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ولي العهد يرعي مؤتمر التطوير الوظيفي الخليجي

العهد  يشمل سمو ولي 
الشيخ نواف االحمد برعايته 
املؤمت���ر الس���نوي الثامن 
ملنت���دى التطوير الوظيفي 
اخلليج���ي الذي يقام حتت 
ش���عار »مرك���ز ووحدات 
التدريب والتطوير الوظيفي 

مبنظمات العمل« وقد اناب 
سموه محافظ حولي الفريق 
متقاع���د عب���داهلل الفارس 
حلض���ور حف���ل االفتتاح 
الس���اعة التاس���عة صباح 
اليوم في قاعة سلوى بفندق 

املارينا.

ثامر العلي بحث مع مسؤول بريطاني
العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك

الدعيج ناقش مع وفد صحافي لبناني
تعزيز التعاون وتطوير اإلعالم العربي

هادف ميكنه أن يصل الى أسماع 
العالم«.

من جانبه أش���اد البعلبكي 
خالل االجتماع باإلعالم الكويتي 
الذي اس���تطاع ان يحقق قفزة 
كبيرة في مجال تطوير أدواته 

وأساليبه وخطابه.
كما أشاد ب� »كونا« كمؤسسة 
إعالمي���ة فاعل���ة حافظت على 
مصداقيتها ومكانتها في العالم 
العرب���ي من���ذ نش���أتها حتى 

اليوم.
ويضم الوفد اللبناني اضافة 
الى البعلبكي الصحافيني راجح 

اخلوري وخليل اخلوري.

واستيراده بالنسبة للمواد الوقائية 
والطبي����ة كما انه مت التطرق الى 
دعوة املسؤولني والقياديني بوزارة 
التربية ملناقشة عمل حملة تطعيم 
باملدارس وذلك أسوة مبا قامت به 
دولة قطر والتوجه الذي ستقوم به 
اململكة العربية السعودية، حيث 
طلبت تعزيز الطاقة التطعيمية 
ب� 5 ماليني طع����م، الفتا الى انه 
متت التوصي����ة بتعزيز اجلانب 
اإلعالمي كأحد الطرق التشجيعية 
التنسيق  للتطعيم، حيث سيتم 
مع الوسائل اإلعالمية والفضائية 
للحث على التطعيم، مشيرا الى 
ان هناك مالحظة بانخفاض نسب 
التوجه للتطعي����م، الفتا الى انه 
ستتم دعوة املسؤولني ب� »الصحة« 

لالجتماع خالل الفترة املقبلة.
وأردف الصال����ح أنه س����يتم 
التنسيق فيما بني وزارتي الصحة 
والتربية لتوحيد املناقصات املادية 
امل����واد املعقمة  اخلاصة بتوفير 
واملنظفة، كذل����ك املواد الوقائية 
الطبية بهدف تعميمها في املدارس 
والعمل على اس����تمرارها خالل 

الفترة املقبلة.

العربية حتى تتمكن من إثبات 
وجودها عامليا وتستطيع منافسة 

اإلعالم العاملي.
الدعيج  وأكد الشيخ مبارك 
أهمية التعاون بني مختلف أجهزة 
اإلعالم العربية وتبادل اخلبرات 
واألفكار والتنسيق الدائم »حتى 
نتمكن من تطوير اإلعالم العربي 
بهدف الوصول الى الغايات التي 

نطمح إليها«.
العربي  واضاف ان »العالم 
لديه اخلبرات االعالمية وميلك 
الوسائل واألدوات وهو بحاجة 
الى تضافر اجلهود وتنس���يق 
املواقف وتبني خطاب إعالمي 

إنفلونزا اخلنازير، كما سيتم طلب 
تعزيز للميزانية اخلاصة مبكافحة 
إنفلونزا اخلنازير، مبينا انه من 
املتوقع اس����تمرار اجلائحة ليس 
خالل الفترة القادمة بل للموسم 

القادم وفترة الشتاء القادمة.
وأضاف الصالح في تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة انه 
مت نقاش مقارنة الطرق العالجية 
واملخبري����ة واملوق����ف الصحي 
للكويت م����ع دول العالم والدول 
اإلقليمية، كذلك مناقشة ما مت جلبه 

بحث رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام ل� »كونا« الشيخ 
مب���ارك الدعي���ج م���ع نقي���ب 
اللبنانيني محمد  الصحافي���ني 
املرافق سبل  البعلبكي والوفد 
تعزيز التعاون وتطوير االعالم 

العربي.
وتناولت مباحثات الش���يخ 
مب���ارك الدعيج م���ع البعلبكي 
والوفد املرافق له خالل استقباله 
له���م امس مبناس���بة زيارتهم 
للب���الد الكثير من املوضوعات 
التي تتعل���ق بتطوير االعالم 
العربي وتعزيز سبل التعاون بني 
االجهزة واملؤسسات االعالمية 

حنان عبدالمعبود
أصدر وكي����ل وزارة الصحة 
العبداله����ادي قرارا  د.إبراهي����م 
يقضي بنقل د.رمي العسعوسي 
م����ن اإلدارة الفني����ة بديوان عام 
الوزارة الى منطقة الصباح الطبية 

التخصصية.
ومن جانبه كلف مدير منطقة 
الصباح الصحية د.عبداللطيف 
السهلي د.رمي العسعوسي بالقيام 
بأعم����ال نائب مدير مستش����فى 

الصدري باإلضافة الى عملها.
إلى ذلك، كشف رئيس وحدة 
األمراض الوبائية ومقرر اللجنة 
العليا ملكافحة إنفلونزا اخلنازير 
د.مصع����ب الصال����ح ان اللجنة 
العليا تطرقت خ����الل اجتماعها 
برئاسة وكيل الوزارة د.إبراهيم 
العبداله����ادي وحض����ور أعضاء 
اللجنة العليا الى االس����تعدادات 
الصحية لوزارة الصحة للموجة 
الثالثة التي من املتوقع دخولها 
في نهاية الشهر اجلاري والطرق 
العالجية والوقائية، كما التطرق 
الى االستعدادات املالية وان مجلس 
الوزراء قد خصص 5 ماليني ملكافحة 

اس���تقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي وزير الدولة بوزارة الداخلية 
البريطانية املسؤول عن مكتب مكافحة اإلرهاب 
واملستشار اخلاص لرئيس احلكومة البريطانية 

اللورد آالن ويست والوفد املرافق له.

ومت خالل اللقاء استعراض وبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني والقضايا ذات 
االهتمام املش���ترك اضافة الى آخر التطورات 
الس���احتني اإلقليمي���ة  واملس���تجدات عل���ى 

والدولية.

الشيخ ثامر العلي مستقبال اللورد آالن ويست والوفد املرافق له

الشيخ مبارك الدعيج خالل استقباله الوفد الصحافي

د.إبراهيم العبدالهادي

»الصحة« لتعزيز الميزانية المخصصة لمكافحة 
إنفلونزا الخنازير لمواجهة الموجة المقبلة

نقل العسعوسي إلى منطقة الصباح الطبية

السديراوي: مشروع األطلس الوطني
يدعم عمل إدارة التنسيق وقطاع المنشآت

السياسات واملخططني بالوزارة 
باملعلومات الدقيقة واملناسبة 
للمرافق واخلدمات التعليمية 
في الكويت مع تطوير وتنمية 
الوزارة  البشرية في  الكوادر 
التعامل م���ع تقنيات  عل���ى 
اجليومعلوماتي���ة بكف���اءة 

واقتدار.

التربية،  ل���وزارة  املش���روع 
موضحة انه يساهم في دعم 
اتخاذ القرار بالوزارة اعتمادا 
على تقنيات نظم املعلومات 
 اجلغرافية ومواكبتها لكل ما هو
جدي���د ف���ي عال���م التقنيات 

احلديثة.
كما ذكرت الروضان االهداف 

التي حققته���ا املرحلة االولى 
للمش���روع كإنش���اء قاعدة 
بيان���ات جغرافي���ة ش���املة 
للمرافق واخلدمات التعليمية 
لدعم اتخاذ القرار والتخطيط 
املس���تقبلي في مجال تطوير 
التعليمية بالكويت  اخلدمات 
وامداد متخذي القرار وراسمي 

املعلوم���ات والبيان���ات في 
مشروع االطلس الوطني، كما 
استمعنا الى الشرح املقدم من 
املتخصصني للعاملني في وزارة 

التربية«.
من جانب آخر، اكدت الوكيل 
املس���اعد للش���ؤون االدارية 
ورئيس اللجنة العليا لتسيير 
الوطني  مش���روع االطل���س 
للمرافق واخلدمات التعليمية 
الروضان  بالكويت عائش���ة 
على االهمي���ة الكبرى لتنفيذ 

مريم بندق
اكدت وكيل وزارة التربية 
متاضر السديراوي ان مشروع 
االطلس الوطني سيسهم في 
مساعدة متخذي القرار اعتمادا 
على تقنيات نظم املعلومات 
اجلغرافية ومواكبتها لكل ما هو 
جديد ملسؤولي وزارة التربية، 
السيما قطاع املنشآت إلنشاء 

الفصول الدراسية.
كما يسهم في دعم عمل ادارة 
التنسيق للتعرف على الكثافة 

الطالبية.
وأشارت الى ان املشروع في 
مرحلته االولى وسيتم االستفادة 
من هذا املشروع بشكل يخدم 

العملية التعليمية.
الس���ديراوي  واضاف���ت 
خالل تصريح عقب ورش���ة 
العم���ل التي قام به���ا قطاع 
التخطيط واملعلومات بوزارة 
التربية )ادارة نظم املعلومات 
اجلغرافية( على مسرح وزارة 
التربية باملبنى 1 ان »الوزارة 
ارسلت 10 موظفني الى معهد 
االبحاث لتدريبهم على ادخال 

أص��درت وكي��ل وزارة التربي��ة متاضر 
الس��ديراوي قرارا بتش��كيل جلنة االعداد 
لالحتف��ال بتك��رمي املتقاعدين م��ن العاملني 
مبنطقة مب��ارك الكبير التعليمية من مديري 
االوائ��ل  واملوجه��ني  امل��دارس  ومدي��رات 
واملوجه��ني واملعلمني والعامل��ني بالوظائف 
املساندة للعملية التعليمية للعامني الدراسيني 
»2008/2007 و2009/2008« برئاس��ة مدي��ر 

ادارة االنشطة التربوية عيسى بورحمة.
وبينت الس��ديراوي مهام اللجنة كاآلتي: 

حصر اس��ماء املتقاعدين وعرض االس��ماء 
على مجلس ادارة املنطقة التعليمية وتكوين 
اللج��ان الفرعية من اللجنة الرئيس��ة حلفل 

االعداد واالستعداد حلفل التكرمي.
كما يح��ق لرئيس اللجن��ة تكليف بعض 
العامل��ني باملنطق��ة او املدارس اثن��اء تنفيذ 
االس��تعداد ألنش��طة االحتفال واعداد قرار 
التكليف حس��ب النظ��م املتبعة. وباش��رت 
اللجنة اعماله��ا من 16 اكتوبر املاضي وحتى 

31 ديسمبر اجلاري.

تشكيل لجنة تكريم المتقاعدين في مبارك الكبير

متاضر السديراوي

»التربية«: إيقاف العمل باألندية المسائية مؤقتاً
ق���رارات العقوبة الصادرة من 
مديري العموم ومديري االدارات 
في ش���أن الفئات املشار اليها 
سابقا على ان يعمل بهذا القرار 

اعتبارا من تاريخه.
وم���ن جانب آخ���ر اعلنت 
الوكي���ل املس���اعد للش���ؤون 
االدارية عائش���ة الروضان ان 
جميع االدارات وجهات الوزارة 
التعليمية واملعاهد  واملناطق 
واملدارس والرياض س���تعطل 

اعمالها 20 اجلاري.

\كما أصدرت وزيرة التربية 
العالي قرارا  التعليم  ووزيرة 
بشأن اس���تمرار ايقاف العمل 
باألندية املدرسية املسائية »بنني 
وبنات« ايقافا مؤقتا ومعاودة 
اس���تئناف العم���ل باالندي���ة 
املدرسية املسائية اعتبارا من 
2010/2/14، باالضافة الى استمرار 
العمل مبركز الروبوت املسائي. 
واصدرت احلمود قرارا بإيقاف 
عمل اللجن���ة الفنية واللجنة 
املالية واللجنة االعالمية وجلنة 

اخلدمات العامة املكلفة بالعمل 
باالندية املدرس���ية املس���ائية 
ومع���اودة اس���تئناف عملها 
اعتبارا م���ن 14 فبراير املقبل 
واستمرار عمل اللجنة االدارية 
املكلفة بالعمل باالندية املسائية 
الروبوت  ملتابعة اعمال مركز 
العاملني  املس���ائي وتس���كني 
باألندية املدرس���ية املس���ائية 
للفصل الدراسي املقبل ومتابعة 
االس���تعدادات وأي مستجدات 

تطرأ مستقبال.

مريم بندق
أص���درت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا بش���أن تفويض 
الوكالء املساعدين في ممارسة 
بعض اختصاصات وزير التربية 
حيث ق���ررت تفويض وكالء 
الوزارة املس���اعدين بالبت في 
التظلمات املقدمة من املوظفني، 
عدا شاغلي املستوى الوظيفي 
مراقب او اعلى ومن في حكمهم 
وكذل���ك البت ف���ي التظلم من 

تفويض وكالء مساعدين ببعض اختصاصات وزيرة التربية

د.موضي احلمود

المكيمي والمطيري: ليس من اإلنصاف تقييم أداء المرأة
قياساً على تجربة 4 عضوات فقط من أصل 50 نائباً

مبزيد من االهتمام وزيادة العدد 
فنحن األغلبية ومشروعنا في 
حتقيق املس����اواة ورفعة شأن 
املرأة هو مشروع حياة ومصير 
وليس مجرد تكلف سياسي أو 
نوعا من الترف«. ودعت املطيري 
عضوات مجلس األمة إلى مزيد 
من العمل واحلديث بش����فافية 
أكبر ح����ول القضايا املطروحة 
واخلروج م����ن وراء الكواليس 
قائلة: »البد أن تكون آراء عضوات 
مجلس األمة أشد وضوحا وأكبر 
وأن يقمن بإعالنها وأن يتخذن 
مواقف حازمة وأكثر فاعلية حتى 
يكون للمرأة دور بارز في مختلف 
القضايا السياسية املطروحة«.

وتساءلت املطيري عن عدم 
تبني اإلس����الميني في املجلس 
وكذلك التيار الش����عبي والتيار 
الليبرالي لقضية املرأة، واختتمت 
كلمتها معاتبة عضوات املجلس 
الالتي لم يشاركن بشكل عملي 
وفاعل جتاه االح����داث الراهنة 
كحركة التحقيقات واالستجوابات 
او كارثة مش����رف، داعية إياهن 
الى وضع خطة عمل من شأنها 
دفعهن نحو املشاركة واملساهمة 
الفاعل����ة قائلة: ».إن لم يكن لنا 
رأي اآلن فلن يكون لنا أي رأي 

مستقبال«.

لعبته النائبات األربع خالل الفترة 
السابقة في وقوفهن مع احلكومة 
يض����ع عل����ى عات����ق احلكومة 
مس����ؤولية توفير اجلو املالئم 
للمرأة لكي تكون عضوا فاعال 
في مجتمعها، واختتمت حديثها 
قائلة »قب����ل أن ننتظر خروج 
انديرا غاندي في الكويت علينا 

أن ننتظر خروج غاندي«.
وجاءت نظرة د.هيا املطيري 
أشد سوداوية قائلة: »لقد فقدت 
األمل نهائي����ا بتغيير املجتمع 
الكويتي لنظرته إلى املرأة فقد 

تغيرت حكومات وتغيرت مجالس 
اال ان النظرة الى املرأة كانت ولم 
تزل كما هي لم تتغير، مشيدة 
املطيري ب����دور املرأة الكويتية 
في مجتمعها مدللة بالقول على 
أن غالبية الطلبة املتفوقني في 
النساء  اجلامعات واملعاهد من 
وكذل����ك املش����اركات األبرز في 
األعم����ال اخليري����ة ووصف����ت 
األم����ة بأنهن  عضوات مجلس 

»الصفوة«.
واضافت في حديثها »يجب أن 
حتظى النخب السياسية النسائية 

البرملان، مشيرة الى انه ال ميكن 
فقط للنائبات أن يقمن بالتغيير 
لوحدهن فيما يخص قضايا املرأة 
بل البد ان تشترك احلكومة لهذا 

التغيير والشعب ايضا.
واوضحت أنه عند النظر إلى 
جتربة النائبات العضوات األربع 
فيجب النظر إليهن ككتلة واحدة 
لقلة عددهن أوال واصفة تقييم 
املجتمع خ����الل الفترة املاضية 
لتجربتهن بأنه كان تقييما شرسا 

وعنيفا في بعض األحيان.
وبينت املكيمي ان الدور الذي 

دانيا شومان
أقامت مظلة العمل الكويتي 
ندوة في مقرها مبنطقة الشهداء 
حتت عنوان »أداء عضوات مجلس 
األمة« مساء أول من أمس شاركت 
فيها كل من اإلعالمية والكاتبة 
واستاذة العلوم السياسية د.هيلة 
املكيمي والناش����طة السياسية 
القيتا  د.هيا املطي����ري واللتني 
الضوء على جتربة العضوات ال� 
4، وبدأت الندوة بكلمة للمكيمي 
أعربت فيها عن اس����تيائها من 
النظرة القاسية التي اليزال ينظر 
بها املجتمع إلى املرأة بشكل عام 
وشاركتها د.املطيري ذات األلم، 
وقال����ت املكيمي ان����ه ليس من 
اإلنصاف طرح تقييم ألداء املرأة 
البرملان قياسا على جتربة  في 
النائبات األربع من بني خمسني 
نائبا في مجلس األمة، مؤكدة أن 
هذا العدد الضئيل يشكل عائقا 
كبي����را لطرح مقارن����ة وتقييم 
الداء امل����رأة في البرملان وقالت:  
من الصعب بل من املس����تحيل 
تقييم نظام كام����ل على قياس 
جتربة 4 من أصل خمسني ومن 
الصعب جدا وضع مس����ؤولية 
تغيير نظم كاملة وحتقيق أي 
تقدم على اكتاف أربع نساء ناء 
كتب لهن النجاح والوصول إلى 

خالل ندوة مظلة العمل الكويتي حول »أداء عضوات مجلس األمة«

)سعود سالم(د.هيلة املكيمي ود.هيا املطيري خالل الندوة

السفير اليمني يتفقد الجرحى اليمنيين في مستشفى الصباح
تفقد السفير اليمني لدى الكويت د.خالد 
راجح ش����يخ أمس جرحى احلرب اليمنيني 
الذين يتلقون العالج مبستش����فى الصباح 

واطلع على احوالهم الصحية.
وشكر السفير الشيخ في تصريح صحافي 

بعد تفقده اجلرحى القيادة السياسية ممثلة 
بصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الكرمية  املبادرة  الكويتية على  واحلكومة 
باس����تضافة 20 جريحا من جرحى احلرب 

اليمنيني لعالجهم بالكويت.

واشاد السفير الشيخ بتطور العالقات 
اليمينة � الكويتية ومتنى النجاح والتوفيق 
لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي في قمتهم 
ال� 30 املقررة هنا في الكويت ولدول املجلس 

حتقيق املزيد من طموحات شعوبهم.

يذكر ان الكويت اس����تقبلت 20 مصابا 
مينيا نقلوا على منت طائرة عس����كرية من 
اليمن يوم الس����بت املاضي لعالجهم حيث 
مت تخصيص جناح كامل في قسم اجلراحة 

مبستشفى الصباح.


