
االربعاء 3 فبراير 2010   9محليات
وكيل الصحة استجاب لما نشرته »األنباء« وأمر بتشكيل لجنة تحقيق

أكوام األدوية والمعدات الطبية في منطقة النهضة اختفت!

متاضر السديراوي عبدالعزيز الزبن

علب أغذية طبية صاحلة لالستعمالأنابيب التحاليل الطبية في النهضة

مفرح الشمري ـ حنان عبدالمعبود
تابعت »األنباء« مساء أمس ما أثارته 
االثنني املاضي حول أكوام األدوية واملعدات 
الطبية امللقاة في مكان مهجور في منطقة 
النهضة، ومن خالل جولتها في ذلك املكان 

أكوام األدوية  اكتش���فت اختفاء 
واملع���دات الطبي���ة التي مت 

نشر صورها في »األنباء« 
إال »انقاض«  وما تبقى 

املبن���ى ال���ذي هدته 
»جراف���ات« البلدية 
ورغم اختفاء هذه 
األدوية واملعدات 
اال ان »األنب���اء« 
اكتشفت في نفس 
معدات  امل���كان 
جدي���دة وعلب 
أغذي���ة طبي���ة 
صاحلة  التزال 
الى  باإلضاف���ة 
م���ن  العدي���د 
امللفات  »أكوام« 
الطبية التي تخص 
بع���ض املواطنني 

واملقيمني ملقاة على 
األرض دون حسيب 

أو رقي���ب األمر الذي 
يثير التساؤ ل: من وراء 

اختفاء الكمية الكبيرة من 
األدوية واملعدات الطبية هل 

وزارة الصحة أم جهات أخرى أم 
أفراد يريدون االستفادة من هذه األدوية 

واملعدات؟
واستجابة ملا انفردت بنشره »األنباء« 
أمس األول حتت عنوان »أكوام من األدوية 

واملعدات الطبية«، علمت »األنباء« ان وكيل 
وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي تناول 
هذا األمر ضمن اجتماع مجلس الوكالء الذي 
يعقد اسبوعيا بشكل دوري، وقام وكيل 
الوزارة بتكليف الوكيل املساعد لشؤون 
األدوية د.عمر السيد عمر بتشكيل 
جلنة حتقيق للوقوف على 
جمي���ع األم���ور، وتقوم 
اللجنة مبعاينة األدوية 
املوجودة،  واملعدات 
والت���ي مت التعرف 
بشكل مبدئي عليها 
بأنه���ا ال تختص 
بال���وزارة وامنا 
هي عب���ارة عن 
مساعدات تتبع 
إعانة  صندوق 
ت���م  املرض����ى 
جتهيزه���ا من 
قبل إلرس���الها 
للخ�����������ارج، 
وأوضحت مصادر 
الوزارة تقوم  ان 
بالتقص���ي حول 
أسباب عدم ارسال 
هذه األدوية وتركها 

مهملة بهذا الشكل.
من جانب���ه، صرح 
أمني س���ر مجلس الوكالء 
عبدالك�����رمي جع���ف���ر بأن 
املجلس ناق���ش تش���كيل جلنة 
للتحق���يق برئ���اسة د.عمر السيد عمر، 
على ان ي���ت���م رف���ع الت���قرير في هذا 
املوضوع ملناقشته خالل اجتماع املجلس 

املقبل.

أكدت دعم الوزارة لحركة المرشدات باعتبارها جزءًا من العملية التعليمية

الحمود: األنشطة التربوية تعزز القيم اإلنسانية

مريم بندق
اك����دت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان الوزارة تدعم حركة املرشدات 
الكويتية ماديا ومعنويا وتعليميا وعلميا باعتبارها 
جزءا من العملية التعليمية، مشيرة الى ان احتفال 
هذا العام بافتتاح مخيم الس����الم ال� 13 في جمعية 
املرش����دات الكويتية يتزامن وم����ع الذكرى املئوية 
حلركة املرشدات العاملية مما يعطي مزيدا من االهمية 
لالنشطة وورش العمل املصاحبة لهذا االفتتاح على 

مستوى العالم والكويت.
واكدت الوزيرة احلمود على اهمية هذه املخيمات 
التي تعزز وتنمي وتغرس في نفوس بناتنا الطالبات 
القيم االنس����انية والدينية واخللقية الرفيعة التي 
تؤهلهم حلياة مستقبلية عملية وعلمية واجتماعية 

ناجحة وموفقة.
واستطردت الوزيرة قائلة: من جتاربي فانا على 
يقني تام بأن هذه املخيمات تعمل على تهيئة الطالبات 
للتغيي����ر لالفضل وتعلم مبادئ التطوع والتعاون 
واالعتماد على النفس والعمل من خالل روح الفريق. 
ووجهت الوزيرة كلمات الشكر والتقدير الولياء أمور 
الطالبات املشاركات في املخيم وجلمعية املرشدات 
ورئيستها هند الهولي وجلميع املوجهات الفنيات 
واملرشدات والقائدات على هذا املجهود املبارك الذي 

اسهم في اجناح املخيم.
وهنأت احلمود الشعب الكويتي بالعيدين الوطني 
والتحرير والذكرى الرابعة لتولي صاحب الس����مو 

االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
من جانبها ش����ددت رئيس����ة جمعية املرشدات 
الكويتية هند الهولي على اهمية التصدي لالحباط 
والضعف، مبينة ان تغيير العالم ال يأتي اال بتغيير 
النفس حتى يتأثر االنسان ويؤثر في واقعه ومجتمعه 

احمليط به.
وبينت الهولي ان شعار املخيم لهذا العام »معا 
نتعاون للتغيير« ج����اء لتنفيذ برامج املخيم التي 
جتاري االحداث واملس����تجدات ع����ن طريق الورش 
العملية والزيارات امليدانية للخدمات العامة للمجتمع 
واحملافظة على البيئة الى جانب احملاضرات الدينية 
والعلمية والصحية واالجتماعية واأللعاب الترويحية 

واملسابقات.
واوضح����ت اهمية التراث الش����عبي واحلمالت 
املتنوعة وممارسة الهوايات واكتساب املهارات وغرس 
الصفات االجتماعية السليمة مثل حتمل املسؤولية 

وتكوين الشخصية القيادية وصنع القرار.
وعبرت منظمة احلفل املوجهة األولى للمرشدات 
ف����ي منطقة حولي التعليمية ليل����ى البعيجان عن 
اهمية حركة املرشدات في الكويت التي قدمت دعما 
كبيرا النش����طة متعددة س����يرا على خطة املكتب 
العاملي وجمعية املرشدات الكويتية، مؤكدة اهمية 
ش����عار هذا العام في التغيير لالفضل على الصعيد 
الش����خصي واملجتمعي من خ����الل احملاولة لتميز 
املرش����دات املنتظمات وتأثيرهن على مجتمعاتهن 

نحو التغيير.

)أنور الكندري(د.موضي احلمود تطلع على بعض أعمال املرشدات بحضور هند الهولي

»التربية«: حظر التحاق الطلبة الكويتيين 
بكلية اإلمام األوزاعي في لبنان

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرارا وزاريا بحظر التحاق الطلبة 
الكويتيني بكلية االم����ام االوزاعي في لبنان، وجاء 

فيه:
بناء على تقري����ر وفد ال����وزارة املكلف بزيارة 
اجلمهورية اللبنانية في املدة من 7 � 9 ديسمبر 2009، 

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر:
م����ادة اولى: حظ����ر التحاق الطلب����ة الكويتيني 
وتسجيلهم بجميع املراحل اجلامعية والدراسات العليا 

في كلية االمام االوزاعي باجلمهورية اللبنانية.
مادة ثانية: على جمي����ع الطلبة امللتحقني بهذه 
الكلية االنتق����ال الى جامعة معتمدة من قبل وزارة 

التعليم العالي.
مادة ثالثة: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 

تاريخه.
مادة رابعة: على جهات االختصاص العلم، والعمل 

مبوجبه.
وأصدرت الوزي����رة احلمود قرارا تلبية للدعوة 
املوجهة من شركة سيسكو املتخصصة في معاجلة 
املشكالت التعليمية باستخدام تكنولوجيا املعلوماتية، 
الى املسؤولني بوزارة التربية حلضور االجتماعات 
التي ستناقش اساليب حتويل التعليم التقليدي الى 
التعليم االلكتروني باستخدام تكنولوجيا املعلوماتية 
وذلك في مدينة لندن باململكة املتحدة خالل الفترة 

من 8 – 2010/2/9.
تضمن قرار احلمود ايفاد عائشة الروضان الوكيل 
املس����اعد للش����ؤون االدارية، د.خالد الرشيد القائم 
بأعمال الوكيل املساعد للتخيط واملعلومات، وهناء 
الشراح مدير عام مركز املعلومات في مهمة رسمية 
حلضور اجتماعات تكنولوجيا املعلوماتية مبدينة 
لندن باململكة املتحدة خالل الفترة من 2010/2/7 الى 

2010/2/10 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

مريم بندق
اعتمد رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن طلب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود مبنح 
مكافأة قدرها 150 دينارا شهريا 
ألعضاء فريق عم���ل متابعة 
ال���ردود على أس���ئلة  إجناز 
أعضاء مجلس األمة وعددهم 
7 موظفني وملدة سنة اعتبارا 

من 2009/11/1.
وأفاد الزبن الوزيرة باملوافقة 
على ان يتم خصم نسبة %25 
من قيمة املكافأة املالية املقترحة 
من قبلكم لكل من املشاركني في 
هذه األعمال ويكون الصرف من 
بند املكافآت )نوع مكافآت أعمال 
أخرى( ملدة 3 أشهر فقط، وان 
يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية 
جهتكم الباب األول الذي يسمح 

بهذا الصرف.
القرار فانه أوال:  وبحسب 
ترأس فريق العمل مدير مكتب 
الوزير لشؤون املجالس هيفاء 
الغفران وعضوية أحمد اجلاركي 
وسماح البخيت وعبداهلل مال 
اهلل وبدر اخلليفي وخالد عيادة 

وسعاد الكندري.
ثانيا: مهام الفريق:

توفي���ر  متابع���ة   �  1
املعلومات اخلاصة باإلدارات 
التابعة للقطاع���ات املختلفة 
الردود  اعداد  لتسهيل عملية 

البرملانية.
بصف���ة  االجتم���اع   �  2
دورية ملناقشة االحصائيات 
اخلاصة باألسئلة واالقتراحات 
والش���كاوى وإبراز املعوقات 

واحللول املقترحة.
3 � إع���داد تقاري���ر دورية 
يتم رفعها الى وزيرة التربية 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
تتضمن االحصائيات البرملانية 

واملقترحات واحللول.
ثالثا: يبدأ عمل الفريق من 

2009/11/1 وملدة سنة.
رابع���ا: تص���رف لرئيس 
وأعضاء الفريق مكافأة شهرية 

وقدرها 150 دينارا.
فريق تطبيق القطاع الثانوي

وأبلغ الزبن الوزيرة باملوافقة 
على صرف مكافأة مالية قدرها 
150 دينارا لكل من أعضاء فريق 
متابعة تطبيق نظام التعليم 
الثانوي وعدده���م 17 موظفا 
عن الفترة من 2008/8/1 حتى 

.2008/11/30
بأن���ه تقرر  الزبن  وأف���اد 
املوافقة عل���ى ان يتم خصم 
نس���بة 25% من قيمة املكافأة 
املالي���ة املقترحة م���ن قبلكم 

تتراوح المكافآت بين 450 دينارًا و600 و300 دينار

ديوان الخدمة اعتمد مكافآت فرق إنجاز ردود أسئلة النواب
والتعليم الثانوي ودراسة طلبات افتتاح المدارس األجنبية

»التربية« رفعت للديوان أسماء 
الوافدين المطلوب التجديد لهم

مريم بندق
رفعت وزارة التربية لديوان اخلدمة املدنية أسماء غير 
الكويتيني الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد 60 عاما فأكثر 
واملطلوب التجديد لهم. وقالت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان 
وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان رفعت أسماء بعض 
العاملني بالوزارة الذين ترغب الوزارة في متديد عقودهم 

واالستفادة من خبراتهم وفقا للعقد الثاني.

أش���هر اعتبارا من 2008/10/1 
حتى 2009/6/30.

املوافقة  الزبن: تقرر  وقال 
على ان يتم خصم نسبة %25 
من قيمة املكافأة املالية املقترحة 
من قبلكم لكل من املكلفني بهذه 
األعمال وعددهم 11 موظفا، على 
ان يتم الصرف من بند املكافآت 
)نوع مكافآت أعمال اخرى( ملدة 
شهرين فقط، على ان يشترط 
توافر االعتماد املالي الالزم في 
هذا البن���د مبيزانية جهتكم � 
الباب األول � الذي يسمح بهذا 
الصرف، مع مراعاة عدم جواز 
اجلمع بني ه���ذه املكافأة وأي 
مكافآت أخ���رى مقررة لنفس 
العمل مبوج���ب قرار مجلس 
اخلدمة امل���دنية رقم 1 لسنة 
1983 وت��عديالته بش���أن بدل 
حضور جلس���ات اللجان، أو 
قرار وزير املالية رقم 34 لسنة 
1977 بش������أن مكافآت أعمال 
إضافية، ك���م���ا يراعي ايضا 
التنس�����يق مع وزارة املالية 
الفترات  بش���أن الصرف عن 
التي تدخل ضمن سنوات مالية 

سابقة.
ويش���مل الصرف كال من: 
محمد عبداهلل الداحس، عبداهلل 
سعود الوهيب، عبداهلل علي 
البصري، راشد طاهر الشمالي، 
امل���رزوق، علي  خالد فرحان 
التميمي، عبدالعزيز  ابراهيم 
محمد الكندري، صالح محمد 
صالح العجي���ل، محمد احمد 
ابراهيم  البرعي، زهير  محمد 
املطوع، ورنا سعد عبدالرحمن 

الريش.
وأحاطت الوزيرة الزبن بأن 
الفريق اس���تمر في عمله ولم 
يتم صرف مستحقاتهم املالية 
التالية )يناير،  عن األش���هر 
فبراير، مارس، أغسطس( من 

عام 2008.
يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية بواقع 600 

دينار ألعضاء الفريق.

مكافآت أعمال إضافية، وكذلك 
التنس���يق مع وزارة  مراعاة 
املالية بشأن الصرف على سنة 

مالية سابقة.
يش���مل الص���رف كال من: 
العمر،  يس���رى عبداللطيف 
ابراهيم حسني القطان، أحمد 
س���عد املنيفي، عبداهلل هالل 
احلربي، وليد صالح السعيد، 
وفاء صادق األس���تاذ، سامي 
عثمان الدخيل، طيبة عبدالرزاق 
العسكر، حسني أكبر اشكناني، 
خالد يوسف األنصاري، خالد 
عل���ي القبندي، بت���ول غلوم 
جاس���م، صبيح���ة س���لمان 
اخليراهلل، حنان ناصر السعيد، 

لكل من املكلفني بهذه األعمال 
وعدده���م 17 موظفا، على أن 
يتم الصرف من بند املكافآت 
)نوع مكافآت أعمال أخرى( ملدة 
شهرين فقط على ان يشترط 
توافر االعتماد املالي الالزم في 
هذا البن���د مبيزانية جهتكم � 
الباب األول � الذي يسمح بهذا 
الصرف، مع مراعاة عدم جواز 
اجلمع بني ه���ذه املكافأة وأي 
مكافآت أخ���رى مقررة لنفس 
العمل مبوج���ب قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1983 
وتعديالته بشأن بدل حضور 
جلسات اللجان، أو قرار وزير 
املالية رقم 34 لسنة 1977 بشأن 

محمد مهدي عبدالباسط، عزت 
عبدالعاطي عبدالسالم، وهنادي 

بدر يونس احلالق.
دراسة طلبات فتح مدارس أجنبية

وج�����اءت موافق���ة أخرى 
لرئي���س الديوان على صرف 
مستح���قات مال���ية ق��درها 
150 دينارا ش���ه���ريا ألعضاء 
فريق العمل املكل��ف بدراس����ة 
الطلبات اخلاصة بف���تح مدارس 
عربي���ة وأجن��بية وثن���ائية 
اللغ���ة وإض��اف���ة مراح���ل 
دراس���ية إليها ونقل مق���ارها 
الى مق���ار أخ���رى جدي���دة 
وعدده���م 11 عض���وا مل���دة 9 

السديراوي: إعادة تشكيل فريق إدخال 
البيانات بالسجالت الطالبية

مريم بندق
أص���درت وكيل���ة وزارة التربي���ة متاض���ر 
السديراوي قرارا بإعادة تشكيل ومتديد العمل 
لفريق عمل تنفيذ وتخزين السجالت الطالبية 
والنتائج لطلب���ة مدارس التعليم العام بجميع 
املراحل التعليمية وتعليم الكبار، ويسري هذا 
القرار ملدة سنة اعتبارا من 2009/12/2 وتصرف 
مكافأة مالية شهرية قدرها 100 دينار لكل عضو 

بناء على قرار ديوان اخلدمة.
ويتكون الفريق من: عبداهلل هالل احلربي، 
ندى عبداهلل العبيد، سامي عثمان الدخيل، عزت 
عبدالعاطي عبدالسالم، صالح زكي أبوموسى، 
عماد سلطان جنم، مرمي حسني الكندري، هدى 
عبداهلل سحمي، فاطمة عقيل الشمري، موضي 
غنيم الزعبي، حنان ناصر السعيدي، عبداهلل 
فراج العنزي، منال محمد الزامل، شيمة محمد 
رشدان بنيان، مها س���عيد عواد العتيبي، أمل 
حسني علي يوسف، مشاعل عويد عسكر العنزي، 
سيد توفيق محمود احلداد، عزيز محمد سالمة 
س���ليمان، فؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن، معتز 
محمد منصور، محمد عبدالعزيز جالل، حسن 
عوضني عبدالرحمن، احمد محمد محمود اجلبالي، 

محمد احمد عبداحلاف���ظ غنيم، تامر مصطفى 
ابراهيم، محمد حسني الشربيني، عبداملنعم حسني 
املويل، عبدالرحمن احمد املرس���ي، رأفت صابر 
عبدالاله، عالء عاطف محمد البوهي، أحمد محمد 
محمود الدريني، ط���ارق مصطفى عبدالصمد، 
علي محمد عبدالرحمن، أس���امة رمضان حسني 
اجلمل، عثمان عمر محمد عمر، ش���ريف طلعت 
محمد ابراهيم، عالء فتحي مجاهد، ابراهيم لبيب 
عبداحلكيم، محمد عط��ية محمد شعبان، محمد 
عبدالعليم منير، مجدي ابراهيم ابراهيم، جمال 
محمد أبواخلير، محمد عمرو ابوالقاسم هاشم، 
أسامة رشاد محمد محمد، اشرف حلمي السيد، 
فارس جودة عل���ي، احمد به���اء الدين محمد، 
عادل عامر أمني عام���ر، محمد علي عبدالفتاح، 
محسن علي عشماوي، أحمد السيد كامل، أحمد 
رمضان عامر، عاطف علي منصور، محمد علي 
شلتوت، احمد السيد احلسيني، أسامة فوزي، 
طارق عباس محمد، خالد محمد عبداهلل، خالد 
عبدالسميع حس���ن، عبده رشاد عبده، صالح 
عبده اجلزار، ل���ؤي محمد خير الديك، عبداهلل 
عبداجلليل عبداهلل، ثامر محمد شريف اكروف، 

وعبدالرحمن عبداللطيف.
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