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االربعاء ٢٣ اغسطس ٢٠١٧

رسمياً.. عطلة عيد األضحى من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر
أعلن ديوان اخلدمة املدنية ان عطلة عيد األضحى املبارك للعام احلالي ستكون خمسة أيام في الفترة من 31 اغسطس 
احلالي الى 4 سبتمبر املقبل على أن يستأنف العمل يوم الثالثاء املوافق 5 سبتمبر. وقال الديوان في تعميم له بشأن 
عطلة عيد االضحى ان يوم وقفة عرفات الذي يصادف يوم اخلميس من االسبوع املقبل سيكون اول ايام اجازة 
عيد االضحى املبارك جلميع الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة. وأوضح انه استنادا الى قرار 
مجلس الوزراء رقم )42( لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم )1154( لسنة 2017 بشأن حتديد عطلة عيد األضحى 
املبارك ووفقا لثبوت غرة شهر ذي احلجة فإنه تقرر ان يكون اليوم األخير بدال من يوم اجلمعة.

صالحيات جديدة للمكاتب الصحية في اخلارج: إضافة العالج للحاالت 
املستعصية لألطفال والتمديد ملرضى زراعة الرئة والقلب والكبد واألمعاء

الصحــة  وزيــر  أصــدر 
د.جمال احلربي أمس سلسلة 
إصالحات في قــرارات الئحة 
العالج باخلارج بهدف تذليل 
الصعــاب التــي قــد يواجهها 
املرضــى املوفدون للعالج في 

اخلارج.
وقــال املتحــدث الرســمي 
للوزارة د.أحمد الشطي في بيان 
صحافي إن اإلصالحات تتمثل 
في تخويل حق إضافة العالج 
للمكتب الصحي وإخطار اللجنة 
العليا للعالج في اخلارج فقط 
للحاالت املستعصية لألطفال 
فــي حــال وجــود ضــرورة، 
وأيضا إذا كانت لها عالقة مع 
املبتعــث ألجله  التشــخيص 

املريض.
أن  الشــطي  وأضــاف 
اإلصالحات تضمنت أيضا إعطاء 
املكتب الصحي حــق التمديد 
جلميــع مرضى زراعــة الرئة 
والقلب والكبد واألمعاء أثناء 
مرحلة الزراعة فقط، الفتا الى 
ان احلربي اتخذ تلك القرارات 
إثر جولته على املستشــفيات 
في الواليات املتحدة االميركية 

الكويتيني  وتفقــده املرضــى 
وعائالتهــم فــي مستشــفى 
بوســطن لألطفال، مشيرا الى 
ان الوزير اطمأن خالل جولته 
في مستشفى بوسطن لألطفال 
على أحــوال املرضى وخطط 
عالجهم واستمع إلى شكاواهم 
ومشكالتهم واجتمع أيضا مع 
إدارة املستشفى لتذليل الصعاب 

التي يواجهها املرضى وبحث مع 
اإلدارة سبل التعاون لتطوير 

الوضع الطبي في الكويت.
وكان احلربــي قد منح في 
وقت سابق من الشهر اجلاري 
على هامش زيارته الرسمية إلى 
الواليات املتحدة رؤساء املكاتب 
الصحية في اخلارج تفويضات 
إضافية لتسهيل إجراءات عالج 

املرضى املوفدين إلى اخلارج 
أبرزها املوافقة علي نقل مكان 
العــالج من واليــة إلى أخرى 
بنــاء علــى آخر تقريــر طبي 
وموافقة املكتــب الصحي في 
اخلارج وإخطار إدارة العالج 

في اخلارج.
ومن التفويضات املمنوحة 
بزيــارات  املريــض  شــمول 

الصحي حاليــا أصبح ميتلك 
قــرار املوافقــة علــى إضافــة 
العــالج ملرضــى الســرطان 
وزراعــة األعضاء مــع إخطار 
اللجنــة العليــا كمــا أصبــح 
ميتلك ســلطة التمديد شهريا 
لألطفال مــن املوفدين للعالج 
من السرطان أو حاالت زراعة 
األعضــاء، كما وافــق الوزير 

متريضية منزلية مدة ال تزيد 
على شــهر بناء على توصية 
الطبيــب املعالــج وفــي حالة 
االحتياج إلى زيارات متريضية 
منزليــة ألكثر من شــهر يتم 
إرسال الطلبات للجنة العليا 

للعالج في اخلارج.
التفويضــات  ومبوجــب 
اجلديــدة فإن رئيــس املكتب 

على اعتبار املريض في حالة 
متديد خالل وجوده في اخلارج 
إلى حــني وصول قرار اللجنة 
العلـيا فإن كان القرار باملوافقة 
علـى التمديد تصرف للمريض 
مخصصاته بأثر رجعي أما إن 
رفضت اللجنة العليا التمديد 
فيتــم االكتفاء فقــط بتغطية 

مـصـاريف العالج.

احلربي مع مجموعة من املواطنني الكويتيني لدى زيارته ألحد املستشفيات بالواليات املتحدة د.جمال احلربي مع اثنني من املسؤولني لدى زيارته أحد املستشفيات االميركية 

أكد مخاطبة »الخدمة المدنية« الستثناء بعض الفئات في »التربية« من القرار وأعرب عن ثقته في التزام أهل الميدان بالدوام

الفارس: من الصعب تطبيق »البصمة« أول أكتوبر لعدم توافر امليزانية
عبدالعزيز الفضلي 

أكــد وزير التربيــة ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
أن تطبيق البصمة قرار صادر من 
مجلس اخلدمة املدنية ومبتابعة 
مــن مجلس الوزراء، وال يوجد 
لــدى اي ســلطة عليه ســوى 
التنفيذ، مشيرا الى انه يثق في 
التزام اإلدارات املدرسية والهيئات 
التعليمية بالدوام واإلخالص في 
العمل ولكن »ال يوجد بيدي شيء 
افعله«.  جاء ذلك خالل اجتماعه 
صباح أمــس مع وكيل الوزارة 
د.هيثم االثري والوكيلة املساعدة 
للتعليم العام فاطمة الكندري 
بحضور مديري عموم املناطق 
التعليمية بدرية اخلالدي ووليد 
العومــي ومنصــور الديحاني 
وجاسم بوحمد ووليد بن غيث 
ومنصور الظفيــري باإلضافة 
الى مدير ادارة التعليم الديني 
انور عبدالغفــور ومدير ادارة 

لميس بالل

انطلقت مساء امس األول 
فعاليــات »معــرض الكتاب 
الصيفــي الثانــي«، والــذي 
نظمتــه جمعيــة اخلريجني 
الكويتية مبشاركة دور نشر 
محليــة ومؤسســات ثقافية 
وجمعيــات نفع عــام، حيث 

سيستمر ملدة ٣ أيام.
وعلى هامش حفل االفتتاح 
قــال نائــب رئيــس مجلس 
اإلدارة ومنسق املعرض في 
ابراهيم  جمعية اخلريجــني 
املليفي: ان املعرض هذا العام 
عن السنة املاضية، الفتا الى 

انه ســيكون ٣ أيــام بدال من 
يومني، وكذلــك هناك زيادة 
األنشطة املصاحبة للمعرض، 
وعن اختيــار فترة الصيف، 
أوضح انها الفترة التي تتوقف 
بها األنشطة الثقافية ومختلف 
األنشــطة في الكويت، لذلك 
قمنا باســتغالل هذه الفترة 

لتنشيط احلركة الثقافية.
هذا، وشاركت في املعرض 
عــدة جهــات منها مؤسســة 
عبدالعزيز البابطني الثقافية، 
ودار ســعاد الصباح للنشر 
ذات  وشــركة  والتوزيــع، 
السالسل للنشر والتوزيع، 
للنشــر  الفراشــة  ودار 

والتوزيــع، ودار بالتينيوم 
بــوك للنشــر والتوزيــع، 
ووزارة اإلعــالم، ورابطــة 
األدباء، وجمعية الهالل األحمر 
الكويتية، وجمعية اخلريجني 
الكويتية، وجريدة »األنباء«، 

وجريدة »اجلريدة«.
وسيتخلل املعرض أنشطة 
مصاحبة علــى مدى ٣ أيام، 
ففي اليوم االول ستقام أمسية 
شعرية بعنوان »عزف القمر« 
وفــي اليوم الثاني محاضرة 
»املترجم في حروب الشرق 
األوسط« وفي اليوم الثالث 
جلسة بعنوان »إعادة تدوير 

القراءة«.

التنسيق باإلنابة سلطان املشعل، 
للوقوف على آخــر التطورات 
واالســتعدادات للعام الدراسي 
٢٠١٧-٢٠١8. وطالــب الفــارس 
املديريــن بتقدمي مبررات حول 

عدم امكانيــة تطبيق البصمة 
والفئــات املســتثناة ملخاطبة 
الديــوان بذلــك، الفتــا الى انه 
من الصعــب تطبيق القرار في 
االول مــن اكتوبر لعــدم توافر 

امليزانية الكافية لشراء اجهزة 
البصمة، داعيا مديري املناطق 
لتكثيف اجلهــود وإبالغه بأي 
مشكالت تواجههم في املدارس، 
مشددا على العمل بكل الطاقات 

وابرز املعوقات التي تواجههم، 
مشــددا على أهميــة إجناز كل 
األعمــال اخلاصة باالســتعداد 
للعام الدراسي والعمل على حل 
املشكالت، الفتا الى أن املسؤولية 

لتذليل املعوقــات التي تواجه 
املــدارس والطلبــة. واســتمع 
خالل االجتماع الى مديري عموم 
املناطق واهم املالحظات لديهم 
ومــدى اإلجناز فــي كل منطقة 

جماعية وتتطلب تضافر اجلهود 
وتنسيقها ومتابعتها أوال بأول.

وشرح مديرو العموم للوزير 
الفــارس آخر التطــورات التي 
وصلــت إليها أعمــال الصيانة 
باإلضافــة الــى توزيــع الكتب 
علــى املدارس ونســب اإلجناز 
فيما يخص املــدارس اجلديدة 
ومــدى توافر األثاث وتســكني 
الشــواغر فــي جميــع املناطق 
واإلدارات املختلفة وحركات نقل 
املعلمني واملعلمات.  وفي نهاية 
االجتماع، وبعد أن قدم مديرو 
العموم تقريرا، كل عن املناطق 
واملشــكالت احلالية أو املتوقع 
حدوثها، وّجــه الفارس بإعداد 
تقارير دورية عــن املالحظات 
ونســب اإلجناز وعرضها على 
وكيلة التعليم العام لرفعها الى 
وكيل وزارة التربية والعمل على 
تالفيها في أقرب وقت مع اهمية 
االلتزام باجلدول احملدد إلجناز 

األعمال.

الوزير د.محمد الفارس خالل اجتماعه مع مديري املناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

أعاد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس تشكيل اللجنة العليا لألندية املدرسية 
املسائية برئاسة الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد وعضوية كل من مديري 
إدارات األنشــطة املدرسية، واملالية، والعالقات 
العامة واإلعالم التربوي ومدارس التربية اخلاصة، 
واخلدمات العامة والتعليم الديني، ومراقب املتابعة 
الفنية مبكتب الوكيل املساعد للتنمية التربوية 

واألنشطة. 
وحدد الفارس مهام اللجنة في وضع أهداف اخلطة 

باألندية  العامة وحتديد االستراتيجية اخلاصة 
املدرسية املسائية وحتديد األعداد املناسبة لألندية 
املدرسية املسائية وفق اخلطة العامة واحتياجات 
املناطق السكنية، ومنافشة واعتماد خطط وبرامج 
اللجان الفرعية ومتابعتها ومناقشــة تقاريرها 
الشهرية ووضع املالحظات عليها والتوجيه بشأن 
تقدمي االقتراحات املناسبة لتطوير العمل باألندية 
املدرسية املسائية، واقتراح التصاميم الهندسية 
للمنشآت اخلاصة باألندية املدرسية املسائية وفقا 
الحتياجات مختلف األنشطة، وحصر املساحات 
اخلالية باملناطق التعليمية لبناء مبان مســتقلة 
لألندية املدرسية بالتعاون مع جهات االختصاص.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لألندية املدرسية

المليفي: حرصنا على استغالل فترة اإلجازة الصيفية لتنشيط الحركة الثقافية في الكويت

جمعية اخلريجني تدشن معرض الكتاب الصيفي الثاني مبشاركة عدة جهات

)شانافاس قاسم(د.محمد الفيلي وإبراهيم املليفي خالل قص شريط افتتاح املعرض  د.محمد الفيلي يطالع عددا من جريدة »األنباء« على هامش املعرض 

إحدى اجللسات الثقافية على هامش االفتتاح

منسق املعرض ابراهيم املليفي

فعاليات وأنشطة 
ثقافية متعددة 

طوال أيام
املعرض

احلربي: تذليل 
العقبات

أمام املرضى
في اخلارج


