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العبيدي للممرضني الكويتيني: أبشركم »يومني راحة« بشكل دائم

عبدالكريم العبداهلل

زف وزير الصحة د.علي 
العبيدي بشرى للممرضني 
الكويتي����ني مبوافقته على 
اعتم����اد يوم����ني راحة في 
االسبوع بدال من يوم واحد 
بشكل دائم بعد ان خضع االمر 
للتجربة ملدة عام. جاء ذلك 
على هامش استقباله مجلس 
التمري����ض  ادارة جمعي����ة 
اجلديد برئاسة بندر العنزي 
الذي اش����اد مبوافقة د.علي 
العبي����دي باعتم����اد يومني 
راحة باالسبوع بشكل دائم 
للممرضني الكويتيني، مؤكدا 

في الوقت ذاته أن العبيدي 
وعد بتجربة هذا املوضوع 
عل����ى املمرض����ني »البدون« 

و»اخلليجيني« قريبا ليشملهم 
في حال جناحها.

العنزي أن مجلس  واكد 

التمري����ض  ادارة جمعي����ة 
اجلديد ناقش مع الوزير عدة 
قضايا مهمة تخص مهنتهم، 
منها ضخ »الدماء اجلديدة« 
في سلك التمريض، واجراء 
ال����الزم واالحالة  التدوي����ر 
للتقاع����د ملن امض����وا فترة 
طويلة في اماكنهم. واش����ار 
الى ان العبيدي اخذ مطالبات 
مجلس ادارة جمعية التمريض 
الكويتية على محمل اجلد، 
ووعد بدراستها جيدا والنظر 
فيها بأسرع وقت، الفتا ايضا 
الى ان الوزير اكد وقوفه مع 
مطالب املمرضني وكل ما يهدف 

الى االرتقاء مبهنتهم.

د.علي العبيدي خالل تكرميه من وفد جمعية التمريض

عمادي: ورقة عمل لتبادل اخلبرات  بتدريب الدعاة في »التعاون«
أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 
عم���ادي أن وزارة األوق���اف 
والش���ؤون اإلسالمية أعدت 
ورقة عمل بشأن تبادل اخلبرات 
والتجارب في مجال تدريب 
الدع���اة واألئم���ة واخلطباء 
وإقامة دورات مش���تركة بني 
دول مجل���س التعاون لدول 
اخلليج العربية وذلك تنفيذا 
لتوصية اللجنة الدائمة من 
املختصني بشؤون األوقاف 
والشؤون اإلسالمية التي دعت 
إلى تش���كيل جلنة مشتركة 
من الكويت واململكة العربية 
السعودية لدراسة املوضوع 

من كل جوانبه. 
وقال عم���ادي خالل اللقاء 

التنسيقي املشترك بني وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزارة األوق���اف والش���ؤون 
اإلس���المية والدعوة واإلرشاد 
في اململكة العربية السعودية 
بحضور مدراء إدارات املساجد 
في احملافظات الست ومشعل 
العتيبي عض���و ومقرر جلنة 
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة 

الدائمة من املختصني بشؤون 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدول مجل���س التعاون لدول 
اخلليج العربية الذي عقد بقاعة 
االجتماعات بوزارة األوقاف، قال 
إن وزارة األوق���اف دأبت على 
االهتمام بفئة األئمة واخلطباء، 
وعلى الس���عي ف���ي تأهيلهم 
وتطويرهم ليواكبوا املستجدات، 

وليكونوا على مستوى املتغيرات 
واألحداث، حيث إن بيوت اهلل 
تعالى تتص���در جميع املراكز 
في العالم اإلسالمي املؤثرة في 
توجيه املجتمعات وتش���كيل 
أفكارهم وبلورة قناعاتهم وذلك 
من خالل الدور املهم واحملوري 
الذي ميارسه األئمة واخلطباء 
من فوق منابر املساجد. وأضاف 
عمادي أن إعداد األئمة واخلطباء 
أول���ى أولويات احلكومات في 
البالد اإلسالمية ومن هنا جاء 
اهتمام وزارة األوقاف باألئمة 
واخلطب���اء من خ���الل وضع 
األسس الفنية والعملية القائمة 
على التخطيط والتقييم وفق 
رؤية واضح���ة املعالم وعمل 
مؤسسي والسعي نحو حتقيق 
أعلى درجات اجلودة في تبليغ 

الدعوة إلى اهلل.

م.فريد عمادي ووفد وزارة األوقاف السعودية

وسط أجواء دميوقراطية تنافس فيها 11 مرشحاً بحضور مراقبني من »الشؤون«

قائمة »العالقات« اكتسحت انتخابات جمعية العالقات العامة
عبداهلل صاهود

 
 للدورة الثانية على التوالي 
العالقات  اكتس����حت قائمة 
العالقات  انتخابات جمعية 
العامة الكويتية برئاسة جمال 
النصراهلل التي أقيمت مساء 
أمس في أجواء دميوقراطية 
بحضور مراقبني من وزارة 
الش����ؤون االجتماعية.  وقد 

تنافست قائمة العالقات و3 
مستقلني مبجموع 12 مرشحا 
عل����ى عضوية مجلس ادارة 
اجلمعية بعد انعقاد اجلمعية 
العمومية واعتماد تقريرها 
املالي واالداري. واحتش����د 
أعض����اء اجلمعية العمومية 
العرس  للمش����اركة في هذا 
الدميوقراط����ي والذي انتهى 

بفوز 9 من قائمة العالقات. جمال النصار مع أعضاء قائمته بعد الفوز


