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تنسيق وتعاون 
مع »أنتك« لدعم 
وتسويق األجهزة 

على مستوى 
العالم

الرشدان لـ»األنباء«: استخدام أجهزة القسطرة الكويتية بجميع مستشفيات أوروبا
بحضور كثي���ف من األطباء 
املتخصصني في القس���طرة، 
وحضره الع���ام املاضي أكثر 
م���ن 1000 طبيب من مختلف 
دول العال���م، ويعقد املؤمتر 
بإمارة دبي للدعم اللوجستي 
املوجود هن���اك، كما اخترنا 
بعض اجلهات اخلليجية للبث 
املباشر للمؤمتر هناك، ويعد 
اختيارن���ا من قبل املؤمترات 
العاملية اعتراف عاملي باملستوى 
العلم���ي والطبي اجليد الذي 

وصلنا اليه.

في هذا اجلانب، مشيرا الى أنه 
مت النقل تقريبا الى أغلب قارات 
العالم وخاصة أميركا وفرنسا 
واليابان واندونيسيا والكثير 
العربية، مبينا ان  الدول  من 
املقصود من املؤمترات العاملية 
تدريب األطب���اء على كيفية 
التقنية السليمة  اس���تخدام 
الى  لعالج املريض وايصاله 

بر األمان.
وتابع: بدأنا منذ 6 سنوات 
بعق���د مؤمتر عاملي س���نوي 
وأشرف عليه شخصيا، ويحظى 

أخذ أكثر من 100 شكل حتى 
الذي  النهائي  وصلنا للشكل 
استخدمناه، وقد جربناه في 
الكثير من مختبرات احليوانات 
أمي���ركا والعالم، وما مت  في 
اعتماده أوروبيا هو رقم 100 
في التطوير، األجهزة ستكون 
بأيدي األطباء الس���تخدامها، 
ونحن مس���تعدون للتغيير 

والتطوير.
بالنقل  وفيم���ا يخت���ص 
املباشر للمؤمترات العاملية أكد 
الرشدان، أن هناك استمرارية 

الكويتية، قائال:  االس���تثمار 
»نحن كأطباء نقوم باالختراع، 
ويأتي مجال التسويق، الذي 
ال نكون مبدع���ني فيه ولهذا 
أبدت »أنتك« استعدادها  فقد 
للتسويق والتصنيع والدعم 
اللوجستي للتسويق لألجهزة 

على مستوى العالم«.
اذا كان���ت األجهزة  وعما 
ستش���هد حتديثا قريبا قال 
الت���ي  الرش���دان: األجه���زة 
صممناها ونفذناها نالت براءة 
اختراع، والتصنيع اخلاص بها 

دولية على ذلك.
وقال الرشدان في تصريح 
خاص ل���� »األنباء«: »وصلنا 
ملراحل متقدم���ة في تطوير 
وصناعة وجتربة االختراعات 
الطبية«، حيث اس���تخدمنا 
أجهزة القسطرة بدول أوروبا 
لدى أطباء مش���هورين على 
مستوى العالم، وأبدوا إعجابهم 
باألجه���زة الت���ي اخترعناها 
ونفذنه���ا بأف���كار كويتية، 
التعاون مع  معلنا عن بحث 
هيئة »أنتك« حتت مظلة هيئة 

حنان عبد المعبود

كشف استشاري أمراض 
التداخلية  القلب والقسطرة 
مبستشفى األمراض الصدرية 
واألستاذ بكلية الطب جامعة 
الكويت د.إبراهيم الرشدان، عن 
احلصول على الدعم األوروبي 
الستخدام أجهزة قسطرة القلب 
املصنع���ة بالكوي���ت في كل 
مستشفيات أوروبا، مشيرا الى 
ان بإمكان األطباء استخدام تلك 
األجهزة ألن هن��اك موافق��ة 

د.إبراهيم الرشدان

حنان عبد المعبود

أكدت مدي���ر إدارة تعزيز 
الصحة د.عبير البحوه على 
االهتمام بالتوعية للوقاية من 
السمنة، مش���يرة الى اجراء 
عدة بحوث أحدها عام 2011، 
ونش���ر على موق���ع منظمة 
الصح���ة العاملي���ة، ويتعلق 
باملسح الصحي لطلبة املدارس 

للمرحل���ة العمرية ما بني 13 
و15 عام���ا، حيث دلت جميع 
ارتفاع  البحث عل���ى  نتائج 
نسبة السمنة بني هذه الفئة، 
مبينة أن نسبة زيادة الوزن 
بلغت 52%، واخلمول البدني 
والكس���ل 54%، ونس���بة من 
كانوا يجلسون على األجهزة 
الكهربائية واأللعاب من 4 إلى 
5 ساعات يوميا 54%، بينما 

نسبة السمنة احلقيقة بينهم 
كانت %22.

ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
لها عل���ى هامش اإلعالن عن 
انطالق حملة ومعرض »حارب 
السمنة 3«، التي تنطلق حتت 
رعاية وزي���ر الصحة د.علي 
 LG« العبيدي بتنظيم شركة
Events«، خالل الفترة من 23 
إلى 25 الشهر اجلاري مبجمع 

األڤنيوز، مشددة على ضرورة 
التوعوية  استمرار احلمالت 
حملاربة السمنة والوقاية منها، 
مشيرة إلى أن األمراض املزمنة 
تتسبب في نسبة كبيرة من 
الوفيات على مستوى العالم، 
وان من السبب األول للوفيات 
في الكويت هي األمراض املزمنة 
القلب  واملقصود بها أمراض 
والشرايني وارتفاع ضغط الدم، 

يأتي بعدها أمراض السرطانات 
ثم حوادث السيارات، مؤكدة 
في الوقت نفسه أن خطورة 
السمنة تأتي من كونها أحد 
عوامل اخلطورة املعترف بها 
عامليا كمسبب رئيسي ألمراض 
القلب والسرطانات االثنني، 
باإلضاف���ة إلى التدخني وقلة 
البدني والغذاء غير  النشاط 

الصحي.

البحوه: انطالق حملة »حارب السمنة 3« بعد غد في »األڤنيوز«

52% نسبة زيادة الوزن بني طلبة املدارس

»الصحة«: 8 ماليني دينار »أعمال ممتازة«  والصرف مع رواتب مايو
عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة أن 
وزارة الصحة اعتمدت مبالغ مكافآت »األعمال 
املمتازة« جلميع قطاعات الوزارة واملناطق الصحية 
واإلدارات املركزية وبقي��ة مرافق الوزارة من 
امليزانية املرصودة له��ذا العام، والتي بلغت 8 
ماليني دينار، وقامت بتوزيع كش��وف باملبالغ 
املس��تحقة لكل منطقة صحية وإدارة وقطاع، 
بحيث يكون لكل منهم مبلغ مخصص لتوزيعه 
على العاملني لديهم حس��ب اللوائح والشروط، 
مش��يرة في الوقت ذاته بأن الوزارة راعت في 
ذلك الزيادة في عدد املوظفني لهذا العام. وذكرت 
املصادر ذاتها أن وزارة الصحة ستبدأ بصرف 
مكافآت األعمال املمتازة مع رواتب شهر مايو، 
وستكون حسب األولوية في االنتهاء من الكشوف، 
مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت للمناطق الصحية 
السبع »اجلهراء � حولي � الفروانية � األحمدي 
� مبارك الكبير � الصباح الطبية التخصصية � 
العاصمة« ما يقارب 5 ماليني دينار من امليزانية 

املعتمدة ملكافآت األعمال املمتازة لهذا العام والتي 
تبلغ 8 ماليني دينار. وأش��ارت إلى أن ضوابط 
صرف هذه املكافآت تتمثل في أن يكون املوظف 
على رأس عمله ملدة ال تقل عن س��نة ميالدية 
لعام 2014، وأن يكون من احلاصلني على تقدير 
امتياز، هذا باإلضافة إلى أال يكون املوظف قد 
وقعت عليه عقوبة تأديبية أو لفت نظر ألسباب 
تتعلق بالعمل، عالوة على أال يكون املوظف قد 
جتاوز مدة انقطاعه عن العمل أو إجازاته املرضية 
خالل 15 يوما متصلة عدا دخول املستش��فى. 
وأفادت بأن آلية الصرف ستكون وفقا جلدول 
ديوان اخلدمة املدنية في منح األعمال املمتازة، إذ 
يتمثل في منح األطباء واالستشاريني ومديري 
اإلدارات 1500 دينار، كم��ا يصرف للصيادلة 
والفني��ني واملراقبني 1300 دينار، باإلضافة إلى 
صرف 1000 دينار لرؤس��اء األقس��ام والهيئة 
التمريضية، عالوة على صرف 800 دينار لكل 
من املوظفني واإلداريني و400 دينار للوظائف 
املعاونة والفنية املساعدة، موضحا أن هذا يأتي 

حسب كتاب الديوان.

تعلن الهيئة العامة ملكافحة الف�شاد عن توافر فر�ص عمل للكويتيني للوظائف التالية من ذوي اخلربة من حملة ال�شهادات اجلامعية يف 

التخ�ش�شات وجماالت اخلربة، وذلك على النحو التايل:

ا�شرتاطات عامة )لكافة املتقدمني(:

• اأن يكون حا�شاًل على �شهادة جامعية من جامعة الكويت اأو اإحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل .
• حت�شب �شنوات اخلربة املطلوبة من تاريخ �شغل الوظيفة بعد تاريخ احل�شول على املوؤهل اجلامعي وحتى وقت تقدمي الطلب.

• اإجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل.
• اإجادة اللغة االإجنليزية حتدثًا وقراءًة وكتابًة.

• اجتياز االختبار التحريري بن�شبة )75 %( يعترب �شرطًا موؤهاًل الإجراء املقابلة ال�شخ�شية.
• �شوف يتم تعيني احلا�شلني على اأعلى الدرجات باملقابلة ال�شخ�شية.

ا�شرتاطات خا�شة بالن�شبة لوظيفة )مدير اإدارة(:

• اأن يكون قد ق�شى مدة ال تقل عن ثالث �شنوات يف �شغل وظيفة اإ�شرافية وم�شتمرًا يف �شغلها ال تقل عن وظيفة مراقب اأو ما يف م�شتواها )على اأن 
يقدم �شهادة معادلة ر�شمية من جهة عمله يف حالة اختالف امل�شمى(.

مالحظة:

الوظيفة املطلوبةم
املوؤهل 

الدرا�شي
جمال اخلربة

ال�شن املطلوب 

)وقت تقدمي الطلب(

مدير إدارة الشؤون 1
القانونية

لي�شان�ص

 حقوق

خربة قانونية يف القوانني العامة واخلا�شة وخربة يف جمال التقا�شي  

والعقود واالتفاقيات.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن  15 �شنة(.

ال يزيد عن

 50 �شنة

2
مدير إدارة التحقيق في 

اجلرائم ومتابعة استرداد 
األموال

لي�شان�ص

 حقوق

خربة قانونية يف القوانني العامة والتحقيق.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن  15 �شنة(.
ال يزيد عن

 50 �شنة

موؤهل مدير إدارة الشؤون اإلدارية3

جامعي

خربة اإدارية يف اأنظمة الرواتب واحلوافز واأنظمة �شوؤون املوظفني وقانون 

ونظام اخلدمة املدنية واأنظمة تقييم االأداء واللوائح االإدارية ب�شكل عام.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن 15 �شنة(.

ال يزيد عن

 50 �شنة

بكالوريو�ص مدير إدارة الشؤون املالية4

حما�شبة

خربة يف جمال ال�شوؤون املالية ومعرفة �شاملة باللوائح وقواعد تنفيذ 

امليزانية واالأ�ش�ص واملفاهيم املالية وتطبيقها وفق القواعد املعتمدة 

بالدولة.

)علـى اأال تقـل خـربة املتقـدم عـن 15 �شنة (.

ال يزيد عن

 50 �شنة

5
مراقب مراقبة التحقيق 

في اجلرائم بإدارة 
التحقيق في اجلرائم 

واسترداد األموال

لي�شان�ص 

حقـوق

خربة قانونية يف القوانني العامة والتحقيق.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن 12 �شنة(.
ال يزيد عن

 40 �شنة

6
رئيس قسم امليزانية 

والصرف بإدارة الشؤون 
املالية 

بكالوريو�ص

 حما�شبة 

اإعداد م�شروع امليزانية واحل�شاب اخلتامي وكافة املعامالت املالية مبا يتفق 

مع النظم والقواعد املالية املعتمدة بالدولة ومعرفة تامة بقواعد تنفيذ 

امليزانية بالدولة.

)على اأال تقل �شنوات اخلربة عن 10 �شنوات منها )5( يف القطاع احلكومي(.

ال يزيد عن

 35 �شنة

رئيس قسم احلسابات 7
بإدارة الشؤون املالية 

بكالوريو�ص 

حما�شبة 

اإعداد احل�شاب اخلتامي للباب االأول واإدارة املرتبات وكل ما يتعلق بها 

واحل�شابات اجلارية ومعرفة تامة بقواعد تنفيذ امليزانية بالدولة.

)على اأال تقل �شنوات اخلربة عن 10 �شنوات منها )5( يف القطاع 

احلكومي(.

ال يزيد عن

 35 �شنة

فرص عمل للگويتيني
)مدير إدارة ــ مـراقـب ـ رئيس قسم(

• على املتقدمني املستوفني للشروط املذكورة أعاله تقدمي الطلبات شخصيا في مقر الهيئة العامة ملكافحة الفساد في )منطقة 
الشامية(  أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 2015/4/26 حتى 2015/4/30 من الساعة  )9 ص إلى 1 م(  مصطحبني معهم 

املستندات التالية :
• صورة من املؤهل الدراسي املعتمد من اجلهات الرسمية بالدولة

• صورة لكل من: البطاقة املدنية / شهادة اجلنسية / شهادة امليالد
للتأمينات  العامة  املؤسسة  عن  الصادرة  األمر  يهمه  ملن  شهادة   •

االجتماعية حديثة موضحة سنوات اخلبرة.

• عدد )2( صورة شخصية حديثة.
• صورة من التدرج الوظيفي.

• السيــــرة الــــذاتيــــة موضــحـــا فيهــا مجال اخلبرة بالتفصيل.

• سوف يتم استبعاد الطلبات غير املستوفية للشروط املذكورة أعاله.

الهيئة العامة ملگافحة الفساد


