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ديوان الخدمة مستمر في تنظيم البرامج التدريبية
في إطار سياسته لرفع التنمية البشرية بالوزارات

العبدالهادي: فتح عيادات نفسية
في المرافق الصحية خالل الفترة المقبلة

الموسى: خبيرة عالمية ستّطلع
على »التعقيم« في منشآت »الصحة«

»التربية« تنظم »نعمة اهلل على الكويت«
خالل االحتفاالت الوطنية على مسرح بيان

 تستعد وزارة التربية لتقدمي االوبريت الوطني 
»نعمة اهلل على الكويت« على مسرح قصر بيان في 
26 فبراير املقبل وذلك ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي 
لالستقالل ومرور20 عاما على التحرير وخمس سنوات 

على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
وقالت املوجهة العام للتربية البدنية بنات وعضو 
 جلنة االحتفاالت ب����وزارة التربية منى احلش����اش
ل� »كونا« أمس ان االستعدادات والتحضيرات إلقامة 
االوبريت مستمرة بشكل مكثف ومبشاركة 1300 طالب 

وطالبة من املراحل التعليمية كافة.
وأضافت احلش����اش ان الوزارة حريصة على ان 

تكون جميع االس����تعدادات متميزة ومكتملة السيما 
انها تتزامن مع ثالث مناس����بات عزيزة على قلوبنا 
جميعا، فضال عن ان صاحب السمو األمير سيتفضل 
ويحضر االوبربت مبشاركة ضيوفه املدعوين من قادة 
ورؤساء الدول الش����قيقة والصديقة. وأوضحت ان 
االوبريت يتضمن جزأين أولهما شكر الكويت باسم 
صاحب السمو األمير لكل الدول الشقيقة والصديقة 
التي شاركت في حترير البالد بينما يتضمن اجلزء 
الثاني تقدمي لوحات استعراضية من التراث الشعبي 
واملوروث احلضاري الكويتي، فضال عن لوحات غنائية 

من الفن الشعبي الكويتي األصيل.

حنان عبد المعبود
صرح نائب مدير مستشفى 
د.جاس���م النفس���ي   الط���ب 
العب���د الهادي بأن املستش���فى 
يشهد خالل العام احلالي تطورات 
جدي���دة في برامج���ه العالجية 
والتوعوية، مشيرا الى أن الفترة 
املقبلة سيتم التركيز فيها على 
تعزيز العالج النفسي في برنامج 
الرعاية الصحية األولية، ومبينا 
أن وزارة الصحة تتجه إلى فتح 
عيادات نفسية في عدد من املرافق 
الصحية، وقال »إن هذا التوجه 
يأت���ي ضمن اخلط���ة التنموية 

لوزارة الصحة وتطويرا خلدماتها الصحية«.
ونف���ى العبدالهادي في تصريح صحافي له ما 
أثير حول وجود حاالت هروب من قبل النزالء في 
مستشفى الطب النفسي، مؤكدا عدم تسجيل حالة 

هروب واحدة في الطب النفسي، 
في مقابل وجود عدد من احلاالت 
املتفرقة في مركز اإلدمان، والتي 
يتم تسجيلها فور حدوثها، مشيرا 
إلى ان وجود إحصائية خاصة 

بهذا الصدد.
وأش���ار العبدالهادي إلى أن 
مستش���فى الطب النفسي يقوم 
بش���كل دوري بطل���ب تعزيز 
الطبي���ة والتمريضية  لكوادره 
واإلدارية بهدف تعزيز اخلدمة 
الصحية املقدم���ة للمرضى في 
املستشفى، وذلك بالتنسيق مع 
وزارة الصحة، كاشفا عن افتتاح 
جناح جديد لألطفال يضم جتهيزات طبية متطورة 
ومتكاملة مع الكادر الطبي والتمريضي، ومبينا أن 
إدارة املستشفى تقوم بالتنسيق مع األقسام الطبية 

املختلفة لطلب األجهزة واملعدات.

حنان عبدالمعبود
كش���فت مدي���رة إدارة من���ع 
العدوى ورئيسة رابطة مكافحة 
العدوى د.هيفاء املوسى عن إقامة 
ورشة عمل حتت عنوان »أحدث 
املستجدات في الوقاية من العدوى« 
وذلك على مدار يومني، تبدأ من 11 
إلى 13 اجلاري في فندق موڤنبيك 
البدع مش���يرة إلى أن مثل هذه 
الورش تأتي متاشيا مع توجهات 
الوزارة التنموية والتطويرية في 
مرافقها الصحية فضال عن اهتمام 
وزير الصحة بتوفير الوس���ائل 
املتاحة لتطوير وحتسني اخلدمات 

الصحية املقدمة ألفراد املجتمع.
وقالت املوسى في تصريح صحافي ان خبير منظمة 
الصحة العاملي���ة ورئيس االحتاد العاملي األوروبي 
للتعقيم د.روبرت سبنسر من اململكة املتحدة سيقوم 
بزيارة لقسم التعقيم املركزي وبعض املستشفيات 
لالطالع على طرق ووسائل التطهير والتعقيم املتبعة 
في وزارة الصحة فضال عن السياسات املتبعة في 
التعقيم ومكافحة العدوى، خاصة ان الكويت معتمدة 
من منظم���ة الصحة العاملية كمرك���ز للتدريب في 

هذا املجال كما أن وزارة الصحة 
املعايي���ر واملقايي���س  تعتم���د 
 )ISO-EN( األوروبية والعاملية
في السياسات واملواصفات الفنية 
لألجهزة واملواد املس���تخدمة في 

التطهير والتعقيم.
وأش���ارت ال���ى أن إدارة منع 
الع���دوى تس���تضيف وبصورة 
دورية خبراء عامليني متخصصني 
في مجال التعقيم ومنع العدوى، 
خاص���ة ان هن���اك الكثي���ر من 
التحدي���ات املس���تجدة في هذا 
املجال نتيجة لالستمرار في ظهور 
س���الالت جديدة من الڤيروسات 
والبكتيريا املقاومة للمضادات احليوية ووس���ائل 
التطهي���ر والتعقيم، األمر ال���ذي يؤدي إلى تطوير 
وحتسني اخلدمات املقدمة في هذا املجال، مبينة أن 
تواجد اخلبير بشكل أكبر عن طريق تنظيم ورش 
العم���ل في وقت مزامن لزيارته ل���ه فائدة عظيمة، 
حيث ستناقش هذه الورش العديد من املوضوعات 
العلمية احلديث���ة في مجال منع العدوى والتعقيم 
كما سيشارك فيها أطباء متخصصون محليون من 

كلية الطب وإدارة منع العدوى.

عقد وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي 
لقاء أمس مع مدير إدارة التدريب والتطوير بوزارة 
الكهرباء واملاء عواطف الشاهني بحضور املهندسني 
املتدربني من وزارة الكهرباء واملاء )قطاع املياه( مت 
فيه استعراض اإلجراءات والنتائج التي حتققت من 
تنفيذ البرنامج التدريبي الذي اجري ملدة اسبوعني، 
خالل الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر املاضي ملهندسي 
وزارة الكهرباء واملاء في طوكيو بناء على مذكرة 
التفاهم التي وقعت خالل الصيف املاضي بني الكويت 
ممثلة في ديوان اخلدمة املدنية وبني املركز الياباني 
للتعاون الدولي وتبني خالل هذا االجتماع ان هذا 
البرنامج التدريبي كان ناجحا، وقد أدى الى تنمية 
مهارات املهندسني الذين تلقوا التدريب األمر الذي 
يس���اهم في رفع الكفاءة اإلنتاجية لهم واالرتقاء 

مبستواهم العلمي والعملي.

وقد أشاد املهندسون املشاركون في البرنامج 
التدريبي بجهود ديوان اخلدمة املدنية في تنظيم 
مثل هذا البرنامج وعلى حسن التنظيم واملتابعة 

من قبل الديوان.
جتدر اإلش���ارة الى ان هذا الوفد كان املجموعة 
الثالثة التي يتم ارسالها للتدريب في اليابان، حيث 
سبقتها مجموعة من وزارة األشغال العامة وكذلك 
مجموعة أخرى م���ن وزارة الكهرباء واملاء )قطاع 
القوى العاملة( هذا وسيستمر الديوان في ارسال 
مجموعات أخرى من بعض الوزارات الفنية سعيا 
نحو تطبيق سياسة التنمية البشرية التي تأتي 
ضمن خطة الدولة في االرتقاء مبستوى العاملني 
احلكومي���ني، خاصة الفنيني منهم وذلك من خالل 
االطالع على أحدث األنظمة والتكنولوجيا املطبقة 

في الدول املتقدمة.

الرومي استقبل وفد مهندسي قطاع المياه بوزارة الكهرباء

نفى ما ذكر عن هروب نزالء من »الطب النفسي«

ورشة »أحدث المستجدات في الوقاية« 11 الجاري

محمد الرومي وعواطف الشاهني مع املهندسني املتدربني من وزارة الكهرباء

الشيخة لطيفة الفهد وصاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة آل خليفة توقعان مذكرة التفاهم 

د.جاسم العبدالهادي

د.هيفاء املوسى

الفهد: تفاهم »المرأة« بين الكويت والبحرين
منطلق لتعاون أوسع لخدمة شعبي البلدين

القاهرة: أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة

33 روضة في األحمدي نظمت »يا درة الخليج«

القاهرة أ.ش.أ: أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة املصرية عائشة 
عبدالهادي استقرار أوضاع العمالة املصرية في الكويت الشقيقة.

جاء ذلك في التقرير التي تلقته عائشة عبدالهادي امس من املكتب 
العمالي بالكويت والذي يؤكد على استقرار اوضاع العمالة املصرية، 
وانه خالل األشهر الثالثة االخيرة مت توفير 16078 فرصة عمل جديدة 
للعمالة املصرية موزعة على مهن األطباء واملهندس���ني واملدرسني 
واحملاسبني بنسبة 28% وموظفي األمن بنسبة 8% والعمالة العادية 
بنس���بة 20% والفنيني بنسبة 26% واالداريني والسكرتارية بنسبة 

11% وعمال البناء بنسبة %7.
وصرحت الوزيرة بأن املكتب العمالي في الكويت التابع للوزارة 
متكن خالل الفترة ذاتها من حل اكثر من 665 شكوى للعمالة املصرية 
واستطاع املكتب استخالص مستحقات وأجور للعمال بلغت ما يقرب 

من 200 ألف جنيه مصري.

وأضافت الوزي���رة ان العمالة املصري���ة بالكويت تعمل بكفاءة 
واقتدار وتس���اهم بش���كل فعال في النهضة التنموية الشاملة التي 
تش���هدها الكويت وهي مساهمة تسعدني كثيرا ويسعدني مشاركة 
العمالة املصرية فيها.. وان اجلالية املصرية بالكويت تلقى كل الرعاية 

واالهتمام من املسؤولني الكويتيني فلهم كل الشكر والتقدير.
وفي الس���ياق ذاته أصدرت الوزيرة تعليمات مش���ددة جلميع 
املستش���ارين العماليني مبكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة.. 
مبتابع���ة أوضاع العمال���ة املصرية كل في نط���اق عمله اجلغرافي 
وموافاتها بتقارير دورية حول املشاكل التي تعترضهم وتقدمي جميع 
التسهيالت الالزمة إلنهاء تلك املشاكل، وان بقاء أي مستشار عمالي 
في موقعه مرهون مبدى مقدرته على حل مش���اكل العمالة املصرية 
في البلد املكلف بها ومدى مقدرته ايضا على توفير فرص عمل الئقة 

تسهم في ايجاد فرص عمل للشباب.

الى جميع دول العالم.
م���ن جهتها قالت رئيس���ة 
اللجنة القانونية بلجنة شؤون 
املرأة املستشارة هدى الشايجي 
في تصريح خاص لوكالة األنباء 
الكويتية )كون���ا( ان »مذكرة 
التفاهم التي مت التوقيع عليها 
ستجس���د أواصر التعاون بني 
البلدي���ن الش���قيقني اذ ان هذا 
التعاون ليس وليد الساعة وامنا 
هو موجود في جميع املجاالت 
بفضل السياسية الرشيدة لقيادة 

البلدين«.
ال���ى أن »املذكرة  ولفت���ت 
تتضمن ع���ددا من احملاور من 
بينه���ا التعاون ف���ي املجاالت 
التي تعن���ى بالنهوض باملرأة 
وتنميتها سواء املرأة الكويتية 
أو البحرينية أو املرأة اخلليجية 

بشكل عام«.
املذكرة حتتوي  أن  وذكرت 
على مجاالت للتعاون في املجال 
االجتماعي والثقافي والصحي 
واالقتص���ادي كم���ا س���يكون 
هناك تبادل في جميع الوثائق 
التش���ريعية والقانوني���ة بني 
البلدين والنظر في أي قصور 

قد يكون موجودا.
وأضافت: »كما سيكون هناك 
تبادل للخبرات والتجارب بني 
البلدين عن طريق اقامة العديد 
الن���دوات واملؤمترات كما  من 
سيشكل هناك فريق عمل مشترك 
ملتابعة تنفيذ بنود االتفاقية«.

جلاللة امللك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة ودور املجلس في تلبية 
احتياجات املرأة من خالل ما يقدمه 
من برامج ومش���اريع تهدف الى 
تعزيز مركزها لتكون شريكا جديرا 

في بناء الدولة ومنوها.
كما اش����ادت ب����دور منظمة 
امل����رأة العربي����ة ف����ي تعزي����ز 
مجاالت التعاون العربي املشترك 
والتنسيق بني اآلليات الوطنية 
املعنية بشؤون املرأة في الدول 
العربية األعضاء. وأشارت الى ما 
توفره املنظمة وجهزتها التنفيذية 
من برامج وأنش����طة ودراسات 
مس����حية تعنى بأوضاع املرأة 
العربية مؤكدة ضرورة ايضاح 
الصورة احلقيقية للمرأة العربية 
الناجحة والطموحة وايصالها 

السمو امللكي األميرة سبيكة بنت 
ابراهي���م آل خليفة قرينة جاللة 
البحرين رئيس���ة  ملك مملك���ة 
املجلس األعلى للمرأة التي قامت 
بالتوقيع على االتفاقية من اجلانب 
البحرين���ي باجلهود التي تبذلها 
جلنة ش���ؤون املرأة في الكويت 
في املساهمة برفع مستوى الوعي 
الثقافي للمرأة الكويتية بش���كل 
خاص واملرأة العربية بشكل عام 

في جميع املجاالت.
واشادت مبا تتميز به العالقات 
البحرينية � الكويتية من وشائج 
التعاون رسمتها القيادة احلكيمة 
في البلدين الشقيقني مستعرضة 
سموها اختصاصات وآليات عمل 
املجلس األعلى للمرأة باعتباره 
احدى ثمار املش���روع االصالحي 

املستمر والتنسيق الدائم وتبادل 
اخلبرات والتجارب واألفكار من 
أجل النهوض باملرأة في البلدين 
القيام  الش���قيقني ومتكينها من 
بدورها املأمول في خدمة وتنمية 
املجتمع«. وأعربت الشيخة لطيفة 
ع���ن تقديرها للدعم الكبير الذي 
الس���مو األمير  يقدم���ه صاحب 
واحلكومة الكويتية الرشيدة للمرأة 
مبا ساهم في حصولها على مكاسب 
غير مس���بوقة خالل الس���نوات 
اخلمس املاضي���ة حيث حصلت 
السياس���ية كاملة  على حقوقها 
ارفع املناصب وشغلت  وتقلدت 
احلقائب الوزارية املهمة ودخلت 
البرملان نائبة تقوم بدورها الرقابي 

والتشريعي بكفاءة عالية.
م���ن جهتها أش���ادت صاحبة 

� كونا: أكدت الشيخة  املنامة 
لطيفة الفهد رئيسة جلنة شؤون 
املرأة ان ما حققته املرأة اخلليجية 
من مكاسب واجنازات يلقي عليها 
مزي���دا من املس���ؤوليات واملهام 
واألهداف الت���ي يجب القيام بها 

نحو مجتمعاتها.
وقالت الشيخة لطيفة خالل 
توقيعه���ا مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجال املرأة بني حكومة الكويت 
واملجلس األعلى للمرأة في مملكة 
البحرين أمس ان »املرأة في مختلف 
املجتمعات اخلليجية حققت خالل 
السنوات املاضية جناحات ملموسة 
وأثبتت مكانته���ا وقدرتها على 
التفاعل مع قضايا مجتمعاتها«.

ودع���ت ال���ى اس���تثمار هذه 
النجاح���ات لتحقي���ق املزيد من 
االجنازات التي تهدف الى خدمة 

الوطن.
 وأكدت ان التوقيع على مذكرة 
التفاهم يعتبر نبراسا يتم االنطالق 
منه نحو تعاون أوس���ع وتكامل 
أكبر ال تقتصر ثماره على مملكة 
البحرين والكويت فقط بل يشمل 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية والدول العربية كافة.
وقالت: »نتطلع ألن تكون مذكرة 
التفاهم بداية ملرحلة جديدة من 
العمل املشترك بني جلنة شؤون 
املرأة بالكويت واملجلس األعلى 
للمرأة مبملكة البحرين الشقيقة 
مبا يجسد روح األسرة اخلليجية 
الواحدة ويكرس دعائم التشاور 

خالل حفل توقيعه أمس مع قرينة العاهل البحريني بالمنامة

المكتب العمالي يحل 665 شكوى ألبناء الجالية

عائشة عبدالهادي

جانب من الكرنفال

زراعة النباتات على هامش الكرنفال

تكرمي الشيخة نوال احلمود

نظمت مراقبة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية في منطقة االحمدي التعليمية 
كرنفاال وطنيا لرياض االطفال حتت شعار 
»يا درة اخلليج.. أنا في ظلك سعيد« في 
روضة الصريف حتت رعاية وحضور 

الشيخة نوال احلمود.
وقالت مراقبة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية في منطقة االحمدي التعليمية 
بيبي رمضان في كلمة لها خالل احلفل 
الذي يأتي ضمن املوس����م الثقافي ال� 17 
ملراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية ان 
هذا الكرنفال نظم مبشاركة 33 روضة من 

رياض منطقة االحمدي التعليمية.
واضافت ان الهدف من اقامة الكرنفال 
هو »غرس روح ال����والء واملواطنة في 
نف����وس ابنائنا الطلبة وخاصة مرحلة 
رياض االطفال كونها متثل بداية لغرس 

القيم في نفوسهم«.
من جانبها قالت الباحثة االجتماعية 
اس����راء البخيت في كلمته����ا ان مراقبة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية حترص 
عل����ى اقامة ه����ذا الكرنفال س����نويا ملا 
يحققه من اه����داف تربوية واجتماعية 
وترفيهي����ة تدور جميعه����ا حول اثراء 
العالقات االجتماعية بني اطفال الرياض 

لزيادة تفاعلهم وزيادة خبراتهم وامناء 
شخصياتهم وجعل الروضة بيئة جاذبة 
ومحببة له����م. وتخللت احلفل لوحات 
مسرحية استعراضية وغنائية الى جانب 
عدد من الفقرات الوطنية والش����عرية 
ومسابقات ثقافية وترفيهية كما اعدت 
املدرسة معرضا لبيت السدو شمل االواني 
املنزلي����ة القدمية وآخر ح����ول القهوة 

الشعبية القدمية.
من جهته قال منسق العالقات العامة 
واالعالم في جلنة ازالة التعديات على 
امالك الدولة التي شاركت في الكرنفال 
العقيد ظافر الصايغ في تصريح صحافي 
عقب احلفل ان اللجنة سعت للمشاركة 
الروضة  بتنظي����م برنامج لتخضي����ر 
مبش����اركة االطفال تخللته مس����ابقات 
وانش����طة حتث الطلبة على احملافظة 
على البيئة واملمتلكات العامة وجعلها 

خضراء جميلة.
واضاف الصايغ ان هذه املش����اركة 
تساهم في تأصيل القيم التربوية ونشر 
الثقافة البيئية ل����دى االطفال مبينا ان 
مسؤولية احملافظة على املمتلكات تكون 
على عاتق املثلث التربوي الذي يتكون 

من ولي االمر والطالب واملدرس.


