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عقد اجتماعًا استثنائيًا واستمع لشرح من مسؤولي »الصحة« و»التربية« حول مشاريع الوزارتين لالرتقاء بالخدمات

مجلس الوزراء: مضاعفة الجهود الستكمال برنامج الحكومة
 واتخاذ الخطوات الكفيلة بحسن التنفيذ وتحقيق الغايات المنشودة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا 
مساء امس االول في قصر بيان برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وقال وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان بعد االجتماع 
انه اس���تكماال ملتابعة مجل���س الوزراء 
خلطوات اعداد برنام���ج عمل احلكومة 
وخطط ومشاريع اجلهات احلكومية التي 
يتضمنها فقد استمع املجلس الى شرح من 
وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
ومساعديه القياديني على مضامني خطة 
الوزارة ومشاريعها لالرتقاء باخلدمات 
الصحية وتطويرها من اجل احلفاظ على 

سالمة املواطنني وصحتهم.
وقد متحورت ح���ول تطوير الطاقة 
االستيعابية ملنش���ات الرعاية الصحية 
من مستشفيات ومراكز من خالل انشاء 
العديد من املستشفيات واملراكز اجلديدة 
وتوسعة القائم منها الستقبال املزيد من 
املواطنني والتيسير عليهم وتوفير الرعاية 
الالزمة لهم واالرتقاء باخلدمات الصحية 

مبا في ذلك توفير الطاقة البشرية والكوادر 
املتخصصة في مختلف املستويات.

وشرحوا للمجلس تفاصيل املشاريع 
ومنها مشروع برنامج الرعاية الصحية 
االولية ومش���روع تعزيز الصحة فيما 
يتصل بالوقاية والتصدي ملرض السكر 
وخدم���ات طب االس���نان واعادة جتهيز 
املختب���رات الطبية واالرتق���اء بخدمات 
التمريض وتنمية القوى البشرية وتطوير 
جودة الرعاية الصحية وكذلك وضع نظام 
متكامل ش���امل للتأمني الصحي للكويت 

بالتعاون مع القطاع اخلاص.
كما تدارس املجلس توجيهات الوزارة 
نح���و تطوير نظام الع���الج في اخلارج 
وتنظيم خدماته وترشيد التكاليف وكذلك 
انشاء الهيئة العامة الصحية وتشجيع 
القطاع اخلاص على االس���تثمار بقطاع 
الصحة وتسهيل فتح خدمات صحية أهلية 

جديدة وضمان حسن االشراف عليها.
ثم انتقل املجلس ملناقش���ة البرنامج 
اخلاص بوزارة التربية للمرحلة املقبلة 
واستمع الى شرح قدمته وزيرة التربية 

ووزير التعليم العالي د.موضي احلمود 
ووكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
وكبار املسؤولني في الوزارة تناول عرض 
مش���روعات تطوير املنظومة التعليمية 
وتطوير املناهج الدراسية وتعزيز قيم 
املواطنة واملفاهيم التربوية وتنمية مهارات 
التفكير االبداعي واحترام القانون وغرس 
روح التس���امح والقيم لدى اجلميع الى 
جانب سبل االرتقاء باداء املعلم واملؤسسات 
التعليمية وتطبيق االستراتيجية الوطنية 
الستخدام تكنولوجيا املعلومات لتحسني 
مخرجات التعليم وللمساعدة على خلق 
جيل قادر على مواجهة التحديات وعلى 
االضطالع مبس���ؤولياته الوطنية وذلك 
مبا يشمل اعادة النظر في الفترة الزمنية 
للعملية التعليمية ملختلف املراحل لتتفق 
م���ع املع���دالت العاملية من اج���ل زيادة 

التحصيل الدراسي البنائنا الطالب.
ومن جانب اخر شرح املسؤولون في 
جامعة الكويت مضامني برنامج عملها في 
اطار اخلطة اخلمسية واملشاريع املزمع 
انشاؤها في اطار اجلهود املبذولة لتمكني 

اجلامعة من القيام بدورها املنش���ود في 
حتسني نوعية مخرجاتها وتوسيع الطاقة 
االستيعابية كما ونوعا وتطوير مجاالت 
التحتي والدراسات التخصصية  العمل 

املختلفة.
التي مت  واوضحوا للمجلس املراحل 
اجنازها في تنفيذ مشروع جامعة الشدادية 
واملراحل التي سيتم تنفيذها في املرحلة 

املقبلة.
هذا وقد ناقش املجلس تفاصيل االعباء 
املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع املقترحة 
في اجلهات املعنية وبرامج التنفيذ الزمنية 

لكل منها.
وقد عبر املجلس عن تقديره للجهود 
التي قام بها املسؤولون في وزارة الصحة 
العالي  التعليم  التربية ووزارة  ووزارة 
وجامعة الكويت في اعداد ما يخص كل 
منها في برنامج عم���ل احلكومة، مؤكدا 
على ضرورة مضاعفة اجلهود الستكمال 
البرنامج في صورت���ه النهائية واتخاذ 
جميع اخلطوات الكفيلة بحسن التنفيذ 

وحتقيق الغايات املنشودة.

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء أول من أمس

بعد دخول وحدتين من »الزور الجنوبية« خالل شهري يناير وأبريل المقبلين

11675 ميغاواط إنتاج الكهرباء خالل الذروة في 2010
 دارين العلي

علمت »األنب����اء« من مصادر 
الكهرباء واملاء  مطلعة في وزارة 
ان االنتاج الكلي للبالد من الكهرباء 
خالل صيف العام 2010 س����يبلغ 

11675 ميغاواط بعد دخول وحدتني 
من محطة الزور اجلنوبية تعمالن 
على نظام الدورة املشتركة بقدرة 
انتاجية تصل الى 560 ميغاواط.

وقال����ت املص����ادر ان هات����ني 

الوحدتني ستدخالن اخلدمة خالل 
ش����هري يناير وابري����ل املقبلني، 
اي انهما س����تكونان على الشبكة 
خالل موسم الذروة الذي يبدأ في 
منتصف يونيو ويس����تمر حتى 

نهاية سبتمبر من كل عام. وتوقعت 
املصادر ان يبلغ االستهالك االقصى 
خالل موسم الذروة املقبل 10750 
ميغ����اواط، اي انه ضمن معدالت 
االنتاج، الفتة الى ان ذلك ال يعني 
ان الوضع آمن بل هناك حتد كبير 
يواجه الوزارة في حال فاقت نسب 
االستهالك الكميات املتوقعة او في 
حال تزامن خروج عدد من الوحدات 
عن العمل، وبالتالي فإن االنتاج لن 

يكفي االستهالك العام.
واش����ارت املصادر الى ان ذلك 
املواطنني واملقيمني  يستدعي من 
التعاون مع الوزارة بهدف تخفيف 
االس����تهالك، مؤك����دة ان الوزارة 
ستس����تمر بالعمل على ترش����يد 
االس����تهالك في مؤسسات الدولة 
العليا  اللجنة  على اختالفها عبر 
لترشيد االستهالك في املؤسسات 
احلكومية والتي كان لها اثر كبير 
في تخفيض االستهالك خالل املوسم 

املاضي.

»الترفيهية« تستقبل 
الزوار في مواعيد 
التشغيل الشتوي

أعل����ن مدي����ر ادارة العمليات 
واالنش����طة بش����ركة املشروعات 
السياحية انور النصف ان املدينة 
الترفيهية تستقبل زوارها حاليا في 
مواعيد التشغيل الشتوي، حيث 
تس����تقبل الزوار من يوم االثنني 
وحتى اخلميس من الساعة الرابعة 
عصرا وحتى الثانية عشرة منتصف 
الليل ويومي اجلمعة والسبت من 
كل اسبوع من الساعة الثانية ظهرا 
وحتى العاشرة مساء، ويكون يوم 
االحد من كل اسبوع عطلة اسبوعية 
للمدين����ة الترفيهية ويوم االثنني 
من كل اسبوع مخصص للنساء 
فق����ط، وعن البرامج واالنش����طة 
التي س����تقدمها املدينة الترفيهية 
للزوار، اشار النصف الى ان املدينة 
اع����دت برامج منوعة  الترفيهية 
وانشطة مختلفة للزوار سيعلن 
عنها في حينه، كما اكد النصف ان 
ادارة املدينة الترفيهية تقدم افضل 
الترفيهية والترويحية  اخلدمات 
على م����دار العام، ومتنى النصف 
ان يستمتع زوار املدينة الترفيهية 

بقضاء وقت ممتع في ارجائها.

�شركة القطوف امل�شرتكة

نواف مبارك العبداهلل اجلابر ال�شباح

املهند�س/ عــمــر خــالـــد غـنـــوم

املهند�س/ حمـمـد �شلــيـــم عــــرب

لوفاة فقيدتهم الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

وي�سكنها ف�سيح جناته  ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

ال�شيخة/ اأني�شة عبداهلل الأحمد ال�شباح

والـــــدتـــــــــهــــم

للتجـارة العامـة واملقـاولت

وجمـيـع العامـلـني فـيـهــا
يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

�شــعـــادة ال�شــيــخ

ومـــن اآلــــه الـكــرام

كتاب حافل بالموضوعات التربوية والصحية تجاه األسرة

»دور مراقبة تنمية النباتات الفطرية« غدًا

إصدار الجزء الـ 6 من موسوعة األسرة

»الزراعة« ترعى مبادرة زراعة مليون سدرة

واساليب املعاملة االسرية، واالرشاد النفسي في 
االسرة، ثم االفكار النفسية لبعض املشكالت على 
افراد االس���رة، ثم دور االس���رة في رعاية قدرات 
افرادها، واش���رف على هذا الب���اب د.محمد محمد 
املغربي � أس���تاذ علم النف���س التربوي في كلية 

التربية االساسية.
كما يتناول االصدار دور االس���رة في اكتشاف 
املواهب والقدرات، وضرورة تنميته والعناية به، 

وبخاصة لدى االطفال.

أصدرت اللجنة التربوية في اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية في الديوان االميري اجلزء السادس من 
موسوعة االسرة التي مازالت ماضية في مسيرتها 
املباركة منذ سبع س���نوات، ومازالت عازمة على 
امتام املس���يرة، واكمال املشروع الثقافي التربوي 
املهم، لكي يكون املرجع املتكامل لكل مهتم بشؤون 
االس���رة، وراغب في تسديد خطاها واالخذ بيدها 
نحو بناء اجيال املستقبل الطامحني الى رضوان 
اهلل عز وجل، وبناء الوطن، واسعاد االمة والنهوض 
بها على أس���س قومية، وركائز شرعية، وقيادتها 
الى حياة كرمية سعيدة، في ظل شريعة سمحة، 
تخفق راياتها فوق امة عزيزة كرمية، حتقق العدل، 

وتنشر اخلير، وتدعو الى احلب والتعاون.
واالصدار اجلديد القيم من هذه املوسوعة يقع 
في 704 صفحات، وقس���مته اس���رة التحرير الى 
بابني، حيث تناول الباب االول موضوع »االسرة 
واجلوانب الصحية«، وفيه سبعة فصول بحثت 
فيها: االس���س الصحية لتكوين االسرة، واالسس 
الصحية لالجناب، ثم مستويات الرعاية الصحية، 
والطب الوقائي، والط���ب العالجي والتأهيلي في 
االس���رة، وحقوق املرضى ورعايتهم في االسرة، 
ثم الرعاية الصحية للمسنني، وقد اشرف على هذا 
الباب د.إبراهيم الصياد � االستش���اري في وزارة 

الصحة.
أم���ا الباب الثاني فجاء حتت عنوان »االس���رة 
واجلوانب النفس���ية«، وفيه خمسة فصول وهي: 
النفس���ية ألفراد االسرة،  اخلصائص واحلاجات 

تعكف اجله����ات املختصة في 
الزراعة  العامة لش����ؤون  الهيئة 
والثروة السمكية حاليا على دراسة 
»مش����روع زراعة املليون سدرة« 
وبحث السبل والوسائل الكفيلة 
بتنفيذ هذا املشروع احليوي الذي 
جاء مببادرة طيبة من مجموعة 
من الشباب الكويتي الى اجلهات 
املختصة مطالبني بدعمها الخراجه 
الى حي����ز الوجود ف����ي القريب 

العاجل.
يذكر ان هذا املشروع يأتي في 
اطار احلملة التي تتبناها منظمة 
االغذية والزراع����ة لالمم املتحدة 
)الفاو( والتي دعت فيها جميع دول 
العالم للقيام بزراعة االشجار التي 

تعود على البيئة احمللية واالقليمية 
والعاملية بالنفع والفائدة وتقليل 
االخطار البيئية التي يتعرض لها 
العالم اليوم. ومن جهة اخرى اعلن 
مدير ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 
السمكية م.غامن السند عن تنظيم 
محاضرة تثقيفية ضمن برنامج 
احملاضرات للعام 2010/2009، حول 
دور مراقبة تنمية النباتات الفطرية 
في اثراء احلياة الفطرية في الكويت 
وذلك لدور املراقبة املهم في حماية 
احلياة البرية والنباتات الفطرية في 
البالد، وتسعى املراقبة الى احياء 
النباتات بعدما كادت ان تنقرض 
السباب عديدة وتهدف الى ضمان 

استمرار وحماية االراضي الرعوية 
من التدهور ع����ن طريق احلفاظ 
الفطرية واكثارها  النباتات  على 
واعادة تأهيل املناطق املتدهورة 
وزيادة تخطيط حمالت التوعية 
الفطرية  الوعي بالنباتات  لنشر 
وكيفية صيانتها واحملافظة عليها 
واالستفادة من االنواع النباتية ذات 
املردود االقتصادي وتشجيع زراعة 
النباتات الفطرية واستخدامها في 
مجال البستنة وجتميل احلدائق 

ومشاريع الزراعة التجميلية.
وس����تعقد احملاضرة غدا في 
متام الس����اعة العاش����رة صباحا 
الهيئة  بقاعة احملاضرات مببنى 

بالرابية.
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