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ليلى الراشد

المضحي: ترقية 31 موظفًا وموظفة باالختيار في »البيئة«الراشد: يوم مفصلي في تاريخ البرلمان إلنصاف الكويتيات
اصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي ق����رارا بترقية 31 موظفا باالختيار في 
الهيئة من والى مختلف الدرجات، وزعت ادارة 
العالقات العامة اس����ماءهم، وه����م على النحو 

التالي:
الى الدرجة )أ(: أحمد خليفة املوسى.

الى الدرجة )ب(: امي����ان خليفة مقيضيب، 
صبيحة حميد كمال وثنيان سهيل الزنكي.

الى الدرجة األولى: نبيل عبدالعزيز اجلسار، 
رجاء شفيق ش����غري، اميان ابراهيم الكندري 

ومها فالح غريب.
الى الدرجة الثانية: بشاير حسن العوض.

الى الدرجة الثالثة: ندى عبداهلل العبدالهادي، 
مرمي داود احلمدان، مهدي حسني فيروز، صبيحة 
ابوالهيل حسني، نعيمة مصطفى الكندري، فاطمة 
عبدالعزيز القالف، فاطمة حس����ن طاهر، اميان 
فيصل عبداهلل، هنادي محمد الفارس����ي، ظبية 
حمزة خليفة، حصة فهد البحوة، احمد حسني 
دشتي، عالية علي املطيري، سارة نهار املطيري، 

اسماء عبداهلل فرج ونوف متعب اخلرينج.
الى الدرجة الرابعة: احمد عبدالكرمي الريس، 
شيماء محمد هاشم، فاطمة عبدالعزيز املسبحي، 
احمد عبدالهادي الصايغ، شهد هزاع ابا اخليل 

ومرجان هوشنك افتادة.

حثت احملامية ليلى الراشد النواب على اقرار احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمواطنة الكويتية في جلسة اليوم 

الثالثاء، ووضع حد للظلم الذي تعاني منه.
وقالت: ان جلس����ة اليوم هي جلسة مفصلية في 
تاريخ البرمل����ان الكويتي فيما يتعلق بحقوق املرأة، 
وسيسجل التاريخ هذا االجناز لصالح مجلس 2009 
اذا استطاع تشريع واقرار هذا القانون الذي ال تقتصر 
ايجابياته على اس����تفادة املواطنة الكويتية وافراد 
اسرتها، وحتقيق العدالة بني افراد املجتمع التي فرضها 
ديننا االسالمي احلنيف، بل انه سيحقق سمعة طيبة 
وحضارية في احملافل الدولية لصالح الكويت، التي 

ال نشك البتة في حرص جميع النواب عليها.

ومتنت احملامية الراشد أال تكون بعض اخلالفات 
البس����يطة التي حدث����ت بني النواب اثناء مناقش����ة 
االقتراحات والتوصيات في جلنة شؤون املرأة خالل 
اليومني املاضيني والتي نقلتها لنا وسائل االعالم سببا 
في عرقلة املصادقة النهائية على هذا القانون في هذه 
اجللسة التاريخية، وذلك في املداولتني االولى والثانية، 
واحالته للحكومة للتنفيذ، وطي هذا امللف الكبير الذي 

يهم اكثر من نصف املجتمع الكويتي.
وناشدت احلكومة التعاون مع البرملان في جلسة 
اليوم لالنتهاء من اقرار هذه احلقوق املشروعة لنساء 
الكويت اللواتي يخدمن بلدهن باقتدار ومتيز في جميع 

امليادين العلمية واالجتماعية واالدارية.

»معلمي سر تميزي« حملة مهمة ونوعية

الجالهمة: »أمانة األوقاف« كانت وستبقى 
من الداعمين لمشروع »غراس«

العام  األم����ني  ق����ال نائ����ب 
الوقفي����ة باألمانة  للمص����ارف 
العامة لألوقاف محمد اجلالهمة 
إن احلملة اجلديدة ملشروع غراس 
حتت شعار »معلمي سر متيزي« 
حمل����ة توعوية نوعية وفريدة 
حيث انها حملة واحدة بأهداف 
متعددة تندرج جميعها في إطار 
تعزيز القيم ونشر األخالق، مؤكدا 
التوعوي  الوطني  ان املشروع 
للوقاية من املخدرات »غراس« 
كان ومازال سباقا في هذه األمور 
من حيث حسن اختيار املواضيع 
وحسن التعامل معها وتناولها من 

جميع جوانبها. وأوضح اجلالهمة ان األمانة العامة لألوقاف تدعم كل 
النشاطات التربوية والتعليمية املمكنة بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
التربية واملناطق التعليمية املنتشرة في الكويت ألن الهدف واحد في 
تنش����ئة جيل واعد متفهم لقضاياه ومدرك ملا يدور حوله في العالم 
خاصة أن التأثيرات اخلارجية أصبحت تش����كل خطورة كبيرة على 
الش����باب نتيجة للتقدم التقني في مجال االتصاالت وتالشي احلدود 
الثقافية أو تداخلها بشكل مشوش يستدعي العمل على فرز الصالح 
من الطالح للمحافظة على نظافة املجتمع وسالمة أفراده من الناحية 
الفكرية بشكل أساسي. كما بني اجلالهمة ان الصندوق الوقفي للتنمية 
العلمية واالجتماعية يقوم مبساع حثيثة لغرس مكارم األخالق ليؤكد 
من جديد على أهمية الربط بني نش����ر األخ����الق وبني مقاومة اآلفات 
املجتمعي����ة املعيقة لعملية التنمية بجمي����ع جوانبها، مؤكدا ان هذه 
احلملة املش����تركة بني الصندوق ومش����روع »غراس« هي تأكيد على 
أهمية الشراكة بجميع صورها بني مؤسسات املجتمع من أجل تعزيز 
منظومة القيم ونشر الفكر التوعوي السليم وهي عملية مستمرة ال 
تعتمد على حملة واحدة بل سلس����لة من احلمالت املستمرة.  وأشار 
اجلالهمة إلى أنه دائما هناك سمة شراكة بني األمانة العامة لألوقاف 
وبني غراس حيث تدعم األمانة كل مشروعات غراس إلميانها بالدور 
ال����ذي يقوم به غراس في املجتمع، س����ائلة املولى عز وجل أن يوفق 

ويسدد عمل القائمني على مشروع غراس.

محمد اجلالهمة

د.صالح املضحي

مستشفى رويال حياة احتفى برائدات التمريض في الكويت

في خطوة غير مسبوقة نظم مستشفى 
رويال حياة احتفالية مبناسبة يوم التمريض 
العاملي حتت عنوان »لنؤرخ التمريض في 
الكويت«، وشمل احلفل حضور نائب مدير 
ادارة التراخيص الصحية د.محمد البرازي 
والعديد من رائدات التمريض في الكويت 
وقي���ادات التمريض في القطاع احلكومي 
واخلاص والقائم���ني على كليات ومعاهد 

التمريض في الكويت.
وضمن برنامج احلفل كانت كلمة مديرة 
ادارة التمريض في الكويت عواطف القطان 
والتي كانت عن حتديات مهنة التمريض 

في القرن الواحد والعشرين.
ثم ألقت د.فاطمة الكندري كلمة عن دور 
التمريض في قيادة برامج اجلودة النوعية، 
ث���م ألقت خولة اليعقوب كلمة عن تطور 

تعليم التمريض في الكويت.
وفي لفتة جميلة ألقت مرمي الرقم كلمة 
عن تاريخ التمريض في الكويت بصفتها 
اول ممرضة كويتية متارس املهنة وعرضت 
من خاللها الكثير م���ن الصور والوثائق 
التاريخية كما عرض املستش���فى ڤيديو 
وثائقيا ملقابلة م���ع ثاني ممرضة قدمت 
للكويت في عام 1948 وهي فاطمة العريس 
حتدثت فيه عن بداية التمريض في الكويت 
ثم ألقت دميا سليمان مديرة التمريض في 
مستشفى رويال حياة كلمة بهذه املناسبة 
حيث شرحت دور املمرضة في القرن الواحد 
والعش���رين في تقدمي العناية السريرية 
للمريض مع تثقيف املريض واشراكه في 
مراحل الع���الج املختلفة من خالل برامج 
مكثف���ة العداد املريض وتهيئته نفس���يا 

وبدنيا وفي ختام احلفل قدمت ادارة ومالك 
التذكارية  الدروع والشهادات  املستشفى 
للمحتفى بهم، وقد دع���م احلفل من قبل 

شركة ابوت.
هذا ويضم مستشفى رويال حياة اكثر 
من 200 ممرضة في جميع االقسام، يحمل 
بعض منهن ش���هادات املاجستير في علم 
التمريض وعلوم الرعاية الصحية باالضافة 
لشهادات تخصصية في مجاالت التمريض 
املختلفة، يشرف املستش���فى على اقامة 
دورات اجبارية تدريبية للطاقم التمريضي 
سنويا وتتم مشاركة البعض فيها في اوروبا 
ملواكبة احدث التطورات في مجال التمريض 
ويتميز املستشفى بتوفير ممرضات يحملن 
الشهادات العليا في الرعاية احلثيثة للقلب 

واالطفال واخلدج.

متابعة حلفل التكرمي

لقطة جماعية لرائدات التمريض


