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العبدالهادي أشاد بالقيادات والكوادر الطبية في االرتقاء والنهوض بالخدمات الصحية

وكالء الصحة: إخالء سكن العاملين بعقود محلية
خالل 3 شهور وتحديد األهداف لمتابعة الخطة الصحية

قال���ت وزارة الصحة ام���س ان اجتماع 
مجل���س الوكالء برئاس���ة وكي���ل الوزارة 
د.ابراهيم العبدالهادي بحث موضوع سكن 
الفنيني والهيئة التمريضية من ذوي العقود 
احمللية. يذكر ان وزارة الصحة توفر السكن 
التمريضية  الهيئة  ف���ي  للفنيني والعاملني 
فقط للمعينني بعقود خارجية وسيتم اعطاء 
فرصة ال تتجاوز الثالثة اشهر الخالء السكن 

من العاملني بعقود محلية.
واكد العبدالهادي في تصريح ل� »كونا« 
حرص الوزارة على اهمية اتباع االس���لوب 
العلمي للتخطيط ووضع االس���تراتيجيات 
وحتديد الرؤى واالهداف قصيرة وطويلة املدى 

ملتابعة اخلطط الصحية للسنوات املقبلة.

وشدد على اهمية االستمرار في تطوير 
املرافق  املقدم���ة بجميع  اخلدمات الصحية 
الصحية مؤكدا حرص القيادة السياس���ية 
على االس���تمرار نحو تق���دمي خدمة افضل 
للمرضى واالهتمام بهم. واشاد العبدالهادي 
بالقيادات والكوادر الطبية والتي يعتمد عليها 
في االرتق���اء والنهوض باخلدمات الصحية 
وتطويرها م���ن خالل متابعته���م للخطط 

املستقبلية واملسؤوليات املنوطة بهم.
إلى ذلك صرح مدير منطقة حولي الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهود بأن التوعية الصحية هي 
أحد فروع املعرفة والبرامج املهمة ضمن خطة 
الوزارة لالرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية 
الكاملة لوطننا وان منظمة الصحة العاملية 

ووزارة الصحة واالطباء يحذرون من خطورة 
تفشي ظاهرة التدخني وخاصة الشيشة بشكل 
متزايد بني الشباب والفتيات. وأفاد د.الفرهود 
بأن اثار التدخني على العقل والنفس حقيقة 
واقعة ملموسة ال  يقبل فيها نقاش وال معنى 
فيها للجدل، وأن كل اآلراء املطروحة تؤكد أن 
ظاهرة انتشار التدخني قد حتولت بشكل أو 
بآخر الى عرض مرضي وبواعثه فراغ الدور 
والوقت معا وان انتشار التدخني والشيشة 
بصفة خاصة بني النساء املدخنات يعرض 
املرأة لالصابة بنفس االمراض التي تتعرض 
لها الفئات األخرى من حيث القابلية لإلصابة 
بأمراض القلب وتصلب الشرايني والسكتة 

الدماغية واألمراض السرطانية.

اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي قرارا 
بش���أن اس���تحداث مراكز للخدمة املتنقلة للمسنني في ادارة رعاية 

املسنني.
وذكر بيان صحافي للوزارة ان القرار يقضي باس���تحداث ثالثة 
اقس���ام للخدمة املتنقلة للمس���نني في محافظات حولي والفروانية 

واالحمدي.
واضاف البي���ان ان القرار نص على العمل به اعتبارا من تاريخ 
صدوره، وعلى جه���ات االختصاص تنفيذ كل ما يخص ويلغى كل 

ما من شأنه ان يخالف هذا القرار.
من جهة ثانية، علمت »األنباء« ان الوزير العفاس���ي أصدر قرارا 
ينظم مبوجب���ه العمل في أوقات احلر الش���ديد وذلك بدءا من أول 
يونيو وحتى نهاية أغس���ط���س على ان يحظ���ر العمل خالل هذه 
الفترة م���ن الواح���دة ظه���را حت���ى الرابع���ة عص��را في األماكن 

املكشوف����ة.
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األنصاري: مطلوب آلية واضحة للخصخصة
تضمن الشفافية وتكافؤ فرص المستثمرين

أشاد د.بدر االنصاري بإقرار 
قانون اخلصخصة، ألنه ضرورة 
حتمية للكويت إذا كانت تتطلع 
إلى أن تكون مركزا عامليا، مضيفا: 
التح���دي حالي���ا للحكومة  ان 
ه���و كيفية تنفي���ذ القانون من 
خالل الس���ير على آلية واضحة 
القطاعات بشفافية  لتخصيص 

تامة.
الى ان  ولفت د.األنص���اري 
مخاوف معارضي اخلصخصة 
حاليا تتركز على الفرص الوظيفية 
للكويتي���ني، وامكاني���ة حصر 
املشاريع املطروحة للتخصيص 
في يد فئة معينة من املستثمرين، 
مبينا ان القانون شدد على حفظ 
حق املوظ���ف الكويتي، ووضع 
الوسائل القانونية في هذا الشأن 
التي متكن متخذ القرار من عدم 
اإلخ���الل فيها نس���بيا. غير أن 
د.األنصاري لم يالحظ جوانب 
عملي���ة واضحة لدى احلكومة، 
تعطي إحساس���ا للمراقب بأنها 
تقود التخصيص نحو ما يزيد 
خزينة الدولة، ويرتقي باخلدمة 
ويفرض مبدأ تكافؤ الفرص أمام 

اجلميع بال محاباة.
ودعا إلى حتديد مهمات املجلس 
األعلى للتخصي���ص بوضوح 
م���ن دون تداخ���ل صالحياته، 

مركز تقويم وتعليم 
الطفل يؤهل دفعة 

جديدة من المعلمين
قام مركز تقومي وتعليم الطفل 
بتأهيل دفعة جديدة من املعلمني 
التابعني لوزارة التربية على كيفية 
التعامل مع اطفال صعوبات التعلم 
في صفوف امل���دارس احلكومية 
من خالل دورة بدعم من مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
وقالت مساعد املدير التنفيذي 
في املرك���ز عبير الش���رهان في 
تصري���ح ل� »كون���ا«، ان جميع 
املتدربني حصلوا على تدريب مكثف 
في الدورات التعريفية بصعوبات 
التعلم على مدى اسبوعني، حيث 
تناولت الدورة مفهوم صعوبات 

التعلم وأنواعها.
ان  الش���رهان  واضاف���ت 
احملاضرات تغطي ما يحتاج اليه 
املعلم،  املتدرب حسب تخصص 
حيث خضع 54 معلما ملعلومات 
متخصصة عن العس���ر القرائي 
وعسر احلساب والعالج التربوي 
والتشخيص النفسي وخطة العمل 

الفردية.

العمل  وصلت رئيسة مركز 
التطوعي الشيخة أمثال االحمد 
الى باريس للمشاركة في منتدى 
العم���ل التطوعي ف���ي الكويت 
وفرنس���ا الى جانب مش���اركة 
العديد من الشخصيات الكويتية 

والفرنسية.
ووصل رئيس جمعية الهالل 
االحمر الكويتي برجس البرجس 
ووزير االعالم االس���بق د.أنس 
الرشيد ووكيل الشؤون احمللية 
في ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء د.نايف الركيبي وعضو 
الكويتية  جمعية الصحافي���ني 
س���امي النصف واملستشار في 
االمان���ة العام���ة لالوقاف خالد 
املنتدى  البشارة للمشاركة في 
الذي تستمر أعماله ملدة يومني.

وعقدت ف���ي اليوم االول من 
الذي يقام حتت رعاية  املنتدى 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حلقة نقاشية 
لتبادل اخلبرات في مجال العمل 
التطوعي بحيث يعرض اجلانبان 
الكويتي والفرنسي خبراتهما في 
مجال العمل التطوعي والعقبات 

وتكون اجله���ات احلكومية في 
خدمت���ه، وليس معيق���ا لعمله 
عبر البيروقراطية املس���تفحلة 
وال���دورة املس���تندية الطويلة 
مبينا ان عضوية املجلس يجب 
ان تبتعد عن الطريقة احلكومية 
املعتادة، فهذا مجلس تقع على 
النه���وض بالبلد،  عاتقه مهمة 
وليس من املصلحة إطالقا اختيار 
شخصيات غير متخصصة ليس 
لديها اإلبداع الفني االقتصادي، وال 
متلك رؤية آلفاق االستراتيجيات 
االستثمارية، وإذا لم نفعل ذلك 
فإن عملية التخصيص في الكويت 
ستصاب في مبقتل، وتنقلب رأسا 
على عقب، لتصبح بوابة التأزمي 

السياسي احلقيقي في البالد، ال 
سمح اهلل.

ورأى د.األنصاري أن من املهم 
اشراك ديوان احملاسبة وجلنة 
املناقصات في مجلس التخصيص، 
لتكون رقابتهما سريعة وآنية، 
وتختصر كثي���را من اخلطوات 
الالحقة، ب���ل وتعطي مزيدا من 
الش���فافية على القط���اع املراد 
تخصيصه، الفتا الى ان املزايدة 
املطروحة أمام املستثمرين من اجل 
خصخصة قطاع حكومي، يعلن 
عنها بشكل جيد، ونتائجها كذلك 
مقرونة باألسباب واملبررات، لئال 

ندع فرصة للطعن والتشكيك.
وطالب د.األنصاري باستحداث 
دائرة خاصة في احملاكم، تتولى 

النظر في القضايا املثارة حول 
التخصيص وتصدر  عملي���ات 
أحكام���ا مس���تعجلة ال حتتمل 
التأخير، مشيرا الى ان هذه الساحة 
القضائي���ة هي مظل���ة حقيقية 
واساس���ية إلضف���اء االطمئنان 
على عملي���ات اخلصخصة في 

الكويت.
القطاعات  وأكد اهمية طرح 
احلكومية اخلاسرة اوال، او تلك 
التي يعاني القطاع احلكومي من 
ضعف في إدارتها، ألن البدء في 
الرابح مثار  القطاع  خصخصة 
للشك والغمز واللمز، السيما ان 
الهدف احلقيقي من القانون هو 
االرتقاء باخلدمات، وضخ اموال 

اضافية الى خزينة الدولة.

دانيا شومان
يرعى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد احلفل 
اخلتامي وتك���رمي الفائزين في مس���ابقة ميكانيكا 
الس���يارات واالنظمة املرورية الثامنة عشرة 2010 
التي ينظمها الن���ادي العلمي بالتعاون مع وزارتي 
التربية والداخلية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ومشاركة احتاد مالك السيارات، والتي شارك 
فيها 42 مدرسة ثانوية للبنات مثلتها 168 طالبة و58 
مدرسة ثانوية بنني مثلها 232 طالبا مبجموع كلي 400 
طالب وطالبة، وذلك مساء اليوم على مسرح النادي 
العلم���ي. وأعرب امني عام النادي م.احمد املنفوحي 
عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية الفتا الى ان 
رعاية وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد للمسابقة 
من مقومات جناحها واستمراريتها حيث ان اقتران 

املسابقة برعايته يوفر لها حظوظا اكبر من النجاح الى جانب التعاون 
القائم بني النادي واجلهات املشاركة.

ونوه املنفوحي مبا شهدته املسابقة هذا العام من قوة املنافسة بني 
مدارس الطالبات املشاركات من جهة ومدارس الطالب من جهة اخرى، 
واالعداد الكبيرة املتزايدة هذا العام التي تشهدها املسابقة من مختلف 
املناطق التعليمية في الكويت، الفتا الى انها املرة السادسة على التوالي 
التي تعتمد فيها اللجنة املنظمة احلاسب اآللي لتحديد النقاط والوقت 

والنتيجة النهائية دون تدخل بشري.
واكد ان من اهم اهداف املسابقة »زيادة الوعي املروري لدى ابنائنا 
الطالب والطالبات وهم في طريقهم الس���تخدام السيارات مع بلوغهم 
الس���ن القانونية التي تس���مح لهم بالقيادة والتفاعل مع املجتمع من 
خ���الل االلتحاق باجلامعة وكلياتها املختلف���ة واملعاهد التطبيقية او 
العمل في مؤسسات الدولة املختلفة، مؤكدا ان الهدف من املسابقة هو 
التوعية املرورية واحترام الطريق والتزام القواعد املرورية، اضافة الى 
تثقيف الطلبة والطالبات ومساعدتهم على التعرف على اعطال السيارة 

ومحاولة العمل على اصالحها اذا ما حدث ذلك على الطريق. 
واضاف يأتي حرص املسؤولني بالنادي العلمي على تنظيم املسابقة 
على مدى ثمانية عش���ر عاما لنش���ر الوعي املروري والفني بقائدي 

املركبة وهم من فئة الطالب والطالبات مبدارس وزارة 
التربية املقبلني على نيل رخصة القيادة واستخدامهم 
للسيارات، الى جانب دور وزارة التربية في تشجيع 
الطلبة والطالبات على املشاركة في املسابقة بصفة 
سنوية. واشار املنفوحي الى النجاحات التي حققتها 
املسابقة في دوراتها السابقة وجعل من اسمها عنوانا 
للنجاح وتصاعد اعداد الطلبة املشاركني فيها، الفتا 
الى ان اللجنة العليا للمسابقة حترص على تقدمي 

اجلديد كل عام. 
واوضح ان زيادة اعداد املدارس املش���اركة عاما 
بعد عام »دليل جناح« للمسابقة واهميتها الكبرى 
البنائن���ا الطالب والطالبات، م���ا يدفعنا الى تقدمي 
االفض���ل وتنويع احملاور فيه���ا الفادتهم في كل ما 

يتعلق بقوانني املرور احمللية والدولية.
واشار الى ان محور تبديل اطارات السيارات الذي مت ادخاله للمرة 
االولى في املسابقة هذا العام كان له اكبر االثر في كسر حاجز اخلوف 
لدى الطالبات من هذا العطل الذي يعتبر من االعطال الصعبة بالنسبة 

لهن اثناء قيادتهن السيارة.
واضاف ان احملور االول للمس���ابقة خصص للكشف عن االعطال 
مبشاركة 350 طالبا من 50 مدرسة، الفتا الى ان املسابقة التي سبقتها 
زيارات ميدانية من الطالب املشاركني الى ورش النادي العلمي وحضور 
اللقاء التنويري، تعد من املراحل املهمة في املس���ابقة حيث تبني مدى 
قدرة املشارك على كشف االعطال واصالحها باتقان شديد وسريع في 
نفس الوقت لتحقيق زمن قياس���ي مع اتباع شروط األمن والسالمة، 
الى جانب جناح املشرفني من خالل خبراتهم في اختيار الفريق القادر 
على احراز املراكز املتقدمة، مؤكدا على اهمية هذا احملور واعتباره من 
اهم احملاور التي ترتكز عليها املسابقة ككل اضافة الى محور التوعية 
املرورية وغيرها من احملاور. واضاف ان املسابقة اشتملت ايضا على 
جانب توعوي معد من قبل وزارات الداخلية والصحة والتربية، وكذلك 
االستعانة ببعض االطباء النفسيني من وزارة الصحة، خاصة ان السن 
التي نتعامل معها قريبة من سن احلصول على رخصة القيادة، ومن 

املهم جدا ان نبدأ بارشادهم وتوعيتهم من مخاطر الطريق.

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية 
بدر املطر عن تنظي����م اجلمعية بالتعاون مع جتمع 
كويت رايدرز استعراضا للدراجات النارية في مهارات 
قيادتها للمحترفني دون أي أذى لقائدي السيارات أو 

تخط للسرعة املفروضة.
ولفت املطر الى ان اجلمعية وبالتعاون مع جتمع 
كويت رايدرز ستنظم قبل االستعراض ندوة تعريفية 
للسالمة املرورية املتعلقة بالدراجات النارية في الساعة 
السابعة مساء غد اخلميس مبقر اجلمعية بالشويخ 
الشمالي، على ان يبدأ االستعراض في متام التاسعة 
مساء بعد حفل عشاء على شرف املشاركني. ولفت الى 
ان االستعراض سيبدأ من مقر جمعية السالمة املرورية 
حتى ملتقى الشعب البحري ويشارك فيه 100 دراجة 

نارية والعديد من الشباب الكويتي الذين سيعرضون 
فنون ومهارات تلك الدراجات. وطالب املطر اجلهات 
احلكومية بتقدمي كل أنواع الدعم لتجمع كويت رايدرز 
ألنه جتمع يهتم باحملافظة على الس����المة املرورية 
والبيئة والنظام العام، حيث ان التجمع يتشدد كثيرا 
مع أي عضو ال يلت����زم بالضوابط القانونية لقيادة 
الدراجات النارية، بل حتى قد يتخذ قرارا بفصله من 
التجم����ع � اذا لزم األمر ذلك. وأوضح املطر في ختام 
تصريحاته ان هذا االس����تعراض والندوة التعريفية 
مبخاطر الدراجات النارية والسالمة املرورية بها تأتي 
في سياق الدور املهم الذي تلعبه اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية في نشر التوعية املرورية في املجتمع 

باستخدام كل الوسائل املمكنة في ذلك.

م.احمد املنفوحي

بدر املطر

العفاسي يستحدث 3 أقسام للخدمة المتنقلة 
للمسنين في حولي والفروانية واألحمدي

البرجس والرشيد والركيبي والنصف والبشارة يحضرون المنتدى

أمثال األحمد في باريس للمشاركة
في منتدى العمل التطوعي بالكويت وفرنسا

التي واجهتهم���ا. كما مت افتتاح 
معرض للص���ور يعكس العمل 
التطوعي في الكويت واجنازاته، 
حيث تشارك فيه جهات مختلفة 

من الكويت وفرنسا.
وستقام في اليوم الثاني من 
املنت���دى حلقة نقاش���ية اخرى 
ترك���ز على دور االعالم في دعم 
العمل التطوعي وأهمية االعالم 
في دعم هذا العمل، تشارك فيها 
ش���خصيات متخصصة في هذا 

املجال سواء من اجلانب الكويتي 
الفرنس���ي لعرض جتربتها  أو 
وخبراتها وأنشطتها. ومن املقرر 
ان يختت���م املنتدى بإقامة حفل 
يستمع فيه املشاركون الى كلمة 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، كما سيتم 
عرض موجز ملا متت مناقشته 
خالل أنشطة املنتدى فيما تعتزم 
سفارة الكويت لدى فرنسا تكرمي 

الشخصيات املشاركة.


