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السهالوي: زيادة مقترحة لألطباء الوافدين من 30 إلى %60 
حنان عبدالمعبود

اك���د وكي���ل وزارة الصحة املس���اعد 
للشؤون الفنية والرعاية الصحية د.خالد 
السهالوي انه رفع مذكرتني لوكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العب���د الهادي، لزيادة 
رواتب االطباء الوافدين، مشيرا الى ان هذه 
الزيادات ستتراوح  بني 250 و1000 دينار 
بنس���بة 30 الى 60% من الراتب، الفتا الى 
انه قدم مقترحات الى الوكيل بتقدمي مزايا 
اخرى لالطب���اء الوافدين من بينها ادخال 
اوالدهم املدارس على حساب الوزارة واعفاء 
اسر االطباء من رس���وم التأمني الصحي، 
وذلك للحيلولة دون هجرة هذه الفئة الى 

اخلارج.

وقال الس���هالوي على هامش حضوره 
املؤمتر الصحافي الذي نظمته ادارة الطوارئ 
الطبية ح���ول دورات االنعاش املتقدم ان 
املقترح الذي وافق عليه مجلس وكالء وزارة 
الصحة في اجتماعه االخير والذي يقضي 
برفع السن التقاعدية لالطباء االستشاريني 
الكويتيني الى سبعني عاما، مرفق معه دراسة 
قانونية جتيز التمديد لس���ن ال� 70 عاما 

بشرط ان يكون الطبيب الئق صحيا.
ومن جانب آخر، كش���فت مدير االدارة 
املركزية للخدمات الطبية الفنية د.ماجدة 
القطان عن اجت���اه عدد من اللجان الفنية 
الطبية الى كل من مصر والهند جللب اطباء 
املركزة،  التخدير والعناية  في تخصصي 

مشيرة الى ان جلانا اخرى ستسافر قريبا 
الى كل من مصر واالردن وسورية ولبنان 
جللب اطباء في تخصصات اخرى لتغطية 
النقص الذي تعانيه الوزارة جراء استقاالت 
االطباء الوافدين وكذلك بسبب االفتتاحات 

والتوسعة في املستشفيات.
الى ذلك تتجه وزارة الصحة الى انشاء 
مكتب الحصاء اع���داد املصابني بڤيروس 
انفلونزا اخلنازير، وقالت مصادر صحية 
مطلعة ان الهدف من تأس���يس هذا املكتب 
هو معرفة اعداد واسباب انتشار الڤيروس 
في مكان دون االخر، وكذلك حصر املناطق 
واحملافظ���ات التي ترتفع فيه���ا االصابة 

بالڤيروس دون غيرها.

المزايا تشمل إعفاء أسرهم من التأمين الصحي ودخولهم المدارس

الدويري: مؤتمر تكنولوجيا المختبرات يسلط الضوء
على أبحاث كشف األمراض والطب الشرعي

حنان عبدالمعبود
ان تتق����دم ال����دول وتتنافس 
لتحقي����ق الرفاهي����ة والس����المة 
العام����ة ملواطنيها فه����ذا يتطلب 
منها اس����تمرارية البحث واالخذ 
بكل أسباب التقدم العلمي وتأهيل 
الكوادر الوطنية من ابنائها لتلقي 
العلوم احلديثة، والكويت كغيرها 
م����ن دول العالم يج����ب ان نكون 
سباقني الى االطالع على جتارب 
تلك الدول املتقدمة. بهذه الكلمات 
افتتح وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري مؤمتر ومعرض 
الكوي����ت لتكنولوجيا املختبرات 
نيابة عن وزي����ر الصحة د.هالل 
الس����اير الذي يقام حتت رعايته 

بفندق راديسون ساس.
الدوي����ري: ان هذا  واض����اف 
االهتم����ام مبؤمت����ر تكنولوجيا 
املختبرات، ينطلق من كونه يسلط 
الضوء على دور املختبر واالبحاث 
العلمية املتخصصة في الكشف عن 
االمراض والطب الشرعي وعلوم 
احلي����اة والتكنولوجيا احليوية 
واملستحضرات الدوائية واالغذية 
واملش����روبات، وكذلك مختبرات 

عل����ى تطبي����ق التكنولوجيا في 
مختبراتنا وفي عملنا التمريضي 
ككل. من جهته، قال مدير التسويق 
واالعالم في بروميديا جمال عمران: 
ان االهتمام بإقام����ة هذا احلدث، 
برغم ما يحتوي����ه من تنوع في 
كل ان����واع املختب����رات النفطية 
والطبية والتربة وغيرها، اال انه 
جاء متناغما مع ما تشهده الساحة 
الطبية من اهتمام بالغ بالتصدي 
لالمراض احلديثة املعدية وعلى 
رأسها ڤيروس انفلونزا اخلنازير 
الذي تتسارع كل اجلهات املعنية 
للتصدي له، من جانبه، قال مدير 
شركة ميدسول سليمان املرزوق 
ان مؤمتر املختبرات يهدف لالطالع 
على احلديث في املجال من جانب 
االجهزة، مبينا ان الشركة حترص 
على املش����اركة ألنها تعنى بهذا 
اجلانب، فاس����مها يعني احللول 
الطبية، وهي جزء من شركة اخلليج 
للرعاية الصحية اخلاصة بشركة 
جلوبال ومقره����ا االمارات، وهي 
شركة رائدة في مجال املختبرات 
وتعم����ل جاهدة لتوفي����ر احدث 
التقنيات لتق����دمي خدمة متكاملة 

وفي وقت قياسي.

املعايرة واالختبار والنفط والغاز 
واملعادن والبالس����تيك والزراعة 
وغيرها م����ن اجلوانب املهمة في 
القائمون  حياتنا. كم����ا يه����دف 
على املؤمتر من تن����وع وجودة 
املوضوعات املطروحة ان يضعوها 
حتت تصرف العاملني في مجال 

املختبرات الطبية والتحليلية.
من جانبه، قال أمني سر جمعية 
التمريض الكويتية واالمني املساعد 

الحتاد املمرضني العرب عبدالعزيز 
العنزي ان العالم يتحدث في جميع 
أرجائ����ه عن اجلودة ف����ي املجال 
الصح����ي، ومبا ان اجلودة تعتمد 
اوال على الن����وع فيجب أال نغفل 
هذا اجلانب من البناء ولكي نرتقي 
باملختبرات احلديثة يجب ان نحصل 
على كفاءات نفخر بهم حتى ميثلوا 
التكنولوجيا في الكويت. واضاف 
ان هذا املؤمتر يجسد تكنولوجيا 

العص����ر  املختب����رات ويحاك����ي 
احلديث لتطبيق هذه التكنولوجيا 
للمختبرات في جميع مستشفياتنا 
احلكومية واخلاصة ومرافق الدولة 
الصحية، وهذا ان دل على ش����يء 
فإمنا يدل على مدى التقدم العلمي 
في دولتنا احلبيبة. وتابع بأنه مما 
يثلج صدورنا كأعضاء بجمعية 
التمري����ض الكويتية وكأفراد في 
الهيئة التمريضية اننا كنا نعمل 

ناب عن وزير الصحة خالل افتتاحه بفندق راديسون ساس

أوجاجي برايت م.حسني عياد

د.هالل الساير
د.خالد السهالوي

د.قيس الدويري مفتتحا معرض الكويت لتكنولوجيا املختبرات

عدد من ذوي الضابط احلميدي الشمري احملتجز في اليمن خالل تظاهرهم أمام السفارة اليمنية أمس حاملني الفتات استغاثة

الساير: نتابع باهتمام مالحظات النواب 
ونحرص على االستفادة منها

أهالي الضابط الشمري: نطالب الرئيس صالح
بإطالق سراح الحميدي لظروفه الصحية السيئة

عطل في 1800 خط أخرج الفردوس 
وصباح الناصر عن الخدمة الهاتفية

»المواصالت« تجاهد إلصالح الخلل

يواجه ساكنو منطقتي الفردوس وصباح الناصر 
عطال في الكيبل الرئيس���ي الذي مي���د املنطقتني 
باخلطوط الهاتفية مما جعل جزءا من املنطقتني خارج 

نطاق التغطية الهاتفية ملدة جتاوزت الشهرين.
وذك���ر التقرير الفني ال���ذي حصلت »األنباء« 
على نس���خة منه ان العطل في الكيبل الرئيس���ي 
ال���ذي يخدم منطقتي الف���ردوس وصباح الناصر 
بس���عة 1800 بير وأن اخلدمة الهاتفية متوقفة في 
القطعت���ني 9 و1 باملنطقت���ني حيث ذكر مصدر من 
وزارة املواصالت ان الوزارة حتاول جاهدة إصالح 

االعطال وان سبب التأخير يكمن في تأخر املقاول 
الفني املشرف على القطاع اخلاص باملنطقتني والذي 
ساهم تأخر تدخله في حل املشكلة التي رفعت فيها 
العديد من الشكاوى من قبل املواطنني الذين عبروا 
ل� »األنباء« عن استيائهم من اإلهمال احلاصل وعدم 
متابعة اجهزة ال���وزارة الفنية لهذا العطل وتتبع 
مص���دره من اجل العمل على اصالحه مؤكدين في 
احاديثهم أنهم يناشدون وزير املواصالت التدخل 
إليجاد حل جاد العادة اخلطوط الهاتفية ملنازلهم 

بعد تعطل مستمر.

مؤمن المصري
اف���راد عائل���ة الضابط  قام 
احلميدي الشمري احملتجز في 
اليمن بالتظاهر امام الس���فارة 
اليمنية عصر امس مطالبني باطالق 
س���راح ابنهم، وقال عبدالعزيز 
احد ابن���اء الضابط احلميدي ل� 
»األنباء« قمنا بالتظاهر اعتصاما 
لنقل رسالة الى الرئيس اليمني 
علي عب���داهلل صال���ح الطالق 
سراح والدي احلميدي الشمري 
احملتجز ف���ي اليمن وذلك نظرا 
لظروفه الصحية السيئة حيث 
انه يعاني من انسداد 3 شرايني 

في القلب ويعاني من ضعف في 
عضلة القلب والتي تثبت التقارير 
الطبية انها تعمل بنس���بة %40 

فقط.
واوضح عبدالعزيز اننا نقترح 
في رسالتنا املوجهة الى رئيس 
اجلمهورية اليمنية ان يس���مح 
له بالس���فر الى الكويت لتلقي 
العالج على ان تتعهد احلكومة 
الكويتية باعادته الى اليمن عند 
نظر االستئناف في القضية املتهم 

فيها والدي.
واس���تنكر عبدالعزيز قيام 
رجال االم���ن اليمنيني باحتجاز 

والده قبل يومني قائال: لقد قامت 
وحدة مكافحة االرهاب اليمنية 
باحتجاز والدي بتهمة جديدة، 
حيث اتهم���وه بأنه قام باطالق 
الرصاص على نفسه مبساعدة 
اخرين وهو امر ال يصدقه عقل 

وال يقره منطق.
م���ن جانب���ه ق���ال احملامي 
احلميدي الس���بيعي انه يطالب 
وزارة اخلارجية بسرعة التدخل 
النقاذ موكله احلميدي الشمري 
من االحتج���از حيث وجهت له 
تهمة ال يقرها العقل وهو انه قام 

باطالق النار على نفسه.

في اعتصام لهم أمام السفارة اليمنية

ماراثون مشترك للمشي بين »الصحة« و»النفط« 12 الجاري
حنان عبدالمعبود

اقام معهد دسمان لالبحاث والتدريب والوقاية من السكري واالعراض 
املزمنة عدة محاضرات على هامش معرض حمية البحر املتوسط الذي 
يختتم انش����طته اليوم، بدأت احملاضرات بكلمة ألقاها مدير عام معهد 
دسمان د.كاظم بهبهاني رحب فيها باحلضور واستعرض دور الغذاء في 
وقاية اجلسم من االمراض، او التسبب فيها. ثم ألقى د.جاسم رمضان 
محاضرة عن التمارين الرياضية ودورها الوقائي والعالجي، مبينا انها 
تستخدم للسيطرة على معظم االمراض، وشدد كذلك على اهمية عملية 
االحماء قبل البدء في ممارسة الرياضة، وقال ان النشاط البدني يخفف 
من خطورة االصابة باألمراض املزمنة، حيث يجب على كل ش����خص 
صحيح البدن ان ميارس الرياضة لثالثني دقيقة في اليوم، مع مراعاة 
عدم التوقف، اما املرضى فإن اس����تفادتهم من ممارسة الرياضة تفوق 
االصحاء، حيث ان مريض السكري مثال قد تنتج عن ممارسته الرياضة 
بشكل صحيح ان يخفض له الطبيب جرعات االنسولني. ومن جانبها، 
قالت استش����ارية امراض السكري ومساعدة مدير عام املركز د.منيرة 

العروج ان املعرض يهدف الى تثقيف املرضى والتخفيف من معاناتهم 
ومتابعة كل ما هو جدي����د في عالج هذا املرض، ولهذا ركزنا فيه على 
اهمية الغذاء الصحي، حيث ان غذاء البحر املتوسط يحتوي على جميع 
العناص����ر الغذائية، ونرى ان اغل����ب االطعمة الصحية موجودة بهذه 
املنطقة، فبها اخلضار والفواكه والزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، 
وكذلك حتتوي على البقول واحلبوب، وبالطبع هذه االطعمة موجودة 
في العالم بينما في منطقة البحر املتوسط تختلف طرق التناول وكذلك 
الكميات. وأعلنت العروج ان املعرض يعد بداية لالحتفاالت بيوم السكر 
العاملي، مبينة ان 12 اجلاري سيكون هناك يوم مفتوح باملركز ملرضى 
السكري وأهاليهم، وسيتضمن معرضا يضم حتاليل سكري لألطفال 
وألعابا ومحاضرات وندوات، و14 اجلاري سيقام ماراثون للمشي حتت 
رعاية كل من وزير الصحة ووزير النفط معا في تنسيق مشترك بني 
وزارة الصحة وشركة نفط الكويت الوطنية وسيبدأ املاراثون من نادي 
اليخوت وينتهي باجلزيرة اخلضراء، وستضم األخيرة معرضا للشركات 

الراعية باالضافة الى لقاء باجلمهور مع مسابقات وجوائز.

»الصحة« تعتمد استمارة احتفاالً بيوم السكر العالمي ويهدف إلى تثقيف المرضى والتخفيف من معاناتهم 
بالمشاريع حتى 2013

حنان عبدالمعبود
اعتمدت وزارة الصحة منوذج 
استمارة بشأن املشاريع التنفيذية 
لبرنامج عمل الوزارة من 2009 الى 
2013 يعبأ ش����هريا من قبل اجلهة 
البرنامج وفق  املختصة بتنفي����ذ 
اختصاصاتها ويتم اعتماده من قبل 
الوكيل املساعد املختص، وتكون 
البرامج املتعلقة باملناطق الصحية 
حتت اشراف مدير املنطقة املختص، 
وترسل االستمارات بعد اعتمادها الى 
الوكيل املساعد لشؤون التخطيط، 
كما س����يتم بعد ذلك تشكيل جلنة 
من قبل وكيل الوزارة ملتابعة تنفيذ 
برنامج عمل الوزارة للفترة من 2009 
الى 2013 لتتولى متابعة التنفيذ مع 

قطاعات الوزارة املختصة.

أكد وزير الصحة د.هالل الساير امس اهتمامه بجميع املالحظات 
الت���ي يبديها أعضاء مجلس األمة وحرصه على االس���تفادة منها 

لتحقيق مصلحة املرضى دون جتاوز القوانني واألنظمة.
وقال الس���اير ل� »كونا« انه حري���ص على التعاون مع اعضاء 
مجلس األمة ومالحظاتهم التي تص���ب في املصلحة العامة وانه 
يتفاعل مع األعضاء ويرد على جميع استفس���اراتهم بكل شفافية 

ووضوح.
واضاف ان الرقابة واملساءلة وإبداء املالحظات بهدف معاجلة 
الس���لبيات من احلقوق األصيلة لنواب األمة وفق ما ميليه عليهم 
خوفهم وحرصهم على الكويت مشيرا الى انه  ال يوجد بينه وبينهم 

اال كل محبة وتقدير كون هدف اجلميع خدمة الكويت واهلها.
وجدد الساير تعهده بإصالح وتطوير اخلدمات الصحية ومعاجلة 
األخطاء املوجودة، مش���يرا الى اهتمام رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي والنواب ومتابعتهم اجلادة لألوضاع في الوزارة.

مهندسون: ضرورة مجابهة التحديات وإنجاح فكرة الطاقة البديلة
العواد: المهندسة الكويتية أضفت

على مؤتمر الطاقة البديلة تميزًا خاصًا
أكدت رئيسيية جلنة املرأة في جمعية املهندسييني بشاير العواد 
أمس اهمية انعقاد مؤمتر »الطاقة البديلة ضرورة ام خيار«، مشيرة 
الى ان مشاركة املهندسة الكويتية في االنشطة أضفت على املؤمتر 
متيزا خاصا. وقالت العواد، وهي عضو ايضا في جلنة املرأة باحتاد 
املنظمات الهندسية الدولية: ان املهندسة الكويتية أثبتت جدارة خالل 
مشاركتها في جميع املؤمترات، السيما املؤمتر احلالي. وأضافت ان 
املؤمتر يعد االكبر من حيث املشيياركة الدولية ومشاركة الشركات 
العاملية، اضافة الى كم أوراق العمل التي طرحت للبحث. واشارت 
الييى ان الكويت صغيرة بحجمها ومسيياحتها، اال انها كبيرة جدا 
بإمكاناتها الشييبابية والفنية ومتيز مهندسيها ومهندساتها، األمر 
الييذي بهر جميع املشيياركني في املؤمتر من خالل مييا قدمته من 
تسهيالت لضيوفها عكست الصورة احلضارية لها. وعن املؤمتر 
قالت: متت إقامة ورشيية عمل للمهندسييات وسييتقام اليوم حلقة 
نقاشييية واجتماعات للجنة، وهي التي تبنتها الكويت عند اقرارها 
بإعالن قرطاج الدولي للمرأة. واشارت الى انه مت الترحيب بجميع 
مهندسييي العالم مبختلف اللغات مما أعطى صييورة ايجابية عن 
املهندسة الكويتية، السيما الثقافة الكبيرة التي تتمتع بها وقدرتها 

على الوصول الى العاملية.

تطوير الطاقة أوجاجي برايت أن 
املصدر األساسي للطاقة في العالم 
اآلن ه����و البترول وأنه ال يعتقد 
أن الطاقة البديلة قد تكون قابلة 
للتطبيق حالي����ا، كما أوضح أن 
شركته لم تتناول الطاقة البديلة 
ال من حيث التصنيع ال االستخدام 
حتى اآلن. وأضاف السيد برايت 
أنه هنا في الكويت حلضور املؤمتر 
أمال ف����ي أن تصبح لديه معرفة 

أعمق عن هذا املوضوع.
وعند س����ؤاله عن املش����اكل 
والتحدي����ات الت����ي ق����د تواجه 
استخدام أو إنتاج الطاقة البديلة، 
أكد برايت أنها س����تكون مشاكل 

مادية بالدرجة األولى.
وختم برايت حديثه بتوجيه 
عميق شكره على حسن الضيافة 
وحفاوة االس����تقبال، معبرا عن 
امتنانه لكل املنظمني لهذا املؤمتر 
والذي وصف����ه بالناجح واملبهر 
وخص بالشكر مهندسي جمعية 

املهندسني الكويتية.

وفي لقائنا م����ع ممثل الوفد 
اجلزائري د.رابح جمري استهل 
حديثه بتوجيه الشكر للمسؤولني 
على الضيافة وعلى حسن تنظيم 
هذا املؤمتر متمنيا دوام التوفيق 
جلمعية املهندسني الكويتية مثمنا 
جهوده����ا الرائعة في إجناح هذا 

امللتقى العلمي العاملي املهم.
وصرح ب����أن الطاقة البديلة 
موض����وع على قدر بالغ األهمية 
وال أبالغ إن قل����ت انه موضوع 
الساعة لدى الدول الغنية والدول 
الفقيرة مبديا أسفه، ذلك ان هناك 
بعض ال����دول ال تريد في الوقت 
احلالي االستغناء عن النفط لكنهم 
لو نظروا ألهمية الطاقة البديلة 
فسيجدوا أنها حاجة ملحة ملا فيها 
من جتنب امللوثات التي تنتج من 
الطاقة األخرى، مؤكدا انه لو أقنعنا 
الشعوب الستطعنا استغالل كل 

الطاقات البديلة في العالم.
وذك����ر املدير العام لش����ركة 
سينيرجي واملختصة في شؤون 

محط����ة لها بينما طاق����ة النفط 
تس����تطيع أن حتملها معك أينما 
ذهبت، أما الطاقة الشمسية فكل 
ما حتتاجه مظلة ومكان وهناك 
جوانب جغرافية أخرى كالكثافة 
السكانية مثل منطقة بها مليون 
نسمة واحلدود ال تتسع لهذا العدد 
فهذا الشيء يحتم عليك اللجوء 

إلى بدائل أخرى.

أن تكون اقليمية وعلى مستوى 
التعاون.  املنطقة ودول مجلس 
وعرج عي����اد على التحديات من 
الناحية اجلغرافية، مش����يرا الى 
أن هناك مناطق م����ن العالم بها 
نقص م����ن الناحية الس����كانية 
ونحن نعلم أن الطاقة الكهربائية 
تستوجب توفير محول لها كل 
150 كيلومترا يس����توجب وضع 

تهدف الى التحلي خالل تطبيقنا 
للفكرة بالقناعات اإلنسانية أي أن 
اإلنسان وجب عليه أن يحافظ على 
الطاقة ويستغلها بكفاءة محافظا 
على بيئته ومتعاونا مع كل من 
يحاول مد يد العون له مبساعدات 
وإسهامات تعود بالنفع على تنفيذ 
وتطبيق فك����رة ومقترح الطاقة 
البديلة م����ع جتنب أي صدامات 
من ش����أنها أن تشتتنا أو تثنينا 

عن غايتنا املثلى.
التط����رق للتحديات  وع����ن 
السياسية التي من املمكن أن تشكل 
عائقا أمام الطاقة البديلة كهدف 
يجب حتقيقه وغاية نريد الوصول 
إليها أوضح أن دائما السياس����ة 
كقرار تتبناه كل دول العالم وكل 
دولة لها استراتيجيتها أما هنا في 
الكويت فمجرد حضور صاحب 
السمو األمير يعطينا األمان كي 
ننطلق إلى ما نصبو إليه مستشهدا 
الدين  بكلمات د.عدنان ش����هاب 
عندما ق����ال ان االنطالقات يجب 

أمير زكي
ش����دد عدد من املشاركني في 
مؤمتر الطاقة البديلة والذي شمله 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد برعايته وحضوره امس، 
وه����و املؤمتر ال����ذي يقام للمرة 
االولى على ارض الكويت حتت 
شعار »الطاقة البديلة ضرورة ام 
خي����ار؟« في الفترة من 1 حتى 6 
اجلاري، على ضرورة ترجمة ما 
سيخرج به املؤمتر من توصيات ملا 
في ذلك من فائدة كبيرة ميكن ان 
تستفيد منها البشرية، مثمنني في 
الوقت ذاته رعاية صاحب السمو 
االمي����ر للمؤمت����ر، معتبرين ان 
الرعاية السامية تشكل حافزا ألن 
يكون هذا املؤمتر مقدمة خلطوات 
مهمة نحو االستفادة من الطاقة 

البديلة.
البداي����ة كانت م����ع املهندس 
االستشاري حسني عياد الذي قال 
ان املشاكل واردة ومستمرة مع اي 
فكرة جديدة، شارحا رؤيته التي 

أكدوا أن رعاية صاحب السمو للمؤتمر حافز يشجع على المضي في المطالبة بتوصيات ذات فائدة كبيرة

)أحمد باكير(


