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د.عبير البحوه

د.موضي احلمود

د.هند الشومر د.هالل الساير

خالل حفل تكريم الطلبة المتميزين في جوائز اإلبداع واألولمبياد

الحمود: أبناء الكويت متميزون 
علميًا محليًا وعالميًا

من جهته أكد الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
أن اهتمام الكويت الدائم بتكرمي 
نخبة م����ن أبنائها الفائقني يظهر 
بوضوح في رعاية صاحب السمو 
الفائقني وحرصه  األمير بأبنائه 

على تكرميهم ولقائهم.
وقدم الدعيج نصيحة ألبنائه 
الطلبة باحملافظ����ة على التفوق 
وحتقيق أعل����ى املراكز بالتوكل 
على اهلل والترف����ع عن املصالح 
الشخصية بوضع مصلحة الكويت 

فوق كل اعتبار وكل مصلحة.
الفائ����ق  وأش����اد بالطال����ب 
عبدالعزيز محمد الش����قيح الذي 
حقق تفوقا قياسيا بحصوله على 
املركز األول في جائزة حمدان بن 
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 
املتميز باإلضافة الى حصوله على 
املركز األول في جائزة الش����يخة 
لطيف����ة بن����ت محم����د إلبداعات 

الطفولة.

البنني والبنات الفائقني والفائقات 
بحيث تضم ف����ي املرحلة األولى 
الكويت  الفائقني على مس����توى 
ملتابعة دراس����تهم وأنش����طتهم 
»الى ان نصل الى مرحلة املدارس 
املتعددة له����ؤالء الفائقني بهدف 
الدراسية ومتابعة  املناهج  إثراء 

دراستهم«.

التربية  كونا: أكدت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود متيز أبن����اء الكويت في 
جملة م����ن التخصصات العلمية 
والعملية على املستويات احمللية 

والعاملية واخلليجية والعربية.
وأشادت الوزيرة احلمود في 
كلم����ة ألقتها خ����الل حفل تكرمي 
الطلبة املتميزين في جوائز اإلبداع 
والتميز واالوملبياد املختلفة بالدور 
الهام الذي بذلته االسرة الكويتية 
في دعم ابنائها وبناتها الى جانب 

الدور املنوط باملدرسة.
وقالت »ان وزارة التربية تفخر 
بكم وباجنازاتكم التي حققتموها 
بالتزامن مع أعبائكم الدراس����ية 
الدعم االسري  والتي نتجت عن 
ال����ذي حظيتم ب����ه فأنتم الوجه 
املشرق للكويت وانتم مبدعوها«. 
وكش����فت د.احلمود في تصريح 
للصحافيني عقب احلفل عن البدء 
باخلطوات األولى لتنفيذ مدارس 

اللوغاني تؤكد تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والوتيد تتحفظ

»وكالء التربية«: نتقبل النقد الموضوعي لألعمال 
ونحّذر من نقد األشخاص لمجرد التشهير

 مريم بندق
التربية في  أكد مجلس وكالء 
اجتماع����ه امس برئاس����ة وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وحضور وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي والوكالء 
املساعدين على ضرورة االتسام 
باملوضوعية واإليجابية واحليادية 
والنزاهة في توجيه النقد للقيادات 
التربوي����ة املؤمتنة عل����ى تربية 
وتنش����ئة وتعليم ابنائنا الطلبة 

الذين هم ثروة البالد احلقيقية.
ودع����ا املجل����س اجلميع الى 
املش����اركة بفعالية في املس����يرة 

التربوية من خ����الل طرح افكارهم ووجهات نظرهم 
وخبراته����م وجتاربهم باعتبار التعليم مس����ؤولية 

مجتمعية وليس فقط مسؤولية وزارة التربية.
وأعرب املجلس ع����ن قناعته التامة بأهمية النقد 
الذي يوجه إلى وزارة التربية والذي غالبا ما تستفيد 
منه في مراجعة وتصحيح وتقومي مسيرتها بهدف 
االرتقاء باملسيرة التعليمية في البالد محذرا في الوقت 
نفسه من غياب النقد املوضوعي لألعمال ليمتد الى 
األشخاص ويزداد األمر مرارة بدخول الكثيرين على 
خط نقد التربويني دون إمل����ام كامل باملعلومات في 

القضايا محل االختالف في وجهات النظر.
وحذر املجلس أيضا من ان يلجأ البعض الى نقد 
األشخاص لذات النقد والذي غالبا ال يتوخى احلقيقة 
وال يراعي حرمة وال ينصف خصما وهدفه التشهير 
ال التصحيح واملعاجلة. وسجل املجلس في محضره 
االسبوعي بناء على اجماع اعضاء املجلس والوزيرة 
احلمود والوكيلة الس����ديراوي وقوفه التام مع مدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية يس����رى العمر فيما 
تتعرض له من انتق����ادات احد اعضاء مجلس األمة، 
مؤكدين ايضا انها شخصية قيادية مخلصة ومتفانية 
وملتزمة ولها مهام وإجنازات تش����هد لها مس����يرتها 
التربوية والتعليمية املتميزة فمنذ أن كانت معلمة 
ووصلت الى منصب مدير عام منطقة متدرجة في عدة 
وظائف إشرافية وقيادية وهي التي تقود منطقة من 
كبريات املناطق التعليمية في الكويت، ولوال خبرتها 
وما تتميز به من مهارات خلقية ومهنية ملا استطاعت 

املنطقة ان تسجل اإلجنازات املعروفة للجميع.
هذا وكان املجلس قد بدأ اجتماعه مبناقشة توصيات 

مؤمتر اجلودة الشاملة في التعليم 
الذي عقد مؤخرا بإشراف وكيلة 
قط����اع املناهج والبح����وث مرمي 
الوتي����د. وناقش احلضور أهمية 
تطبيق توصيات املؤمتر حيث أكدت 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
ان القطاع مستمر في تطبيق العديد 
من هذه التوصيات، وقد حتفظت 
عل����ى ذلك وكيلة قط����اع املناهج 
والبحوث مرمي الوتيد التي أكدت 
بدورها ان املؤمتر استضاف العديد 
الكويت،  التربويني من داخل  من 
وايضا من املؤسسات العاملية التي 
قدمت خالصة جتاربها وأبحاثها في 

مجاالت جودة التعليم بصفة شمولية.
هذا وتدخلت الوزيرة احلمود باقتراح وافق عليه 
املجلس بتش����كيل فريق عمل من قطاعات البحوث 
التربوية واملناهج، التعليم العام، األنشطة التربوية، 
التعليم اخلاص، التخطي����ط واملعلومات، التواجيه 
العامة وتترؤس����ه الوكيلة م����رمي الوتيد للنظر في 
التوصيات وحتديد احلاجة والتوجهات املطلوبة من 
الكوادر البشرية والتدريب وغيره، ووافق املجلس 
مبدئيا عل����ى إقامة املؤمتر املقبل للجودة الش����املة 
في 2012/2011. وبح����ث املجلس أيضا اقتراحا مقدما 
من الوزيرة احلمود حول شكوى مقدمة من رؤساء 
أقسام شؤون الطلبة والتسجيل العاملني في مدارس 
املق����ررات الذين حولوا الى العمل في مدارس النظام 
الثان����وي املوحد ويتلخص مضمون الش����كوى في 
األعمال املناطة بهم اآلن واملتعلقة بأعمال السكرتارية 
واملقاصف واملناوبة وتنظيم خروج الطلبة ودخولهم 
عند أب����واب املدارس والبعيدة كل البعد عن أعمالهم 
وتخصصاته����م احلقيقية خصوصا ان بعضهم كان 
يعمل معلما وانتقل الى العمل اإلداري، ودورهم في 
السابق كان ارشاد الطلبة. وتضمن مقترح الوزيرة 
تشكيل جلنة إلنشاء قسم لشؤون الطلبة يلتحق به 
رؤساء األقسام من مقدمي الشكوى. وتطرق املجلس 
ايضا الى مش����روع القرار رقم 1 املرفوع من مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية وقرر إعادة دراسة 
القرار مع قطاع����ي التعليم النوعي واخلاص وكذلك 
التنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للخ����روج بقرار يوحد إجازات 

الطلبة والعاملني في جميع املؤسسات التعليمية.

متاضر السديراوي

»التربية« بحاجة لشغل وظيفة مدير المعهد 
الدولي للتخطيط التربوي لدى »اليونسكو«

أعلن����ت وزارة التربية عن 
حاجتها لش����غل وظيفة مدير 
املعهد الدولي للتخطيط التربوي 
الوطنية للتربية  اللجنة  لدى 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
عل����ى ان تتوافر ف����ي املتقدم 

الشروط التالية:
1 � ش����هادة جامعية عالية 
واألفضل على مستوى الدكتوراه 

في املجاالت ذات الصلة.
2 � خبرة مهنية واسعة في 
املناصب القيادية العليا مبا في 

ذلك مهام كبيرة على املستويني 
االقليمي والصعيد الدولي.

3 � البرهنة على القدرة على 
التغيير على  توجيه عمليات 
مستوى اإلدارة داخل املؤسسات 
الوطني  النطاق  الكبيرة على 

أو الدولي.
4 � البرهنة على قدرته على 
قيادة وحتفيز فريق من كبار 
املديرين واملوظفني على جميع 
املس����تويات في بيئة متعددة 

الثقافات.

5 � البرهنة على القدرة على 
إجراء مفاوضات رفيعة املستوى 

على الصعيد الدولي.
6 � اتقان اللغتني االجنليزية 
والفرنسية ومعرفة لغة أخرى 

أمر مرغوب فيه.
العاملني  فعل���ى جم��ي���ع 
بال���وزارة م���ن الكوي�تي���ني 
الترش�����يح  والراغ�ب���ني في 
للوظيفة تقدمي طلباتهم على 

العنوان االلك��تروني التالي:
www.unesco.org/employment

حنان عبدالمعبود
استقبل وزير الصحة د.هالل 
الساير صباح أمس املستشار 
الدولي لبرنامج األمم املتحدة 
العاملي لاليدز د.شادي صالح، 
الوطن���ي د.هند  واملستش���ار 
الشومر، بحضور وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي والوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوس���ف النصف، حيث مت 
تس���ليم تقرير االيدز للكويت 
لبرنامج األمم املتحدة للوزير. 
اجلدير بالذكر أن هذا التقرير هو 
التقرير الوطني األول للكويت 
حسب املنهجية العاملية واإلطار 
الذي وضعت���ه األمم املتحدة 

ملكافحة االيدز.
من جانبها أكدت رئيس���ة 
اإلي���دز واإلحصاءات  مكت���ب 
واملستش���ار  واملعلوم���ات 
الوطني برنامج األمم املتحدة 
العاملي لإليدز د.هند الشومر، 
أن التص���دي ملرض اإليدز هو 
أحد األهداف التنموية لأللفية 
اجلدي���دة )MDGs( التي التزم 
قادة العالم العمل على حتقيقها، 
وكان هذا االلتزام أمام اجتماع 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
القادة مع بداية  على مستوى 
األلفية اجلديدة احلالية في عام 
2000، وهذه األهداف التنموية 
مت وضع مؤشرات ملتابعة مدى 
التقدم احمل���رز للوصول إليها 
وحتى يك���ون تقييم حتقيق 
هذه األهداف مبنهجية معيارية 
موحدة على مس���توى جميع 
 Monitoring &( العال���م دول 
Evaluation(. ام���ا فيما يتعلق 
بتحقيق الهدف التنموي املتعلق 
بالتصدي ملرض اإليدز والعدوى 
بڤيروسه فإن هناك مجموعة من 
املؤشرات مت وضعها من جانب 
برنام���ج األمم املتحدة العاملي 
لإليدز لتقييم اإلجنازات على 
الوطني بكل دولة  املس���توى 
وحتديد التحديات التي جتابه 
البرام���ج الوطني���ة والفجوة 
ب���ني األهداف وم���ا مت إجنازه 

انطالقا من حرص وزارة الصحة 
واهتمامه���ا مبكافح���ة مرض 
اإليدز قامت بوضع اإلجراءات 
والطرق الوقائية الالزمة حلماية 
املواطنني واملقيمني من مرض 
اإلي���دز وذلك بتش���كيل جلنة 
دائمة ملكافحة م���رض اإليدز 
وهي اللجنة الوطنية ملكافحة 
اإليدز منذ عام 1985 وقد أعيد 
تش���كيلها عامي 1993 و1996، 
التوصية بفحص  وقد مت���ت 
بعض فئات املجتمع للتأكد من 
خلوهم من ڤيروس اإليدز منذ 
ذلك الع���ام وحرصت الوزارة 
على س���المة الدم ومش��تقاته 
إذ ال يتم استيراد أي مكونات 
للدم من اخلارج اذ يتم االعتماد 
على الدم الذي يتم التبرع به 
محليا ويتم فحصه للتأكد من 
خلوه من ڤيروس اإليدز بجانب 
ڤيروسات أخرى قبل إعطائه 
ألي مريض محتاج لهذا الدم، 
األمر الذي ساهم في عدم نقل 
العدوى للمرضى الذين يعانون 

من أمراض الدم.
وقد حرصت وزارة الصحة 
على توفير العالج في مستشفى 
األمراض الس���ارية وحس���ب 
مواصف���ات منظم���ة الصحة 
العاملية ويخضع املريض لعدة 
اختبارات ملعرفة مرحلة املرض 
ومدى تدمير جهاز املناعة في 
اجلسم لتحديد متى يتم البدء 

في العالج.
وأعدت الوزارة كذلك جناحا 
خاص���ا ملتابع���ة ع���الج هذه 
احلاالت مجهزا بكافة األجهزة 
الطبية املطلوبة في مثل هذه 

احلاالت.
وأش���ارت ال���ى أن الكويت 
تشارك منظمة الصحة العاملية 
من حيث تنظيم انشطة خاصة 
العاملي  مبناس���بة يوم اإليدز 
والذي يوافق األول من ديسمبر 
من كل عام، كما تشارك الكويت 
جمي���ع احملاف���ل واملؤمترات 
الدولية املتعلقة مبرض اإليدز 
وقد مت توقيع املشاركة للكويت 

في صندوق دعم نشاطات اإليدز 
أقرته  واملالريا والدرن والذي 

منظمة األمم املتحدة مؤخرا.
واضافت أن الكويت حترص 
على مشاركة شقيقاتها من دول 
مجلس التعاون اخلليجية ومن 
خالل املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصح���ة لدول اخلليج 
العربية على تبادل املعلومات 
اخلاصة عن املستجدات عن هذا 
املرض ومن خالل االجتماعات 
التي يش���ارك فيها  الدولي���ة 
املسؤولون املختصون في هذه 

الدول.
ومن جهود اللجنة الوطنية 
ملكافحة اإلي���دز أنه مت تب��ني 
إدخال موض���وع اإليدز والوقاية 
الدراس���ية  املناه���ج  منه في 
لبعض املراحل الع��مرية الهامة 
وهو ما يطلق عليه تفاعل قطاع 
التعليم مع موض���وع اإليدز 
وهي مب���ادرة تتب��ناها حاليا 
اليونس�����كو ويوجد  منظمة 
تواص���ل ب���ني وزارة الصحة 
الكويتية  الوطني���ة  واللجنة 
للتربي���ة والعل���وم والثقافة 
)اليونس���كو( ملتابعة تطبيق 

هذه املبادرة الهامة.
كما انه يوجد تعاون مستمر 
بني وزارة الصحة ممثلة في مكتب 
اإليدز واإلحصاءات واملعلومات 
ومنظمة الصحة العاملية وعادة 
تشارك الكويت في االجتماعات 
اإلقليمي���ة للمنظمة ويتم من 
خاللها عرض برنامج الكويت 
في مكافحة اإليدز ويتم تبادل 
اخلبرات بني دول إقليم شرق 
املتوسط للمنظمة ومستشاري 

املنظمة.
ويوجد تعاون مع البرامج 
واملنظمات الدول���ية األخ��رى 
املت���حدة  مثل برنام���ج االمم 
اإلمنائي )UNDP( واليونسكو 
واألمم املتحدة واليونيس���يف 
ومركز التحك���م والوقاية من 
األم���راض )CDC( بأتالنت���ا � 
بجورجيا في الواليات املتحدة 

األميركية.

االستش���ارية عن املؤش���رات 
املتاحة والتي مت االتفاق عليها 
في االجتماع السابق الذي عقدته 
السابقة  الزيارة  أثناء  اللجنة 
للمستش���ار الدولي في الشهر 

املاضي من هذا العام.
وأشارت إلى أنه من املنتظر 
إجناز التقرير الوطني بصورته 
النهائية وفقا ملا مت االتفاق عليه 
اللجنة االستشارية  باجتماع 
وسيتم اعتماد التقرير الوطني 
من وزير الصحة والذي التزم 
أمام برنامج األمم املتحدة بتقدمي 
أمام املنظمة  الوطني  التقرير 
الزمني  املوع���د  الدولي���ة في 
احملدد. يذك���ر أن هذا التقرير 
يتم إعداده ألول مرة في الكويت 
وبهذه الصورة واملنهجية التي 
تعكس جهود مختلف اجلهات 
للتصدي للعدوى باإليدز على 

جميع األصعدة.
وعن انتش���ار مرض االيدز 
الش���ومر  بالكويت، أوضحت 
أنه بالرغم من أن مرض اإليدز 
محدود االنتش���ار في الكويت 
إال أن اجله���ود التي قامت بها 
ملموسة إذ انها من اوليات الدول 
التي أقرت مرسوما بقانون رقم 
62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من 
اإليدز مبا يكفل حماية املواطنني 
من العدوى بهذا املرض وحفظ 
حقوق وواجبات املصابني به 
وسرية التعامل معهم، وكذلك 
الكويت واضحة  فإن جه���ود 
في مكافحة مرض اإليدز إذ انه 

بالفعل.
إعداد  أن  وبينت د.الشومر 
التقرير الوطني تش���ترك فيه 
مختلف اجله���ات ذات العالقة 
للتصدي لإلي���دز، وقالت »مت 
تش���كيل جلن���ة استش���ارية 
للمس���اعدة في إعداد التقرير 
الوكي���ل املس���اعد  برئاس���ة 
العامة د.  لش���ؤون الصح���ة 
يوس���ف النصف. وقام وزير 
الصحة بتكليفها كرئيسة مكتب 
اإليدز واإلحصاءات واملعلومات 
مبهمة املستشار الوطني إلعداد 
التقرير، كما قام برنامج األمم 
املتحدة العاملي لإليدز باختيار 
د. ش���ادي صالح كمستش���ار 
دولي إلجناز التقرير املطلوب 
 ،UNGASS واملع���روف بتقرير
حيث سيتم عرضه في اجتماع 
خاص على هامش اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
بنيوي���ورك لع���رض تقارير 
الدول ع���ن إجنازاتها لتحقيق 
الهدف املتعلق بالتصدي لإليدز 
ضمن األهداف التنموية لأللفية 

اجلديدة.
وأوضحت د.الش���ومر أن 
اللجن���ة االستش���ارية عقدت 
اجتماعا أمس مع املستش���ار 
التقري���ر  لوض���ع  الدول���ي 
بصورته املبدئية وفقا لإلطار 
العام الذي حدده برنامج األمم 
املتح���دة العاملي لإليدز ووفقا 
للبيانات التي قدمتها اجلهات 
املختلفة املمثلة بعضوية اللجنة 

الساير تسلم التقرير الوطني األول للكويت حسب المنهجية العالمية وإطار األمم المتحدة لمكافحته

الشومر: التصدي لإليدز أحد أهداف األلفية الجديدة

الساير يفتتح »العصيمي التخصصي« 
في خيطان الثالثاء المقبل

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يفتتح 
وزير الصحة د.هالل الساير الثالثاء املقبل مركز مناحي صنهات العصيمي 
التخصصي الصحي في منطقة خيطان، والذي شيد بتبرع من ورثة املرحوم 
مناحي العصيمي )وليد وعبدالرحمن مناحي صنهات العصيمي( وبلغت 
تكلفت���ه مليوني دينار ويضم عيادات للممارس العام )رجال – نس���اء – 
أطفال(، عيادتني للرعيل األول )كبار السن(، عيادتني لألسنان ومحلقاتها،  
عيادة السكر،  قسما لرعاية األمومة،  قسما لرعاية الطفل السليم، عيادات 
تخصصية )جلدي���ة – عيون( صيدلية متكاملة ومتريض، باالضافة الى 
عيادة مخصصة للفحص الطبي ما قبل الزواج. ومن جانب آخر صرحت 
مصادر مطلعة بالوزارة بان الوزير سوف يترأس اول اجتماع ملجلس أمناء 

معهد دسمان البحاث وعالج السكر بعد اعادة تشكيل املجلس.

»الكويت لالختصاصات الطبية« 
أجرى امتحان عضوية »طب األسنان«

كونا: أجرى معهد الكويت لالختصاصات الطبية 
وكلية طب األس����نان امتحان اجلزء األول لشهادة 
عضوية كلية طب االسنان التابعة لكلية اجلراحني 
امللكية االيرلندية شارك فيه 127 من أطباء األسنان. 
وقال بيان صحاف����ي للمعهد أمس ان هذا االمتحان 
يعد امتحانا دوليا يعقد بنفس التوقيت في كثير من 
بلدان العالم منها ايرلندا ومالطا ولتوانيا وماليزيا 
والهند وسنغافورة ومن الدول العربية السعودية 

واالمارات وقطر ومصر.
من جانبه اش����اد ممثل الكلية امللكية االيرلندية 
البروفيسور روبن سولوفن بدور الكويت لدعمها برامج 
الدراسات العليا ممثلة في معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية مبديا إعجابه بحسن التنظيم وتوفير جميع 

االمكانات التي تضمن النجاح للبرنامج.
وأضاف ان التدريب العملي للبرنامج يتم بأحسن 
صورة وعلى مستوى عال من الكفاءة من خالل عيادات 
االس����نان التخصصية التابعة لوزارة الصحة التي 
حصلت على اعتراف الكلية امللكية ضمن قائمة املراكز 

املعترف بها دوليا ملا تقدمه من خدمات تخصصية 
متميزة.

وأشار س����ولوفن الى ان احلصول على شهادة 
عضوية الكلية امللكية يتطلب النجاح في امتحانني 
احدهما نظري واآلخر شفوي امام جلنة دولية مكونة 
من اربعة ممتحنني من الكلية امللكية وعلى مدار يوم 
كامل. بدوره قال امني عام معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية د.عبداللطيف البدر ان كلية طب األس����نان 
التابعة للمعهد لديها برنامجان للدراسات العليا في 
طب األسنان احدهما برنامج للحصول على شهادة 
عليا في مجال طب األسنان واآلخر يؤهل الناجحني 
احلصول على شهادة زمالة كلية اجلراحني امللكية 
االيرلندية في طب األسنان العام. وذكر البدر ان كلية 
طب األسنان هي إحدى الكليات التابعة للمعهد الذي 
يضم 13 كلية في مختلف التخصصات الرئيسية في 
مجاالت الطب املتعددة والتي يلتحق بها األطباء في 
برامج تخصصية للحصول على مؤهل عال لس����د 

احتياجات الكويت وتطوير خدماتها الصحية.

البنك  اط���ار رس���الة  في 
التجاري الكويتي الهادفة خلدمة 
املجتمع ودوره الفعال في دعم 
األنشطة االجتماعية التي تعود 
بالنفع املعنوي والثقافي ألبناء 
هذا الوطن، ق���ام »التجاري« 
بتق���دمي الدع���م ع���ن طريق 
مشاركته في أنشطة االسبوع 
اخلليجي املوحد األول لتعزيز 
الفم واألس���نان حتت  صحة 
شعار »صحتك في ابتسامتك« 
برعاية محافظ حولي الفريق 

عبداهلل الفارس.
وفي هذا الس���ياق، أشارت 
املدير التنفيذي � ادارة اإلعالن 
أماني   � العام���ة  والعالق���ات 
الورع الى ان »التجاري« يولي 
اهتماما ملش���اركته مبثل هذه 
املعارض الت���ي تهتم بجميع 
النواحي الصحية والتعليمية 
والرياضية التي تعود باخلير 
عل���ى مجتمعنا، وتعبيرا عن 
اهتمامه باملساهمات االنسانية 
التي ترتقي باملجتمع، وليعكس 
الدور احلض���اري للبنك، الى 
جانب التزامه بتقدمي خدمات 
مصرفية ذات درجة عالية من 
اجلودة والكف���اءة والفاعلية 

والصح���ة واللياق���ة من أهم 
ما تس���عى اليه جميع الفئات 
املجتمعية، كما يعد هذا حتقيقا 
لسياس���ة البنك وتأكيدا على 
رسالته االجتماعية التي ترمي 
املزيد من االهتمام  الى تقدمي 
والرعاية للقطاعات املختلفة، 
والتواصل مع املجتمع في جميع 

املجاالت.

لعمالئ���ه من خ���الل جناحه 
اخلاص، معتم���دا على تفهم 
احتياجاتهم املصرفية املتنوعة 
املالية  وتلبي���ة متطلباته���م 
املتطورة بكل سهولة ويسر.

ويح���رص البن���ك عل���ى 
املشاركة في هذا احلدث اميانا 
منه بأهمية الهدف الذي يرمي 
العالج  له املعرض وباعتبار 

محافظ حولي عبداهلل الفارس مع فريق »التجاري« املشارك باألسبوع

»الصحة« أنجزت 70%  من صيانة وإنشاء مبانيها
حنان عبدالمعبود

أكد الوكيل املس���اعد لشؤون اخلدمات العامة 
والصيانة م.سمير العصفور أن برنامج الصيانة 
والتأهيل الدوري ملباني وقطاعات وزارة الصحة 
مستمر ضمن خطة دورية مت وضعها سالفا كما أن 
نظام العمل يأتي بالتعاون مع املناطق الصحية حيث 
ترفع لنا الكتب حول القطاعات التي تتبعها وحتتاج 
إلى صيانة فضال عن عملنا في التأهيل للقطاعات 
اجلديدة بوزارة الصحة. وأش���ار م.العصفور في 
تصريح صحافي ال���ى ان وزارة الصحة أجنزت 
ما نس���بته 70% من عمليات الصيانة واإلنش���اء 
في مبانيه���ا، مؤكدا أن هناك تأخي���را في العمل 

في املستش���فيات يعود للمشاكل املالية والدورة 
املس���تندية لصرف املبالغ املالية ما تسببت في 
تأخير إجناز العمل من قبل املقاولني، كما أن برنامج 
العمل يختلف في القطاعات الصحية حيث حتتاج 
عملية صيانة املستشفيات إلى تنظيم وذلك بسبب 
وجود مرضى يخضعون للعالج في املستشفى، ما 
يحتم وضع خطة لنقل املرضى وتفريغ األماكن التي 
حتتاج لصيانة، مبينا أن العمل داخل املستشفى 
يعتبر طويل. وأشار م.العصفور إلى أننا سنعمل 
على متديد العمل في برنامج التأهيل من ثالث إلى 
أربع سنوات كما طلبنا رفع امليزانيات املتبقية إلى 

10% وفق الشروط املسموح بها في العقد.

البحوه لدراسة اآلثار السلبية 
للتوسع العمراني على الصحة

األنش���طة واالحتفاالت الصحية 
مبناسبة يوم الصحة العاملي أن 
إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع 
املجلس التنسيقي لتعزيز الصحة 
سيقوم بتنظيم االحتفاالت حيث 
سيتم البدء بها بعد غد األحد في 
منطقة الفروانية الصحية تتلوها 
منطقة حولي الصحية وبعدها 
تأتي منطقة اجله���راء الصحية 
وي���وم األربع���اء ف���ي منطقتي 
العاصمة واألحمدي، وستختتم 
األنشطة يوم اخلميس املقبل في 
مركز الطب اإلسالمي، مشيرة الى 
أن الصح���ة العاملية دعت العالم 
السلبية للتوسع  اآلثار  لدراسة 
العمراني واحلض���ري وبالتالي 
السكان  وضع سياسات حلماية 
من األمراض حيث ش���ددت على 
التعاون في احملافظة على البيئة 
من التوس���ع العمراني معتبرة 
أن املنظمة رك���زت على توجيه 
ال���واردات االقتصادية وزيادتها 

إلى حماية البيئة والبشر.

حنان عبدالمعبود
أعلن���ت مدي���ر إدارة تعزيز 
الصحة د.عبير البحوه أن منظمة 
العاملية اتخذت الشعار  الصحة 
الصحي »ألف مدينة ألف حياة« 
كشعار لتفعيل يوم الصحة العاملي 
في األقاليم العاملية ودعوة رسمية 
النشاطات الصحية في  لتفعيل 
دول العالم، مشيرة إلى أن املنظمة 
قدمت دعوة رس���مية للمحافظة 
على صحة اإلنس���ان واملدن من 
التي تنتج جراء  السلبية  اآلثار 
التوسع البش���ري والتمركز في 
املدن احلضارية واآلثار الصحية 
املرتبطة بها مثل البيئة والعنف 
واإلصابات واألم���راض املزمنة 
واألم���راض املعدي���ة وعوام���ل 
اخلطورة مثل أمراض الس���منة 
والتي تنتج عنه���ا مثل أمراض 
الس���كر والضغط، الفتة الى أن 
الدراس���ات أثبتت أن التوس���ع 
العمران���ي والبش���ري في أعداد 
السكان في املدن له آثار ومشاكل 
صحية وانعكاسات سلبية على 
صحة اإلنس���ان، مبينة أن أكثر 
من نصف املساحات في األرض 
يش���غلها الس���كان كما أن هناك 
دراسات تشير إلمكانية زيادة عدد 
السكان إلى الثلثني في عام 2030، 
مشيرة الى أنه تنتج عنها زيادة 
في ظاهرة الفقر وبالتالي تنتج 
عنها أمراض كثيرة منها األمراض 

املعدية واملشاكل األخرى.
وأضافت البحوه خالل مؤمتر 
صحافي عقدته ظه���ر أمس في 
قاعة املؤمت���رات بوزارة الصحة 
حول اإلعالن عن تنظيم عدد من 

تبلغ كلفته مليوني دينار

تحت شعار »صحتك في ابتسامتك«

»التجاري« يرعى األسبوع الخليجي الموحد 
لتعزيز صحة الفم واألسنان


