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اخلواري: قرار 
جديد خاص 

باإلجراءات الالزم 
إتباعها عند التبليغ 
عن حالة االعتداء 

على الطفل

د.خالد السهالوي متوسطا د.منى اخلواري ود.محمود عبد الهادي

ترأس اجتماع اللجنة العليا حلماية الطفل

السهالوي: اجتثاث الظواهر السلبية 
باملجتمع حلماية األطفال من االعتداءات

حنان عبد المعبود

ترأس وكيل وزارة الصحة 
د.خالــد الســهالوي اجتماع 
اللجنة العليا حلماية الطفل، 
صباح امس، وهو االجتماع 
الرابــع للجنــة، ويهدف إلى 
عــرض التقارير حول ما مت 
إجنازه من فرق العمل. وأشار 
الســهالوي إلى وجود ستة 
فــرق عمل لتقييــم وإصدار 
التقاريــر الالزمــة، ومنهــم 
ومتابعــة  اإلعــداد  فريــق 
حاالت االشتباه باالعتداء، أو 
مهاجمة الطفل، وفريق احلملة 
اإلعالمية، وفريق إعداد قاعدة 
البيانات، وفريق إعداد مراكز 
التأهيل النفسي واالجتماعي، 

وفريق اقتراحات القوانني.
وأكد السهالوي في تصريح 
خاص لـ » األنباء« أن االجتماع 
يهتم بأهم الظواهر السلبية 
التي تبدو على الشــباب في 
أعمــار املراهقــة خاصــة 16 
و18 سنة في محاولة ملنعها، 
وهــذا ال يأتي إال باســتدراك 
األمور فــي املراحل العمرية 
الســابقة، أي فــي مرحلــة 
الطفولة، وقبل الوصول الى 
مرحلة املراهقة، حيث نقوم 
بالعمل يدا بيد لكشف األطفال 
الذين يتعرضون للسوء من 
قبــل األهل أو أي طرف آخر، 
وهناك فريق من األخصائيني 
االجتماعيــني والقانونيــني 
واألطبــاء، لدراســة احلالــة 
ونحن على اتصال بالداخلية 
ومكتــب اإلمنــاء، حملاولــة 
منــح الطفل الــذي يتعرض 
للعنــف األســري رعاية من 
قبل اخلط الثاني وهو اجلد 
واجلدة، في محاولة لإلصالح 
أو حتويلــه إلى مراكز إيواء 
وهذا يتم بالتعاون مع وزارات 
الدولة جميعها. وأشــار إلى 
أن الفريق الباحث ســيصدر 
قرار لتشكيله ليكون موجودا 
في كل منطقة، مشــددا على 
أن املوضــوع خطير، ونظرا 

خلطورته استغرق عدة أشهر 
للخروج بهذا الشكل املبدئي.

من جانبها كشفت رئيس 
مجلس أقسام األطفال اخلدج، 
نائب رئيــس اللجنة العليا 
حلماية للطفل د.منى اخلواري 
عن قرار سيتم اعتماده قريبا 
كقــرار وزاري معــدل لقرار 
ســابق مت إقراره فــي 2009 
خــاص باإلجــراءات الــالزم 
إتباعها عند التبليغ عن حالة 
االعتداء على الطفل، وشمل 
التعديــل فتــح قنــوات بني 
األطباء والعاملني في وزارة 
الصحة والوزارات األخرى، 
أهمها وزارة الداخلية، وفتح 
قنــوات أخرى حــول كيفية 
حتويــل الطفــل إلــى مراكز 
التأهيل النفســي، مــا يزيد 
التواصل بني وزارة الصحة 
والوزارات واجلهات األخرى. 
وبينت أن أهم ما في القرار 
هو توضيح مهام الفريق الذي 
يعنى برصد حاالت االعتداء 
بإعداد منوذج خاص للتبليغ، 
ويختــص أيضا باســتقبال 
جميــع حــاالت التبليغ من 
كل املصــادر ســواء من قبل 
أقســام احلوادث أو الرعاية 
املركزية األوليــة أو القطاع 

األهلــي بــكل قنواته ســواء 
كانــت عيــادات أو مراكز أو 
مستشفيات، وكذلك مصادر 
أخرى تشمل املدارس. ولفتت 
الى أن جميع احلاالت تصب 
عند فريــق متابعــة حاالت 
االشتباه أو ما سميناه بفريق 
»إسكان تيم«. والذي يعنى 
كذلك مبتابعة املريض داخل 
املستشفى إذا ادخل الطفل إلى 
املستشفى، ورفعت التقارير 
الطبية االجتماعية إلى مكتب 
املستشــار القانوني بوزارة 

الصحة.
وحــول موضوع اإلعالن 
عن تعرض طفل العتداء أو 
غيره من قبل األســرة التي 
قد متنع احلديــث والتدخل 
في أمورهــا باعتبار أن هذه 
تعد ضمن أسرار األسر قالت 
اخلواري انه بالنسبة لطبيعة 
األسر الكويتية املنغلقة على 
نفسها فهناك بالفعل صعوبة 
فــي تطبيق املقترح لكن في 
النهاية يظل الهدف هو حماية 
الطفــل ومســاعدة األســرة 
نفســها إذا مــا اقتضى األمر 
ذلك عبر التوصل لألســباب 

ومعاجلتها.

د.خليفة بهبهاني

بارك عميد النشاط والرعاية 
الطالبية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب د.خليفة 
بهبهاني للطلبة اخلريجني للعام 
الدراسي 2012-2013 واملشمولني 
بحفــل التكرمي الســنوي الذي 
تنظمه هيئة »التطبيقي« برعاية 
كرمية من صاحب السمو األمير، 
مهيبا باخلريجني واملشــمولني 
بحفــل التكــرمي إلــى ضــرورة 
مراجعة عمادة النشاط والرعاية 
الطالبيــة بديــوان عــام الهيئة 
مبنطقة العديلية ليتســنى لهم 
استيفاء األوراق املطلوبة منهم 
بالســرعة املمكنة، وذلك لقرب 

موعد احلفل. 
»أســماء اخلريجني املكرمني 
على موقع »األنباء« االلكتروني«.

»عمادة النشاط« تدعو 
خريجي »التطبيقي« 
املكرمني ملراجعتها

د. افتكار العدواني

حنان عبدالمعبود

أعلنــت مديــر إدارة الصحة 
املدرسية د.افتكار العدواني عن 
تدشــني اإلدارة للموسم العلمي 
االول أمس في قاعة الشهيد فهد 
األحمد في اجلمعية الطبية، مبينة 
أن عــدد احلضور بلغ 40 ومنهم 
رؤساء شــعب الصحة املدرسية 
وأطباء الصحة املدرسية من جميع 
املناطق الصحية. وقالت العدواني 
في تصريح لها ان املوسم العلمي 
يشــتمل على محاضرات علمية 
وورش عمــل يحضرهــا أطبــاء 
وطبيبــات الصحــة املدرســية، 
مبينة أن هذه األنشطة من األهمية 
لزيادة قدرة األطباء على تشخيص 
وعالج أهم املشكالت الصحية التي 
تواجــه طلبة املدارس والعاملني 
باملجتمع املدرسي مثل األمراض 
املزمنــة غير املعديــة، والتغذية 
الصحية الســليمة، كما تعد من 
الطــرق الفعالة لزيادة النشــاط 
البدنــي وتبيان أهمية الرياضة، 
كذلك تشخيص صعوبات التعلم، 
الســلوكية واألمراض  واملشاكل 
النفسية لدى الطلبة واألمراض 
املعديــة وغيرها مــن املواضيع 

املهمة.

»الصحة املدرسية« 
تدشن املوسم 

العلمي األول

د. عمر السيد عمر

عمر: حملة توعوية ملكافحة األدوية املزيفة

اخلواري: مؤمتر وورشة عمل عن سرطانات اجلهاز العصبي
حنان عبدالمعبود 

عبدالكريم عبداهلل
 

حتت رعاية وزير الصحة 
د.علي العبيدي، يفتتح مركز 
الكويــت ملكافحة الســرطان 
مؤمتر وورشة عمل سرطان 
الرأس والرقبة، خالل الفترة 
من 8 إلــى 10 فبراير اجلاري 
بقاعــة ســلوى الصباح، في 

فندق املارينا.
من جانبها قالت رئيس 
قســم األشــعة االكلينيكية 

باملركــز ورئيســة املؤمتــر 
هناء اخلواري، ان السرطان 
من األمراض الشائعة والتي 
تزداد اإلصابــة به في دول 
العالــم، مبينــة أن نســبة 
اإلصابة به في الكويت مقاربة 
للمعدالت العاملية، وأنه يعد 
الســبب الثاني للوفاة بعد 
أمراض القلب، مما يؤدي إلى 
عبء إنساني ومادي كبير، 
لذا كان لزاما أن تولي وزارة 
الصحة اهتماما خاصا بهذا 

األمر.
وأكدت أن الصحة تسعى 

وســائل  لتوفيــر  جاهــدة 
التشخيص والتقييم الدقيق 
للمــرض والذي يعــد حجر 
الزاوية الذي يبنى عليه العالج 
الصحيح الفعال، حيث متثل 
أورام اجلهاز العصبي والرأس 
والرقبة حوالي 16% من هذه 

األورام.
وقد اهتمت الدولة بتوفير 
احدث وســائل التشــخيص 
والعالج، منها توفير وسائل 
التدريب املســتمر من خالل 
التوأمة مع احدث وأفضل مراكز 
العالم، إميانا منها بأهمية دور 

الكادر الطبي املؤهل ووصوله 
الى املســتويات املرجوة من 

الرعاية الطبية.
وأضافت ان مركز الكويت 
ملكافحة السرطان يعتبر من 
املراكز املتخصصة واملجهزة 
بأفضــل التقنيــات احلديثة، 
والتــي تعمــل عمــال دؤوبا 
للوصول إلى أفضل مستويات 
التشــخيصية  اخلدمــة 

والعالجية.

جتعل املستهلك يعي بنفسه 
مخاطــر اســتهالك األدويــة 
املــزورة. مبينــا أن احلملــة 
تبدأ 7 فبراير اجلاري متبوعة 
بحمــالت متتالية مبجمعات 
جتارية بهــدف مكافحة هذه 
املشكلة التي باتت تدخل ضمن 
ظاهرة أوســع نطاقا، مبينا 
أن الوســائل والقنوات التي 
يســتخدمها منتجو األدوية 
املزيفة أصبحت أكثر تعقيدا 
مما يزيد من صعوبة الكشف 
عنها.  وأضــاف عمر أن تلك 
األدويــة بــدأت تأخــذ أبعادا 
وبائيــة، مبينــا أن جتــارة 
األدويــة املزيفــة متثــل %10 
من إجمالي صناعات األدوية 
عامليا. وأن منتجي تلك األدوية 
حسب تقرير منظمة الصحة 
العاملية لديهم القدرة الفائقة 
فــي اخلداع وإقنــاع املرضى 
بشــفائهم بهــا مــع أنهــا قد 
تزيد من مرضهــم وتعرض 
حياتهم للخطر.  وأوضح أن 
مواقع التواصــل االجتماعي 
والتسويق اإللكتروني وأماكن 
البيع غير املرخصة خير شاهد 
على ذلك فمن خالل هذه املواقع 

يصبح البــاب مفتوحا على 
مصراعيه ملختلف طرق جلب 
الدواء املزيف وتصريفه وهذا 
ما يستدعي املزيد من احلرص 
واالهتمام من مستهلكي الدواء. 
وذكر عمر أن هناك أدوية 
معينة عادة ما تكون مطمعا 
جلهــات غيــر مرخصة وهي 
األدوية ذات األسعار املرتفعة 
التي تســتخدم لعالج بعض 
األمراض اخلطيرة كأمراض 
القلــب والســرطان ومرض 
الســكر. مؤكــدا أن الكويــت 
شــددت في مؤمتــر مكافحة 
التزييف والغش الدوائي الذي 
نظمته في نوفمبر املاضي على 
ضرورة إعداد برنامج شامل 
بني الــدول خــاص باألدوية 
التشريعات  املزيفة ودراسة 
العقوبة  احلاليــة وتغليــظ 
فــي شــأن جرمية تســويق 
املــزورة.  وتــداول األدويــة 
وبــني أن املســؤولية ال تقع 
علــى كاهــل وزارة الصحــة 
فقط، بــل هي مشــتركة بني 
املسؤولني بجهودهم القانونية 
واملستهلكني بوعيهم وثقافته.

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم عبداهلل

حــذرت وزارة الصحــة 
مــن  واملقيمــني  املواطنــني 
استخدام األدوية غير املرخصة 
مــن الــوزارة باعتبار معظم 
تلك األدويــة مهربة ومزيفة 
ومجهولة املصدر والتركيب 
إضافة إلى أخطارها الكبيرة 

على صحة اإلنسان. 
مــن جانبــه دعــا وكيــل 
املســاعد  الصحــة  وزارة 
لشــؤون األدويــة واألجهزة 
الطبيــة د.عمر الســيد عمر 
في تصريح أمس مبناســبة 
احلملــة التوعيــة التثقيفية 
التــي ينظمها قطاع شــؤون 
األدويــة املواطنني واملقيمني 
إلى التعاون مع جهود قطاع 
شؤون األدوية والتجهيزات 
الطبية وحتديدا إدارة تفتيش 
األدوية في مكافحة انتشارها. 
وقــال إن احلملــة تركــز 
على ضــرورة حماية صحة 
الكويتــي  وأرواح املجتمــع 
مــن هــذه اآلفــة بتنظيمهــا 
حلمــالت توعيــة وتثقيفية 

أحمد املليفي 

طالل الرخيص

مكتب التربية العربي لدول 
اخلليــج بحضــور وزراء 
التربية والتعليم في الدول 
األعضاء والتــي تأتي بعد 
رصد التحديات التي تواجه 
العمل التربوي والتعليمي 

في دول املجلس. 
وأضاف أن االستراتيجية 
لها مجموعــة من األهداف 
التنســيق والتعاون  منها 
والتكامل بني الدول األعضاء 
في املجال التعليمي وتبادل 
اخلبرات واإلسهام في تنمية 
الناشئني واحلاجة الى بناء 

مهاراتهم وقدراتهم. 
وتشمل االستراتيجية 
كذلك عددا من البرامج التي 
تهتــم بالشــباب وتطوير 
السياســات التربويــة في 
التعليــم ودعمهــا ونقــل 
أفضل التجارب واملمارسات 
العامليــة فــي هــذا املجال 
وتعزيز مشــاركة املجتمع 
التعليــم  فــي  واألســرة 
وجتسيد اخلبرات التراكمية 
للمكتب على مدى 40 عاما 

منذ تأسيسه. 
املليفــي شــارك  وكان 
الرابعة  في افتتاح الدورة 
للمعرض واملنتدى الدولي 
للتعليــم 2014 الذي يضم 
أكثر من 250 جناح عرض، 
ويتحدث فيه متخصصون 
محليون وعامليون بارزون. 
وتتكون هذه الدورة من 
منتدى علمي يشــارك فيه 
خبراء التربية والتعليم من 
مختلف دول العالم ملناقشة 
التربويــة  املوضوعــات 
باإلضافــة  والتعليميــة 
الــى انــه معرض ســنوي 
يســتضيف أبرز الشركات 
احمللية واإلقليمية والعاملية 

.2014/2013
وأكــد رئيــس اجلمعية 
أســامة عــزام أن اجلمعية 
ستقوم بالعديد من األنشطة 
الطالبيــة، كإقامــة ندوات 
علمية وثقافية، وورش عمل، 
ودورات تدريبية، باإلضافة 
الرحــالت املختلفــة،  إلــى 
داعيــا اجلميع للمشــاركة 
في األنشــطة، مؤكدا ثقته 
بأعضــاء الهيئــة اإل داريــة 
وقدرتهم على حتقيق املزيد 
من التقدم للجمعية لتحقيق 
أهداف ومطالب طلبة الكلية.

خالل الدورة الرابعة للمعرض واملنتدى الدولي للتعليم

املليفي لتبادل اخلبرات بني التربويني 
في دول مجلس التعاون

جمعية اخلرسانة تشكل
 هيئتها اإلدارية اجلديدة

املتخصصــة فــي املجاالت 
والتعليميــة  التربويــة 
واملنظمــات واملؤسســات 
األهليــة واحلكوميــة فــي 

مجال التعليم. 
وتأتي الــدورة احلالية 
للمعرض واملنتدى الدولي 
للتعليــم باختيــار مجال 
التربية اخلاصة مبفهومه 
الشــامل والذي سيتطرق 
إلى محاور عدة تتمثل في 
التشــريعات واملمارســات 
العاملية في التربية اخلاصة 
والتعــرف والتشــخيص 
والرعاية )املقاييس املعايير 
ـ اآلليات األساليب(. ويبحث 
املنتــدى أيضــا التجــارب 
واخلبرات احمللية والعاملية 
في تطوير البيئة التعليمية 
للتربية اخلاصــة والدمج 
التربوي واســتراتيجيات 
تطبيقية والتقنية احلديثة 

في التربية اخلاصة.

قال وزير التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي 
ان املشــاركة فــي اللقاءات 
التربوية اخلليجية فرصة 
لتعزيز عالقات التعاون بني 
دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
ودعا املليفي في تصريح 
لـ )كونا( مبناسبة مشاركته 
في فعاليات الدورة الرابعة 
للمعرض واملنتدى الدولي 
للتعليم 2014 الذي انطلق 
في الريــاض أول من امس 
برعايــة خــادم احلرمــني 
امللــك عبداهلل  الشــريفني 
بن عبدالعزيــز الى تبادل 
التربويني  بــني  اخلبــرات 
والبــدء مــن حيــث انتهى 
اآلخرون لتجاوز السلبيات 
التجــارب الســابقة  فــي 
وتعزيــز إيجابيتهــا عند 

األخذ بها. 
وأضــاف ان مشــاركة 
وزارة التربيــة ممثلــة في 
التربيــة  مــدارس  إدارة 
اخلاصــة في هــذه الدورة 
التي تقام بعنوان )التربية 
اخلاصة تنمية مستدامة في 
عالم متغيــر( تأتي ضمن 
مسؤولية نقل ما مت التوصل 
اليه في الكويت من جتارب 

وصفها بالرائدة. 
وردا على ســؤال حول 
التربوية  املناهــج  توحيد 
اخلليجية، أكد املليفي »ان 
األهم في هذا املوضوع هو 
توحيــد األطــر واألهداف 
واملبــادئ العامة، حيث ان 
لكل بيئة مشاكلها وهمومها 
اخلاصة التي تتم معاجلتها 

تفصيال في املناهج«. 
وأشار في هذا الصدد الى 
انه سيتم إقرار استراتيجية 

أعلن أمني ســر جمعية 
األميركيــة  اخلرســانة 
)ACI( فــي كلية الهندســة 
والبترول بجامعة الكويت 
طالل الرخيص أن اجلمعية 
فــي اجتماعها األخير زكت 
أسامة عزام رئيسا للهيئة 
اإلدارية وخليف الشــمري 
الرئيس للشــؤون  نائــب 
الطالبيــة ونــور املطيري 
نائبــة الرئيس للشــؤون 
األكادميية وأمني السر طالل 
الرخيص وأمني الصندوق 
عبــداهلل املطيــري لعامها 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

اكد مراقب ادارة دعم املستفيدين في ادارة 
املشاريع بديوان اخلدمة املدنية عبدالهادي 
العبــد الهــادي أن االجتمــاع الــذي عقد مع 
مســؤولي وزارة التربية كان بشأن برنامج 
النظــم املتكاملة الذي يعتبــر كنزا يحتوي 
تعاميــم اخلدمة املدنيــة وقراراتها، وكانت 
الدعوة لنا فرصة لتوضيح كيفية االستفادة 

من هذا النظام بصورة مثلى.
وكشف العبد الهادي عن نسخة محدثة 
للنظم املتكاملة ســوف تصدر خالل الفترة 
املقبلــة بحيث يتم تنقيح اي نســخ جديدة 
ال ميكن اضافتها علــى النظام القدمي بهدف 
االبتعاد عن املراسالت الورقية واالعتماد على 
النظام اآللي في املراسالت بني ادارات الدولة، 
موضحا ان هناك الكثير من االمور املطورة 
التي سيســتفيد منها املوظــف منها التقدم 
بطلــب االجازة عن طريق النــت او الهاتف 

الذكي، مبينا ان بطء الشبكة في الوزارة امر 
من اختصاص الفنيني فيها وســيعاجلونه 

وفق االمكانات املتاحة.
وبني ان الهياكل التنظيمية لها بروتوكول 
خاص ال ميكن التصرف فيها اال بعد موافقة 
مجلــس اخلدمــة املدنية القرارهــا في نظم 
الديوان ومن ثم ارجاعها الى الوزارة موضحا 
ان تعديل الهياكل ال يتم بعصا سحرية وامنا 
عن طريق جملة من االجراءات الواجب اتباعها.
وقال العبد الهادي ان تعديالت مسميات 
بعض املناصب امر بسيط ميكن تصحيحه 
بســهوله وبقاء هذه املســميات كان نتيجة 
اصــدار الــوزارة العديد من القــرارات دون 
اخطار الديوان بهــا، مؤكدا ان األمر يحتاج 
الى اعادة ترتيب وتنظيم، مبينا ان الرؤية 
غير واضحة لدى مسوؤلي الوزارة حول عمل 
النظم املتكاملة، مشــيرا الى انه ملس رغبة 
جادة منهم في التطوير وحتقيق االستفادة 

القصوى من هذا النظام.

دبيـ  كونا: بحث رئيس املكتب الثقافي 
في دبي د.صالح ياسني مع نائبة القنصل 
الهجــرة  النيوزيلنــدي لشــؤون  العــام 
كريســتينا فور دايس كل السبل الكفيلة 
بتسريع إصدار تأشيرات الطلبة الكويتيني 
للدراسة في نيوزيلندا.  ونقل ياسني في 
تصريح لـــ »كونا« تأكيــد دايس ورغبة 
حكومة نيوزيلندا في زيادة أعداد الطلبة 
الكويتيني الدارسني في نيوزيلندا وتعزيز 

التعاون في هذا املجال. 
وقال إن املسؤولة النيوزيلندية أشارت 
الى أولوية الطلبــة الكويتيني في إصدار 
التأشــيرات التــي كان آخرهــا إصدار 44 
ڤيزا دراســية للطلبــة ومرافقيهم، مؤكدا 
ارتياحه من مســتوى الطلبــة الكويتيني 

هنــاك وســلوكياتهم، حيــث يتطلــع من 
خاللهم الى دعم العالقات الثقافية والعلمية 
والسياحية بني البلدين.  وثمن ياسني لنائبة 
القنصل العام النيوزيلندي لشؤون الهجرة 
والقنصلية النيوزيلندية التعاون املستمر 
مع جميع الطلبة الكويتيني الدارسني في 
نيوزيلنــدا والعمل على كل ما من شــأنه 

تسهيل دراستهم. 
يذكر أن املكتب الثقافي الكويتي يقوم 
مبهمة متابعــة إصدار تأشــيرات الطلبة 
الكويتيــني للدراســة فــي نيوزيلندا مع 
القنصليــة النيوزيلندية فــي إمارة دبي 
باإلضافة الى إشرافه على 1250 طالبا وطالبة 
من الكويتيني الدارسني في اإلمارات وقطر 

وسلطنة عمان.

أعلن قسم التسويق واإلعالم 
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املســتمر في جامعــة الكويت 
عن بدء التســجيل في البرامج 
والــدورات التدريبيــة للفصل 
الدراســي الثانــي، مــن العام 
األكادميي احلالــي 2013/2014، 
اعتبارا من بداية فبراير اجلاري 
وحتى التاسع عشر منه، على 
فترتني صباحية ومسائية، حيث 
تبــدأ الفتــرة الصباحية 8:30 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا، 
بينما حددت الفترة املسائية من 
5:30 عصرا وحتى الثامنة مساء، 
في مقر العمادة الكائن بجامعة 

الكويت ـ احلرم ـ الشويخ.
مــن جهته أفاد عميد خدمة 
املجتمــع والتعليــم املســتمر 
د.إبراهيــم كرم، بــأن العمادة 
متنــح خصمــا خاصــا %50 
لطلبة جامعة الكويت )بشرط 
إبراز الهوية اجلامعية(، و%25 
ملوظفي اجلامعة وأعضاء هيئة 
التدريس وجمعيات النفع العام، 
وخصم 10% لطلبة الثانوية وما 
يعادلها وللديبلوماسيني، وذلك 
عن املقررات املسائية الفصلية.

العبدالهادي: نسخة محدثة للنظم 
املتكاملة لالبتعاد عن املراسالت الورقية

املكتب الثقافي بدبي يبحث تسريع 
تأشيرات الطلبة الدارسني بنيوزيلندا

خدمة املجتمع: 
بدء التسجيل  

بالدورات التدريبية

رفع املستوى الوظيفي للكويتيني العاملني بـ »الصحة«
حنان عبدالمعبود 

 عبدالكريم عبداهلل 

وزارة  وكيــل  أعلــن 
الصحة املساعد للشؤون 
اإلداريــة، رئيــس اللجنة 
املشــكلة لرفع املســتوى 
للعاملــني  الوظيفــي 
الكويتيني مرزوق الرشيدي 

الــوزارة  اعتمــاد وكيــل 
د.خالد السهالوي قرار رفع 
املستوى الوظيفي للعاملني 
الكويتيــني فــي مجــاالت 
القانون، واحملاســبة من 
البكالوريــوس،  حملــة 
وحملة دبلوم احملاســبة 
)بنوك ـ تأمني ـ محاسبة( 
املوظفــون  وكذلــك 
الكويتيــون العاملون في 

مجاالت اإلحصــاء ونظم 
واخلدمــة  املعلومــات 
االجتماعيــة والتطويــر 
اإلداريـ  وظائف الترجمة 
اإلداري  والتفتيــش  ـ 
والوظائــف االقتصادية، 
مبينا أن هذه اخلطوة تأتي 
إميانا مــن وزارة الصحة 
بتطويــر العمــل اإلداري 

وحتفيز العاملني فيها. 

وقال الرشــيدي انه مت 
اعتماد البــدالت واملكافأة 
اعتبارا من 31 ديسمبر 2013 
وقد أرسلت الوزارة صورة 
القــرار للمناطق الصحية 
واألقسام التابعة للوزارة 
لتنفيذه، وذلك وفقا للنظم 
واللوائح املشار إليها بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية التي 
نظمت قواعد رفع املستوى.


