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«الكويت بدمي» بنك الدم أحيا ذكرى األعياد الوطنية بـ

«الصحة»: جولة «تطعيم» ثانية 5 مارس
أكـــــدت الــوكــيــلــة املـــســـاعـــدة لـــشـــؤون الــصــحــة الــعــامــة 
التطعيم خالل  على  اإلقــبــال  نسبة  أن  القطان  د.مــاجــدة 
ــــــوزارة فـــي 5 الـــجـــاري، ليست  الــحــمــلــة الــتــي دشــنــتــهــا ال
باملستوى املتوقع، معللة ذلك باللغط الذي حدث حولها.

وقالت القطان على هامش احتفالية بنك الدم باألعياد 
الوطنية أمس: «لدينا أمل ودافع في زيادة األعداد، حيث 
سنقوم بحملة إعالمية جديدة للتأكيد على «مأمونية» 
الطعوم وصالحيتها وضرورتها»، الفتة إلى أن الطعوم 
«تعد أمانًا صحيًا، وهي حق لكل من يقطن في الكويت».

ولــفــتــت إلـــى أن انــطــالق املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الحملة 
سيكون بتاريخ 5 مارس، على أن تستمر ملدة أسبوعني، 
مشيرة إلــى أن جرعة شلل األطــفــال عــبــارة عــن جرعتني 
بينهما مــدة شــهــر، وبــإمــكــان مــن تــنــاول الجرعة األولــى 

أخذ الثانية.
وذكــــــرت أن الــتــطــعــيــمــات حــصــل حــولــهــا لــغــط كبير 
وشـــكـــوك وهـــــذا أمــــر مــتــوقــع، مــبــيــنــة أن أبــــــواب الــــــوزارة 
مفتوحة وال تقوم بهذا العمل استنادًا إلى افتراضيات، 
إنــمــا وفــقــًا لـــدالئـــل عــلــمــيــة، مـــجـــددة الــتــأكــيــد بــمــأمــونــيــة 
الحملة والطعوم، كما أن مدة صالحيتها تمتد إلى 2018.

مخزون مستقر
مــن جــانــبــهــا، أشــــارت مــديــرة إدارة خــدمــات نــقــل الــدم 
في الوزارة د.ريم الرضوان إلى خطة للتوسع في إنشاء 
الــدم بعدد مــن املناطق عبر تدشني  أفــرع بنك  مزيد مــن 
فرع سنويًا، للتسهيل على املواطنني واملقيمني الراغبني 
الــتــبــرع، مرجحة أن يتم افــتــتــاح فــرع فــي مستشفى  فــي 
األمـــراض الصدرية خــالل مــارس املقبل، وآخــر في مركز 
قرب  السري  والحبل  الجذعية  للخاليا  سلوى  الشيخة 

مــســتــشــفــى الـــــــــوالدة، وذلــــــك ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
للخاليا الجذعية.

وذكـــــــرت أن مـــركـــز بـــنـــك الــــــدم فــــي مــســتــشــفــى الـــعـــدان 
ســُيــدشــن مطلع الــعــام املــقــبــل وســيــشــكــل إضــافــة نوعية 
إلــى أن عملية التبرع  املــقــدمــة، الفــتــة  الــخــدمــات  ملستوى 
تعد مسؤولية مشتركة بني «الصحة» واملجتمع، فهناك 
مرضى بحاجة ماسة إلى الدم في املستشفيات العامة، 
مــنــوهــة بـــأن مــخــزون الـــدم مستقر وآمـــن حــالــيــًا، خاصة 
بـــعـــدمـــا تــــم تــنــظــيــم حـــمـــالت لــلــتــبــرع خـــــالل املــنــاســبــات 

والعطل واألعياد.
إلـــى 350 متبرعًا  مــن 300  الــبــنــك يستقبل  أن  وأكــــدت 
يــومــيــًا، ويـــجـــري تــنــظــيــم عــــدد مـــن الــحــمــالت بــالــتــعــاون 
الهندية غدًا،  كالجالية  األخــرى،  الجهات  والتنسيق مع 

والجيش الكويتي في مستشفى الجهراء قريبًا.

«العمل التطوعي» الخليجية 
تجتمع في الكويت

أعلنت جمعية الهالل األحمر انطالق االجتماع 
ــدائــمــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي لهيئات  الــثــالــث لــلــجــنــة ال
التعاون  مجلس  بــدول  األحمر  الهالل  وجمعيات 
لدول الخليج العربي، وذلك في مقر الجمعية أمس.
الـــشـــبـــاب واملــتــطــوعــني في  إدارة  مـــديـــر  وقـــــال 
الــجــمــعــيــة د. مــســاعــد الــعــنــزي فـــي كــلــمــتــه خــالل 
على  غريبا  ليس  التطوعي  العمل  إن  االجــتــمــاع، 
هيئات  مسيرة  خــالل  وبـــرز  الخليجي،  املجتمع 
وجــمــعــيــات الــهــالل األحــمــر بـــدول الــتــعــاون والــتــي 
التطوعية  باألعمال  النهوض  عاتقها  على  أخــذت 

لخدمة املجتمعات املدنية.
ــلــجــنــة ســتــضــع تـــصـــورا  وذكــــــر الـــعـــنـــزي أن ال
ومــــشــــروعــــا ملــــســــودة «جـــــائـــــزة تــحــفــيــز الــعــمــل 
الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات الخليجية،  الــتــطــوعــي» فــي 
إضافة إلى بحث آلية عمل فريق العمل التطوعي 
الــخــلــيــجــي املـــشـــتـــرك، وســتــرفــع تــوصــيــاتــهــا إلــى 
رؤساء هيئات وجمعيات الهالل األحمر الخليجية 
املقبل.  مــارس  البحرين  فــي  الــــ13  اجتماعها  فــي 

(كونا)

«دسمان للسكري»: فحص 
للمشاركني في «ماراثون مبارك»

«كان» اختتمت حملة «التوعية وقاية»:

إصابة بسرطان البروستاتا كل 3 أيام
بمرض  للتوعية  الوطنية  الحملة  اختتمت 
السرطان (كــان) أمس األول، حملتها التوعوية 
عن سرطان البروستاتا، تحت شعار «التوعية 
وقـــــايـــــة»، واســـتـــمـــرت طــــــوال نــوفــمــبــر املـــاضـــي، 
بــرعــايــة مــديــر عـــام مــؤســســة املــوانــئ الكويتية، 

الشيخ يوسف العبداهللا.
وقـــال نــائــب رئــيــس مجلس إدارة «كــــان»، د. 
إن سرطان  الحفل،  على هامش  الصالح،  خالد 
تكون  التي  السرطانات،  من  واحــد  البروستاتا 
اكتشفت  حــال  فــي  مرتفعة  منها  الــشــفــاء  نسبة 
مــــبــــكــــرا، حـــيـــث ســـعـــت الـــحـــمـــلـــة جـــــاهـــــدة، عــبــر 
رفـــع مستوى  إلـــى  «الــتــوعــيــة وقـــايـــة»،  حملتها 
وعــي الجمهور تجاه هــذا الــنــوع مــن األمـــراض، 
والــتــركــيــز عــلــى ســبــل الـــوقـــايـــة مــنــه، بتشجيع 
الناس على تبني أسلوب حياة صحي، مشيرا 

إلى تسجيل إصابة جديدة باملرض كل 3 أيام.

معدالت منخفضة
وذكر الصالح أن سرطان البروستاتا يشكل 

الــعــالــم،  فــي  الــســرطــانــات  لجميع  بالنسبة   %8
ويحتل املرتبة الرابعة بالنسبة لوقوع املرض، 
ورغــم احتالله هذه املرتبة فإنه ال يظهر ضمن 

العشر األوائل من السرطانات املسببة للوفاة.
وعن معدالت املرض في الكويت، أوضح أنه 
البروستاتا املركز  في عام 2013 احتل سرطان 
األول بالنسبة للكويتيني بـ54 مريضًا كويتيًا، 
بـ54  الكويتيني  غير  للمرضى  الثانية  واملرتبة 
مريضًا أيضًا، مشيرا إلى وجــود ما يزيد على 
100 حالة إصابة كل عام، أو بمعدل إصابة كل 

3 أيام باملرض.
ولـــفـــت إلــــى أن الــحــمــلــة ســعــت إلــــى الــتــوعــيــة 
بــأهــمــيــة الــكــشــف املــبــكــر عـــن هـــذا املـــــرض، نــظــرا 
لـــلـــرجـــال  بـــالـــنـــســـبـــة  األول  املـــــركـــــز  الحــــتــــاللــــه 
الـــكـــويـــتـــيـــني، بــــنــــاء عـــلـــى آخــــــر تـــقـــريـــر لــســجــل 
الـــســـرطـــان فــــي الـــكـــويـــت، الــــــذي قــــــارب عـــلـــى 20 
حالة لكل مئة ألف نسمة، مما يستدعي زيادة 
جـــرعـــات الــتــوعــيــة بـــهـــذا الــــــورم لـــلـــوصـــول إلــى 

خفض معدالت اإلصابة.

من  مــاراثــون  الكبير  مــبــارك  محافظة  نظمت 
«أجـــلـــك يـــا وطـــنـــي» بــرعــايــة وحـــضـــور املــحــافــظ 
أحــمــد الــرجــيــب، والـــــذي امــتــد مـــن مــركــز شــبــاب 
القصور إلى مبنى املحافظة في القرين، وشارك 
فيه عدد كبير من املتسابقني والعيادة املتنقلة 

ملعهد دسمان للسكري.
وقـــــال مـــديـــر الـــعـــالقـــات الــعــامــة واإلعــــــالم في 
املــعــهــد طـــارق الــعــريــان أمـــس، إن املــعــهــد يهدف 
إلـــى الــوقــايــة والــحــد مــن تــأثــيــر مـــرض الــســكــري 
واملشكالت الصحية ذات الصلة في الكويت، من 
والتدريب  البحث  برامج فعالة في مجال  خالل 
والتعليم والتوعية الصحية، عن طريق تحسني 

نوعية حياة السكان. 
وأضــــــاف الـــعـــريـــان إن املــعــهــد الـــــذي أنــشــأتــه 
جهدا  يألو  ال  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

فـــي نــشــر الـــوعـــي بـــني جــمــيــع شـــرائـــح املــجــتــمــع، 
الفتا إلى أن املعهد شارك في املاراثون عن طريق 
املتنقلة وهي عبارة عن حافلة مجهزة  العيادة 
للحضور  األســاســيــة  الفحوصات  إلجـــراء  طبيًا 
كـــنـــوع مـــن الــفــحــص املــبــكــر ولــلــتــوعــيــة بــمــرض 
السكري، فضال عن تقديم الفريق الطبي للمعهد 
االســــتــــشــــارات الـــطـــبـــيـــة املــخــتــلــفــة حـــــول مـــرض 
استفسارات  على  والـــرد  ومضاعفاته،  السكري 

الحضور حول النواحي الطبية املختلفة.
وأشـــــار إلـــى أن املــهــرجــان شــهــد إقـــبـــاال الفــتــا 
ومــشــاركــة واســعــة مــن أهــالــي وقــاطــنــي مناطق 
مــحــافــظــة مـــبـــارك الــكــبــيــر، الســيــمــا أن الــجــهــات 
املشاركة قدمت خدمات توعوية متنوعة، مشيدا 
فــي هذه  الكبير  مــبــارك  بــالــتــعــاون مــع محافظة 

الفعالية الهادفة.
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احتفاالت 
القرية التراثية

احتفاالت  إقامة  األحمد، عن  قرية صباح  الخليجي في  الشعبي  املــوروث  لفعاليات مهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
والثقافية  والتراثية  الشعبية  الفنون  فعاليات  أن  وبينت  الخميس.  الــيــوم  مــن  بــدءا  الوطنية  األعــيــاد  بمناسبة  متعددة 
ستتواصل طوال يومي السبت واألحد، حيث أعدت برامج متنوعة إلبراز البهجة والفرحة الوطنية في كل مواقع القرية، 
داعية املواطنني واملقيمني وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى حضورها وقضاء وقت ممتع في ظل الفرحة الوطنية.

 القطان: اللغط أّثر سلبًا 
في الحملة األولى

 الرضوان: فرع جديد 
في «الصدري» قريبًا

عبدالرزاق املحسن

توعية طبية بأمراض القلب في مجلس األمة
ملجلس  العامة  األمــانــة  استضافت 
يومي  الكويتية  القلب  جمعية  األمـــة 
املــجــلــس،  مـــقـــر  فــــي  الــــجــــاري  21 و22 
واســتــقــبــل الـــفـــريـــق الــصــحــي لــوحــدة 
القلب املتنقلة التابعة للجمعية نحو 
100 مــــن مـــوظـــفـــي األمــــانــــة وأعـــضـــاء 
املـــجـــلـــس وضــــيــــوفــــه، وأجـــــريـــــت لــهــم 
فـــــحـــــوصـــــات ضـــــغـــــط الـــــــــــدم والـــــــــــوزن 
والطول وكتلة الجسم وقياس السكر 
والـــكـــولـــيـــســـتـــرول فــــي الــــــــدم، كـــمـــا تــم 
تـــوزيـــع نـــشـــرات ومـــــواد تــوعــيــة خــالل 
الــفــعــالــيــة، واشــتــمــلــت مــــواد الــتــوعــيــة 
عـــلـــى الـــتـــعـــريـــف بـــعـــوامـــل الـــخـــطـــورة 

ألمراض القلب وطرق الوقاية منها.
وقالت عضوة مجلس إدارة جمعية 
القلب د. هند الشومر، إن حملة التوعية 
في مجلس األمــة تندرج ضمن نشاط 

الوحدة املتنقلة للجمعية، لالكتشاف 
املــبــكــر لــعــوامــل الـــخـــطـــورة والــتــوعــيــة 
وتشتمل  للحياة،  الصحية  باألنماط 

املحتوى  ذات  الصحية  التغذية  على 
الـــعـــالـــي مــــن الــــخــــضــــروات والـــفـــواكـــه، 
إضافة إلى تقليل كميات امللح والسكر 

على  والتشديد  الطعام،  في  والدهون 
أهــمــيــة مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام 
ولفترة ال تقل عن نصف ساعة يوميا 

لخمسة أيام في األسبوع. 
وشـــــــــــددت الـــــشـــــومـــــر عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــدخــني بــكــل منتجاته،  اإلقـــــالع عـــن 
مــحــذرة مــن مــخــاطــره كعامل خطورة 
رئيسي لإلصابة بأمراض القلب التي 
تــعــتــبــر فـــي مــقــدمــة أســـبـــاب الــوفــيــات 
الــكــويــت والــعــالــم، بحسب تقارير  فــي 

منظمة الصحة العاملية.
ولفتت إلى أن لدى الوحدة برنامجا 
العام يغطي جميع  مــدار  شامال على 
املـــحـــافـــظـــات والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة 
بـــهـــدف الــتــوعــيــة واالكـــتـــشـــاف املــبــكــر 
لــعــوامــل الـــخـــطـــورة وتــقــديــم املـــشـــورة 

لجميع أفراد املجتمع.

● (p)           الشومر وعالم الكندري في املجلس 

تنفذها «البيئة» وتمولها األمم المتحدة

دراسة الستبدال «غازات التكييف»
إصابة طالبتين في حادث مروري

«مانع انزالق» العجمي: باصات املعاقني بـ

مع  للبيئة  العامة  الهيئة  وقعت 
برنامج االمم املتحدة االنمائي عقدا 
استداللية  دراســـة  مــشــروع  لتنفيذ 
لطبقة  املستنفدة  الـــغـــازات  لــبــدائــل 
أنــظــمــة  فــــي  املـــســـتـــخـــدمـــة  األوزون 
التكييف، وذلك للحد من االحتباس 
الحراري، وهو االول من نوعه على 

مستوى العالم. 
الهيئة الشيخ  وكشف مدير عام 
عـــــــبـــــــداهللا االحـــــــمـــــــد عـــــلـــــى هــــامــــش 
املـــشـــروع يمتد  امــــس، ان  الــتــوقــيــع 
الى عامني وبتكلفة اجمالية قدرت 
االمـــم  وتـــمـــولـــه  دوالر،  الــــف   380 بــــ 
املتحدة، مضيفا ان املشروع تعقبه 

دراســــــة كــامــلــة ومــســتــوفــيــة فـــي الـــبـــدائـــل املــتــخــذة 
املنبعثة منها،  التتكييف والغازات  لتغيير عملية 
الــدول  بقية  على  النتائج  تعميم  بامكانية  منوها 
بمناخ  تتميز  الــتــي  الــتــعــاون  دول مجلس  ومــنــهــا 

مشابه للكويت.
من جهتها، قالت املمثلة االقليمة لبرنامج االمم 
املتحدة االنمائي زينت التويمي، ان االتفاقية التي 
بــــادرت الــكــويــت الـــى انــجــازهــا تــنــم عــن اهتمامها 

بالقضايا البيئية املحلية والعاملية، مشيرة الى ان 
الــدراســة تهدف اليجاد بدائل قــادرة على تخفيف 
االحــتــبــاس الـــحـــراري الــنــاتــج عـــن اســتــنــفــاد طبقة 

االوزون.
واوضحت ان نتائج الدراسة ستعمم على جميع 
الدول لخفض حجم االنبعاثات املسببة لالحتباس 
التغيير املناخي، الفتة الى ان  الحراري، ومكافحة 

املشروع يقع ضمن خطط الكويت التنموية.

الــتــربــيــة  إدارة  مــــديــــر  ذكـــــر 
الــــخــــاصــــة بــــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة، 
اإلدارة  أن  الــعــجــمــي،  عـــبـــداهللا 
حــريــصــة عــلــى ســالمــة الــطــالب 
بمدارس  الــدارســني  والطالبات 
الــتــربــيــة الــخــاصــة، مــشــيــرا إلــى 
أنــــهــــا عـــلـــى تــــواصــــل دائـــــــم مــع 

جميع اإلدارات املدرسية.
وقال العجمي أمس إن أحد 
الــــبــــاصــــات، الـــتـــابـــعـــة ملــــــدارس 
الــــتــــربــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة، تــــعــــّرض 
لــــــحــــــادث قــــبــــل يـــــومـــــني أثــــنــــاء 
املــشــاركــات  بالطالبات  عــودتــه 

فـــي مـــشـــروع الــتــاجــر الــصــغــيــر فـــي مــبــنــى «الــتــربــيــة» 
الــرئــيــســي بــالــشــويــخ، الفــتــا إلـــى أن الــبــاص كـــان بــه 5 

طالبات فقط.
وأشــــار إلـــى أنـــه فـــور تــعــّرض الــبــاص لــلــحــادث تم 

االتــــصــــال بـــالـــطـــوارئ الــطــبــيــة، 
حـــيـــث نــقــلــت ســــيــــارة إســـعـــاف 
طــالــبــتــني أصــيــبــتــا بــرضــوض، 
وكشف عليهما في مستشفيي 
الصباح والــرازي، الفتا إلى أن 
اإلعاقات  ذوي  الطلبة  باصات 
الــحــركــيــة مـــــزودة بــحــفــر تمنع 
انزالق الكراسي املتحركة أثناء 

تحّرك الباص.
وأوضــــــــــــــح أنــــــــــه كــــــــــان عـــلـــى 
تــــواصــــل دائـــــــم مــــع املـــعـــلـــمـــات، 
الـــالتـــي كـــن بــرفــقــة الــطــالــبــات، 
وأنــــــــــــه تـــــــم االتـــــــــصـــــــــال بـــــــذوي 
بالحادث،  وإبالغهم  الطالبات 
وتـــطـــمـــيـــنـــهـــم عــــلــــى بـــنـــاتـــهـــم، 
مشيرا إلى أن وكيل قطاع التعليم الخاص والنوعي، 
د. عــبــداملــحــســن الــحــويــلــة، كــــان كـــذلـــك عــلــى تــواصــل 
من  أخرجتا  اللتني  الطالبتني،  على  لالطمئنان  دائــم 

املستشفى في أقل من ساعة من وصولهن إليه.

 األحمد والتويمي بعد توقيع العقد                   (البيئة) ●
عبداهللا العجمي ●

حوراء الوائلي هاني الحمادي

محافظ األحمدي افتتح 
«مركز الضاحية»

جدد محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد، تأكيده 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاونــيــات فــي الــكــويــت كــرافــد تنموي 
التام  حرصه  إلــى  مشيرًا  فــاعــل،  ومجتمعي  وخــدمــي 
التعاونية  الجمعيات  املثمر مع  التعاون  تعزيز  على 
االحتياجات  لتلبية  بـــاألداء  لــالرتــقــاء  املحافظة،  فــي 
وتــحــقــيــق الــــراحــــة ومـــمـــارســـة كـــل جــمــعــيــة تــعــاونــيــة 
مــســؤولــيــتــهــا املــجــتــمــعــيــة فـــي نــطــاقــهــا عــلــى الــوجــه 

األكمل.
األحــمــدي  جمعية  ضاحية  مــركــز  افتتاحه  وخــالل 
األمة  مجلس  عضو  بحضور  األول،  أمس  التعاونية 
تــعــاونــيــة  الـــعـــازمـــي ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة  حـــمـــدان 
األحـــمـــدي عــبــد الـــهـــادي الــعــازمــي وعــــدد مـــن وجــهــاء 
املــنــطــقــة، هــنــأ الــخــالــد إدارة الــجــمــعــيــة واملــســاهــمــني 
واألهــالــي بــاإلنــجــاز، مشيرًا إلــى حــرصــه الــدائــم على 
يعترض  مــا  وتذليل  مهامها  ألداء  التعاونيات  دعــم 
الجهات  مع مختلف  والتنسيق  بالتعاون  مسيرتها، 

البالد. املعنية في 
مـــن جـــانـــبـــه، لــفــت الـــعـــازمـــي إلــــى أن تــكــلــفــة إنــشــاء 
وتــجــهــيــز املــبــنــى وصـــلـــت إلــــى 11.5 مــلــيــون ديـــنـــار، 
مـــوضـــحـــًا أنـــــه تـــتـــوافـــر فـــيـــه جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــتــي 
املستوصف  خصوصًا  األحــمــدي،  أهــل  إليها  يحتاج 
الــتــخــصــصــي ونــقــطــة األمــــن ومــجــمــع خـــدمـــات يــضــم 
عامة  ومكتبة  والتجارة  البلدية  أبرزها  عدة،  جهات 

أفراح. وصالة 
بـــالـــســـوق  اســـتـــثـــمـــاريـــًا  فـــرعـــًا   67 هـــنـــاك  إن  وقــــــال 
املركزي، وإن عدد املساهمني في الجمعية يصل إلى 
مواطن  ألف   70 السوق  بينما يخدم  آالف مساهم،   3
الــــ 24 ســاعــة، وبمناسبة  ووافــــد، ويــعــمــل عــلــى مـــدار 
االفـــتـــتـــاح تـــوجـــد تــخــفــيــضــات عـــلـــى أكـــثـــر مـــن 1000 

صنف.

محافظ األحمدي ●

«الشؤون»: نرعى 3300 مسّن في منازلهم

الغياب في بعض المدارس.. %70!

«التربية» تعّدل شروطًا لـ «اإلشرافية»
 

الــشــؤون د. مــطــر املطيري  أكـــد وكــيــل وزارة 
تـــولـــيـــه إدارة رعـــايـــة  الــــــذي  الــكــبــيــر  االهـــتـــمـــام 
املــســنــني لــكــبــار الـــســـن فـــي الـــكـــويـــت، اســتــنــادا 
إلـــى مــا تتميز بــه الــبــالد مــن ريــــادة فــي العمل 
االجـــتـــمـــاعـــي واإلنــــســــانــــي بــــني دول املــنــطــقــة، 
عدد  أن  مضيفا  وتطبيقا،  وتنظيما  تخطيطا 
املسنني الذين ترعاهم اإلدارة في منازلهم يبلغ 

3300 مسن ومسنة، في مقابل 28 حالة إيواء.
وقـــــــال املــــطــــيــــري بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــال قــســم 
الــــخــــدمــــة املـــتـــنـــقـــلـــة لـــلـــمـــســـنـــني فـــــي مــحــافــظــة 
األحـــمـــدي بـــذكـــرى األعـــيـــاد الــوطــنــيــة أمــــس إن 

عالمة  وسيظل  كــان  بأبنائها  الكويت  اهتمام 
من عالمات الرقي والتقدم، ودعــوة من دعوات 
املواطن على  الحنيف، وحقًا من حقوق  ديننا 
الوطن، يراه الجميع جليًا بما ينعم به من أمن 

وأمان وصون للكرامة وحفظ للذات والكيان.
وأشار إلى أن الكويت حفظت حقوق أبنائها 
عـــامـــة، وســنــت الـــقـــوانـــني والــتــشــريــعــات لـــذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، لــتــضــمــن لـــهـــم حــيــاة 
كـــريـــمـــة، وتـــوفـــر لــهــم احــتــيــاجــاتــهــم، وتــبــحــث 
بــالــعــنــايــة، وتحفظهم  قــضــايــاهــم، وتــحــيــطــهــم 
بــالــرعــايــة، وتــؤمــن لهم تــواجــدهــم بــني أسرهم 
وذويهم، وتعوض من فقد القدرة على العناية 

بأنفسهم.

إلـــى  نـــشـــرة  الـــتـــربـــيـــة  أصــــــدر وكـــيـــل وزارة 
مـــديـــري عـــمـــوم املـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة ومــديــر 
الديني تحوي تعديال لشروط  التعليم  إدارة 
الـــتـــرشـــح لـــلـــوظـــائـــف الــتــعــلــيــمــيــة اإلشـــرافـــيـــة 
لــكــل املـــراحـــل والــتــخــصــصــات، وذلــــك إثـــر قلة 
املــتــقــدمــني لــشــغــلــهــا. ويـــوعـــز الـــقـــرار ملـــن يــلــزم 
بترشيح وظائف مدير مساعد ملرحلة رياض 
األطفال ومديرة مدرسة في املرحلة االبتدائية 
ومــــوجــــه فـــنـــي لــلــكــيــمــيــاء واالحـــــيـــــاء (بـــنـــني) 

والتربية املوسيقية بنني وبنات.
وحــددت النشرة لوظيفة مدير مساعد في 
مرحلة ريــاض األطــفــال أال تقل الخبرة عــن 7 
ســـنـــوات، وملــعــلــمــات الــتــربــيــة املــوســيــقــيــة 17 
سنة لحامالت الدبلوم و15 للجامعيات و14 
أكتوبر   31 للدكتوراه حتى  للماجستير و13 

املقبل.
كــمــا حـــــددت لــوظــيــفــة مـــديـــرة مـــدرســـة في 
االبـــتـــدائـــيـــة أال تـــقـــل الـــخـــبـــرة عــــن 6 ســـنـــوات 
بــوظــيــفــة مـــديـــرة مـــســـاعـــدة حــتــى تـــاريـــخ 31 
الــخــبــرة عن  املــقــبــل، مشترطة أال تقل  أكــتــوبــر 
4 ســنــوات بــوظــيــفــة رئــيــس قــســم للمرشحني 
(بــنــني)  واحــيــاء  فــنــي كيمياء  مــوجــه  لوظيفة 
للكويتيني فقط، فيما يسمح بالترشح ملوجه 
الكويتيني  وغير  للكويتيني  تربية موسيقية 
عــلــى أال تــقــل ســنــوات الــخــبــرة عــن 3 ســنــوات 

بوظيفة رئيس قسم.
في غضون ذلك، كشفت مصادر ميدانية ان 
نسبة الغياب في بعض املــدارس بلغت %70 
أمس، وذلك مع قرب العطلة الرسمية باالعياد 

الوطنية.

علي الشاروقي



٩بلدي



١٠أمة



ت محليا



١٢خدمات





مقاالت







17
19 20

1818









SU
D

O
K

U





٢٣



٢٤ بورصة





٢٦

القتصاد ا



٢٧ اقتصاد



٢٨ اقتصاد



اقتصاد



٣٠اقتصاد



٣١اقتصاد



دولي



٣٣دولي



٣٤دولي



٣٥ترجمات



الرياضة





رياضة



الصـالة



٤٠اعالن


