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
عن تلقي اإلدارة العديد من طلبات 
اجلمعيات األهلية لتنفيذ مشاريع 

خيرية.
 وقال ف���ي تصريح صحافي
إقرار  انه بع���د  ل���� »األنب���اء« 
املش���روع اخل���اص بالس���ماح 
جلميع اجلمعيات األهلية بتنفيذ 
املش���اريع اخليرية اس���تقبلت 
اإلدارة الكثي���ر من الطلبات من 
اجلمعي���ات االهلية ترغب فيها 
بتنفيذ مشاريع خيرية متعددة 
منها ما هو موج���ه الى الفئات 
اخلاصة، ومنها ما هو متخصص 
ملرضى السرطان وأخرى لنزالء 

دور الرعاية االجتماعية.

محمد هالل الخالدي
إعادة  أكد أمني عام برنامج 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي 
الثانية من  الدفعة  ان  املجدلي 
املبالغ املس���تحقة للمسرحني 
من العاملني في القطاع اخلاص 
ستتسلم مستحقاتها خالل هذا 
االسبوع ممن استكملوا بياناتهم 
واستوفوا جميع شروط الصرف. 
1وق���ال املجدلي ف���ي تصريح 
صحافي امس بعد ان مت توزيع 
شيكات الدفعة األولى ان عملية 
دراسة ملفات املسرحني تقوم 
على قدم وساق وبشكل متواصل 
إلجناز معامالت املسرحني في 
زمن قياسي للصرف قبل حلول 

 وزير الديوان تسّلم
 فيلمًا عن الشهيد

فهد األحمد
اس���ت��قبل وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد في مكتبه بقصر 
الس���يف صباح أم���س تركي 
املطيري، حيث أهداه نس���خة 
من فيلم الش���هيد الشيخ فهد 

األحمد.

 محمد الصباح
 تلقى رسالة

من هيالري كلينتون
تلقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد ال�ص�باح رس�الة خ�طية 
الواليات  من وزيرة خارجي���ة 
املتح���دة األميركي���ة هي�الري 
كلينت����ون تتعل���ق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الصدي�قني 
والق�ضاي���ا مح���ل االهتم���ام 

املشترك.

واالسهام في تكوين شخصيته 
بطريقة س����وية متوازنة حتى 
نس����تطيع خلق مواطن كويتي 
يستطيع املساهمة في بناء كويت 
املستقبل، وادراك الفروق الفردية 
وخصوصية كل طالب واملراحل 
العمرية وتطرقت الى مزايا كل 

مرحلة وكيفية التعامل معهم.
وطالبت اخلالدي املعلمني بأن 
يكونوا قدوة صاحلة البنائهم 
الط����الب والطالبات مش����ددة 
على اهمية العالقات االنسانية 
الواحدة  والعمل بروح االسرة 
داخل املجتمع املدرسي وشددت 
ايضا على اهمية العالقة مع اسرة 
الطالب وقضاي����ا اخرى ادارية 
منها ادارة الفصل وتقارير تقدمي 
الكفاءة ودور املعلم في امتصاص 
املشكالت التي تقع من الطلبة في 

هذه املرحلة من العمر.

التي دأبت الوزارة على عقدها في 
كل عام والتي تس����تغرق تسعة 
ايام، يومان للتعرف على االمور 
االدارية والباقي لاللتقاء بالتواجيه 
الفني����ة املختلف����ة للتعرف على 
املنهج واساليب التدريس، ودعت 
املعلمني الى التقيد بامليثاق االخالقي 
للمعلم في الكويت والى االرتقاء 
بالعملي����ة التعليمية التي يعتبر 
املعلم الركيزة االساسية فيها. وفي 
منطقة مبارك الكبير دعت املديرة 
العامة للمنطق����ة بدرية اخلالدي 
ال����ى مراعاة عدة  املعلمني اجلدد 
اعتبارات جوهرية في اثناء عملهم 
مع الطلبة لعل اهمها مراعاة اساليب 
التربية احلديثة واشراك الطلبة في 
الدراسية وعدم االعتماد  احلصة 
على اس����اليب املتلق����ني واحلفظ 
للعمل على تنمية مدارك الطالب 
البحث والتفكير  وتنمية مهارات 

خالل املستوصف الطبي املوجود 
في كل منطقة س����كنية باالضافة 
الى وجود ضابط ارتباط بني كل 
التي  التعليمية  مدرسة واملنطقة 
تتبعها للتعامل مع حاالت الطوارئ 
اللوغاني  الصحي����ة. واش����ادت 
باس����تعدادات مدير ع����ام منطقة 
حولي منى الصالل لعقد الدورات 
التدريبية والتي تتضمن توفير 
الى جانب  املعقمات واملنظف����ات 
استضافة دكتورة متخصصة من 
الصحة الوقائية للتوعية بأساليب 

الوقاية والتعامل مع املرض.
ودلت احصائيات منطقة حولي 
على تعيني 229 معلما ومعلمة من 
التعيني اجلديد والتعاقد اخلارجي 

واحمللي.
م����ن جانبها رك����زت الصالل 
عل����ى ض����رورة الت����زام جمي����ع 
املعلمني اجل����دد بحضور الدورة 

صيدلي او اصابة ام ومولودها 
باالنفلون���زا عار عن الصحة، 
مشيرا الى ان املستشفى يتبع 
كل االج���راءات اخلاصة مبنع 
العدوى، ومؤكدا ان هناك فريقا 
من الهيئة الطبية يقوم بتطبيق 
االج���راءات الوقائية في منع 

العدوى في األجنحة.
ومن جانبه، ذكر رئيس قسم 
األطفال في مستشفى اجلهراء 
د.محمد عويضة ان الطبيب ال 
يختلف عن غيره، فهو معرض 
لالصابة باملرض وانه في حالة 
االش���تباه يتم إعطاؤه اجازة 
الوقائية  اتخاذ االجراءات  مع 
واملخبرية، مشيرا الى انه كانت 
هناك حالة لطبيبة مش���تبه 
بإصابتها بإنفلونزا اخلنازير 
وبعد اجراء الفحوصات الالزمة 
لها مت التأكد م���ن خلوها من 

املرض.

مصابة بأمراض أخرى وقد بينت 
االختبارات اصابتها بالڤيروس، 
نافيا في الوقت نفسه وجود اي 
حاالت أخرى وان وجدت سيتم 

االعالن عنها فورا.
ودعا الفره���ود الى ضرورة 
االمتن���اع ع���ن تناق���ل األخبار 
واالش���اعات غي���ر الصحيحة، 
نظرا ألثرها السلبي على األهالي، 
ومنتقدا في الوقت نفسه ما قيل 
عن إخراج بعض احلاالت املصابة 
ونقلها الى »جواخير«، ومتنى من 
اتباع توصيات  وسائل اإلعالم 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد خالل لقائه رؤساء 
حترير الصحف  بعدم إثارة القلق 

وافتعال األزمات.
ومن جانبه، قال مدير مستشفى 
اجله���راء د.خالد العبدالغني ان 
بعض ما ذكر في وسائل االعالم 
مثل اصابة طبيب او ممرض او 

وصيادلة، مش���يرا الى ان هذه 
املعلومات غير صحيحة كليا، وان 
املستشفى يتبع الطرق الوقائية 
واإلرشادات العاملية املتبعة في 
جميع املستشفيات، مشيرا الى 
ضرورة اس���تقاء املعلومات من 
مصادرها الرئيسية، خاصة اننا 
نتبع الشفافية الكاملة في التعامل 
مع وسائل اإلعالم. وبني الفرهود 
خالل مؤمتر صحافي صباح امس 
في مكتب مدير مستشفى اجلهراء، 
حضره مدير املستشفى د.خالد 
العبد الغني وعدد من رؤس���اء 
األقسام الطبية، ان نصيب منطقة 
اجلهراء الصحية 140 حالة مصابة 
من اجمالي عدد احلاالت في البالد 
املعلن عنها والبالغة 1336، الفتا 
الى ان عدد االصابات في مستشفى 
اجلهراء حتدي���دا هو 8 حاالت، 
كما اشار الى وجود حالة واحدة 
لطفلة أدخلت املستش���فى وهي 

مريم بندق
صرحت الوكيل املساعد للتعليم 
اللوغاني بأن  العام باالنابة منى 
افتتاح الدورات التدريبية للمعلمني 
التعليمية  املناطق  اجلدد بجميع 
اليوم )امس( يعتبر البداية الفعلية 
الدراس����ي اجلديد متمنية  للعام 
للجميع عاما دراسيا ناجحا وموفقا، 
واكدت على بدء الدراسة في املواعيد 
التي حددته����ا وزارة التربية في 
القرار رقم 1، فيما عدا رياض االطفال 

ومدارس ادارة التربية اخلاصة.
وقالت اللوغاني في الدورة التي 
اقيمت مبدرسة ام كلثوم بنت محمد 
املتوسطة للبنات مبنطقة حولي 
التعليمية انه في حالة اصابة اي 
طالب � ال س����مح اهلل � بإنفلونزا 
اخلنازير خالل فترة االمتحانات 
فستطبق عليه الئحة االمتحانات 
املؤجل����ة الن غيابه بعذر مقبول، 
كما نوهت الى تطبيق خطة صحية 
عامة في جميع مدارس الكويت في 
7 و8 س����بتمبر تشمل قيام اطباء 
متخصصني م����ن وزارة الصحة 
بتوعية مدي����ري املدارس بكيفية 
التعامل مع املرض والوقاية منه عن 

طريق احملاضرات التوعوية.
مشيرة الى وجود خطة طوارئ 
عامة س����تطبق في جميع مدارس 
الكويت للتعامل مع املستجدات التي 
قد تنشأ خالل العام الدراسي الفتة 
الى ان وزارة الصحة ستجهز كادرا 
املدارس كما  متريضيا في جميع 
ستقوم بتجهيز 120 عيادة باملعدات 
الطبية واملمرضات، واشارت الى 
ايج����اد جلنة داخل كل مدرس����ة 
للتعامل مع احلاالت الصحية من 

حنان عبدالمعبود
انضم طفل كويتي الى ضحايا 
ڤيروس »H1N1«ليرفع محصلة 
وفيات املصابني باملرض الى 5، 
حيث أعلنت وزارة الصحة امس 
تس���جيل حالة الوفاة اخلامسة 
لطفل كويتي مصاب بانفلونزا 
العمر 9  اخلنازي���ر يبلغ م���ن 

سنوات.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.يوسف النصف 
ان الطفل كان بحالة صحية حرجة 
بالتهاب مزمن  نظرا إلصابت���ه 
بالصدر وضيق شديد في التنفس، 
الى اصابت���ه بانفلونزا  اضافة 
اخلنازير، وبني ان الطفل كان قد 
أدخل املستشفى في 22 اجلاري، 
ومت عزل���ه وإخضاع���ه للعالج 
باألدوية املضادة للڤيروسات، 
وخضع للرعاية املكثفة بوحدة 
العناي���ة املركزة لألطفال، إال ان 
حالته الصحي���ة كانت حرجة 
بسبب تاريخه املرضي ومعاناته 
املزمنة مع التهاب الصدر، ووافته 
املنية في وق���ت متأخر اول من 

امس.
وبني ان معظم احلاالت املسجلة 
كإصابات بالڤي���روس متاثلت 
للشفاء اال ان هناك بعض احلاالت 

احلرجة في املستشفيات.
ومن جانب آخر أكد مدير منطقة 
اجلهراء الصحية د.عبدالعزيز 
الفرهود ان مستش���فى اجلهراء 
غير موبوء، نافيا كل االخبار التي 
تناقلتها وسائل اإلعالم مؤخرا 
حول وجود عدة حاالت مصابة 
انفلون���زا اخلنازير،  بڤيروس 
من ضمنها أطب���اء وممرضون 

العمار: »الشؤون« تلقت العديد من طلبات 
الجمعيات األهلية إلقامة مشاريع خيرية

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد. كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد  رئيس مجلس الوزراء. 

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.

صاحب السمو التقى النائب األول

»التربية«: دورات تدريبية للمعلمين في جميع المناطق

ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى 5 حاالت

 الفرهود: مستشفى الجهراء غير موبوء
وال صحة إلصابة أطباء وممرضين بإنفلونزا الخنازير

الخالدي دعت إلشراك الطلبة في العملية التعليمية واللوغاني حددت حاالت تطبيق االمتحانات المؤجلة


