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وزير الصحة :جاهزون ألي طارئ

ولدينا مخزون أدوية يكفي  6أشهر
كتب �صالح الدهام:

�أكد وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل ال�صباح جهوزية الوزارة
ملواجهة �أي طارئ  ،الفتا �إلى �أن خمزون الأدوية واللوزام
الطبية يف امل�ستودعات يكفي لـ � 6أ�شهر.
و�أو�ضح الوزير ال�صباح يف ت�رصيح �صحايف م�ساء �أم�س
الأول على هام�ش غبقة جمعية اجلراحني �أن كثري ًا من
طلبيات الأدوية �ست�صل �إلى الوزارة يف امل�ستقبل القريب.
وبني الوزير ال�صباح �أن خطة طوارئ الوزارة معدة من
قبل ومت تفعيلها قبل � 5أ�شهر ،وقت حدوث الأمطار يف �شهر
�سبتمرب املا�ضي ,الفتا الى ان اللجنة املركزية للطوارئ
على ات�صال دائم بكل مرافق الوزارة ،حيث جتتمع مرة
كل � 6أ�شهر ملتابعة اخلطة بينما جتتمع اللجان الفرعية
مرة �شهريا.

• ال�شيخ با�سل ال�صباح

عن أهمية الحركة والنشاط البدني
اعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات
الطبية امل�ساندة يف وزارة ال�صحة د.فواز
الرفاعي عن تقدمي حما�رضات توعوية لرواد
امل�ساجد يف خمتلف حمافظات الكويت حول
�أهمية احلركة والن�شاط البدين خالل �شهر
رم�ضان املبارك .وذكر د.الرفاعي يف ت�رصيح
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يقيس التحصيل العلمي للطلبة وال يضر بجودة التعليم

وزير التربية :مستوى اختبارات الثانوية طبيعي
كتب حم�سن الهيلم:

الرفاعي :محاضرات توعوية للمصلين
كتب �صالح الدهام:

4

�صحايف ان املحا�رضات تقدمها ادارة خدمات
العالج الطبيعي من خالل �أع�ضاء اللجنة
التوعوية ال�صحية بالتن�سيق مع �صندوق
اعانة املر�ضى.
وبني انه مت خالل املحا�رضت �إعطاء الن�صائح
الطبية لرواد امل�ساجد لرفع م�ستوى اللياقة
البدنية لأداء العبادات ب�شكل اف�ضل ،والرد
على ا�ستف�سارات امل�صلني.

�أك��د وزي��ر الرتبية وزي��ر التعليم
ال��ع��ايل د .ح��ام��د ال��ع��ازم��ي ،ان
اخ��ت��ب��ارات ال�صف ال��ـ  12جاءت
بامل�ستوى الطبيعي املطلوب
لقيا�س م�ستوى التح�صيل العلمي
للطلبة مراعية فروقهم التح�صيلية
للمواد العلمية م��ع م��راع��اة عدم
�إحلاق ال�رضر بجودة التعليم.
و���ش��دد يف ت�رصيح �صحايف على
هام�ش اجلولة التفقدية التي قام
بها �أم�س ،لثانوية الرو�ضة للبنات
وثانوية عبدالله اجلابر ال�صباح
للبنني مبنطقة العا�صمة التعليمية
على �رضورة تهيئة بيئة اختبارات
�سليمة و�صحية للطلبة ومراعاة
اج���واء االخ��ت��ب��ارات و�صيام �شهر
رم�ضان الف�ضيل.
و�أو�ضح �أن الثقة يف جلان االختبارات
كبرية �إذ �أنها م�ؤهلة للتعامل مع
الطلبة ب�أ�سلوب يوفر لهم الراحة
والبيئة املنا�سبة للإجابة عند
االختبارات الفتا يف الوقت ذاته �أن
�أبوابه مفتوحة يف حال مل�س الطلبة
�أو �أولياء �أمورهم �أي خلل يف �أي من
اللجان.
وقال �إن «الرتبية» ما�ضية يف تطبيق
لوائحها املعنية باالختبارات
و�أبرزها احلفاظ على جودة التعليم
وحماربة ظاهرة التفوق والنجاح
الوهمي م�شريا �إلى �أن هذا ي�صب يف
النهاية يف م�صلحة الطالب ليح�صل
على م�ستوى علمي جيد ي�ؤهله

الحجرف :الحكومة تتعامل مع مجمل القضايا
وفق األطر الدستورية
كتب حمد احلمدان:

• نايف احلجرف

اكد وزير املالية نايف احلجرف �أن
اال�ستجواب حق �أ�صيل كفله الد�ستور
للنائب يقدمه وقت ما ي�شاء و�سوف
يكون التعامل احلكومي مع جممل
الق�ضايا وفق االطر الد�ستورية .
وقال احلجرف يف ت�رصيح مبجل�س
االم���ة« :لدينا اجتماع م��ع جلنة
امليزانيات لرتتيب جل�سات -١٢-١١
 ١٣و ٢٦-٢٥-٢٤من ال�شهر املقبل
واملخ�ص�صة للميزانيات الربملانية

وه��ذا اجل��دول �سوف يعلن ب�شكل
كامل بعد العيد  ،اي�ضا بالن�سبة
الجتماع امليزانيات �ستتم فيه
مناف�شة احل�ساب اخلتامي واحلالة
امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة وه��ي كالعادة
�ستناق�ش بجل�سة �رسية».
وا�ضاف احلجرف « :ن�ؤكد على ان
تعاوننا الذي ي�شمل جميع امللفات
مع اع�ضاء جمل�س االمة وهذا �أ�سا�س
د�ستوري اق�سمنا عليه خ�صو�ص ًا
ان امل��ادة  50تن�ص على التعاون
بني ال�سلطات ال�سيما ان امل�صلحة

العامة جتمعنا كفريق واحد من اجل
م�صلحة الكويت حكومة وجمل�س .
وبني احلجرف �أن اال�ستجوابات هي
حق ا�صيل لكل نائب متى ما ر�أى ان
ي�ستخدم هذه االداة الد�ستورية ،
ونحن كوزراء ال ي�سعنا �إال ان نحرتم
هذا احلق ونتعامل مع اال�ستجواب
وفق االطر الد�ستورية  ،وبالت�أكيد
ال يوجد لدينا �شيء نخ�شاه خ�صو�ص ًا
اننا ننعم بالدميقراطية التي ر�سم
مالحمها الد�ستور الذي اق�سمنا على
احرتامه .

مبارك :المرأة الكويتية رمز للعطاء
وأثبتت شجاعتها أيام الغزو
قامت جلنة املر�أة الدبلوما�سية
بالتعاون مع مكتب تكرمي ال�شهداء
و�أ�رسهم وم�ست�شفى دار ال�شفاء
غبقى يوم املر�أة الكويتية والتي
ج���اءت حت��ت �شعار «�شهيدات
الكويت رمز ليوم املر�أة» بح�ضور
ع��دد كبري من �سيدات املجتمع
الكويتي وال�سلك الدبلوما�سي.
وقالت مديرة العمل امليداين
يف مكتب ال�شهيد �سليمة مبارك
مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة الكويتية
ول��ت��خ��ل��ي��ده��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا رم��ز
العطاء .يف هذه املنا�سبة ف�إن
الكويت ت�ستذكر حدث ًا مف�صليا يف
تاريخها احلديث عندما تعر�ضت
يف الثاين من �أغ�سط�س من العام
 1990العتداء غا�شم غ��ادر فهب
الكويتيون بجميع فئاتهم �شيبا
و�شبانا ملواجهة ذل��ك الغزو
ب�صدور عامرة بع�شق الكويت
وم�ؤمنة بن�رص الله غري عابئني
بعدة العدو وعديده.
و�أ���ض��اف��ت« :ل��ق��د ���ش��ه��دت فرتة
االح��ت�لال الكثري م��ن املواقف
البطولية التي �سطرها رجال
ون�ساء وفتيات الكويت يف الذود
ع��ن ث���رى ال��وط��ن وك��ي��ان��ه...
وكثرية هي احلكايات التي توثق
بطوالتهم والت�ضحية بدمائهم
ال��ت��ي �أري��ق��ت ف���داء للوطن...
ودف��اع��ا ع��ن حريته وكرامته.
وال ي���زال الكويتيون يذكرون
وي��ت��ح��دث��ون ب��ك��ل ال��ف��خ��ر عن
حكايات الت�ضحية والبطولة
والفداء التي قدمتها ال�شهيدات
مثل �أ�رسار القبندي ووفاء العامر
و�سناء ال��ف��ودري و�سعاد ح�سن
وليلى بهبهاين و�إنعام العيدان
و�سمرية معريف وغالية الرتكيت
وغري الكويتية دعـد احلريري...
ه�ؤالء و�أخواتهن ال�شهيدات �سطرن
�أ�سمى �آي��ات البطولة يف الدفاع
عن الوطن ومقاومة االحتالل.
وان�ضمت ن�ساء وفتيات الكويت
�إلى املقاومة الكويتية و�شاركن
يف حت��دي ق���وات االح��ت�لال ويف
تنظيم م�سريات مناه�ضة �أثبتت
للمحتل �شجاعة وب�سالة املر�أة

محليات

• حامد العازمي متفقد ًا االختبارات

ال�ستكمال درا�ساته اجلامعية دون
تعرث.
ويف �سياق مت�صل بني العازمي �أن
فر�ص التعليم اجلامعي واملهني
واحلريف يف كافة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل متوفرة مبقاعد تكفي الطلبة
الكويتيني وابناء الكويتيات الذين
يخو�ضون اختبارات الثانوية العامة

داعيا الطلبة �إلى اختيار تخ�ص�صات
جامعية تنا�سب مهاراتهم وقدراتهم
وتثمر يف تنمية البالد.
من جانبه قال املوجه الفني ملادة
ال��ري��ا���ض��ي��ات يف وزارة الرتبية
ع��ب��دال��رزاق البغلي� ،إن اختبار
الريا�ضيات �أم�س كان يف م�ستوى
الطالب املتو�سط وجميع الأ�سئلة

كانت من �ضمن املنهج الدرا�سي.
ب���دوره ق��ال امل��وج��ه الأول للغة
الفرن�سية مبنطقة مبارك الكبري
التعليمية بالإنابة بدر العجمي،
يف ت�رصيح مماثل �إن اختبار اللغة
الفرن�سية الذي �أج��ري �أم�س امتاز
بال�سهولة والو�ضوح ومل ترد حوله
�أي ا�ستف�سارات.

أنشطة كشفية مكثفة خالل الشهر الفضيل

الطريجي :العمل الخيري ليس غريب ًا
على الكويت بلد اإلنسانية

• جانب من امل�شاركني يف امللتقى الرم�ضاين

كتب حم�سن الهيلم:
اق��ام��ت جمعية الك�شافة حفلها
الرم�ضاين ال�سنوي بح�ضور ح�شد
من منت�سبي احلركة الك�شفية يف
البالد .
وقال رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
د.عبدالله الطريجي على هام�ش
احلفل ان اجلمعية اع��ت��ادت ان
تقيم العديد من االن�شطة خالل
�شهر رم�ضان املبارك منها م�رشوع
اف��ط��ار ���ص��ائ��م وت��وزي��ع ال�سلة
الرم�ضانية على اال�رس املحتاجة
ا�ضافة الى م�سابقة القر�آن الكرمي
م�شريا ال��ى ان كل تلك االن�شطة
تقوم بها اللجان املخت�صة يف

اجلمعية والتي يعمل بها جمموعة
من ال�شباب الكويتي الذين يولون
العمل التطوعي واالن�ساين كل
اهتمام ورعاية وبدعم من جمل�س
االدارة ال��ذي ال ي�ألو جهدا بهذا
اجلانب .
وا���ض��اف الطريجي ان العمل
االن�ساين لي�س غريبا على بلد
االن�سانية بقيادة قائد العمل
االن�ساين �سمو االمري ال�شيخ �صباح
الأحمد الفتا الى ان احلفل الرم�ضاين
ال�سنوي اعتاد على اقامته جمال�س
االدارة التي تعاقبت على اجلمعية
منذ تا�سي�سها .
وذك��ر ان احلفل ت�ضمن العديد
من الفقرات وامل�سابقات التي

�شارك بها ابناء الك�شافة ا�ضافة
الى توزيع القرقيعان عليهم الفت ًا
الى ان احلفل ا�شتمل على تكرمي
جنل �أحد م�ؤ�س�سي احلركة الك�شفية
بالكويت ع��ام  1936وه��و �أحمد
املغربي ال��ذي اه��دى اجلمعية
كتب توثيقية عن ت�أ�سي�س احلركة
الك�شفية يف الكويت ,معرب ًا عن
بالغ �شكره وتقديره لكل من �شارك
و�ساهم باجناح احلفل الرم�ضاين
ولو�سائل االع�لام املختلفة على
اهتمامها وتغطيتها جلميع ان�شطة
اجلمعية ,متمنيا ان يعيد الله
هذه املنا�سبة على ديرتنا الكويت
باالمن واالمان بقيادة �سمو الأمري
و�سمو ويل عهده االمني .

خالل االحتفال بتخريج طالب المرحلة الثانوية

السداح :مدرسة الكويت اإلنكليزية
حصدت العديد من الجوائز

• خالل تكرمي امل�شاركني يف غبقة املر�أة الكويتية

الكويتية يف الت�صدي له والإ�رصار
على ط��رده و���ص��وال ال��ى حترير
دولة الكويت ونيل ال�شهادة.
وذكرت مبارك ان ملحمة حترير
ال��ك��وي��ت م��ن ال��غ��زو العراقي
الغا�شم �شكلت مف�صال م�صرييا
للكويت و�أهلها وتوثيقا حلقبة
مهمة من تاريخها وكانت منطلقا
لر�سالة �سامية كتبها �شهداء
و�شهيدات الكويت بدمائهم الزكية
عنوانها ال�شهادة وم�ضمونها �أروع
�صور الت�ضحية والفداء من اجل
الوطن .وملا كانت ال�شهادة �أ�سمى
درجات الت�ضحية ف�إن اال�ست�شهاد
من �أجل الوطن يحمل بعدا ذا قيمة
�إن�سانية عالية وه��ذا ما ج�سده
�شهداء و�شهيدات الكويت �إذ حملت
ت�ضحياتهم �أب��ع��ادا �أك�ثر عمقا
عندما امتزجت دم��ا�ؤه��م برتاب

الوطن دفاعا عنه وعن �رشعيته.
وا�ضافت مبارك لقد �سجل تاريخ
الكويت خالل فرتة الغزو العراقي
ب�أحرف من ن��ور ارتقاء �شهداء
كويتيني و�شهيدات كويتيات
وبلغ عدد �شهداء الكويت �ألفا
ومئتني و�أربعة و�سبعني �شهيدا
وكان عدد ال�شهيدات الكويتيات
�سبعا و�ستني �شهيدة �إلى جانب
�إح����دى وع����شري��ن ���ش��ه��ي��دة من
جن�سيات خمتلفة �أب�ين �إال �أن
يحملن ��شرف ال���والء للكويت
والدفاع عنها ,وكان من بينهن
ثماين �شهيدات من فئة املقيمني
ب�صورة غري قانونية و�شهيدتان
من البحرينو�شهيدة واحدة من
كل من م�رص والأردن والهند».
وقالت مديرة العمل امليداين
�سليمة مبارك «ان املر�أة الكويتية

رمز للعطاء و�شهيدات الكويت
دخلن تاريخها من �أ�سمى و�أرقى
�أبوابه فكان ا�ست�شهادهن در�سا
للأجيال يف حب الوطن والغرية
على �رشف الأر���ض والعر�ض وال
بد لنا يف هذا املقام من �أن نرفع
�أ�سمى �آي��ات االح�ترام والتقدير
لأ�رس �شهداء الكويت الأبرار الذين
رفعوا لواء الإخال�ص والت�ضحية
م��ن �أج���ل ال��وط��ن ال��ك��وي��ت...
ت�ضحيات ندين لها بوجودنا
ال���ي���وم يف وط���ن ح��ر م�ستقل
وقبل اخلتام ف���إن مكتب تكرمي
ال�شهداء و�أ�رسهم يتقدم بعظيم
ال�شكر واالمتنان للجنة املر�أة
الدبلوما�سية ومل�ست�شفى دار
ال�شفاء على دعوتهم ملكتب تكرمي
ال�شهداء و�أ�رسهم للم�شاركة يف
يوم املر�أة الكويتية».

�أقامت مدر�سة الكويت االنكليزية
احتفالها ال�سنوي لتخريج طالب
املرحلة الثانوية للعام الدرا�سي
احل���ايل ،وال���ذي �أق��ي��م يف مركز
الراية ،بح�ضور مدير عام معهد
الدرا�سات امل�رصفية د .يعقوب
الرفاعي وع��دد من ال�شخ�صيات
وقيادات املدر�سة ،وت�ضمن احلفل
فقرات مو�سيقية وكلمات تخللها
ت��وزي��ع ���ش��ه��ادات ال��ت��خ��رج على
الطالب.
و�أل��ق��ت ن��ائ��ب رئي�س املدر�سة

نائلة ال�سداح كلمة بينتا خاللها
ح�صول املدر�سة على التميز على
امل�ستويني املحلي وال��دويل يف
العديد من املجاالت التعليمية
واالجتماعية والريا�ضية والأدبية،
الفتة �إلى ح�صد الكثري من اجلوائز
الأول��ى ،وه��ذا دالل��ة على حر�ص
املدر�سة على نوع التعليم الذي
تقدمه لطالبها.
�أعقب ذلك كلمة �ضيف احلفل د.
يعقوب الرفاعي الذي ذكر فيها
�أهمية التكنولوجيا يف الع�رص

• فرحة عدد من خريجات املدر�سة

احلايل ،كما �أو�صى الطالب ب�أن
يكونوا خري �سفراء �سواء لبالدهم
�أو ملدر�ستهم ،و��ض�رب مثاال
حيا على ذلك باملربي الفا�ضل
حممد ال�سداح ال��ذي مثل بالده
خري متثيل من خالل عمله ك�سفري
الكويت على مدى �سنوات طويلة،
ون�صح اخلريجني ب�أن يحافظوا
على عالقتهم مع مدر�ستهم التي
ح�ضنتهم �صغارا وم��ه��دت لهم
ط��ري��ق امل�ستقبل الأك���ادمي���ي
والعملي الناجح.

