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أصدرت السفارة العراقية بيانا 
شكرت فيه صاحب السمو األمير 
على مبادرته اإلنس���انية بعالج 
الكويت،  العراقيني في  املصابني 
وفيما يلي نص البيان: بناء على 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد استقبل 
مستش���فيا اجله���راء والصباح 
10 مصاب���ني عراقي���ني نتيج���ة 
التفجي���ر اإلرهاب���ي الذي حدث 
ف���ي محافظة البص���رة بتاريخ 
7 اجلاري م���ع مرافقيهم، وكان 
على رأس املس���تقبلني في منفذ 
العبدلي احلدودي سفير العراق 
لدى الكويت السفير محمد حسني 
بح���ر العل���وم وكادر الس���فارة 
املناسبة تتقدم  العراقية، وبهذه 
الع���راق في  س���فارة جمهورية 
الكويت بجزيل ش���كرها وعظيم 
امتنانها إلى مقام صاحب السمو 
األمير على مبادرته اإلنس���انية 
الكرمية والتي حتمل كل معاني 

احملبة واألخوة واملواساة لشعب 
جمهورية العراق، وإلى األجهزة 
املختصة ف���ي وزارات اخلارجية 
والداخلية والصحة والتي قدمت 
كل التسهيالت املمكنة الستقبال 
اجلرحى واملرافقني، وهذا ما دأبت 
عليه الكوي���ت وجتلت مبواقفها 
العديدة جتاه بلدنا  اإلنس���انية 

اجلريح.
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أكد أن استقبالهم جاء بأمر من صاحب السمو لمساعدة المتضررين من انفجارات البصرة

15 محطة للرصد اإلشعاعي في جميع المناطق

الساير: سنستجيب لطلب  الجرحى العراقيين بإحضار ذويهم 

العصفور: الكويت مستعده لمواجهة
 أي خطر قد ينتج من  المفاعالت اإليرانية

حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة امس عن 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
الكويت ملواجهة املخاطر النووية 
وفقا لتوصيات وكالة الطاقة الذرية 
التي بها  لل����دول  للدول املجاورة 
مفاعالت نووية، وذلك على خلفية 
ايران بدء تش����غيل مفاعل  إعالن 
بوشهر، حيث يفصل اخلليج العربي 
بني حدود اجلمهورية اإلس����المية 
الكويت، وتبعد  اإليرانية وحدود 
منطق����ة ميناء بوش����هر ومنطقة 
األهواز - املزمع إنش����اء مفاعالت 
 )VVER1000( نووية بهما من نوع
� م����ا ب����ني 50 و300 كم عن حدود 

الكويت. وفي هذا اإلطار أقامت الوزارة مؤمترا صحافيا 
صباح أمس بديوان عام الوزارة شدد خالله الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات والصيانة م.سمير العصفور 
على أهمية التفريق بني تخصيب اليورانيوم واملفاعالت 
النووية، الفتا الى ان األخيرة هي التي يتم تشغيلها 
حاليا في إيران وهي عبارة عن مفاعالت سلمية إلنتاج 
الطاقة الكهربائية، وهي بالطبع ال تدخل ضمن اجلدل 
املثار بني املجتمع الدولي وإيران حول البرنامج النووي 
اإليراني، مطالبا املواطنني واملقيمني مبمارسة حياتهم 
الطبيعية بس����الم وعدم اخلوف والفزع من اقتراب 
حدود الكويت من املفاعالت النووية اإليرانية، حيث 
عملت الكويت بتوصيات وكالة الطاقة الذرية في اتخاذ 
االجراءات االحترازية الالزمة ملقابلة اي خطر قد ينتج 

عن التشغيل السلمي.
وأضاف العصفور: قامت إدارة 
وجلنة الوقاية من اإلشعاع بوزارة 
الصح����ة بوضع خط����ة الطوارئ 
للحوادث اإلش����عاعية والنووية 
بالتنس����يق م����ع اإلدارة العام����ة 
للدف����اع املدني ب����وزارة الداخلية 
كجهة مسؤولة عن خطة الطوارئ 
العامة للدولة لدمج خطة الطوارئ 
اإلشعاعية والنووية في منظومة 
الدفاع املدني في الدولة مع مساندة 
إدارة الوقاية من اإلش����عاع كجهة 
فنية، وهذه اخلطة وضعت وفق 
الدولية للطاقة  الوكال����ة  معايير 
الذرية بالنسبة للدول املجاورة ملفاعالت نووية في 
التشغيل العادي، وقامت اإلدارة كذلك بوضع مسودة 
إجراءات الطوارئ التي توضح مهام كل جهة من اجلهات 
املعنية في حاالت الطوارئ اإلش����عاعية واحلوادث 
النووية، وتعتمد هذه اإلجراءات على املعايير التي 
تعتمدها الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية لتصنيف 
حاالت الطوارئ اإلش����عاعية والنووية مثل ش����بكة 
الرصد اإلشعاعي واإلنذار املبكر، حيث مت تركيب شبكة 
للرصد اإلش����عاعي في الكويت تتكون من 15 محطة 
ثابتة موزعة على مختلف مناطق الكويت احلدودية 
والسكنية ومحطتني متنقلتني، وأيضا طلب أقراص 
يوديد البوتاسيوم حلماية الغدة الدرقية في حاالت 
الطوارئ اإلشعاعية حيث مت توفير 60 مليون جرعة 

من اليود غير املشع .

)سعود سالم(ومطمئنا على إحدى املصاباتوزير الصحة د.هالل الساير في حديث باسم مع أحد األطفال العراقيني

عبدالرحمن بن عقيل

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير أن حالة اجلرحى 
العراقيني الذين استقبلهم مستشفيان بالكويت أمس 
األول مستقرة، جاء ذلك في تصريح صحافي عقب 
تفقده اجلرحى العراقيني الثالثة في قسم اجلراحة 
مبستشفى الصباح، خالل جولة تفقدية صاحبه فيها 
وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي، ومدير منطقة 
الصباح د.عبداللطيف الس���هلي، ومدير املستشفى 
د.طارق اجلسار، ومدير ادارة العالقات العامة بالوزارة 

فيصل الدوسري، وعدد كبير من اإلعالميني.
وقال الساير: »ان استقبال اجلرحى العراقيني كان 
بأمر من صاحب السمو األمير بأن نساعد إخواننا الذين 
تضرروا من التفجيرات األخيرة في البصرة، حيث 
مت إحضارهم بسيارات اإلسعاف، وهنا مبستشفى 
الصباح توجد امرأتان وطفلة، مؤكدا أن حالة اجلميع 
مستقرة«. وبني الوزير أن املرأتني تشكوان من كسور 
في األرجل وحينما تس���تقر حالتهما ستنقالن إلى 
مستشفى الرازي، وأضاف ان الطفلة لديها شظايا 
في األمعاء الغليظة، كما أنها تعاني أيضا من كسور 
في أرجليهما، وحالتها مستقرة، وقد طلبت الطفلة 
إحضار والدتها وس���يتم تنفيذ مطلبها ألنها طفلة 

صغيرة حتتاج إلى تواجد والدتها إلى جوارها.

3 أطف���ال بينهم طفالن أخوان حضرا مع والدتهما، 
مصابان بحروق من الدرجة األولى والثانية، والطفل 
الثالث مصاب بش���ظية بالعم���ود الفقري من جهة 
الرقبة مما نتج عنه إصابته بالش���لل وسيتم نقله 
إلى قس���م العظام اخلاص بالعمود الفقري. وهناك 
ثالثة مرضى آخرين مصابني بكسور وحالتهم جميعا 

مستقرة«.
وأضاف: »ان بعض األطفال يحتاجون إلى أمهاتهم، 
وقد طلبوا ذلك، وقد أمرنا بإحضارهن في أس���رع 
وقت، ومريضة أخرى لديها طفل صغير أصيب في 
االنفجار، وطلبت إحضاره وسنحضره أيضا، ونحن 

سنؤدي واجبنا نحو إخواننا العراقيني«.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي انه ليس هن���اك أي دفعات أخرى من 
املصابني قادمة، وقال لم يتم إبالغنا إلى اآلن بقدوم 
جرحى آخرين، مضيفا أن استقبالنا للجرحى العراقيني 
هو احدى صفات أهل الكويت جسدها صاحب السمو 
بأمره بعالج اجلرحى في مستشفيات وزارة الصحة، 
واحلمد هلل اس���تقبلنا احلاالت وجار اآلن التعامل 
معها إكلينيكيا وطبيا وجراحيا، ونتمنى لهم الشفاء 
العاجل بإذن اهلل، كما أننا مستعدون الستقبال أعداد 

أخرى ان كانت هناك حاجة إلى ذلك.

ومن مستشفى الصباح مبنطقة الصباح الصحية 
انطلق الوزير الى مستشفى اجلهراء حيث توجه إلى 
األجنحة التي تضم املصابني وتفقد حاالتهم ومن ثم 
قال »لقد حضرت إلى منطقة اجلهراء لتفقد اجلرحى 
العراقيني، وهنا استقبل املستشفى 7 مرضى منهم 

بحسب قرار مجلس الوكالء بوزارة التربية

على الحمود مطالبة »التعليم العام« بوضع هذه المواعيد مع ترك الحرية للمدارس

»األنباء« تنشر ضوابط النقل والندب 
للمعلمين واإلداريين

عدم تحديد مواعيد بداية ونهاية االمتحانات العملية 
أدى النقطاع الطلبة عن الدراسة في مايو الماضي

مريم بندق
كشفت مصادر تربوية في تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« ان مجلس الوكالء اعتمد ضوابط وشروط 

التعيني والنقل والندب للمعلمني واالداريني.
وقالت املصادر ان املجلس قرر التالي:

أوال: أعضاء الهيئة التعليمية
أ � التعيني: يلتزم خريجو كلية التربية والتربية 
االساسية بالعمل في وزارة التربية وال متنح موافقة 

العمل لدى جهة اخرى اال في احلاالت التالية:
� خدمة 10 سنوات خلريج كلية التربية والتربية 

االساسية.
� خدمة سنتني لذوي املؤهالت غير التربوية.

� م���ن ال يرغب في العمل بوزارة التربية يعني 
في الوزارة ثم يقدم استقالته ويعطى استغناء بعد 

سنتني من االستقالة في وزارة التربية.
ب � تستثنى احلاالت التالية:

� احلاصل���ون على تقارير متدني���ة االداء وما 
تقتضيه مصلحة العمل.

� احلاصل���ون على توصية من املجلس الطبي 
العام تفيد بعدم اللياقة الصحية.

ثانيا: أ � خريجو التخصصات االخرى تنطبق 
عليهم االحكام العامة في الدولة )االداريون(:

� حظ���ر ندب او نقل حديثي التعيني من مراكز 

عملهم الى مراكز عمل اخ���رى داخل الوزارة قبل 
مضي 3 سنوات على تاريخ التعيني.

ب � يستثنى من ذلك اآلتية بياناتهم:
� شاغلو وظائف اخلدمة االجتماعية والنفسية 
واملكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية او ذات 

الطابع الهندسي.
� املوظف ال���ذي ينقل بناء عل���ى ما تقتضيه 

مصلحة العمل.
ثالثا: في كل االحوال يستثني من هذه الضوابط 
املنتدبون او املنقولون لشغل وظائف في كل من:

� جامعة الكويت.
� الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

� املعهدين العاليني للفنون املوسيقية واملسرحية 
بوزارة التعليم العالي.

� اكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية بوزارة 
الداخلية او كلية علي صباح العس���كرية بوزارة 

الدفاع.
� وكذلك يس���تثنى من ضوابط ش���روط النقل 
والندب ما جاء بديوان اخلدمة املدنية رقم 45537 
بتاريخ 2010/12/3، حيث يستثنى كل من الديوان 
االميري وديوان س���مو ولي العهد وديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء والديوان العام باحملافظات 

وجهاز االمن الوطني.

مريم بندق
كش���فت مصادر تربوية مسؤولة عن ان 
وزارة التربية تسببت بشكل مباشر في غياب 
الطلبة املبكر الذي حدث بشكل جماعي والفت 
قبي���ل االمتحانات النهائية للعام الدراس���ي 

.2010/2009
واوضحت املصادر ان عدم قيام قطاع التعليم 
العملية  العام بتحديد مواعي���د االختبارات 
واملواد خارج اجلدول لطلبة املراحل االبتدائي 
واملتوسط والثانوي ادى الى اجتهاد االدارات 
املدرس���ية بتحديد هذه املواعيد اعتبارا من 

منتصف مايو املقبل.
واوضحت املص���ادر ان انتهاء الطلبة من 
االمتحانات العملية وامل���واد خارج اجلدول 
يعني ايذانا لهم ببدء العطلة للبقاء في منازلهم 

للمراجعات املطلوبة لالختبارات النهائية.
وقالت: كانت يفترض على قطاع التعليم 
العام من منطلق وجود انظمة ولوائح تعليمية 
جديدة تتضمن امتحانات عملية او امتحانات 
مل���واد خارج اجلدول وامتحانات اخرى ملواد 
اساسية لنهاية العام الدراسي ان يحدد مواعيد 
هذه االمتحانات بشكل مسبق جلميع املدارس 
ولتكون اعتبارا من االسبوع االخير من شهر 
مايو او االس���بوع االول من يونيو اي يضع 
مواعيد في االسبوع الذي يسبق االختبارات 
االساسية مباشرة وذلك حلسن استغالل ايام 
الدراسة في تغطية املنهج واجراء املراجعات 

النهائية الضرورية للطلبة.
ولفتت املصادر الى ان الطلبة – في العادة 
– يلتزمون بالدوام املدرس���ي حتى انتهائهم 

من مواعيد االمتحانات العملية ومواد خارج 
اجلدول.

واهابت املصادر بالوزيرة احلمود الى اعطاء 
تعليم���ات الى قطاع التعلي���م العام لتحديد 
مواعيد بداية ونهاية االختبارات العملية ومواد 
خارج اجلدول على ان تترك احلرية للمدارس 
في حتديد مواعي���د امتحانات كل مادة على 
حدة خصوصا ان هذه االختبارات تنظم على 

مستوى كل مدرسة.
واختتمت املصادر بأن عدم حتديد مواعيد 
هذه االختبارات كان الس���بب الرئيسي الذي 
ادى الى غياب ش���به جماع���ي للطلبة خالل 
شهر مايو املاضي والذي حدث الول مرة في 
تاريخ الوزارة. وذكرت املصادر أن عدم تطبيق 
لوائح االمتحانات بشكل واضح ودقيق ادى 
ايضا الى قيام التوجيه الفني العام للتربية 
البدني���ة بنات بتطبي���ق تعديل جذري على 
وثيقة التعليم املتوسط دون الرجوع الى قطاع 
التعليم العام، وقد متثل التعديل في استحداث 
اختبارات مؤجلة ملادة التربية البدنية للفترة 
الرابعة للطالبات الالتي تغينب بعذر مقبول 
عن اختبارات الفترة الدراسية الرابعة مع ان 
الوثيقة تنص عل���ى ان هؤالء يخضعن الى 
اختبار الدور الثان���ي وادى ذلك الى احداث 
ربكة في امليدان التربوي نتج عنه ان بعض 
املناطق طبقت التعديل والبعض اآلخر التزم 
بنص الالئحة الى جان���ب ان قطاع التعليم 
العام اضطر الى الرضوخ لطلب اولياء امور 
البنني باجراء اختبار مؤجل الوالدهم اسوة 

بالبنات.

بن عقيل يترأس وفد »الخيرية«
 إلى باكستان اليوم

غادر وفد الهيئة اخليرية اإلس���المية العاملية مس���اء امس الى 
باكس���تان ملتابعة جهود االغاثة وحضور مؤمتر التنس���يق الذي 
دعت اليه منظمة املؤمتر االسالمي ويفتتحه رئيس وزراء باكستان 

اليوم االحد.
يضم الوفد كال من الشيخ عبدالرحمن بن عقيل من الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية ود.محمد الشرهان من صندوق اعانة املرضى 
وم.طالل العتيبي من الهيئة اخليرية وفريقا من املتطوعني الذين 
سليتحقون مبخيمات االغاثة التي تعمل منذ حدوث الفيضانات.

السفارة العراقية: مبادرة صاحب السمو تحمل 
معاني المحبة واألخوة تجاه الشعب العراقي

صالحيات إضافية لمكاتب العالج بالخارج
قرر وزير الصحة د.هالل الس���اير من���ح املكاتب الصحية في 
اخل���ارج املزيد من الصالحيات به���دف العمل على خدمة املرضى 
املتواجدين باخلارج، جاء ذلك خالل اجتماع عقده الوزير الساير 
مع مدير العالج باخلارج ومدير الش���ؤون القانونية ومدير ادارة 

احملاسبة، اضافة الى رؤساء املكاتب الصحية.

السفير محمد حسني بحر العلوم

شكوى من الحر الشديد
ش��كا املرافقون للمرضى وكذلك املمرضات من 
سوء حالة املكيفات مبستشفى الصباح، مما يتسبب 
بشعورهم باحلر الشديد، وعلق مدير منطقة الصباح 
الصحية د.عبداللطيف السهلي على ذلك، بقوله »ان 
املكيفات املوجودة حاليا تعمل بنظام قدمي، منذ عام 
1960، واألجنح��ة جميعها في ط��ور التجديد على 

التوالي«.

أسماء الجرحى بمستشفى الجهراء
حسن عبدالقادر، جناة صادق، وليد عبدالوهاب، 

وعبداهلل عبدالوهاب، عزيز لطيف، مها كاظم.

م.سمير العصفور


