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حنان عبدالمعبود
أصدر وكي����ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي حزمة من 
القرارات، أحدها يقضي بتشكيل 
جلنة مؤقتة لبحث املركز القانوني 
ملشروع مركز السدرة، وهو املركز 
النفس����ي  الدعم  اخلاص بتقدمي 
ملرضى السرطان من النساء في 
مركز حسني مكي اجلمعة، برئاسة 
مدير مركز حسني مكي اجلمعة 
للجراحات التخصصية وعضوية 
كل من رئي����س وحدة الثدي في 
املركز د.شفيقة العوضي، ود.رسل 
بورسلي، ود.ألطاف العيسى، على 

أن تختص اللجنة بدراس����ة جدوى ملشروع مركز 
الس����درة وحتديد املهام املناطة به، وحتديد الوضع 
القانوني للمركز وعما إذا كانت أوراق الش����ؤون قد 
اس����تكملت من عدمه كذلك حتدي����د طبيعة العالقة 
القانونية بين����ه وبني الوزارة باإلضافة إلى حتديد 
مدي����ر إدارة املركز املزمع إنش����اؤه وحتديد عالقته 
مبركز حسني مكي اجلمعة. وفي قرار آخر أمر بضم 
كل من فني ميكانيكي للغازات الطبيعية محروس 

عبداحلليم وفن����ي مدني محمد 
مجيد إلى عضوية جلنة متابعة 
التأهيل  تنفيذ أعمال مش����روع 
والتوسعات واملشاريع اجلديدة 
في مستشفى ابن سينا كما رفع 
اسم د.مي اجلالل من جلنة اإلعالن 
عن التمي����ز اإلعالمي في املجال 
الصحي، كم����ا كلف العبدالهادي 
الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري 
باإلضافة إلى عمله القيام مبهام 
وكيل مساعد لشؤون التخطيط 
الفالح من  حلني عودة د.ولي����د 
إجازته، كما أصدر تعميما على 
القطاعات الصحية من إدارات ومراكز صحية، بناء 
على قرار ديوان اخلدم����ة املدنية بأن تعطل وزارة 
الصحة أعمالها يوم غد اخلميس مبناس����بة املولد 
النبوي الش����ريف، كذلك أصدر تعميما آخر أكد فيه 
على عطل����ة وزارة الصحة وتوقف أعمالها من يوم 
اجلمعة املوافق 25 وحتى 28 فبراير اجلاري مبناسبة 
األعياد الوطنية، على أن تبدأ العمل الرس����مي في 

اليوم األول من مارس القادم.

حنان عبدالمعبود
ادارة طب  كش���ف مدي���ر 
االسنان بوزارة الصحة د.صقر 
احلمي���دة عن اجت���اه وزارة 
الصحة وادارة طب االس���نان 
الدخال العالج الشامل لالسنان 
باملراكز الصحي���ة، مبينا ان 
هناك بع���ض املراكز قد بدأت 
بالفعل في التنفيذ مثل مركزي 
املنصورية والفيحاء، مشيرا 
الى قرب افتتاح آخر مركز في 

شرق.
جاء هذا ضمن تصريح له 
خالل املؤمتر الصحافي الذي 

عقد مبقر االدارة مبجمع بهبهاني لالعالن عن 
اقامة املؤمتر الثاني الدارة طب االسنان والذي 
سيعقد في الفترة من 17 الى 19 اجلاري بفندق 
النخيل، وقال ان املؤمتر االول عقد في مارس 
عام 2009 ويتم عقده بش���كل دوري كل عامني 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
واضاف ان املؤمتر سيتناول احدث التطورات 
في مجال طب االسنان من حيث املعدات واالجهزة 

الطبية وكذل���ك مواد وطرق 
العالج، مشيرا الى ان املؤمتر 
سيشهد حضور اربعة اطباء 
من اميركا واربعة من بعض 
الدول العربية يتحدثون خالل 
محاضرات عن الشق اجلراحي 
العالجي وغير اجلراحي، كل 
على حدة، وبعدها يجتمعون 
معا ليعطوا في اليوم االخير 
آراء مجتمعة، مبينا ان املتوقع 
مشاركة 700 طبيب من داخل 
الكويت، مشيرا الى ان املؤمتر 
حتت مظلة التعليم املستمر ب� 

17 نقطة للطبيب املشارك.
واشار د.احلميدة الى ان اجلانب التجميلي 
واحلشوات اجلديدة وطرق التعامل معها بشكل 
عام س���يكون محور التركيز من قبل االطباء، 
مش���يرا الى ان االستخدام الس���ائد كان ملادة 
االماجلام ذات القوة لكن يعيبها اللون الفضي، 
وهناك مادة كومبوزت والبالستيكية نوعا ما، 
لهذا هناك مادة اخرى س���تتناقش حولها وهي 

جتمع بني قوة االماجلام والكومبوزت.

واضاف����ت انها ش����اركت في 
مس����ابقة املعرض الفني للرسم 
الذي اقيم على مستوى املدارس 
واجلامع����ات حيث ش����ارك فيه 
العدي����د من املواه����ب، مبينة ان 
موهبة الرس����م ب����دأت معها من 
الصغر حيث كانت حتب رس����م 
شخصيات كرتونية، واكدت ان 
والدتها ساندتها وشجعتها على 
دخول معهد فنون تشكيلية لتنمية 
موهبتها مما ساهم في ان اصبحت 
تشارك في املعارض الفنية للرسم 

التي تقام في اجلامعة وغيرها.

ان  ال����ى  الس����مدان  واش����ار 
التواصل  املشروع يحرص على 
مع املؤسسات التعليمية من اجل 
ايصال املعلومات الصحيحة عن 
املخدرات الى كل الشباب الكويتي 
بل والى املجتمع بأكمله لوقايته 

وحمايته من املخدرات.
من جانبها توجهت الفائزة في 
املس����ابقة دالل الظفيري بالشكر 
للجنة الوطنية ومشروع غراس 
على رعاية هذه املسابقة، ومعبرة 
عن سعادتها باهتمام غراس وتنمية 

املواهب الشابة الكويتية.

قال امني عام اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات، رئيس جلنة 
االش����راف على مش����روع غراس 
د.احمد السمدان ان النشاطات التي 
تقوم بها املؤسسات التعليمية في 
التعليمية املختلفة تدل  املراحل 
على جناح الدعوة التي ينادي بها 
غراس الطالبي منذ بداية عمله وهو 
نشر الوعي بني الشباب مبخاطر 
املخدرات والسلوكيات اخلاطئة 
وما يترتب عليها من آثار جسيمة 
عليهم وعلى املجتمع كله بشكل 

عام.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي 
اقامته اللجنة الوطنية للوقاية من 
املخدرات ومشروع غراس مبناسبة 
تكرمي الفائزين في مسابقة غراس 
الفني  الطالبي ع����ن »املع����رض 
الع����ام بالهيئة العام����ة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب«، حيث مت 
تكرمي الفائزين باملركز االول في 

مسابقة غراس الطالبي.
واضاف السمدان ان هذا احلفل 
يثبت ويؤك����د النتائج االيجابية 
التي حققها املشروع االستراتيجي 
لغراس من خالل التفاعل الكبير من 
قبل الطالب مع رسالة ومشروع 
غراس اللذين يدعوان للوقاية من 
املخدرات وغرس القيم والسلوكيات 

السليمة في املجتمع.

العبد الهادي: إطالق الوحدة التنموية لتأمين الموارد البشرية

مشروع »الهيئة الخيرية«: 50  ألف متضرر 
يستفيدون من مشروع الطرود الغذائية واألقمشة

شمل المناطق األكثر تضررًا وفقرًا وبلغ 150 طنًا

 رندى مرعي 
أعلنت مستش���ارة ش���ؤون 
املجتمع املدن���ي في مكتب نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية نورية الس���داني أن 
وزي���ر الدولة لش���ؤون التنمية 
الفهد قد  واإلسكان الشيخ أحمد 
أصدر قرارا يحم���ل رقم 2011/7 
ويقض���ي بتش���كيل فريق عمل 
ميداني للمجتمع املدني، كما أعلنت 
ع���ن افتتاح 20 مكتبا من مكاتب 
حملة تنمية املناطق في مختلف 
احملافظات في 2 مارس املقبل وذلك 

بالتعاون مع الوزير الفهد.
كالم السداني جاء خالل افتتاح 
ورشة العمل التي نظمتها مجموعة 
20/50 صب���اح أمس ف���ي فندق 
الكورت يارد ماري���وت بعنوان 
»التنمي���ة البش���رية في اخلطة 
التنموية« وذلك برعاية وحضور 
النائب ناج���ي العبدالهادي الذي 
قال ان دعم املوارد البش���رية من 
أولويات املجتمعات املتقدمة وقد 
أولت الكويت اهتمامها بهذه املوارد 
منذ أن أفاء اهلل عليها بنعمة اخلير 
في أربعينيات القرن العش���رين 
حينما مت تصدير أول شحنة من 
البترول حيث مت افتتاح املدارس 
البعثات للخارج وقد  وارس���ال 
سارت التنمية في الدولة متوازنة 
مع املوارد البشرية، وبحكم التطور 
في توسع التنمية ملقابلة احتياجات 
السكان حدث اختالل في مقابلة 
التنموية في  احتياجات اخلطط 
البشرية وبدأت املساعي  املوارد 

لسد هذه االحتياجات. 
العمل  العبدالهادي أن  وتابع 
التطوعي في البالد لم يكن مبعزل 
عن التنمية البش���رية وقد بدأت 
مجموعة 20/50 للتنمية املجتمعية 
بتلمس ه���ذه االحتياجات حيث 
عقدت حلقة دراسية متخصصة 
بعنوان »جرس« ش���اركت فيها 
مختلف الشرائح املعنية بالتنمية 
البشرية وعلى اثرها بدأ تفكيرنا 
في تأسيس وحدة تنمية املوارد 
البشرية ملقابلة احتياجات اخلطة 
التنموي���ة في البالد واليوم تبدأ 
هذه الوحدة في االنطالق ليكتمل 
انطالقها ان شاء اهلل في تدريب 
املتقاعدين والش���باب عبر حملة 
املناط���ق، وكذلك تدريب  تنمية 
شرائح مختلفة من شرائح املوارد 
البش���رية في بلدنا الكويت وقد 
انتهجن���ا نهج دع���م احتياجات 
املجتم���ع املدني والدولة من هذه 

املوارد. 
وق���ال العبدالهادي إن اطالق 
هذه الوحدة التنموية س���يكون 
مبنزلة مساهمة من املجتمع املدني 
التطوعي في هذا األمر الوطني املهم 
واملتمثل في دعم املوارد البشرية 
وتدريبها وتوفير احتياجاتها من 

في استمرار للجهود اإلغاثية، 
قامت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية بتوزي���ع 150 طنا من 
الطرود الغذائية واألقمشة على 
متضرري فيضانات باكستان 
في إطار حملة »الكويت معكم«، 
وبلغ حجم املستفيدين من هذه 
املرحلة االغاثية حوالي 50 ألف 

متضرر. 
وق���ال مدي���ر ع���ام الهيئة 
د.س���ليمان ش���مس الدين إن 
الهيئة مس���تمرة ف���ي تنفيذ 
برامج ومش���اريع حملة إغاثة 
ضحايا الشعب الباكستاني من 
جراء الفيضانات، وانها تتابع 
بالتنسيق مع مكتب الهيئة في 
إسالم أباد مراحل تنفيذ األعمال 
اإلغاثية، الفت���ا إلى أن الهيئة 
تتلقى تباعا التقارير اخلاصة 

بشأن هذه املساعدات. 
الدين ان  وأضاف د.شمس 
الهيئة ومن منطلق احتياجات 
املستفيدين حترص على نوعية 
املساعدات مبا يلبي متطلباتهم 
احلياتية واليومية، مشيرا إلى 
أن مش���روع الطرود الغذائية 
اشتمل على األرز والسكر والتمر 
واملاء والعدس وامللح والكبريت 

أيام  توزيع املساعدات ثمانية 
واستفاد منها 6 آالف عائلة مبا 
يعاد 50 الف متضرر، مشيرا إلى 
أن املناطق األكثر تضررا تقع بني 
السند وبلوشستان، وقد أقامت 
الهيئة مركز التوزيع الرئيسي 
في مدينة »ديره اهلل يار«، وان 
املناطق التي شملتها املساعدات 
هي حاجي أمير خوسا، ودور 
محمد خوس���ا، ومي���رزا خانا 
منغ���ل، وحاج���ي آرا، وغوت 
محمد، ورباني، وخير بخش، 
وميال خان، وهور بخش، والى 
ميري، وخان باهي جوك، وشير 
محمد، وطالب حسني، وباتني 
محال، وباراني كالوني، وكبت 
شاه، وباتان كالوني، وجاتوى 
كالوني، وشهيد مراد كالوني، 
وباغان بابا، وتوكرا محال، وآبرو 
محال، وأوستا محمد، وبي بس، 

وسوبت بور. 
يشار إلى أن الهيئة اخليرية 
أقامت منذ وقوع الكارثة العديد 
من املشاريع والبرامج الصحية 
واالغاثي���ة وأنه���ا تولي هذه 
القضية اهتماما خاصا بعد أن 
جنحت في تنظيم حملة »الكويت 

معكم« إلغاثة باكستان.

جاه���زة إلى املس���تفيدين من 
الرجال والنساء واألطفال من 

خالل مراكز التوزيع. 
الدين أن  وأوضح د.شمس 
الهيئة اختارت املناطق واألقاليم 
األشد فقرا واألكثر تضررا لتنفيذ 
هذه املش���اريع، وقد استغرق 

إليه، وشمل مالبس  املنكوبني 
نسائية جاهزة ومالبس مدرسية 
للتالمي���ذ وج���وارب لألطفال 
وأقمشة وغيرها، موضحا أن 
الهيئ���ة تعاقد مع عدد  مكتب 
من اخلياطني إلع���داد مالبس 
وفق مقاسات معينة لتقدميها 

والشاي والبسكويت والعصير 
وغير ذلك م���ن املواد الغذائية 
التي من ش���أنها تخفيف حدة 

املعاناة. 
الهيئة حرصت  إن  وتاب���ع 
أيض���ا على توزيع األقمش���ة 
واأللبس���ة انطالقا من حاجة 

في املجموعة فأوضحت السداني 
أن الفكرة بدأت في ديسمبر املاضي 
بلقاء عقد مع عض���و املجموعة 
حسني اليوحة، حيث مت االتفاق 
على تأسيس فريق عمل للتدريب 
والتنمية البشرية يكون بإشرافه 
تنفيذا ملا بدأناه في ورش���ة عمل 
جرس لتنمية املوارد البش���رية 
والت���ي تط���ورت لنعلنها اليوم 
وحدة تنمية املوارد البشرية في 
مجموعة 20/50 للتنمية املجتمعية 
اليوحة،  والتي سيرأسها حسني 
الرئيس فيها  وس���يتولى نائب 
م.محمد السعد وستضم أعضاء 
فريق »لنعمل« الذي أصبح جزءا 
ال يتجزأ من منظومة هذه الوحدة، 
العم���ل على تعزيز  تأكيدا على 
وحدة عمل مؤسس���ات املجتمع 
املدني وخلق حال���ة من توحيد 
اجلهود لدعم خطط التنمية التي 
اعتمدت من السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
ثم كانت كلم���ة رئيس فريق 
»لنعمل« ورئيس وحدة التدريب 
البشرية في مجموعة  والتنمية 
20/50 حس���ني اليوح���ة حي���ث 
توجه فيها بالش���كر للمجموعة 
على احتضانه���ا فريق »لنعمل« 
للتنمية البشرية الذي مت تشكيله 
بالتعاون مع ممثل منظمة العمل 
الدولية في الكويت ثابت الهارون، 
ليكون رافدا لعمل املجموعة وهذه 
الورشة هي أولى الثمرات للجهد 

املشترك.
وأضاف اليوحة اننا نعمل يدا 
واحدة من أج���ل الكويت واألمل 
هو رائدنا، ونتطلع إلى مشاريع 
عمل أخرى بالتعاون مع مجموعة 
إلى تعاون مقبل  20/50، مشيرا 
مع االحتاد العام للعمال يقام في 
مارس املقبل وهو عبارة عن ندوة 
موسعة مع منظمات نقابية وأهلية، 

الكفاءات املدربة وتوفير جميع ما 
حتتاجه خطط التنمية من التطور 

العلمي التكنولوجي.
بدوره���ا أكدت مش���رف عام 
السداني  مجموعة 20/50 نورية 
في كلمتها إطالق وحدة »التنمية 
البش���رية في مجموعة 20/50« 
والتي سيترأسها حسني اليوحة، 
كما أعلنت أس���ماء أعضاء فريق 
امليدان���ي للمجتمع وهم:  العمل 
الطراح،  العياد ود.علي  د.محمد 
م.طالل القحطاني، منصور التنيب، 
م.محمد الس���عد، هن���د الهولي، 
م.غامن السند وتلحق بهذا الفريق 
مساعدتان هما رنا أبوغيث وأميرة 

البعيجان.

مهمة وطنية

وقالت السداني اننا اليوم أمام 
مهم���ة وطنية ف���ي حتقيق نقلة 
املدني تتخطى  نوعية للمجتمع 
احلاضر للمستقبل وقد اجتمعت 
بحكم منصبي الرسمي مع قطاعات 
الق���وى الطالبية  مختلفة م���ن 
واجلمعيات املهنية واإلنس���انية 
أكتوبر ونوفمبر  املتنوعة خالل 
املاضي���ني ومتخض عن ذلك كله 
وضع »رؤية وهدف« خلطة العمل 

املقبلة.
وأضافت أنه ومع إعالن اطالق 
وحدة التنمية البشرية في مجموعة 
20/50، فإنه سيتم افتتاح 20 مكتبا 
من مكاتب حملة تنمية املناطق في 
مختلف احملافظات، استكماال ملكاتب 
احلملة التي افتتحت سابقا، وبناء 
عل���ى اقتراح فريق عمل املجتمع 
املدني امليداني، أعلنت الس���داني 
أن نائب مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية قد اعتمد أيضا إقامة 
ملتقى املجتمع املدني يوم السابع 

من مارس املقبل. 
أما عن وحدة التنمية البشرية 

داعيا الشباب إلى مزيد من الدعم 
لهذا الفريق إلكمال مسيرة التنمية 
البشرية التي تعتبر األساس ألي 

تنمية اقتصادية ننشدها. 
وتاب���ع اليوح���ة ان الكويت 
وخطتها التنموية تعزز هذا التوجه 
وعل���ى النش���طاء والعاملني في 
مؤسسات املجتمع املدني والنقابات 
مسؤولية كبيرة في ارساء هذه 
األس���س واملس���اهمة في إجناح 
اخلطط اخلمسية للدولة، مضيفا 
ان اتفاق الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذية إلقرار اخلطة التنموية 
مكسب مهم وضروري وتنفيذها 
مهمة صعبة، وعلين���ا مواجهة 
التي  الصعاب وايج���اد احللول 

حتقق األهداف. 

جسور الثقة

ودعا اليوحة إلى مد جس���ور 
الثقة بني اجلميع والتي دعا إليها 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد 

الفهد. 
من جانب���ه هنأ ممثل منظمة 
الكويت ثابت  الدولية في  العمل 
الهارون الكويت وقيادتها مبناسبة 
األعياد الوطنية، واستعرض تاريخ 
املنظمة في الكويت، مش���يرا إلى 
انضمامها إليها ف���ي العام 1961، 
وافتتاحها ملكتب لها في عام 1970، 
الوحيدة  الدولة اخلليجية  وهي 
التي صادقت على أهم اتفاقياتها، 
وهي محل احترام وتقدير من قبل 

املنظمة الدولي للعمل. 
الدولة  وأض���اف ان خط���ط 
التنموية � اخلمسية ال ميكن أن 
يتحملها فرد أو مؤسسة بعينها، 
واجنازها يتطلب تضافر اجلهود 
الرس���مية واألهلية ومؤسسات 
املجتمع املدني والنقابات العمالية 
عليها أن تأخذ املبادرة ألنها معنية 

وهي صاحب���ة املصلحة األولى 
واألخيرة.

وأن ايجاد فرص عمل للشباب 
ومواجه���ة حتديات اخلصخصة 
وإقرار العدالة االجتماعية واملساواة 
مسؤولية مشتركة، وعليه فإن كل 
نشاط يبذل وكل ورشة عمل تعقد 
القرار في توجيه  تساعد صناع 
البوصلة ومن ثم حتقيق األهداف 
بتنفي���ذ مراحل اخلطة التنموية 

الطموحة. 
وقال الهارون ان تشكيل فريق 
»لنعمل« لم يأت من فراغ بل جاء 
استجابة ملطلب حيوي وأعضاؤه 
قياديون على املس���توى النقابي 
والدعم الذي يقدم لهم هو تكريس 
للعمل اجلماعي، مشيرا إلى دعم 
مجموع���ة 20/50 املطل���ق لهذا 
الفريق واحتضانها له حيث أكدت 
مشرف عام املجموعة على ترك 
السياسة للسياسيني وااللتفات 

إلى التنمية. 
وأضاف أن الفريق يؤكد على 
ما قال���ه نائب رئي���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد 
الفهد غير مرة انه يجب أال تكون 
األزم���ات السياس���ية عائقا أمام 
التنفيذ واإلجناز وزرع الثقة بني 
مكونات املجتمع، وأن يتحمل كل 
قطاع دوره ومسؤولياته الوطنية، 
داعيا إلى حتمل املس���ؤولية من 
شباب فريق »لنعمل« فاإلنسان هو 
الرصيد احلقيقي ألي أمة ولتكن 
التنمية البش���رية املستدامة هي 

غايتكم ومرادكم. 
وقد متحورت جلسات ورشة 
العمل ح���ول محاضرتني األولى 
بعنوان »اخلطة اخلمسية والتنمية 
البشرية« والثانية »أسس التنمية 
البشرية وتقرير األمم املتحدة« 
قدمهما عدد من املختصني وشارك 

فيه نحو 30 متدربا.

خالل افتتاح ورشة عمل »التنمية البشرية في الخطة التنموية«

اليوح�ة: اتف�اق الس�لطتين إلق�رار الخط�ة التنموي�ة مكس�ب مه�م وضروري

السداني: افتتاح 20 مكتبًا لتنمية المناطق وملتقى المجتمع المدني مارس المقبل

اله�ارون: الكويت الدولة الخليجية الوحي�دة التي صادقت على اتفاقي�ات العمل الدولية

)كرم ذياب(نورية السداني وناجي العبدالهادي يتوسطان املتحدثني في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة 20/50
د.ابراهيم العبدالهادي

املستشار  فيصل الصرعاوي

د.صقر احلميدة

جانب من توزيع املساعدات الكويتية للمتضررين

د.أحمد السمدان يكرم احدى الفائزات

العبدالهادي: لجنة لبحث  قانونية مركز »السدرة«

الصرعاوي: إيداع »الدستورية« كتاب سحب طلب 
الحكومة الخاص بتفسير بعض مواد الدستور

أودع نائب رئيس ادارة الفتوى والتش���ريع املستش���ار فيصل 
الصرعاوي امس ادارة كتاب احملكمة الدس���تورية كتابا بترك طلب 
التفس���ير )رقم 2 لسنة 2011 دس���توري( احملدد لنظره جلسه 21 
اجلاري امام احملكمة الدس���تورية املتعلق بتفسير املواد 50 و100/1 

و111 و163 من الدستور.
وقال املستش���ار الصرعاوي ل� »كونا« ان ذلك مت بناء على قرار 
مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2011 الصادر بجلسة رقم 11/2011 املتخذ 

بتاريخ 13 اجلاري � شؤون مجلس االمة بسحب طلب التفسير.
واضاف ان مجلس الوزراء اتخذ قراره بالسحب اميانا منه بضرورة 
التعاون املثمر بني السلطتني التش���ريعية والتنفيذية وسعيا الى 
معاجلة االم���ور بالتحاور البناء فيما بينهما واحلرص على تهيئة 
االجواء الى تعاون حقيقي يحقق االجناز املنشود ويجسد الغايات 
الوطنية املش���تركة التي رسمها لنا الدستور والقانون، مشيرا الى 

ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء مع كتاب الترك.

الحميدة: توجه »الصحة« إلدخال العالج 
الشامل لألسنان في المراكز الصحية

»الوقاية من المخدرات« و»غراس« يكّرمان 
الفائزين بالمعرض الفني العام في »التطبيقي«

السمدان: المسابقة ساهمت في التواصل والتفاعل بين الطالب ومشروع غراس


