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نادي »25« أقام »التبرع بالدم هبة احلياة« مبناسبة مرور 4 سنوات على إنشائه

العبد الرزاق: مخزون الدم جيد وال نقص في الفصائل
لكننا سنكثف حمالت التبرع حتسباً ملوسم الصيف

السنوات نظم النادي عدد من 
األنشطة على مدار السنوات 
األربعة والتي ازداد خاللها عدد 
النادي، حيث نظمنا  أعضاء 
حمالت تبرع لقائدي الدرجات 
النارية وكذلك حمالت تبرع 
التجارية،  أخرى باملجمعات 
والتي جذبنا من خاللها آالف 
املتبرع����ن وأنقذن����ا العديد 
م����ن األرواح للمرض����ى في 

مستشفيات الكويت. 
ب����دوره قال مدي����ر إدارة 
الصح����ة املهنية ف����ي وزارة 
الصحة د.أحمد الشطي »أنا 
موجود اليوم بصفتي متبرعا 
دائما لبنك الدم، واهتمامي بدأ 
مبكرا بالتبرع عدة مرات في 
السنة وهو ممارسة صحية، 
ألنه يعطي العديد من القيم 
اإلنسانية ويتجسد في قيمة 
التطوع التي تكسب العديد من 
القيم األخرى، مثل الشعور 
بالغي����ر، وااليثار، بعيدا عن 
اجلنسية أو الدين، أو العرق 
اللون، وهذا الشعور من  أو 

املفيد أن يكرس بالذات«.
وأض����اف: محلي����ا نحن 
نتحدث عن الوحدة الوطنية 
وعن الف����وارق، وعن معاني 
التضحية وأعتقد أن التبرع 
بالدم منوذج عملي أضخم من 
الكثير من الشعارات في هذا 
املجال. الفت����ا إلى أن التبرع 
بالدم رقي حض����اري يخدم 
اإلنس����انية، وأردف: املتبرع 
يتبرع دون أن يعرف من هو 
املتلقي، وفي ذلك مس����توى 
عال ج����دا من العط����اء، ألن 
الشخص الذي تساعده قد ال 
ميت ل����ك بصلة ال بالدين أو 
اللون أو املعرفة، لكن جتمعك 
معه اإلنسانية، ودائما نقول 
الكويتيون جبلوا على العطاء، 
ونقول دينن����ا دين العطاء، 
والق����رآن الكرمي ق����ال )ومن 
أحياها فكأمن����ا أحيا الناس 
جميعا(، والتب����رع قد ينقذ 

حياة إنسان.

حنان عبد المعبود  ٭

النادي،  قبل الشباب أعضاء 
»إن الن����ادي التطوع����ي هو 
ناد دول����ي انطلق عامليا قبل 
15 س����نة، وله 63 فرعا حول 
العالم، وبدأ في زميبابوي وهي 
دولة نسبة اإلصابة باإليدز 
فيها واحد بن كل 4 أشخاص، 
ولهذا شكل الشباب بهذا البلد 
عنصر التغيير باتخاذ املبادرة 
وقرروا نشر ثقافة التبرع بالدم 
التطوعي  بن الطلبة باملدارس، 
واستطاعوا إقناع اجلميع أن 
يتبرع الشباب 25 مرة بالدم 
قبل الوصول إلى سن 25 عاما، 
ومن هنا جاءت تسمية نادي 
»25«، وهذه الفكرة تناولتها 
العديد من الدول ولكن بعد أن 
كيفتها بطريقتها. وبالكويت 
لم نبتكره����ا ولكننا كنا أول 
دولة في الشرق األوسط تطلق 
نادي 25 وبدأت التطبيق عبر 
طلبة من املدرسة البريطانية 
في الكوي����ت. وأضافت: لقد 
أطلق رس����ميا ف����ي الكويت 
منذ 4 س����نوات، وخالل هذه 

أعلنت مؤسس نادي 25 
للتبرع بالدم، مراقب اخلدمات 
الطبية والتوجيه في بنك الدم 
املركزي، د.رنا العبد الرزاق، 
عن أن مخزون الدم في الكويت 
بحالة جيدة في الوقت احلالي 
وليس هن����اك نقص بأي من 
الفصائل، مس����تدركة أنه مع 
حلول شهر رمضان وموسم 
الس����فر الصيفي من املتوقع 
أن تبدأ مجموعة من احلمالت 
حتسبا من حدوث أي نقص 
في الفترة املقبلة، الفتة الى 
أن احلمالت ستشمل املجمعات 
التجارية والهيئات والشركات 

عبر احلمالت املتنقلة.
جاء ه����ذا التصريح على 
هام����ش االحتفال الذي أقامه 
ن����ادي »25« للتب����رع بالدم 
مبناس����بة مرور 4 س����نوات 
على إنشائه، والذي يواكب في 
الوقت نفسه االحتفال باليوم 
العاملي للمتبرعن بالدم، وقد 
أقيم االحتفال مساء أمس األول 
بجوار أب����راج الكويت حتت 
رعاية ش����ركات املشروعات 
املركزية،  الدائرة  السياحية، 
وشركة كي إن بي سي، وقد 
شددت مؤسس النادي خالل 
االحتفالية على التبرع بالدم، 
مؤكدة أنه عمل إنس����اني ال 
يفوقه عمل خيري آخر، ألن 

بالتبرع بالدم ينقذ احلياة.
وقالت مؤسس نادي 25 
للتبرع بالدم، مراقب اخلدمات 
الطبية والتوجيه في بنك الدم 
املركزي، د.رنا العبد الرزاق في 
كلمة ألقتها بعد تكرميها من 

د.رنا العبدالرزاق مع أعضاء نادي 25    

شخصيات محببة للكبار والصغار خالل االحتفالد.أحمد الشطي يصرح لإلعالميني 

خالل ندوة للتائبني نظمتها »بشائر اخلير«

مندني حاضر عن فضائل الدعاء ووقته وشروطه
لدفع البالء قبل نزوله لقول 
النبي الك���رمي وال يرد القدر 
إال الدعاء، الدعاء أيضا سبب 
لرفع الب���الء بعد نزوله. قال 
ژ »إن الدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ين���زل فعليكم عباد 
اهلل بالدعاء«، فالدعاء مفزع 
املظلومن وملجأ املستضعفن. 
كما حتدث الش���يخ س���لمان 
مندن���ي خالل محاضرته عن 
آداب الدع���اء قائال: من آداب 
الدعاء، الثناء على اهلل، اإلقرار 
بالذنب، التضرع واخلشوع، 
الرغبة والرهبة، العزم واجلزم 
الدعاء واملسألة، اإلحلاح  في 
بالدعاء في كل األحوال، جتنب 
النفس واألهل  الدعاء عل���ى 
القبلة، رفع  واملال، استقبال 
األيدي في الدعاء، اس���تخدام 
السواك، تقدمي عمل صالح بن 
يدي اهلل.  وختم الشيخ مندني 
محاضرته عن الوقت والزمان 
والوضع املناسب لقبول الدعاء 
حيث قال:  أفضل أوقات الدعاء 

ليلة القدر، وفي جوف الليل 
ووقت السحر، دبر الصلوات 
املكتوبة، بن األذان واإلقامة، 
عند النداء للصلوات املكتوبة، 
عند الزحف، عند نزول املطر، 
ساعة من الليل، الساعة التي 
في يوم اجلمعة، عند ش���رب 
ماء زمزم، في السجود، يوم 
عرفة، بعد الوضوء، عند قراءة 
الفاحت���ة، بعد الركوع وقول 
ربنا ولك احلمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه، عند التأمن 
في الصالة، بعد الصالة على 
النبي، دعاء املس���لم للمسلم 
بظهر الغي���ب.. دعوة الناس 
بعد وف���اة امليت، الدعاء بعد 
زوال الشمس قبل الظهر وعند 
الصفا واملروة، وعند املشعر 
احل���رام، بعد رم���ي اجلمرة 
الصغرى والوس���طى، دعاء 
الغازي في سبيل اهلل، دعاء 
احلاج، ودعاء املعتمر، والدعاء 

عند املريض. 
ليلى الشافعي  ٭

الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين(. 

كما أكد الش���يخ س���لمان 
مندني خ���الل محاضرته أن 
الدعاء عب���ادة، بل من أحب 
العبادات، قال ژ »الدعاء هو 
العبادة«، كما أن الدعاء أكرم 
شيء على اهلل، قال ژ »ليس 
شيء أكرم على اهلل عز وجل 

من الدعاء«.
وبن مندني أن الدعاء سبب 

ضم���ن برامجها اإلميانية 
الثبات  التائبن عل���ى  حلث 
والتوب���ة، وبحضور رئيس 
اجلمعية الشيخ عبداحلميد 
الباللي، ورئيس جلنة رعاية 
التائبن الشيخ أحمد البسام 
وع���دد من موظف���ي اللجان 
التائبن، نظمت  وعش���رات 
الثقافي���ة بجمعية  اللجن���ة 
بشائر اخلير محاضرة شرعية 
بعنوان »فضائل الدعاء« حتدث 
خاللها الشيخ سلمان مندني 
نائب رئي���س اجلمعية عن 
أفضل الدعاء وفضائله ووقته ، 
وشروط من يدعو، مؤكدا على 
أهمية الدعاء بأن اهلل جل وعال 
يحب العبد امللحاح في الدعاء، 
وأن الدعاء طاعة هلل وامتثال 
ألمره قال عز وجل )وادعوه 

مخلصن له الدين(.
أن  مندن���ي  وأض���اف 
االنش���غال بالدعاء س���المة 
من الكب���ر قال تعالى: )وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن 

سلمان مندني وسالم الوهيب خالل احملاضرة

العقيل أشار إلى أن اللجنة تكفل العديد من طالب العلم لالرتقاء باملسلمني وصقل خبراتهم

زكاة سلوى تنفذ مشاريع إستراتيجية في دول البلقان
الت����ي تواجههم.  الصع����اب 
وتابع العقيل ان جلنة زكاة 
س����لوى حققت السبق جتاه 
دول البلق����ان فقام����ت ببناء 
املدارس واملراكز  العديد من 
التي تقوم  العلمية واملعاهد 
بدور توعوي وثقافي وعلمي 
رائع حيث انهم يعانون من 
املدارس واملؤسس����ات  ندرة 
التعليمي����ة، وكذل����ك قامت 
العديد من املس����اجد،  ببناء 
وغيرها من املشاريع التنموية 
واخليرية الكثيرة التي قامت 
بها اللجنة.  وزاد العقيل: لدينا 
الذي  إفطار الصائم  مشروع 
نقيمه خالل الش����هر املبارك 
ونرفع شعارات وأعالم الكويت 
ألننا قنط����رة تواصل ما بن 
أهل اخلي����ر واحملتاجن من 
املسلمن كذلك لدينا مشروع 

الغذائية، ومشروع  الس����لة 
الن����دوات الثقافية، والعديد 
التي  التأهيلية  من املشاريع 
نقوم بها لألمهات األيتام حيث 
نوفر لهن مصادر للدخل مثل 
ماكينات اخلياطة، ونعلمهن 
من خ����الل دورات تدريبية، 
وبعده����ا نعط����ي أم اليتيم 
املاكينة هدي����ة، وغيرها من 
األنش����طة النسائية االخرى 
التي تناسب السيدات، وذلك 
ملساعدتهن على التغلب على 

متطلبات احلياة الكثيرة. 
واختت����م العقي����ل بحث 
أهل اخلير على دعم اللجنة 
ومس����اندتها ف����ي عمله����ا 
ومشاريعها اخليرية الرائدة 
التي تقوم بها في شتى الدول 
العربية واآلس����يوية ودول 

البلقان.

صحافي للعقيل أدلى به عقب 
عودته م����ن دول البلقان في 
رحلة خيرية تفقدية استمرت 
7 أيام زار خاللها العديد من 
املشاريع اخليرية التي قامت 
بها اللجنة. وأضاف أن تكلفة 
طالب العلم تبلغ 250 دينارا، 
من خالل هذا املبلغ تكفل بطالب 
علم نرس����ل للمتبرع الكرمي 
تقريرا كامال عن هذا الطالب، 
الدراس����ية وذلك  ومرحلته 
لتعزيز التواصل بن املتبرع 
الكرمي والطالب املكفول.  كذلك 
تقوم اللجنة بكفالة العديد من 
أيتام املسلمن هناك، وتعقد 
لهم البرامج واللقاءات الشيقة، 
ونتابعهم عن كثب عن طريق 
رحالتنا التفقدية الدورية التي 
نقوم بها لنتطلع على احوال 
األيت����ام املعيش����ية وتذليل 

أك����د رئيس جلن����ة زكاة 
التابع����ة جلمعية  س����لوى 
العقيل  النجاة اخليرية بدر 
أن »زكاة سلوى« من اللجان 
الفاعلة واملميزة في مشاريعها 
الت����ي تعكف على  اخليرية 
تنفيذيها ف����ي دول البلقان، 
ذكر منها املشروع الرائد ذو 
البعد االس����تراتيجي، وهو 
مش����روع كفالة طالب العلم، 
حيث ان اللجنة تتكفل بالعديد 
من طالب العلم املميزين ممن 
العليا  يلتحقون بالدراسات 
ويناقشون رسائل املاجستير 
والدكتوراه، وذلك لالستفادة 
منهم وتأهيلهم ليكونوا معلمن 
افاضل يعلمون أبناء املسلمن 
العلم النافع لهم ليكون لهم 

عونا وسندا.
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 

بدر العقيل

املوظفن بالعمل خالل ساعات 
الدوام الرسمي، عالوة على التأكد 
من جميع القطاعات في الوزارة 
من تركيب جهاز البصمة الثبات 
حضور املوظفن وانصرافهم. 
وأس����فرت هذه اجلوالت التي 
ق����ام بها فري����ق التفتيش عن 
وجود العديد من املوظفن غير 
امللتزمن في العمل، باالضافة 
الى اكتشاف بعض اماكن العمل 
لم يتم تركيب جهاز البصمة بها، 
حيث يتم اعداد تقرير حاليا من 
قبل اللجن����ة لرفعه الى وكيل 
وزارة الصحة د.خال السهالوي 
ليتخذ على ضوئه االجراءات 

القانونية ضد املخالفن.
مصادر صحية مطلعة اكدت 
في تصريح خاص ل� »االنباء« 
أن جلن����ة مواعي����د احلضور 
واالنص����راف والتفتيش على 
مواعيد الدوام الرسمي وخارج 
الدوام بجميع قطاعات الوزارة 
والتفتيش على البصمة مستمرة 
في ج����والت التفتيش لضبط 
عملية الدوام واحالة املتسيبن 
الى الشؤون القانونية، مشيرة 
ال����ى أن اللجنة لن تتهاون مع 
املتخلفن عن الدوام الرسمي، 
وسترفع كتابا خاصا لتشديد 
العقوبات عليه����م، مبينة أن 
اللجنة تلق����ت تعليمات عليا 
من وكيل وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي، وذلك لضبط العمل 
في مرافق وزارة الصحة، من 
الدوام،  التفتيش عل����ى  خالل 
إدارة  الى  وإحالة املتس����يبن 
الش����ؤون القانونية للتحقيق 
معهم مباش����رة، الفتة الى ان 
اللجنة لن ترضخ ألي ضغوط 

خارجية او واسطات.

تسيب إداريين

تعليمات وكيل الصحة حسب 
املصادر جاءت بسبب تسيب 

املهني والوظيفي.
وانتقد التميمي بشدة املبالغ 
املمتازة  املالية ملكافأة األعمال 
التي صرف����ت للمهن املعاونة 
لألطباء بشكل عام وللعاملن 
في املختبرات الطبية بش����كل 
خاص، متسائال: هل يعقل ان 
تقدر وزارة الصحة جهود هذه 
الفئات من اختصاصن وفنين 
مبختلف شهاداتهم األكادميية 
وخبراتهم املهنية بهذه الدنانير 
البخيسة بحقهم؟ وهل هذا هو 
تقدير الوزارة لهذه الفئة املتميزة 
للعاملن في هذه املجاالت بعد 
عام كام����ل من التفاني بالعمل 
الشاق والسهر فيه على خدمة 
املرض����ى، مع العلم أن املقصر 
واملهمل في عمله تظهر له الوزارة 
مشرط العقوبات واخلصومات، 
فأين هي املكافآت املجزية لفئة 

املتميزين في عملهم؟.
واس����تغرب التميمي قائال: 
الوزارة بأن تقدير  هل تعتذر 
املبالغ املالية من حق املسؤولن 
املباشرين دون ان تضع ضوابط 
ومعايير للح����د األدنى واحلد 
األقصى لقيمة األعمال املمتازة 
حتمي بها املوظفن من مطرقة 
الشخصانية وسندان احملسوبية 
لبعض املسؤولن في التقدير.
التميمي مسؤولي  وطالب 
أكثر  وزارة الصحة باالهتمام 
باملوارد البش����رية العاملة في 
وزارته����م، حي����ث انه����م على 
علم ودراية بأهمية هذه املهن 
اإلنسانية الشاقة واخلطرة وما 
يتعرض له أبناؤها من العاملن 
في املختب����رات الطبية، والتي 
تسعى الوزارة بكل جهدها لسد 
النقص في هذه املجاالت الطبية 

بناء على تعليمات السهالوي للتأكد من التزام املوظفني

أشار إلى أن املكافآت األخيرة زهيدة

»الصحة«: فريق التفتيش يحاصر 
املتسيبني عن »الدوام«

التميمي: »املختبرات« أعدت مقترحًا ملعاجلة 
سلبيات »املمتازة« سيرفع إلى »الصحة« قريباً

اإلداري����ن والعاملن  عدد من 
في مستشفيات ومراكز وزارة 
الصحة عن العمل، ما ادى الى 
ازدحام شديد وشكاوى عديدة 
م����ن املراجعن بع����دم وجود 
موظفن في بعض املستشفيات 
واملراك����ز الصحي����ة خلدمتهم 
كما ان هذا ما بينته خدمة 151 
لتلقي الشكاوى، والتي حملت 
العديد من الشكاوى بخصوص 
تس����يب املوظفن، عالوة على 
شكاوى مديري املناطق الصحية 
واملستشفيات ورؤساء الرعاية 
الصحية األولي����ة في املناطق 
املراكز  الصحي����ة، ورؤس����اء 
الصحية من خالل كتب رسمية 
واجتماعات متتابعة مع قيادات 

الوزارة.

البصمة

وبالنس����بة ل����� »البصمة« 
أوضحت املص����ادر أن الوزارة 
شددت على تطبيقها في جميع 
املراف����ق، خاصة بع����د ورود 
معلومات عن بعض القطاعات 
واإلدارات املركزية وأقسام في 
املستشفيات واملناطق الصحية 
بعدم االلت����زام بها وتطبيقها، 
مم����ا يخالف الق����رار الوزاري 
البصمة،  اخل����اص بتطبي����ق 
وقرارات ديوان اخلدمة املدنية، 
موضحة ان الوزارة س����تتخذ 
جميع االجراءات الالزمة مع كل 
من لم يطبق نظام البصمة في 

الدوام الرسمي. 
وأشارت املصادر الى أن جلنة 
التفتيش عن الدوام تعمل على 
مدار 24 ساعة، وحتى في الفترة 
املسائية وبعد منتصف الليل، 
وذلك للقيام بجوالت تفتيشية 
من شأنها ضبط العمل في جميع 

مرافق الوزارة. 

عبدالكريم العبداهلل  ٭

احليوية من خالل التعاقد مع 
دول أخ����رى لس����د االحتياج، 
داعن املس����ؤولن في الوزارة 
الى إعادة النظر في هذه املكافآت 
في األعوام القادمة وبشكل يرقى 
مبستوى الوزارة والعاملن فيها 
مل����ا يبذلونه من جهود حثيثة 
في اخلدمات الصحية، حيث إن 
ما مت صرفه من مكافآت أعمال 
ممتازة لهذا العام ملوظفيها تكاد 
تكون مبالغ زهيدة مقارنة مع 
ما مت صرفه في وزارات الدولة 
األخرى. وفي الس����ياق نفسه، 
طال����ب عدد م����ن اإلدارين في 
مختلف املستش����فيات، وزارة 
الصحة بإنصافهم، وإعطائهم 
التي يس����تحقونها،  املبال����غ 
مؤكدي����ن أن اكثرهم قد حصل 
على مكافآت أعمال ممتازة تقدر 
ب� 100 الى 200 دينار فقط، مع 
العلم أن السقف األعلى لإلدارين 
حسب قرار وزارة الصحة هو 
800 دينار، داعن وزارة الصحة 
الى إنصافهم، وإعادة النظر في 
املبالغ التي صرفت لهم، وعدم 
املبالغ  التقييم ووض����ع  ترك 
للمسؤولن املباشرين الذين يكيد 
بعضهم للموظفن، واعطاءهم 
حقوقهم في هذه املكافآت، خاصة 
أن طبيعة عملهم خصوصا في 
التعامل مع املراجعن ممكن أن 
تعرضهم للخطر، إذ إن معظمهم 
تعرضوا لالعتداءات والضرب، 
متسائلن: اال يستحق االداريون 
انصافهم وزيادة مكافآت األعمال 
املمتازة لهم؟ خاصة انهم ليس 
لهم اي كادر مالي مثلما يتقاضى 

أصحاب املهن الفنية.
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شن فريق التفتيش املختص 
والتابع للجنة مواعيد احلضور 
واالنص����راف والتفتيش على 
مواعيد الدوام الرسمي بجميع 
قطاعات الوزارة والتفتيش على 
البصمة هجوما على املتسيبن 
عن العم����ل عن طريق جوالت 
املراكز الصحية  مفاجئة على 
واملستشفيات واالدارات املركزية 
واملناط����ق الصحي����ة وغيرها 
م����ن قطاعات الصح����ة للتأكد 
التزام املوظفن، واألطباء  من 
العاملن بالدوام  وغيرهم من 
الرسمي، وخارج الدوام ممثلة 
باخلفارات والفترة املسائية، 
وعطلة نهاية األسبوع. جاء هذا 
بعد إعادة تشكيل جلنة ضبط 
مواعيد احلضور واالنصراف 
والتفتيش على مواعيد الدوام 
الرسمي بجميع قطاعات الوزارة 
والتفتيش على البصمة من قبل 
وكيل الوزارة د.خالد السهالوي، 
وبناء على توجيهاته وتعليماته 
للجن����ة للتأكد من مدى التزام 

كش����ف أم����ن س����ر نقابة 
املختبرات الطبية عون التميمي 
عن صياغة النقابة ملقترح سيتم 
تقدميه لوزارة الصحة بشأن 
معاجلة سلبيات مكافآت األعمال 
املمتازة التي صرفت للعاملن 
في املختب����رات الطبية أخيرا، 
مشيرا الى أن هذا املقترح من 
شأنه بعد موافقة الصحة عليه 
أن يضمن حقوق العاملن في 
التي  املختبرات بتسلم املبالغ 
يستحقونها، وذلك نظرا لطبيعة 

عملهم الشاقة واملتعبة.
ج����اء هذا املقترح بس����بب 
صرف مبالغ زهيدة وقليلة جدا 
ملكافآت األعمال املمتازة للعاملن 
في املختبرات الطبية في وزارة 
الصحة، والتي وصفها التميمي 
بأجور عم����ال نظافة، وليس 
للعاملن في املختبرات الطبية، 
حيث إنها ال ترقى مبستواهم 

د.خالد السهالوي

عون التميمي

النادي العلمي أصدر العدد اجلديد من »املجرة«
أصدر النادي العلمي العدد اجلديد من مجلة 
»املج���رة« متضمنا مجموعة من املوضوعات 

املتنوعة في مجاالت البحث العلمي.
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي إياد 
اخلرافي في افتتاحية العدد على ضرورة وضع 
استراتيجية لرعاية الطلبة الفائقن، وتوفير 
البيئة التعليمية املناس���بة لتنمية قدراتهم، 
وان يكون أمام جمي���ع تالميذ التعليم العام 
واخلاص فرصة متساوية الكتشاف مواهبهم 
وصقلها وتنميتها من خ���الل برامج إثرائية 
ومناهج تعليمية متطورة تساعد الطلبة على 
التفكي���ر اإلبداعي والبحثي مع التوس���ع في 
األنشطة التربوية وورش العمل واحملاضرات 
واملناقشات واحلوارات املفتوحة بن الطلبة 

وهيئة التدريس وأولياء األمور.
وطال���ب اخلرافي بتش���كيل فرق عمل من 
املتخصصن في اجلامع���ات ووزارة التربية 

لوضع خطة عمل متكاملة للبحث عن الطلبة 
الفائقن في جميع املراحل التعليمية وحتديد 
األسلوب األنسب لرعايتهم، ورفع كفاءة العاملن 
في مجال رعاية الطلبة ووضع املناهج التي 

تساعد على تنمية قدراتهم.
يذكر ان العدد اجلديد قد ناقش في موضوعه 
الرئيس���ي »التعليم اإللكتروني« ودوره في 
تطوي���ر العملية التعليمي���ة، وناقش خطط 
وبرامج النهوض بالنظام التعليمي في البالد، 
كما ضم العدد مجموعة من اللقاءات واحلوارات 
مع املخترعن الشباب، إضافة إلى أبوابه الثابتة 
في الدراسات والتقارير وميكانيكا السيارات 
والكيمي���اء والغذاء والطب والبيئة والفضاء 
والتكنولوجيا واإلعج���از العلمي في القرآن 

الكرمي واملجتمع.

دانيا شومان  ٭


