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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلتي البحر واملرزوق الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

فاطمة حمد الداود املرزوق
اأرملة املرحوم/ علي عبدالرحمن حممد البحر

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

تحت رعاية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية للتعريف بنظم ولوائح الحضور والغياب

أملت استفادة الطلبة في جميع المراحل التعليمية من المعلومات التي تحتويها للحفاظ على صحتهم

الدعيج بحث مع ممثلي »األشغال العامة« 
و»الزراعة« مشاريع واحتياجات »األحمدي«

الربط بين منهجية »التربية«
 وتطبيقاتها بالمناطق التعليمية

الوطيان: »الصحة« أرسلت منشورات ومطويات 
وكتبًا عن الصحة المدرسية إلى »التربية« لتوزيعها 

علي الدوسري وحوراء ليري خالل اللقاء

حتت رعاية مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ادارة الشؤون  وبحضور مدير 
االدارية باالنابة علي الدوسري 
ومراقبة املوارد البشرية حوراء 
ليري، عقد قسم االجازات والدوام 
في منطقة الفروانية التعليمية 
لقاء مفتوحا حول التعريف بنظم 
ولوائح االجازات وانواعها حتت 
عنوان »الربط بني منهجية وزارة 
التربي���ة وتطبيقاتها باملناطق 
التعليمية« على مسرح مدرسة 

سلمى بنت عميس.
وذكر مدير ادارة الش���ؤون 
االدارية علي الدوسري في كلمة 
له ف���ي بداية اللقاء على اهمية 
التعرف على الضوابط اخلاصة 
بالدوام املدرس���ي حيث البد ان 
يخص���ص املوظف وقت العمل 
الرسمي ألداء واجبات وظيفته 
حيث ان عليه االلتزام باحلضور 
واالنصراف في املواعيد الرسمية، 
موضحا ان االملام باملهام املطلوبة 
النظم واللوائح  منه ومعرفته 

لنشر ثقافة الوعي االداري عبر 
عقد مثل هذه اللقاءات الدورية 
لتعريف موظفي االقسام االدارية 

بطبيعة العمل املطلوبة.
اللوائ���ح  لي���ري  وبين���ت 
اخلاصة ب���وزارة التربية فيما 
يتعلق بالدوام املدرسي سواء 
في نظام احلضور واالنصراف 
او التأخير وما يترتب عليه من 
تطبيق لالئحة الغياب، موضحة 
ان منطقة الفروانية التعليمية 
من املناطق املتميزة والتي تسعى 
خاللها االدارة العامة الى تكريس 
مهام االلتزام بالعمل، مش���يدة 
بروح الفريق الواحد التي جتلت 
العامالت باالقس���ام  اداء  ف���ي 
البش���رية  املختلف���ة باملوارد 
واملتابعة املس���تمرة لكل جديد 
يتعلق بتطبيق النظم واللوائح 
اخلاصة بالدوام الرسمي، مثنية 
في الوقت ذاته على دعم مدير 
عام املنطقة الالمحدود في تسهيل 
مهام عمل قسم االجازات والدوام 

باملنطقة.

اخلاصة بالعمل من الضروريات. 
من جانبها اكدت مراقبة املوارد 
البشرية باإلنابة رئيسة قسم 
االجازات والدوام حوراء ليري 
ان معرفة نظم وانواع االجازات 
الدورية والنماذج املخصصة لكل 
اجازة من األم���ور املهمة حتى 
يطلع املوظف على كيفية اصدار 

االجازة املطلوبة، موضحة ان 
على االدارات املدرسية وباالخص 
املديرات املساعدات في املدارس 
دورا ف���ي تعريف العامالت في 
االقس���ام االدارية مباهية املهام 
والتعريف بأنواع االجازات وطرق 
اس���تخراجها، مبينة ان منطقة 
الفروانية تس���عى بكل طاقتها 

رحاب الوطيان

مسابقة فادية السعد العلمية ستنطلق
 في عامها الـ 11 تحت شعار »ابتكار«

حزب األمة يرفض السياسة الحكومية
 في قضايا سحب الجنسية

دانيا شومان
كشفت الشيخة فادية السعد عن ان املسابقة العلمية اخلاصة 
بالفتيات والتي حتمل اسم »مسابقة فادية السعد العلمية للفتيات« 
ستنطلق في دورتها احلادية عشرة هذا العام حتت شعار »ابتكار« 
وذلك بالتعاون مع وزارة التربية مبش���اركة طالبات الثانوية من 

الكويت ومن دول مجلس التعاون اخلليجي.
وثمنت الشيخة فادية دعم ورعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد للمسابقة العام املاضي في دورتها العاشرة 

التي شهدت للمرة األولى مشاركة خليجية.
جاءت تصريحات الشيخة فادية في حفل إعالن املسابقة الذي 
أقامته في قصر الش���عب مس���اء أول من ام���س بحضور عدد من 
سفراء دول مجلس التعاون اخلليجي وديبلوماسيني عن السفارات 
اخلليجية، كم���ا حضر من وزارة التربية مديرة إدارة األنش���طة 
املدرس���ية منى الفريح وموجه عام العلوم براك البراك الى جانب 

أعضاء اللجنة العلمية للمسابقة.
وخالل حديثها أش���ادت الشيخة فادية بتعاون وزيرة التربية 
د.موضي احلمود بعد أن أبرمت وزارة التربية مع املسابقة اتفاقية 
تعاون علمي يتم من خاللها مشاركة جميع مدارس البنات الثانوية 
بإش���راف مباش���ر من إدارة األنش���طة الطالبية والتوجيه العام 

للعلوم.
وعن املس���ابقة في دورتها السابقة قالت »املسابقة في دورتها 
العاشرة كانت ناجحة بكل املقاييس سواء من حيث حجم املشاركة 
الطالبي���ة أو النتائج أو حتى الرعاية التي تلقتها املس���ابقة، أما 
عن مس���ابقة العام احلالي فستش���هد تنظيم عدد من احملاضرات 
للطالبات املشاركات لتزويدهن مبهارات البحث العلمي وتطوير 

التفكير العلمي لديهن«.
واختتمت الشيخة فادية كلمتها التي ألقتها خالل احلفل بأنها 
ستعقد خالل األيام املقبلة مؤمترا صحافيا توضح فيه التطورات 

والتغييرات التي متت للمسابقة هذا العام..
يذكر ان مسابقة فادية السعد في دورتها العاشرة العام املاضي 
قد شهدت مشاركة طالبية خليجية للمرة األولى في دورتها ما منح 
املسابقة بعدا إقليميا مميزا متثل في مشاركة عدد من املدارس من 
الدول اخلليجية كما ش���هدت مش���اركة 12 مدرسة كويتية، وتعد 
املس���ابقة األولى من نوعها التي تركز على ابتكارات واختراعات 

الفتيات.
أعضاء اللجنة العلمية ل� »مسابقة فادية السعد العلمية ال� 11« 
د.جناة املطوع ود.سعاد الفريح ود.نوال العثمان ود.علي الكندري 

ود.عبداهلل املطوع وبدور الشبلي

أكد حزب األمة أن احلكومة تتبع سياس���ة عنصرية في قضايا 
سحب جنسيات عدد من املواطنني بقرار حكومي رقم 9/61 لسنة 
2010 مشددا رفضه لهذه املمارسات العنصرية وغير الدستورية 
دون اخضاعها للس���لطة القضائية واستمرار تفرد احلكومة منذ 
االس���تقالل بالبت في قضايا اجلنسية منحا وسحبا مع خطورة 
موضوع اجلنسية لتعلقه باملواطنة واالنتماء مما يعتبر مخالفة 
دستورية في سلب حق املواطنني املتضررين من اللجوء للقضاء 
في كافة القضايا مبا فيها قضايا اجلنسية. وتابع احلزب في بيان 
له ان املادة 166 نصت على ان حق التقاضي مكفول للناس ونصت 
املادة 34 على ان املتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارس���ة حق الدفاع ويحظر 
ايذاء املتهم جس���مانيا او معنويا كما ان هذه السياسة العنصرية 
للحكومة نهج خطير نحو التهجير القسري ملواطنني ولدوا على هذه 
األرض أبا عن جد األمر الذي مينحهم احلق الطبيعي في املواطنة 
وهو ما كفلته الشريعة االسالمية واملواثيق الدولية التي وقعتها 

الكويت مما يعني التزامها دستوريا وقانونيا وادبيا.
ودعا حزب االمة مجلس األمة الى حتمل مسؤولياته التشريعية 
والسياسية حلماية الش���عب الكويتي ومواطنيه والتصدي لهذه 
السياسة احلكومية ووقفها ومحاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
والعمل على إزالة كافة املخالفات الدستورية بشأن اجلنسية من 
خالل تعديل قانون اجلنسية بإلغاء حق السلطة التنفيذية ممثلة 
بوزير الداخلية في سحب اجلنسية وكذلك تعديل قانون احملكمة 
االدارية الذي من خالله مت حتصني قضايا اجلنس���ية من عرضها 
على القضاء، كما دعا منظمات حقوق االنس���ان احمللية والدولية 
الى العمل على وقف هذا التمييز العنصري ضد فئات محددة من 

الشعب الكويتي.

الشيخ د.إبراهيم الدعيج وم.عبدالعزيز الكليب خالل اللقاء

)كرم ذياب(الشيخة فادية السعد والسفير السعودي خالل املؤمتر

العجمي إللغاء بصمة الدوام لرجال 
المكافحة ومن أمضوا 20 عامًا

وفد أميركي يضع خارطة طريق لنقل 
مستشفى مبارك الكبير إلى كلية الطب

حنان عبدالمعبود
كش���فت مصادر صحية مطلعة عن زيارة وفد أميركي من جامعة 
كاليفورنيا وعلى خلفية الزيارة مت عقد اجتماع صباح امس بحضور 
الوكيل املساعد لش���ؤون اخلدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
والوكيل املس���اعد لش���ؤون اخلدمات الطبية األهلية د.راشد الرشود 
وعميد كلية الطب د.فؤاد العلي ود.جواد بهبهاني، وعميد كلية الصيدلة 
د.نوفوتني ومدير الشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي حيث سيقوم 
الوفد بعمل زيارة الى مستش���فى مبارك الكبير لدراسة االحتياجات 
اخلاصة باملستشفى من الناحية اخلدماتية والصحية واألكادميية كما 
مت خالل االجتماع التنسيق ووضع خارطة طريق لعملية نقل مستشفى 
مبارك الكبير الى كلية الطب. ومن جانب آخر، عقد وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي اجتماعا مع وفد من الس���فارة املصرية برئاسة 
القنصل العام للسفارة، وذلك بخصوص التنسيق بعدد من املواضيع 
الصحية، وحضر االجتماع الوكيل املس���اعد لش���ؤون الصحة العامة 
د.يوس���ف النصف ومدير ادارة الصحة العامة د.فاطمة الس���عيدي، 
وحسب املصادر فإن االجتماع تطرق لعدد من املواضيع الصحية. من 
جهة أخرى، كشفت مديرة ادارة الصحة العامة د.فاطمة السعيدي عن 
خطة توعوية مت وضعها ألمراض اجلهاز التنفسي قبيل دخول املوسم 
الشتوي احلالي، موضحة انه مت تعميمها على مراكز الرعاية األولية 

ومبينة انها تعتبر مهمة بحيث حتمي الناس من األمراض.

إدارة  طالب رئيس مجلس 
العامة  العاملني باإلدارة  نقابة 
العجمي وزير  لإلطفاء أحم���د 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بسرعة اتخاذ 
قراره بإلغاء نظام بصمة الدوام 
من على رجال اإلطفاء العاملني 
الذين  املكافحة، وكذلك  بقطاع 
أمض���وا أكثر م���ن 20 عاما في 
عملهم بجميع قطاعات اإلدارة 
العامة لإلطفاء. وذكر العجمي 
الروضان باملكاملة الهاتفية التي 
متت بينهما وطالب خاللها الوزير 
بتقدمي كتاب رسمي من النقابة 
مرفق به تقرير عن طبيعة عمل 
رجال اإلطفاء ومعوقات تطبيق 
نظام البصمة ومساوئها وقد مت 

تقدميه فعال بتاريخ 2010/6/3 
وم���ع ذلك لم يت���م اتخاذ قرار 

بشأنه حتى اآلن.

أحمد العجمي

حنان عبدالمعبود
أعلنت مديرة اإلدارة املركزية 
للرعاية الصحية األولية بوزارة 
الصحة د. رح���اب الوطيان أن 
وزارة الصحة قامت بطبع وارسال 
نسخ من املنشورات واملطويات 

والكتب اخلاصة بالصحة املدرسية 
والتي مت اصدارها من قبل اإلدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية 
بوزارة الصحة الى وزارة التربية 
لتوزيعها على املناطق التعليمية 
الست في الكويت، مشيرة الى ان 
املطبوعات حتتوي على نشرة 
توعوية عن اإلسعافات األولية 
تتضمن كيفية اسعاف املصاب 
في ح���االت النزي���ف والرعاف 
ونزي���ف األس���نان والتش���نج 
والغصة واالغماء وفقدان الوعي 
وضربة الشمس وطرق معرفة 
الكسور بالعظام والسقوط من 
أعلى واسعاف احلروق بدرجاتها 
الكيميائية والصعق  واحلروق 
الكهربائي باإلضافة الى ما يجب 
أن حتتويه حقيبة االس���عافات 
األولية. كما تتضمن بروش���ور 
خاصا بالتعليمات حلاالت الربو 
الش���عبي والصرع وتكسر الدم 
وحاالت مرض القلب، والسكري 
وام���راض الكل���ى والتعامل مع 
امراض اجلهاز احلركي وضعف 

النظر وضعف السمع.
واضافت الوطيان في تصريح 
صحافي لها أن املطويات حتتوي 
على بروشور يتحدث عن أضرار 
التدخني وآثاره على مختلف أجزاء 
الناجتة عنه  اجلسم واألمراض 
ومنها ضغط الدم، وسرطان الفم 
واملريء واملثان���ة والبنكرياس 
وسرطان الكلى وامراض القلب 
الدموي���ة واجللطة  واألوعي���ة 
الرئوي  الدماغي���ة واالنس���داد 
املزمن وسرطان الثدي، باإلضافة 
إلى س���رطان املعدة وس���رطان 

اجلسم.
وقال���ت الوطيان انه من بني 
البرشورات برشور يتحدث عن 
كيفية التعامل مع قلق االمتحان، 
التعري���ف باملدارس  وآخر عن 
املعززة للصح���ة، وايجابياتها 
الرئيسية للمدارس  والعناصر 
املعززة للصحة والتي تشتمل 
على ثمانية مكونات رئيس���ية 
لبرنام���ج الصح���ة املدرس���ية 
وهي: خدمات الصحة املدرسية 
والتربي���ة الصحي���ة والبيئة 

املدرس���ية الصحية واخلدمات 
الغذائية وتعزيز صحة العاملني 
في املدارس وخدمات اإلرش���اد 
االجتماعي والنفس���ي والتربية 
البدنية والترفيهية والعالقات 
مع األسرة واملجتمع. مبينة انه 
مت ارسال كتاب خدمات الصحة 
املدرسية املكون من مائة صفحة 
ويتحدث عن استراتيجية الصحة 
املدرس���ية حتت شعار »تعزيز 
صحة األجيال رسالتنا وبدعمكم 
نحقق غايتنا« وخدمات الصحة 
املدرس���ية الوقائية والعالجية 
والتوعية الصحية، باالضافة الى 
خطة التوعية الصحية باملدارس، 
ودور جلنة املقاصف في الرقابة 
على املقصف املدرسي والبيئة 

املدرسية.
واختتمت مؤكدة على أهمية 
التع���اون ب���ني وزارتي الصحة 
والتربي���ة في مج���ال الصحة 
املدرسية، ومشيدة بدعم وجهود 
كل من وزير الصحة د.هالل الساير 
ووزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود ووكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.ابراهيم 
ووكي���ل وزارة التربية متاضر 

السديراوي.
ومعربة عن أملها في أن يكون 
له���ذه املطبوعات م���ردود جيد 
على الطلبة واملعلمني باملدارس 
التي  واالستفادة من املعلومات 
حتتويها تلك املنشورات للحفاظ 
على صحة أبنائن���ا الطلبة في 

جميع املراحل التعليمية.

»المواشي«: وصول 73.3 ألف 
رأس غنم الجمعة

أعلنت شركة نقل وجتارة املواشي ان دفعة جديدة من االغنام 
االس���ترالية ستصل الى اجلمعة املقبل بعدد يبلغ نحو 73.3 الف 

رأس غنم.
وقال مساعد العضو املنتدب في الشركة فيصل البدر ان الدفعة 
من ضمن اجلدول املعد مسبقا حيث ستصل على سفينة الشركة 
مضيفا ان الدفعة تأتي التزاما من الشركة مبواصلة اجلهود لتوفير 

حاجة البالد من االغنام احلية واللحوم احلمراء.
واوض���ح ان الرحلة املقبلة تأتي بالتزامن مع موس���م احملرم 
وعاشوراء حيث يزداد الطلب على االغنام االسترالية في تلك الفترة 
مؤكدا ان الشركة تعمل على التواصل والشفافية لطمأنة املستهلك 
على توافر احتياجاته من املواشي واللحوم احلمراء طوال العام.

عبدالهادي العجمي
اجتمع محافظ األحمدي الش���يخ د.ابراهيم الدعيج بديوان عام 
احملافظة مع قياديي وممثلي وزارة األشغال وبلدية الكويت والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وذلك لبحث ومتابعة أهم 
اخلطط واملشاريع ومناقشة احتياجات ومتطلبات محافظة األحمدي 
من تلك املشاريع، في بداية االجتماع رحب الدعيج باملسؤولني وأعرب 
عن سعادته بلقاءات القيادات في الوزارات املعنية واملسؤولني حيث 
اكد على التواصل واالتصال املس���تمر بني اجلهات احلكومية وذلك 
لديناميكية وس���هولة الوصول الى أحسن احللول في خدمة بلدنا 
الكويت. ومن جانبه، شكر وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب احملافظ على متابعته احلثيثة واملستمرة وعلى جهوده الوافرة 
في متابعة املشاريع من اجل النهوض مبستقبل الكويت، وفي نهاية 
االجتماع أعرب الدعيج عن شكره للحاضرين وحثهم على ضرورة 
االسراع في العمل واالخالص في اجناز اخلطط التنموية بالكويت 
عامة ومحافظة األحمدي بصفة خاصة بكل ما يخدم املواطن واملقيم 

حتى نكون مبصاف الدول املتقدمة التي هي مرادنا وغايتنا.


