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د.وليد الطبطبائي سعدون حماد

د.صباح جابر العلي

جنالء النقي

د.موضي احلمود

مهدي العازمي

طلبة املدارس خالل عملية التشجير جاسم يعقوب وطارق احلسون ونوري الهزال خالل زيارتهم لطلبة املدارس

الحمود: أولوية التوظيف في »التربية« للكوادر الوطنية
اتخ�اذ جميع اإلجراءات الالزمة لتأمي�ن المتعلمين والمعلمين من اإلصاب�ة بإنفلونزا الخنازير

صباح العلي: مشروعات مستقبلية ب� »المواصالت«  لتطوير الموانئ
مشاريع عمالقة تتأهب لها الكويت في مقدمتها مترو األنفاق

أشاد مدير عام مؤسسة املوانئ د.صباح 
جابر العلي بدور وزير املواصالت ووزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس األم���ة د.محمد 
الكويت  العمل حلاض���ر  ف���ي  البصيري 

والتخطيط ملستقبلها.
وقال د.صباح مبناسبة اللقاء التلفزيوني 
مع وزير املواص���الت د.محمد البصيري 
للحديث عن دور وزارة املواصالت ومشاريع 
املس���تقبل ان هناك طفرة كبيرة تشهدها 
الكويت خالل الفترة املقبلة من خالل جملة 
من املشاريع التي ستمثل طفرة حقيقية 
في مقدمتها مشروع مترو االنفاق وقانون 
تنظيم االتصاالت وغيرها من املش���اريع 

التي تعمل عليها الوزارة.

وأشار د.صباح الى حزمة من املشاريع 
املتعلقة بقطاع املوان���ئ لتطوير املوانئ 
احلالية في الشويخ والشعيبة والدوحة 
وتزويدها بأحدث االمكانيات مؤكدا ان ثقة 
صاحب السمو األمير وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد في الوزير 
البصيري لتولي هذه املهام اجلسام تأتي 

برهانا على الثقة في قدراته وخبراته.
ولف���ت الى ان جهود الوزير البصيري 
الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة لم تتوقف عند مهام إنشاء وتطوير 
املش���اريع احلضارية، ب���ل جتاوزها الى 
االهتمام بالكوادر البشرية، حيث يضعها 
في مقدمة اهتماماته مم���ا يعكس اميانه 

الراسخ بأنه ال تطوير وال تقدم دون تطوير 
الفرد واستغالل طاقاته وابداعاته بشكل 

مثالي.
وأضاف ان الوزير البصيري جبل على 
خدمة الكويت ف���ي جميع املجاالت حيث 
ساهم بشكل بارز في جناح االستجوابات 
األخيرة في مجلس األمة من خالل موقعه 
كوزير للدولة لشؤون مجلس األمة والتي مت 
فيها طرح 4 استجوابات في جلسة واحدة 

للمرة األولى في الكويت.
وأوضح د.صباح ان الوزير كان له دور 
بارز في خروج االستجوابات بشكل حضاري 
ودميوقراطي مشرف أظهر الكويت مرتدية 

ثوب الدميوقراطية في أبهى صورة.

التعليمية  العملي���ة  احتياجات 
في مدارس الوزارة.

� استيفاء احلاجة من اخلليجيني 
املتقدمني بطلبات محلية.

� اس���تقبال طلبات الوافدين 
محليا.

� إيفاد جلان التعاقد اخلارجي 
ال���ى الدول العربية الس���تكمال 

املتطلبات.
2 � االولوية في جميع حاالت 
التوظيف تكون للكوادر الوطنية، 

التعليمية الالزمة جلميع املراحل 
والتخصصات بصفة عامة تتم 
من خ���الل االولوي���ات يتقدمها 
الكادر الكويت���ي أوال.. ويتبلور 
ذلك التوجه من خالل االجراءات 
واآلليات التي تتم استعدادا للعام 

الدراسي اجلديد وهي كالتالي:
� التعرف على أعداد اخلريجني 
املتوقعة من كليات إعداد املعلم 
وكليات جامعة الكويت لالطمئنان 
عل���ى م���دى كفايته���م لتوفير 

وال يت���م االس���تعانة بك���وادر 
أخرى إال في التخصصات التي 
يتعذر اس���تيفاؤها من الكوادر 

الوطنية.
أما فيما يتعلق باالقتراح املقدم 
من النائب سعدون حماد بشأن 
توقف الدراس���ة بجميع املراحل 
التعليمية حلني اكتمال استعدادات 
وزارة الصحة الوقائية للتعامل 
 H1N1 مع مرض انفلونزا اخلنازير
قالت د.احلمود ان الوزارة حرصت 

سامي الجدعان
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان اولوي���ة التوظيف في جميع 
املجاالت في مدارس التربية تكون 
للكوادر الوطنية وال تتم االستعانة 
بكوادر أخرى إال في التخصصات 
التي يتعذر استيفاؤها من الكوادر 
الوطني���ة، كما ش���ددت على أن 
اتخاذ  ال���وزارة حرصت عل���ى 
الالزمة  االج���راءات االحترازية 
لتأمني األساتذة والطلبة من مرض 
انفلونزا اخلنازير خالل العطلة 

وقبل بدء العام الدراسي.
جاء ذلك في رد الوزيرة احلمود 
على اقتراحني تقدم بهما كل من 
النائب د.وليد الطبطبائي والنائب 

سعدون حماد.
ففي االقتراح برغبة املقدم من 
د.وليد الطبطبائي بشأن تكويت 
الطاقم التدريسي في جميع مدارس 
املرحلة االبتدائية قالت الوزيرة 
انه باإلشارة إلى االقتراح السابق 

نود اإلفادة مبا يلي:
بالك���وادر  االس���تعانة   �  1

على اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
الالزمة لتأمني املتعلمني واملعلمني 
من اإلصابة وتالفي انتشاها، قبل 
فترة كافية من بدء العام الدراسي، 
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، 
حي���ث مت اعداد خط���ط وبرامج 
ملواجه���ة ح���االت االش���تباه أو 
اإلصابة، وتضمنت هذه اخلطط 
محورين أساسيني: األول: الوقاية 
واحملافظة على س���المة املعلمني 
واملتعلمني واإلجراءات الصحية 
الثاني: تنظيم  اتباعها،  الواجب 
الع���ام الدراس���ي وتنفيذ خطط 
احتياطي���ة )للتوقف اجلزئي أو 
التوقف الكلي( للدراسة وتعويض 

املتعلمني دراسيا.
2 � مت تدارس خطط الوزارة 
في مجل���س ال���وزراء ومجلس 
األمة )اللجنة العلمية( واملوافقة 

عليها.
3 � كل م���ا اقترح���ه العضو 
قد مت تدارس���ه من قبل الوزارة 
خالل استعدادها )في فترة العطلة 
الصيفية( قبل بدء العام الدراسي 

وروعي إدراجه في خططها.

في رّدها على اقتراحين تقدم بهما الطبطبائي وحماد

آالء خليفة
قال رئيس املجلس الطالبي في اجلامعة 
العربية املفتوحة فرع الكويت مبارك العربود 
ان الكلمة السامية التي قالها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد عبرت عن مشاعر 
جميع الكويتي���ني احلريصني على الوحدة 
الوطنية واحلفاظ عل���ى الوطن من الفتنة 

الطائفية والقبلية.

واكد العرب���ود ان اخلطاب األميري كان 
شامال في جميع ما تعيشه البالد وكان واضحا 
وموجها الى الشعب الكويتي واالبتعاد عن 

التجاذبات.
وطال���ب العربود اعض���اء مجلس االمة 
واحلكومة بالتمسك مببادئ الدستور وطالب 
العرب���ود احلكومة بالوق���وف ضد االعالم 

الفاسد.

العربود: دعوة األمير واضحة في الحفاظ على وحدتنا الوطنية

يحياوي: الكويت تلعب دورًا كبيرًا في دعم المخترعين والكفاءات
 اجلزائر � كونا: أشاد األمني العام لالحتاد العربي لنوادي العلوم 
والشباب محمد يحياوي بدور الكويت ومساهمتها الفاعلة في دعم 
مبادرات الشباب العربية في مجال االختراعات العلمية واالبتكارات 

الفنية.
وقال يحياوي في تصريح ل� »كونا« من والية وهران غربي اجلزائر: 
ان الكويت تلعب دورا كبيرا في دعم الشباب املخترعني والكفاءات 
العربية، مثمن���ا احتضان الكويت للمع���رض الدولي لالختراعات 
املقرر خالل العام احلالي 2010. وأكد يحياوي أن 27 مشروع اختراع 
وابتكارات علمية أجنزها ش���باب وكف���اءات علمية من دول عربية 
عديدة حظيت باهتمام ومتويل هيئات ومؤسسات مصرفية عربية 

ودولية منذ عام 2005.
وأشار الى أن هذه االخترعات التي أجنزها الشباب العربي تتعلق 
مبختلف امليادين العلمية وأنها لفتت انتباه الهيئات الدولية واملؤسسات 
املصرفية التي وافقت على متويلها للوصول بها الى مرحلة االستخدام 
الصناعي والعلمي. وأوضح يحياوي الذي يرأس أيضا نادي املخترعني 
اجلزائريني أنه مت خالل معرض أقيم بوهران اختيار أحسن االختراعات 
بجانب انتقاء وفد من املخترعني اجلزائريني للمشاركة في املعرض 
الدولي لالختراعات بالش���رق األوسط الذي حتتضنه الكويت العام 
احلالي. وذكر األمني العام لالحتاد العربي لنوادي العلوم والشباب 
الذي تأسس عام 1979 ومقره اجلزائر أن االحتاد »يعمل جاهدا على 

تنسيق العمل بني الشباب املخترعني والهيئات الدولية والسعي الى 
تقدمي لهم الدعم اللهم من أجل جتسيد مشاريعهم االختراعية«. ولفت 
الى أن االحتاد يس���عى الى دعم النوادي العلمية املوجودة باألقطار 
العربية واملساهمة في التوعية العلمية والتكنولوجية لدى املواطن 
العرب���ي الى جانب االتصال باملنظم���ات والهيئات العلمية من أجل 

تبادل اخلبرات واالستفادة منها في مجال االختراعات.

الكويت هنأت السودان
وكوبا وهاييتي بالعيد الوطني

تسجيل 8 إصابات بإنفلونزا الخنازير األسبوع الماضي

بعث صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس عمر البشير 
رئيس جمهوري�ة الس���ودان عبر فيه���ا سموه 
ع����ن خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني 
لب��الده، متمني����ا له موف����ور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس راؤول كاسترو 
رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس رين غارثيا 
بريفال رئيس جمهورية هاييتي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

أعلنت وزارة الصحة عن تس���جيل 8 إصابات 
جديدة بڤي���روس »إيه/ إت���ش 1 إن 1« املعروف 
بإنفلونزا اخلنازير خالل األسبوع املاضي مقارنة 
ب�� 10حاالت في األس���بوع السابق، وبذلك يرتفع 
عدد احلاالت املسجلة في الكويت منذ ظهور املرض 
في أبريل املاضي وحتى أمس اخلميس إلى 8662 

إصابة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قيس 

الدويري في تصريح امس اجلمعة إن معظم هذه 
احلاالت كانت بسيطة وشفيت متاما وعادوا إلى 
ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتوقع استمرار 

انحسار املرض بالكويت.
يذكر أنه مت تسجيل 26 حالة وفاة بالكويت جراء 
مرض إنفلونزا اخلنازير منذ ظهور املرض في شهر 
أبريل املاضي وحتى اآلن طبقا آلخر اإلحصائيات 

الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

العازمي: خطاب صاحب السمو سيكون
منهاج أبنائه ذوي اإلعاقة في الكويت

ممارسة صحيحة تعود بالنفع 
على الكويت وشعبها واالبتعاد 
عن املمارسات السيئة التي ال 

تخدم احدا.
واضاف العازمي: اننا نقول 
لصاحب السمو االمير ان ابناءك 
املعاقني ف���ي الكويت مبختلف 
اعاقاتهم سيبقون دائما على عهد 
الوفاء في حتمل مسؤولياتهم 
الوطنية وعند حسن الظن وعلى 
قدر الثقة في تشمير السواعد 
وشحذ الهمم وبذل قصارى اجلهد 
من اجل رفع اسم الكويت عاليا 
في احملافل الدولية، وسنترجم 
كلمات صاحب الس���مو االمير 
الى واقع لتكون مبنزلة منهاج 
نرتك���ز عليه في غ���رس انبل 
املعاني واملثل في نفوس ابنائنا 
الالعبني وستكون تلك الكلمات 
هدفا رئيسيا لدى جميع اعضاء 
مجلس ادارة النادي ولن نتوانى 

في تطبيقها واحلث عليها.

ملم���وس خاصة ان الش���عب 
الكويت���ي عرف عنه منذ القدم 
حبه للتسامح واملودة بني جميع 
فئات وطوائف الش���عب دون 
اي تفريق، وهذا ما ركز عليه 
صاحب السمو االمير في اكثر من 
موقع وكذلك ضرورة ممارسة 
الدميوقراطي���ة التي ننعم بها 

بشرى شعبان
ادارة  قال رئيس مجل���س 
النادي الكويتي للمعاقني مهدي 
العازمي ان كلمة صاحب السمو 
االمير يج���ب ان تكون منهجا 
ونبراسا يقتدي به كل مواطن، 
فكان فيها كثير من العبر واجلمل 
الرنانة ال تخرج اال من انسان 
محب لوطنه وش���عبه وكانت 
هناك كلم���ات ومواعظ كثيرة 
يحق لكل مواط���ن ان يفتخر 
بتوجيه���ات صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد، 
فتلك الكلمات اذا اردنا ان نصف 
مكانة وديبلوماسية كل كلمة 
منه���ا اردنا س���نوات لالنتهاء 

منها.
وناشد العازمي، في تصريح 
صحافي، جموع املواطنني تنفيذ 
توجيهات صاحب السمو االمير 
السديدة التي جاءت في خطابه 
الى واقع  الس���امي وحتويلها 

سيبقون على العهد في الوفاء بالتزاماتهم

الوقيان: للعمل التطوعي دور مهم في تعزيز مفهوم المواطنة والوالء واالنتماء

دشنت الهيئة العامة للش����باب والرياضة مشروع العمل التطوعي 
الوطني للمحافظات باقامة املعسكر التطوعي مبحافظة االحمدي والذي 
تستمر انشطته حتى 8 اجلاري. وقام نائب املدير العام لشؤون الشباب 
جاسم يعقوب يرافقه طارق احلسون مدير ادارة الهيئات الشبابية ونائبه 

نوري الهزال بافتتاح اول عمل تطوعي على مستوى احملافظات.
واوضح نوري الهزال ان انش����طة اليوم االول شملت قيام مجموعة 
من طالب املدارس باملنطقة بتشجير املناطق احمليطة مبسجد عمرو بن 
العاص ومسجد عبداهلل العجيل ثم القى كل من جاسم يعقوب ود.فارس 

الوقيان من مركز الدراسات االستراتيجية محاضرة للشباب عن املواطنة 
وتعزي����ز الوالء واالنتماء واهمية العمل التطوعي في ترس����يخ مفهوم 

املواطنة وكان تفاعل الطالب مع احملاضرة رائعا.
واشار الهزال الى ان البرنامج يتضمن رسم جداريات ألربع مدارس 
باحملافظة وهي ثانوية هشام بن العاص وثانوية بالط الشهداء وعبداهلل 
سنان املتوسطة وسيد ياسني الطبطبائي املتوسطة. واشاد الهزال بتفاعل 
الطلبة مع انشطة املعسكر وكذلك املسؤولون مبحافظة االحمدي ومسؤولو 
االدارة التعليمية وادارة املساجد باحملافظة والذين حرصوا على التواجد 

ومشاركة الطالب في االنشطة. الى ذلك قال ايوب الكندري مدير مكتب 
التطوير االداري بالهيئة العامة للشباب والرياضة ان املكتب بصدد حتديد 
االحتياجات التدريبية للموسم التدريبي 2011/2010 وتتضمن 41 برنامجا 
تشمل جميع فئات موظفي الهيئة من برامج تخصصية وفنية وادارية 
واوضح انه مت حتديد 4 برامج ICDL+ للفئة الوسطى والتي تضم مدراء 
االدارات ونوابهم و5 برامج ICDL- للفئة التنفيذية وتتضمن جميع موظفي 
الهيئة اضافة الى البرامج التخصصية وتشمل 5 برامج الدارة االنشاءات 
والصيانة والرقابة الهندسية وشؤون االستثمار و3 برامج لالدارة املالية 

و3 برامج لقطاع الشباب وبرنامجني للعالقات العامة والدولية واالعالم 
والنشر اضافة الى 7 برامج للقانونيني وبرنامجا للطب الرياضي كما مت 
ادخال الشهادة املهنية وهي دورة مدتها 9 أشهر تعتبر مبثابة دبلوم في 
التصوير. واكد الكندري توجه الهيئة للتوسع في االرتقاء مبستوى اداء 
املوظف����ني بناء على توجيهات رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
الل����واء م.فيصل اجلزاف الذي يول����ي اهتماما كبيرا بهذا اجلانب لصقل 
االمكانيات واملهارات جلميع العاملني بالهيئة مبا يواكب التطور الهائل 

في مستوى تقنيات العمل الوظيفي.

هيئة الشباب والرياضة دشنت مشروع العمل الوطني للمحافظات

جانب من املشاركني في املعرض باجلزائر

مؤتمر صحافي 
للنقي اليوم

الناشطة السياسية  أعلنت 
جنالء النقي انها ستعقد مؤمترا 
صحافيا في متام الس����اعة ال� 7 
من مساء اليوم للرد على بعض 
االتهامات التي وجهت إليها بسبب 
استضافة ملتقاها أخيرا لنادي 
الليونز، وس����يكون املؤمتر في 
ملتقى النقي مبنطقة سلوى، ق2، 

ش املسجد األقصى، م388.


