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يق���ول الكات���ب الصحاف���ي 
الكويتي  الت���راث  والباحث في 
جاسم اشكناني ان الكويتيني لم 
يكونوا في الس���ابق يحظون او 
ينعمون باخلدمات الطبية إذ لم 
يكن لديهم مستشفيات وال مراكز 
صحية وكانت ظروف معيشتهم 
الصعبة جتعلهم عرضة لألمراض 
واآلوبئة، مشيرا إلى ان املستشفى 
األميركي هو أول جهة في الكويت 
تقدم خدمات صحية وكان ذلك في 
العام 1913. ويضيف اشكناني ل� 
»كونا« ان »مجموعة من الفئات في 
املجتمع قامت مبهنة التطبيب منها 
املال واملطوع واحلالق حيث لم 
يعرف الكويتيون الطب احلديث 
إال ف���ي مطلع القرن العش���رين 
فلم يكن لديهم وس���ائل للعالج 
غي���ر الطب الش���عبي واألدعية 
وكتابة احلجب لعالج األمراض 
التي يستعصي عالجها«. وذكر 
اشكناني ان أشخاصا اشتهروا 
قدميا بعالج املواطنني وقد تعدت 
شهرتهم إلى الدول املجاورة ومنهم 
املرحوم محمد س���عيد عبداهلل 
الكويتي )مساعد العازمي( وهو 
أول كويتي مارس عملية التلقيح 
ضد اجلدري واملرحوم أحمد محمد 
الغامن وهو من أشهر من عالج في 
الكويت قدميا باألعشاب والنباتات 
التي يجلبها من الهند واش���تهر 
بعالج الكسور وهو أول كويتي 
مارس مهنة التجبير في الكويت 

قدميا.
وأوضح انه في أوائل القرن 
العشرين ومع بداية إقامة املعتمد 
الكولوني���ل  البريطان���ي األول 
نوكس���ي تقدم الش���يخ مبارك 
الصباح بطلب للمعتمد للنظر في 
تعيني طبيب للقيام بتقدمي خدماته 
الطبية ومت افتتاح أول مستوصف 
في تاريخ الكويت في الثالثني من 

أكتوبر عام 1904 وكانت مهمته 
طبيب املس���توصف إضافة إلى 
عمله اإلشراف على احلجر الصحي 
ومراقبة السفن القادمة إلى ميناء 
الكويت وتطبيق إجراءات احلجر 
حال ظهور أوبئة في املنطقة وفي 
1910 وصل د.جون فان اس ود.أر 
ثورك بنت وافتتحا عيادة لهما 
في »دي���وان بودي« وكانت تقع 
شرق قيصرية الرشدان بالقرب 
من املباركية. وقال اشكناني انه 
في عام 1913 جاءت فكرة مستشفى 
اإلرسالية األميركية � العربية في 
الكويت )املستش���فى األميركي( 
الش���يخ مبارك  بناء على طلب 
الصب���اح ويعتبر أول مبنى في 
الكويت يبنى باألسمنت واحلديد 
وكلف آنذاك 6 آالف ريال فرنسي 
وقدم العديد من اخلدمات الطبية 
لعق���ود من الزمن ف���ي الكويت 
حتى عام 1924 حيث عولج فيه 
نحو خمسة آالف شخص حسب 
س���جالت املستشفى، مضيفا ان 
الطبيب ستانلي ميرلي هو أول 
طبيب يلتح���ق بالعمل في هذا 
انه متاشيا  املستشفى.وأضاف 
مع عادات أهل الكويت قدميا مت 

افتتاح أول عيادة للنساء بالقرب 
الرجال وتولت  من مستش���فى 
إدارة العيادة النسائية د.إليانور 
كالفرلي املعروفة في الكويت قدميا 
باس���م »حليمة خاتون« وألفت 
كتابا بعنوان »كنت أول طبيبة 
في الكويت« ثم حلت بعدها في 
العيادة النسائية د.ميري اليسن 
املعروفة باسم »خاتون وسمية« 
ثم د.روث كراوس املعروفة باسم 

»خاتون شفيقة«.
الدور  إلى  وأشار اش���كناني 
املهم للمستش���فى األميركي في 
احلروب وان ألطبائه مكانة خاصة 
في نفوس الكويتيني حيث قاموا 
بعالج جرح���ى معركة اجلهراء 
ان���ه في عام  والرقع���ي. وذكر 
1954 متت إعادة بناء املستشفى 
الكويت  األميركي واحتف���ل في 
بوضع حجر األساس إلعادة بنائه 
في عهد الش���يخ عبداهلل السالم 
الصباح وظل هذا املستشفى يعمل 
الطبية حتى  في تقدمي خدماته 
مطلع الس���تينيات حيث قامت 
املراكز الصحية  احلكومة بفتح 
واملستشفيات، ما أدى الى إغالق 

هذا املستشفى.

ال يجوز التنازل عن أو التصرف بالبيع أو الهبة
أو الصدقة بالمنحة األميرية التموينية

فتويان لهيئة الفتوى والتشريع بـ »األوقاف« ومحمد الطبطبائي

من مواد متوينية أو إنشائية، ال 
يجوز التنازل عنها ألحد وال يجوز 
ملن أخذ ش����يئا منها ان يتصرف 
فيه ببيع أو هب����ة أو صدقة في 
غير املقصد الذي أخذت من أجله، 
وذلك حماية لألهداف التي ترعاها 

الدولة.
كما أجاب د.محمد الطبطبائي 
عن سؤال نصه: ما حكم التصرف 
في املواد الغذائية للتموين املمنوحة 
باملكرمة األميرية باملجان بالبيع أو 
الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن التموين 
الغذائي املجاني للمواطنني ال يجوز 
التنازل  أو  بالبيع  التصرف فيه 
عنه قبل قبضه من اجلهات املكلفة 

بتوزيعه على املستحقني.
وعلى رب األس����رة ان يقوم 
أوال بتوفيره ألفراد أسرته وملن 
خصصت لهم ممن يعولهم، بحسب 
من شملتهم بطاقة التموين، فإن 
بقي عن حاجته وحاجة من ميونه 
شيء فإنه يتصرف فيه تصرف 
املالك عرفا، ومبا ال يتعارض مع 
التي حتمله املسؤولية  القوانني 

والعقوبة.
وال مان����ع من ادخ����ار املواد 
التموينية املجانية التي ال تتلف، 
أو التصرف في الفائض منها عن 
حاجته، تصرف املالك سواء بالهبة 
أو بإكرام ضيف أو الصدقة، ألنها 
من األمور املعروفة وال تتعارض 

مع املصلحة العامة.

متوين مجاني ملدة سنة كاملة؟
وقد ورد م����ن وزارة التجارة 

التوضيح التالي:
الى كتابكم بشأن  باإلش����ارة 
التصرف بالسلع التموينية التي 
تتمتع بدعم مالي من الدولة، تود 

الوزارة ان توضح ما يلي:
1- ان من يتم ضبطه ببيع أو 
التنازل عن املواد التموينية للغير 
التموينية،  إيقاف بطاقت����ه  يتم 
وإحالته ال����ى اجلهات املختصة، 
وبالتالي فإن هذا املنع ملزم كون 
هذا التصرف ينافي الهدف الذي 
أقرت من أجله البطاقة التموينية، 
وهو االستخدام الشخصي فقط، 
فإذا كانت املواد التموينية فائضة 
عن حاجته فاألولى عدم تسلمها 
حفاظا على املال العام )مادة 4 و8 

قانون 79/10(.
2- ان الغرض من إقرار نظام 
التموينية هو املساعدة  البطاقة 
في مواجهة ارتفاع األسعار وشح 
الغذائي،  السلع، وحتقيقا لألمن 
وبالتالي فإن إعادة بيع السلع أو 
التنازل عنها يعتبر مخالفة يعاقب 

عليها )مادة 8 قانون 79/10(.
3- ان املنع يش����مل ويسري 
على جميع املواد املدعومة املبيعة 
التموينية، مبا  البطاقة  مبوجب 
فيها املكرمة األميرية احلالية مبنح 
متوين مجاني ملدة تزيد على سنة 
كاملة. وبع����د ذلك أجابت الهيئة 
بالتالي: السلع املدعومة من قبل 
التي تصرفها للمواطنني  الدولة 
مساعدة لهم على متطلبات احلياة 

ليلى الشافعي ـ أسامة أبوالسعود
أصدرت هيئة الفتوى والتشريع 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بيانا حول شرعية التصرف باملنحة 
األميري����ة في م����واد التموين التي 
يتس����لمها املواطن مجانا بقصد أن 
يتصدق به����ا أو يبيعها لغيره هذا 

نصه:
فتوى رقم 5 ه� /2011م

احلمدهلل والصالة والسالم على 
رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن 
وااله، وبعد: فقد عرض على هيئة 
الفتوى في اجتماعها املنعقد صباح 
األحد 26 من صفر 1432 ه� املوافق 
2011/1/30 االستفتاء املقدم بواسطة 
د.عجيل النشمي ونصه: هل يجوز 
التصرف باملنحة األميرية في مواد 
التموين التي يتسلمها املواطن مجانا 
بقصد أن يتصدق به����ا أو يبيعها 

لغيره؟
ثم مت االستفسار من محمد مخلف 
العنزي، مدي����ر إدارة التموين في 

وزارة التجارة بالتالي:
سبق ان استفس����رنا منكم عن 
املتعلقة بصرف بعض  التعليمات 
الس����لع التي تتمتع بدعم مالي من 
الدولة التي يستغنى عنها، وصدر 
بذلك الفتوى ذات الرقم 6 ه�/2010 
وقد أف����دمت أمام اللجن����ة بالتالي: 
إعادة  أو  »بالنسبة للتنازل للغير 
بيعها فذلك مخالف للقوانني والغرض 

الذي خصصت من أجله«.
وبناء عليه، ومبناس����بة تكرار 
بعض األسئلة من بعض املواطنني 
بهذا اخلصوص، خاصة بعد املكرمة 
األميرية األخيرة، نود ان نستفسر 

منكم عن اآلتي:
1- ه����ل من����ع التن����ازل للغير 
منصوص عليه في الالئحة التنظيمية 
التموينية، أو  البطاق����ة  إلص����دار 
املرسوم بقانون رقم )10 لسنة 1979( 
أم انه قرار داخلي صادر من وزارة 

التجارة له صفة اإللزام؟
2- هل يع����د من ضمن التنازل 
املمن����وع للغير إهداء هذه الس����لع 
التص����دق بها على  أو  للمحتاجني 

الفقراء بعد تسلمها؟
3- هل هذا املنع يشمل أو يسري 
على املكرمة األميرية احلالية مبنح 

د.محمد الطبطبائيد.عجيل النشمي

»الهيئة الخيرية« تدعم 25 مشروعًا
لتنمية األسر الفقيرة في غزة

والثاني���ة 15 ألف دوالر، ويتم 
سدادها بعد تقدمي تقرير مصور 
يفيد بتنفيذ عدد من املشاريع 
يتوافق مع قيمة الدفعة األولى 
وتسليمها لألس���ر املستفيدة. 
وقال د.س���ليمان شمس الدين 
إن هذه االتفاقية تأتي في إطار 
اهتمام الهيئة مبشروع التنمية 
املجتمعي���ة، وحرصه���ا على 
حتويل املستفيدين من دائرة 
العوز إلى دائرة العمل واإلنتاج، 
مشيرا إلى أن االتفاق نص على 
أن يك���ون التمويل عبارة عن 
قرض حسن لضمان جناح هذه 
املشاريع واستشعار أصحابها 
باملسؤولية، وتدوير هذه األموال 
في املستقبل لصالح مستفيدين 

آخرين.

التسويق بقطاع الشرق األوسط 
أمين حنفي عابد � على دفعتني، 
الدفع���ة األولى 35 ألف دوالر، 
ويتم حتويلها فور توقيع العقد، 

بعد دراسة احتياجات األسر 
الفقيرة ف���ي غزة، وقعت الهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية مع 
منظمة اإلغاثة اإلس���المية عبر 
العالم ف���ي برمنغهام عقد اتفاق 
لتمويل 25 مشروعا صغيرا في 
القطاع بقرض حسن قيمته 50 ألف 
دوالر، بهدف تنمية أوضاع األسر 
الفقيرة، واشترطت أن يتم تسديد 
القرض الذي حتصل عليه األسرة 
الواحدة وقيمته 2000 دوالر على 
سنة كاملة تبدأ من الشهر الثالث 
من بداية تنفيذ املشروع.  وقررت 
الهيئة اخليرية � التي مثلها في 
توقي���ع االتفاق مديره���ا العام 
د.س���ليمان محمد شمس الدين � 
حتويل القرض احلسن إلى منظمة 
اإلغاثة اإلسالمية � التي مثلها مدير 

د.سليمان شمس الدين

»الصحة«: استخدام »الغاز الضاحك« في عالج أسنان األطفال
العبدالهادي شكّل لجنة لالعتراف والجودة برئاسة السهالوي

د.خالد السهالوي د.ابراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

د.خالد العبد الهادي

املوضوعية واملناسبة لقياس 
الرعاية  مدى تطبيق معايير 
الصحي���ة بخدم���ات الرعاية 
االولية كذل���ك وضع وتنفيذ 
التدريبي���ة لتوعية  البرامج 
العامل���ني بالرعاية  وتدريب 
االولية على مبادئ واساسيات 
ومعايير جودة الرعاية االولية 
ومتطلبات التطبيق كذلك وضع 
الزمني  اخلط���ة والبرنام���ج 
واملتطلب���ات الالزمة ومراحل 
التقديرية  التنفيذ وامليزانية 
لتطبيق اجل���ودة واالعتراف 

بالرعاية االولية.
كم���ا ح���دد عمله���ا ايضا 
بالتعاون والتنسيق مع االدارات 
العالقة بلجنة  والبرامج ذات 
اجلودة واالعتراف كذلك متابعة 
املراحل املختلفة لتطبيق نظام 
اجل���ودة واالعتراف بالرعاية 
االولي���ة وتقيي���م االجنازات 
وكذلك اعداد تقارير دورية عن 

مدى التطبيق والتقدم.

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير قرارا اعتمد فيه الضوابط 
واالشتراطات اخلاصة باستخدام 
التخدير النسبي )الغاز الضاحك( 
في ع����الج اس����نان االطف����ال في 
املستشفيات واملراكز الطبية االهلية 
واملستوصفات والعيادات اخلاصة 
وذلك فيما يتعلق باجلهاز املستخدم 
في ه����ذا النوع من العالج،وكذلك 
شروط املكان الذي يستخدم فيه، 
اضافة للشروط الواجب توافرها في 
الطبيب مستخدم اجلهاز والطاقم 

الطبي املساند له.
وكلف الساير جلنة التراخيص 
ف���ي اصدار  الطبي���ة بالنظ���ر 
التصريح الالزم باستخدام غاز 
النيت���روس للتخدير النس���بي 
ويج���دد التصريح كل س���نتني 
وتتولى ادارة التراخيص الصحية 
تنفي���ذ هذا الق���رار والتأكد من 
استيفاء واستكمال االشتراطات 

واملواصفات املقررة له.

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس مجالس أقسام األنف 
واألذن واحلنجرة، رئيس قس���م 
األنف مبستش���فى زين جلراحات 
األنف واألذن واحلنجرة، د.خالد 
افتتاح ثالث  الهادي، ع���ن  العبد 
عيادات أن���ف وأذن وحنجرة في 
مركز الزه���راء، خالل 6 أش���هر، 
مش���يرا إلى أن هذا من أجل تقدمي 
خدمة أفضل ملنطقة جنوب السرة 
بالكامل، ومبين���ا أن هذا التوجه 
يهدف إلى اخلروج باخلدمة بشكل 
أكبر الى املراكز الصحية، وقال »لقد 
فتحنا الكثير من العيادات خارج 
املستش���فى مثل مركز العصيمي، 
والفرواني���ة، والع���دان ومنطقة 
العاصم���ة، كما زدن���ا في عيادات 
الصقر، وعي���ادة بأم الهيمان بعد 
التجديد، وأخ���رى باملنقف. وأكد 
العبدالهادي »ان سياستنا الذهاب 
إلى املرضى باملراكز القريبة منهم، 
خارج املستشفى، وقال في تصريح 
له ان هناك استعدادا لفتح عيادات 
متخصصة باألنف واألذن واحلنجرة 
بشكل أكثر اذا ما كان هناك مكان 
القامة العيادة، مشيرا إلى أن هناك 
أقس���اما بكل املناطق الصحية من 
املمكن أن تخ���دم العيادات، ولهذا 

منطقة اخلليج، حيث يضم نظام 
اجلراحة باملالحة، وعمليات ذكية 
يتم تركيبها حاليا، باالضافة إلى 
نظام جراحة بواسطة األشعة، والذي 
من خالله جترى العملية للمريض 
مبتابعة دقيقة باألشعة قبل وبعد 
اجلراحة للتأكد من اجراء العملية 
بشكل متكامل، حيث يقوم الطبيب 
باجلراحة، وجهاز املالحة يوجهه 
وينبهه لألخطاء، وجهاز األشعة 
للتأكد من احلالة، وبهذا توثق حالة 
املريض بتقرير وصور، وهو العالج 
باألدلة والبراهني كما يطلق عليه. 
وعند احلديث ع���ن األجهزة قال 
ان املستشفى سوف  العبدالهادي 
يضم قريبا جهاز أش���عة »سيتي 
سكان«، كما نسعى للحصول على 
أجهزة تصوير لتكون داخل غرف 
العمليات، وهي »االنتلجنت سويت« 
والتي تعمل وتصور مع املالحة. 
وأضاف أن غرف العمليات الذكية 
مت توقي���ع عقودها وهي في طور 
التنفيذ والتركيب، بكلفة تتراوح 
بني 700 و 800 ألف دينار للغرفتني، 
مشيرا إلى أنها ستبدأ العمل بعد 
ما يقارب من 3 أش���هر، أما غرف 
العمليات االشعاعية فما زالت في 

طور العرض. 

وشدد وزير الصحة في قراره 
على ان يتم ندب موظفني للقيام 
بأعمال الرقابة والتفتيش الالزمني 
على العيادات واملؤسسات العالجية 
التي تقوم باس����تخدام وس����يلة 
التخدير املشار اليها وذلك لضمان 
االلتزام بشروط االمن والسالمة.

من جانب آخر، ش���كل وكيل 
د.ابراهي���م  الصح���ة  وزارة 

فإن أي مستوصف يكون به مكان 
لعيادة فإنها تفتح مباش���رة بكل 
املناطق، موضحا أن منطقة العاصمة 
تقدم تعاونا كبيرا في تخصيص 
أماكن النشاء عيادات األنف واألذن 
واحلنجرة، ومتمني���ا على باقي 
املناط���ق الصحي���ة توفير أماكن 
للعيادات. وعن األجهزة احلديثة التي 
يتم تزويد املستشفى بها، قال »ان 
املراكز املوجودة في وزارة الصحة 
بها أجهزة ال تتواجد باملستشفيات 
اخلاصة«، مؤكدا أن مستشفى زين 
وتوابعه وملحقاته كتجهيز تقني 
تعد األولى بالكويت ان لم يكن في 

العبداله���ادي جلن���ة لالعتراف 
واجلودة وضمان التحسن املستمر 
في الرعاية الصحية االولية وذلك 
برئاسة الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي ومدير 
االدارة املركزية للرعاية الصحية 
االولية د.رحاب الوطيان مقررا 
لها وعضوية كل من مدير ادارة 
اجل���ودة واالعت���راف د.بثينة 

املضف ورئيس قس���م املعايير 
واملؤش���رات ف���ي ادارة اجلودة 
مالك العلي وعدد من املسؤولني 
واملختصني، وخص د.العبدالهادي 
اللجنة بعدد من املهام منها: وضع 
وحتدي���ث اخلدم���ات الصحية 
بالرعاي���ة االولية مبا يتفق مع 
املعايير العاملية وقرارات منظمة 
الصحة العاملية واختيار املؤشرات 

العبد الهادي: افتتاح 3 عيادات بالزهراء قريبًا ونسعى
لنشر »االنتلجنت سويت« داخل كل غرف العمليات

كشف عن االتجاه إلنشاء مراكز لعالج الطنين والتوازن

برعاية وحض��ور وزير الصحة 
د.هالل الس��اير يفتتح في التاسعة 
من صب��اح اليوم بفن��دق ومنتجع 
النخي��ل املؤمتر الثان��ي إلدارة طب 
األسنان والذي ينظمه مدير اإلدارة 
د.صقر احلميدة. وقال د.احلميدة ل� 
»األنباء«: بداية نحمد اهلل الذي وفقنا 
ان نس��تثمر بنجاح مؤمترنا األول 
إلدارة طب األس��نان الذي عقد قبل 
عامني لنستطيع اليوم ان نستعرض 
خ��الل العديد م��ن احملاضرات على 

م��دى يومني مجموعة م��ن األبح��اث العلمية التي تواك��ب التطور 
املس��تمر في علوم طب األس��نان وتلبي احتياجات أطبائنا ليزدادوا 
علم��ا ولتمكينهم من أداء واجباتهم الس��امية جت��اه مرضاهم على 
أفضل وأحدث ص��ورة. وأضاف مدير إدارة طب األس��نان بوزارة 
الصحة د.صقر احلميدة ان املؤمتر س��يحضره اساتذة وأكادمييون 
من مختلف دول العالم، سيقدمون خالصة ابحاثهم وعلمهم لنتشارك 
ونتب��ادل معا اخلب��رات والتجارب في مجال طب األس��نان وننتهز 
الفرصة ألشكر الذين قبلوا دعوتنا وقطعوا آالف األميال ملشاركتنا 
بعلمهم، فلهم منا كل االحترام والتقدير، كما أش��يد بسواعد الزمالء 
القائم��ني على املؤمتر الذين لم يدخروا جهدا وعملوا ليل نهار ليرى 

مؤمترنا النور بصورة مشرفة.

الحميدة: محاضرات وأبحاث
في المؤتمر الثاني لطب األسنان

املستشفى األميركي أول جهة قدمت اخلدمات الصحية بالكويت

المستشفى األميركي أول جهة
في الكويت تقدم خدمات صحية

»المعلمين«: بدء التسجيل في »ارتقاء« 
للفصل الدراسي الثاني

محمد الخالدي
ب����دأ مركز ارتق����اء التابع 
جلمعية املعلمني اعتبارا من 
أمس استقبال طالب وطالبات 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 
الراغبني بالتسجيل وااللتحاق 
الدراس����ية للفصل  بالدورة 
الذي ستبدأ  الثاني  الدراسي 
الدراس����ة فيه اعتبارا من 6 
مارس املقبل حتى نهاية الفصل 
الدراسي الثاني وقد خصص 
يومي األحد والثالثاء للطالبات 

واالثنني واألربعاء للطالب.
وذكر أمني س����ر اجلمعية 

د.عبدالرحيم الكندري ان التسجيل مفتوح جلميع طلبة املرحلتني 
املتوسطة والثانوية خالل الفترة املسائية من اخلامسة الى الثامنة 
طيلة أيام األس����بوع عدا اجلمعة والسبت، وانه بإمكان الطالب 
تس����جيل 3 مواد دراسية كحد أقصى وله حرية االختيار للمواد 
التي يرغب بدراس����تها حيث يتم تدري����س كل من املواد التالية 
لطالب املرحلة املتوس����طة )اللغة العربي����ة، اللغة االجنليزية، 
الرياضيات، العلوم( ويتم تدريس املواد التالية لطالب املرحلة 
الثانوي����ة )اللغة العربية، اللغة االجنليزية، اللغة الفرنس����ية، 
الرياضيات، الفيزياء، الكيمي����اء، األحياء، االحصاء( كما ميكن 
للطالب التس����جيل بأي مادة يرغب فيها ويتم تدريس����ه وحده 

كدورة خاصة.
واضاف د.الكندري ان الدراسة في مركز ارتقاء تتبع نظام 
املجموعات من طالب أو طالبني الى 8 طالب، ومبعدل من 20 
إلى 29 حصة حسب املادة الدراسية، الى جانب االعتماد على 
مجموعة من رؤس���اء األقس���ام واملعلمني واملوجهني الفنيني 
ذوي اخلبرة والكفاءة العالية، وعلى آلية متابعة فنية دقيقة 
لنتائج الطلبة في مدارس���هم ومس���توى حتصيلهم اليومي 
واصدار بطاقة متابعة ترصد مستوى الطالب عقب كل حصة 
دراسية، الى جانب متابعة أداء املعلمني من قبل مجموعة من 

املوجهني والفنيني. 
واختتم د.الكندري تصريحه مش����يرا الى ان اجلمعية وفرت 
خصومات خاصة في الرسوم املقررة ألبناء أعضائها وللطالب 
املسجل في أكثر من مادة دراسية لألخوين وانه باإلمكان مراجعة 
املركز الكائن مقره بجانب مبنى جمعية املعلمني في الدسمة – ق3 
أو االتصال خالل الفترة الصباحية من الساعة 9 الى 12 واالتصال 
على الرقم 55850450 أو الفترة املسائية من الساعة ال� 5 حتى 8 
على اخلطوط الساخنة للطالبات: 67756550 وللطالب 99945924 

طيلة األسبوع عدا اجلمعة والسبت.

د.عبدالرحيم الكندري

د.صقر احلميدة


