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دشنت وزارة الصحة ممثلة باملكتب 
االعالمي بوثا خاصا لتوعية احلجاج 
في مطار الكويت الدولي حتت رعاية 
م��ع��ال��ي ال���وزي���ر د.ج���م���ال احل��رب��ي، 
وب��ح��ض��ور الشيخة أنيسة احلمود 

الصباح.
واع��ل��ن��ت رئ��ي��س امل��رك��ز االع��الم��ي 
ب��وزارة الصحة د.غالية املطيري في 
تصريح صحافي على هامش التدشني، 
ع��ن حملة ت��وع��وي��ة للحجاج مبطار 
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي ت��زام��ن��ا م��ع تدشني 
»ال��ب��وث«، مشيرة ال��ى ان ال��ه��دف من 
احلملة حتت عنوان »نحو حج أمن« 
ه��و ال��ت��زام ح��ج��اج ب��ني ال��ل��ه احل���رام 
باالرشادات الصحية لضمان حج أمن 

صحيا بدون أمراض.
واش��ارت ال��ى ان احلملة التوعوية 
تضم معرض صحي يستمر ملدة عشرة 
أي���ام ح��ت��ى س��ف��ر آخ���ر ح��م��الت احل��ج 
الكويتية، الفتتا ال��ى ان��ه مستمر على 
فترتني صباحية ومسائية على مدار 
الساعة بنظام اخلفارة يتناوب فيها 
اطباء متخصصني وممرضني ومثقفني 
صحيني.  وذكرت ان املعرض يهدف الى 
تزويد احلجاج ب��االرش��ادات الصحية 
الالزمة للوقاية من األم��راض املعدية 
التى قد تنتقل اليهم أثناء موسم احلج، 
وكيفية جتنب احل��وادث، والعوارض 
الصحية التى تزداد فرص حدوثها خالل 
موسم احل��ج، باالضافة ال��ى توعوية 
املصابني مبختلف األم���راض بكيفية 

السيطرة عليها ومنع املضاعفات التى 
قد تزداد حدوثها بسبب االزدحام وشدة 
احلرارة وغيرها من العوامل املصاحبة 

للحج هذا العام.
وتابعت : كما أن امل��ع��رض يشمل 
تقدمي ارشادات صحية من جانب فريق 
املكتب االع��الم��ى وت��وزي��ع مطويات 
وك��ت��ي��ب��ات ت��وع��وي��ة وك��ش��ف صحى 

مجانى ملن يرغب، فضال عن عرض أفالم 
توعوية عن اإلرشادات الصحية للحاج 

على شاشة املطار الرئيسية. 
وكشفت ع��ن تنسيق م��ع اخلطوط 
اجلوية الكويتية لعرض أفالم توعوية 
عن احل��ج من خ��الل شاشات طائرات 
الكويتية لرحالت الطيران اخلاصة 
باحلجاج وهو ما يعكس تعاون جميع 

هيئات ال��دول��ة لتوفير أف��ض��ل خدمة 
للحجاج على كافة املستويات، مشيدة 
بالتعاون املثمر ب��ني وزارة الصحة 
وهيئة ال��ط��ي��ران امل��دن��ى، ش��اك��رة في 
الوقت ذات��ه دعم كل من وزي��ر الصحة 
د.ج��م��ال احل��رب��ي وال��ش��ي��خ��ة أنيسة 
احل��م��ود الصباح على جهودهما في 

تذليل كافة العقبات من أمامنا.

ونوهت الى ان املكتب االعالمي وزع 
األف���الم واملطبوعات التوعوية على 
مقار احلمالت حتى تكون االرش��ادات 
الصحية فى متناول جميع احلجاج، 

وفى أى وقت ومكان.
ب����دوره، اش���اد ن��ائ��ب امل��دي��ر العام 
لشئون املطار املهندس فهد الوقيان 
بجهود وزارة الصحة بنشر التوعية 

الصحية للحجاج املسافرين عبر مطار 
الكويت الدولي، مؤكدا على تقدمي كل 
الدعم للحجاج وتذليل كافة العقبات من 
أمامهم لتسهيل أمور سفرهم الى الديار 
املقدسة.  واجلدير بالذكر بأن املعرض 
التوعوي للحجاج يقام للسنة الرابعة 
على التوالى بعد أن القى اقباال كبيرا 

خالل األعوام املاضية.

غالية املطيري وفريق »الصحة«

حتت رعاية الوزير احلربي

»الصحة« تدشن جناحًا خاصا لتوعية احلجاج مبطار الكويت 
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لقطة جماعية

امل���������ط���������ي���������ري: ح������م������ل������ة ت��������وع��������وي��������ة ل������ل������ح������ج������اج امل��������س��������اف��������ري��������ن ع�������ب�������ر امل����������ط����������ار واخل������������ط������������وط ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة

»2035 ضمن رؤية »كويت 

فنادق الكويت تستهدف 
انعاش السياحة الداخلية 

تسعى الفنادق واملنتجعات املنتشرة في دولة الكويت الى استقطاب 
املزيد من السياح ورجال االعمال واالستثمار خلدمة السياحة الداخلية 
وتعزيز املركز املالي للكويت حتقيقا لرؤية البالد لعام 2035.  وحترص 
هذه الفنادق على تقدمي خدمات راقية وتطويرها باستمرار جلميع السياح 
والنزالء بهدف تلبية كل املتطلبات املنشودة منها وحتقيق رغباتهم في 
اقامة متميزة وترك انطباعات جميلة عن التطور الذي تشهده صناعة 

الهاشمي والبوم في فندق ساس بلوالريجنسيالسياحة على الصعيد الداخلي.

أكد أن منطقة األحمدي التعليمية تعد أكبر منطقة في البالد

172 مدرسة تستقبل  العومي: 
97500 طالب وطالبة

في العام الدراسي اجلديد

 ريا�ض عواد  

ذك��ر مدير ع��ام منطقة األحمدي 
التعليمية وليد العومي أن منطقة 
األحمدي التعليمية تعد أكبر منطقة 
تعليمية في ال��ب��الد، فعدد طالبها 
يبلغ 97500 طالب وطالبة وعدد 
معلميها يبلغ 11500 معلم ومعلمة 
، كما بلغ ع��دد امل��دارس فيها 172 
مدرسة. وحول االستعداد الستقبال 
ال���ع���ام ال���دراس���ي اجل���دي���د أش���ار 
العومي إل��ى ان��ه مت تشكيل فريق 
لذلك وسيقوم هذا الفريق باستالم 
املدارس اجلديدة في منطقة صباح 
األحمد الفتا إلى افتتاح مدرستني 
في املنطقة وتشمل مدرسة ابتدائية 

للبنني ذات املعلمات باسم مدرسة ابن خلدون ، ومدرسة متوسطة للبنني 
باسم عبد الله املعجب الدوسري املتوسطة للبنني.

وفيما يخص املعلمني اجلدد قال العومي: أن املنطقة التعليمية تستقبل 
كل عام ما يقارب 300 إلى 400 معلم ومعلمة ، وذلك نظرا لزيادة عدد 

املدارس في منطقة األحمدي التعليمية.
وأضاف قائال: سيتم استقبالهم في نهاية شهر أغسطس اجلاري ، ونأمل 
أن يتم استكمال إج��راءات تعيينهم املتمثلة في الفحص الطبي ومراجعة 
إدارة الشؤون التعليمية لتحديد مراكز عملهم، وسيلتحقون ب��دورة 
املعلمني اجلدد التي سيتم تنظيمها في اخلامس من سبتمبر املقبل، وذلك في 

مقر مدرسة ماما أنيسة املتوسطة للبنات الكائنة في منطقة أبو حليفة.
ومضى العومي قائال : خ��الل ه��ذه ال���دورة سيتم تقدمي املعلومات 
للمعلمني اجلدد حول اجلوانب اإلدارية اخلاصة بعملهم اليومي كاحلضور 
واالنصراف واجلوانب القانونية املتعلقة بحقوقهم كمعلمني، باإلضافة 
إل��ى اجلوانب الفنية وستقوم التواجيه الفنية للغة العربية واللغة 
االجنليزية والرياضيات والعلوم بتعريف املعلمني اجل��دد باملناهج 
الدراسية واالستعداد لتحضير الدروس، إلى جانب بعض األمور املتعلقة 
بطبيعة املجتمع الكويتي، وذلك لالستعداد لتدريس الطالب في العام 
الدراسي اجلديد. واستطرد قائال: عالوة على ذلك، سيتم إطالع املعلمني 
اجلدد على الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للمنطقة التعليمية ودور إدارة 
األنشطة التربوية واخلدمة االجتماعية ، باإلضافة إلى  دور التوجيه الفني 
في تقدمي اإلرشادات اخلاصة باالستعداد للعام الدراسي اجلديد وكيفية 
التعامل والتعاون مع الطالب داخل الصف الدراسي وإدارة الفصل، مما 

يؤهل املعلم للتواصل الوثيق مع طالبه داخل الصف الدراسي.
و ثمن العومي جهود وزارة التربية وقيادييها وتعاونهم الوثيق مع 
إدارات املناطق التعليمية املختلفة ملتابعة استعدادات العام الدراسي 

اجلديد متمنيا للطالب والهيئة التعليمية عاما دراسيا جديدا موفقا.

س������ي������ت������م ت���������ق���������دمي امل��������ع��������ل��������وم��������ات ل����ل����م����ع����ل����م����ن 
اجل����������������دد اخل����������اص����������ة ب���������اجل���������وان���������ب اإلداري�������������������ة

وليد العومي

من خالل أربع شركات طيران

»الطيران املدني«:
64 رحلة جوية لنقل  

8 آالف حاج من الكويت   
قال املدير العام لالدارة 
العامة للطيران املدني 
املهندس يوسف الفوزان 
أم���س األح����د ان ح��ج��اج 
مل���وس���م احل����ج احل��ال��ي 
البالغ عددهم نحو 8000 
ح���اج س��ي��ت��م ن��ق��ل��ه��م من 
خالل أربع شركات طيران 
بواقع 64 رحلة من مطار 

الكويت الدولي.
 وأوض��ح ال��ف��وزان في 
تصريح ل�)كونا( أن عدد 
رح��الت شركة اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية يبلغ 
نحو 30 رحلة مقسمة إلى 
ثماني رح���الت م��غ��ادرة 

و22 رحلة عودة مبعدل 2800 حاج في املغادرة و3600 حاج 
عند العودة.

 وأضاف أن عدد رحالت شركة طيران اجلزيرة الكويتية يبلغ 
خمس رحالت مقسمة على ثالث رحالت مغادرة ورحلتي عودة 

مبعدل 477 حاجا في املغادرة و318 عند العودة.
 وبني أن عدد رحالت اخلطوط اجلوية السعودية يبلغ نحو 
19 رحلة مقسمة على تسع رحالت مغادرة و10 رحالت عودة 

مبعدل 4000 حاج في املغادرة و4200 عند العودة.
 وذكر أن عدد رحالت شركة طيران ناس السعودية يبلغ نحو 
10 رحالت مقسمة الى ثالث رحالت مغادرة وسبع رحالت عودة 

مبعدل 550 حاجا عند املغادرة و1500 عند العودة.

يوسف الفوزان

تعالج مشكلة مراجعة املوظفن ملبني الوزارة في الشويخ

املطيري: تفعيل خدمة إصدار شهادات
»ملن يهمه األمر« ملوظفي التعليم اخلاص 

ريا�ض عواد 

اع��ل��ن م��دي��ر ع��ام االدارة ال��ع��ام��ة للتعليم 
اخلاص باالنابة سند املطيري عن تفعيل االدارة 
خلدمة إستخراج شهادات ملن يهمه االمر جلميع 
العاملني حتت مظلة التعليم اخلاص من مدراء 
ومديرات املدارس واملدراء املساعدون وموظفي 
االدارة دون احلاجة ملراجعة وزارة التربية 
في منطقة الشويخ، موضحا ان تفعيل اخلدمة 
سيبدأ إعتبارا من يوم غد االحد في مبني االدارة 

مبنطقة مبارك الكبير.
وأض����اف امل��ط��ي��ري أن اخل��دم��ة تتضمن 
جميع ش��ه��ادات مل��ن يهمه االم��ر وه��ي شهادة 
تفصيل ال��رات��ب ، ش��ه��ادة ال��ت��درج الوظيفي، 
ش��ه��ادة اس��ت��م��راري��ة ال��رات��ب، ش��ه��ادة احلالة 

الوظيفية واملالية  مشيرا الي انه مت  فرز عدد 
من املوظفات بعد تدريبهن للقيام مبهمة اصدار 

هذه الشهادات.
وقال املطيري ان الوضع السابق كان مدير 
املدرسة او املوظف في االدارة يقوم مبراجعة 
وزارة التربية في الشويخ الصدار شهادات ملن 
يهمه االمر، في حني الوضع احلالي اليستدعي 
االمر كل هذه املشقة، حيث ستصدر الشهادات 

من االدارة.
واكد املطيري ان تفعيل هذه اخلدمة جاءت 
بعد حتركات حثيثة للوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص والنوعي الدكتور عبداحملسن احلويلة 
الذي شدد منذ توليه املنصب علي اهمية تسهيل 
االجراءات ملدراء املدارس وموظفي االدارة حيث 

كان مبثابة حلقة الوصل طوال االشهر املاضية 
مع املسئولني بالوزارة لتذليل كافة العقبات 
لتخرج هذه اخلدمة للنور مؤكدا ان د.احلويلة 
حريص كل احلرص على تهيئة االجواء املالئمة 
مل��دراء امل��دارس واملوظفني وسعى الى حتقيق 
مثل هذه الطفرة التي تخدم العاملني في االدارة 

العامة للتعليم اخلاص.
واع��رب املطيرى عن شكره للوكيل املساعد 
للشئون املالية أ.يوسف النجار على تعاونه 
املثمر وحرصه الشديد على تسهيل االجراءات 
لتفعيل اخلدمة مشيرا الى ان الشكر موصول 
ايضا الدارة نظم املعلومات على تعاونها مع 
ادارة التعليم اخلاص وتدريب املوظفات على 

آلية استخراج الشهادات.

»الداخلية« تعلن 
القبض على احملكوم 

النهائي الرابع 
عشر في »خلية 

العبدلي« اإلرهابية

أعلنت وزارة الداخلية أمس األول عن 
ضبط عبد احملسن جمال حسني الشطي 
-ك��وي��ت��ي اجلنسية )ال��ص��ادر بحقه 
احلكم باحلبس 10 سنوات( احملكوم 
النهائي الرابع عشر فيما يسمى بخلية 

العبدلي.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن 
عملية ضبط احملكوم متت مساء اليوم، 
م��ؤك��دة أن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ستظل 
يقظة وساهرة على أمن الوطن وأمان 

املواطنني .

املتهم


