
االربعاء 9 سبتمبر 2009   15محليات
الرجعان: »التأمينات« 

تعين 103 موظفين كويتيين
قال مدير عام املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
فه���د الرجعان ان املؤسس���ة 
وافقت عل���ى تعيني عدد 103 
موظف���ني كويتي���ني حديثي 
التخرج من حملة الشهادات 
اجلامعية والدبلوم، وذلك في 
إطار مساهمة املؤسسة في دعم 
العمالة الوطنية وتوفير فرص 

عمل للشباب الكويتي.
أوضح الرجعان ان املوظفني 
اجلدد هم من حملة الشهادات 
اجلامعية في تخصصات العلوم 
االدارية والقانون، باالضافة الى 

دبلوم السكرتارية.
واضاف ان املؤسسة ستقوم 
بتنظي��م دورات تدريبي����ة 
متخصص��ة للجامعيني منهم في 
قانون التأمينات االجتماعية، 
وذلك لتأهيلهم للعمل بالقطاع 
التأميني، نظرا لطبيعة وحاجة 

فهد الرجعان

الوظائف التي سيلتحقون بها، 
أما الباقون فس���يتم إحلاقهم 
مباشرة بوظائفهم، كما ستقوم 
املؤسسة بتنظيم دورة تدريبية 
الس���كرتارية  خاصة بأعمال 
الدبل���وم تخصص  حلمل���ة 

سكرتارية.

الجاسم: »نسيم العافية« برنامج إذاعي 
يرعى الحاالت المرضية الفقيرة

أعلن���ت رئيس���ة قس���م 
الش���ؤون اإلداري���ة وتطوير 
البرام���ج بجمعي���ة صندوق 
إعانة املرضى عفاف اجلاسم 
عن تطوير اجلمعية ألسلوبها 
في مساعدة احلاالت اإلنسانية 
املرضية باالستفادة من الدعم 
اإلعالم���ي الذي تقدمه العديد 
من اجله���ات اإلعالمية وفي 
مقدمتها إذاع���ة الكويت التي 
رتبت، كدعم إنساني، برنامجا 
يذاع عبر إذاعة البرنامج الثاني 
بعنوان »نسيم العافية« يتم 
من خالله التعريف باحلاالت 
املرضية التي حتتاج الى دعم 

ومساعدتها.
وبينت اجلاسم ان البرنامج 
من تقدمي اإلعالمي عبداحلكيم 
الس���بتي ومن إعداد س���امي 
العن���زي واخ���راج اإلعالمي 
املخضرم ط���ارق الفيلكاوي، 
موضحة ان اللجنة الطبية لم 
تألو جهدا في مساعدة املرضى 
املعسرين وتقدم هذه احلاالت 
املرضية التي تتلقى مساعدات 
الصندوق خالل البرنامج بعد 
دراسة التقارير الطبية اخلاصة 
بكل حالة م���ع بحث ميداني 
دقي���ق تأكد من���ه ان احلالة 
املرضية تستحق املساعدة على 
احلقيقة ومستوفاة للشروط 
الت���ي تصرف على أساس���ها 
اجلمعية املس���اعدة للمرضى 
احملتاجني من جمعية صندوق 

إعانة املرضى.
وقال���ت: وبفضل من اهلل 
تعال���ى ثم بدعم احملس���نني 
واملخلصني من املؤسس���ات 
واألفراد تقوم اجلمعية بتقدمي 
املساعدات لهذه احلاالت بصور 
شتى، إما بتوفير الدواء مرتفع 
الثمن الذي ال يستطيع املعسر 
ان يوفره لنفسه، وإما بتقدمي 
الدعم املادي لكثير من احلاالت 
املرضية بصورة شهرية كراتب 
إعانة لتتمكن أسرة املريض 
من اإلعاش���ة، وإم���ا بتحمل 
نفقات الفحوصات الطبية غير 

عفاف اجلاسم

املغطاة م���ن التأمني الصحي 
أو  ودفع مصاريف األش���عة 
بتوفير األجهزة الطبية التي 
يحتاجه���ا املريض فضال عن 
حتمل تكاليف العالج كليا أو 
جزئي���ا لبعض احلاالت التي 

حتتاج للسفر الى اخلارج.
كم���ا بين���ت ان البرنامج 
س���يتضمن بجان���ب عرض 
احلاالت فقرات توعوية طبية 
وش���رعية من خالل تسليط 
الضوء على بعض األمراض 
وسبل الوقاية منها، موضحة 
اللجنة  البرنام���ج تقدمه  ان 
الطبي���ة بجمعي���ة صندوق 
إعانة املرض���ى للعام الثاني 

على التوالي.
ودعت اجلاسم أهل اخلير 
واحملسنني للنظر الى احلاالت 
التي سيطرحها  اإلنس���انية 
البرنامج بعني األخوة اإلنسانية 
التي كفلت املساعدة للمحتاج 
فضال عن النصوص الشرعية 
التي حت���ث على املس���اعدة 
كواجب إنس���اني وش���رعي 
يثيب اهلل تعالى عليه جزيل 
الث���واب والعطاء، في الوقت 
الذي ش���كرت في���ه الهيئات 
الذين  واملؤسس���ات واألفراد 
يتفاعلون مع مشاريع اجلمعية 
الصحية والطبية واإلغاثية، 
كما شكرت وزارة اإلعالم على 
دورها املتميز في تبني البرامج 

اإلنسانية الهادفة.

بالتنسيق مع جمعية صندوق إعانة المرضى

العتيبي: إقرار البدالت يقّلص االستقاالت ويسّد النقص في قطاع التمريض
حنان عبدالمعبود

اعرب رئيس جمعية التمريض الكويتية الس����ابق األستاذ بجامعة 
الكويت وعضو اللجنة املكلفة بدراسة بدالت ومكافآت الهيئة التمريضية 
د.محمد العتيبي عن س����عادته بقرار مجلس الوزراء على بعض بدالت 

ومكافآت الهيئ����ة التمريضية والتي مت اعتمادها من قبل وزارة الصحة 
ورفعها الى ديوان اخلدمة املدنية قبل عامني، معربا عن امله في اعتماد 
باقي املبالغ املقترحة دون تقليص. وأوضح العتيبي ان اقرار هذه البدالت 
واملكافآت سيوفر االستقرار الوظيفي للهيئة التمريضية وسيقلص من 

نسبة االستقاالت، وسيسد النقص احلالي احلاد واملزمن الذي تعاني منه 
مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وسيشجع املمرضني واملمرضات من 
الكوادر الوطنية الذين ال تتجاوز نس����بتهم 8% من اجمالي افراد الهيئة 
التمريضية العاملة في وزارة الصحة على االلتحاق مبهنة التمريض. 

»بنك الكويت الدولي« 
يزور مركز عبير 2 التطوعي

ضمن سياسته الرامية للتشجيع على العمل اخليري 
في شهر رمضان الفضيل ومسؤوليته االجتماعية جتاه 
املجتمع، قام بنك الكوي����ت الدولي بزيارة مركز عبير 2 
لذوي االحتياجات اخلاصة في اطار البرنامج االجتماعي 
احلافل والذي يخدم اجلهود اخليرية والتطوعية، وذلك 
استكماال للنهج الذي يتبعه البنك في هذا الشهر الفضيل 
من كل عام ليشكل محطة مهمة في سجل مبادرات البنك 
الدولي اخليرية واالنس����انية الرائ����دة، وقد قام وفد من 
العالقات العامة من البنك بتقدمي الهدايا املختلفة لالطفال 
لرسم الفرحة على وجوههم وتخفيف معاناتهم مع مرض 

التوحد.
وقد قامت حصة اجلماز من مركز عبير 2 بشرح مبسط 
عن احلاالت املوجودة في املركز لوفد البنك، باالضافة الى 
الدور الذي يلعبه املركز كونه مركزا تطوعيا يضم العديد 

من املتطوعني الشباب.

ضمن جدول زياراته الرمضانية السنوية


