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الهيفي: اتحاد المحامين 
يفتتح مقره الثالثاء

اعلن احتاد مكاتب احملامني 
افتتاح مقره  الكويتيني عن 
الثالث���اء املقب���ل في خطوة 
التي بدأها  تواكب انطالقته 
العام 2008. ووجه االحتاد بهذا 
الشأن الدعوات الى نخبة من 
الشخصيات العامة والوزراء 
واعضاء مجلس االمة حلضور 

احلفل.
ودع���ا رئي���س االحتاد 
احملامي ناصر الهيفي رجال 
القان���ون، الس���يما اصحاب 
املكات���ب الى حضور افتتاح 
مقرهم. واشار الى ان االحتاد 

يعتبر منظمة نقابية تأسست وفقا للقان����ون رقم 1964/38، 
ويعمل عل���ى رعاية وحتقيق مصالح اعضائ���ه والدفاع عن 
حقوقهم، وتبني مشاريع القوانني التي تهم املهنة ومزاوليها 
ومحارب���ة الدخالء عليها، فضال عن العمل من اجل احملافظة 

على املكتسبات املهنية.
واضاف ان االحتاد يتبنى اعداد مشروع للعمل على ضمان 
حقوق ورثة الزميل احملامي في مكتبه فيما يتعلق مبؤخرات 
االتعاب وأي حقوق اخرى بإدارة شؤون مكتب مورثهم، بخالف 
تبني البرامج التدريبية وإنشاء صندوق للضمان االجتماعي 
وآخر لالدخار للمحامني بهدف ضمان مستقبلهم املعيشي بعد 

العجز عن ممارسة املهنة.
واكد الهيفي ان لالحتاد الكثي����ر م���ن االه���داف والرؤى 
التي تدخل في صميم خدمة اصح���اب املكاتب ومصاحلهم، 
مش���ددا على ان املرحلة املقبلة لالحتاد س���تكون مختلف���ة، 
»مرحلة من العمل واملش���اريع النوعية والبناءة التي تخدم 

االعضاء«. 
واختتم رئيس االحتاد تصريحه بتجديد الدعوة للمشاركة 
في حضور حفل افتتاح املقر الكائن في منطقة اخلالدية، قطعة 

3 شارع الزبداني ڤيال رقم 11.

مرحلة جديدة من العمل والمشاريع البناءة

النصف: المدينة الترفيهية تستقبل زوارها  
اليوم األحد من الـ 2 ظهرًا حتىالـ 10 مساًء

»الشؤون« تطبق نسب العمالة مطلع يناير
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان اللجنة املكلفة بإجراء 
تقييم للقرار اخلاص بالنسب 
اخلاصة بدعم العمالة الوطنية 
في الش���ؤون والتي مت ايقاف 
تنفيذه قبل ستة شهور عقدت 
اجتماعها واتخذت قرارا بناء 
ال���وزراء  ق���رار مجلس  على 
بتطبيق النسب وفق ما هو وارد 
في قرار مجلس الوزراء السالف 
الذكر على ان يعاد جدولة املهن 
لوضع آلية للتنفيذ تترافق مع 
حملة اعالنية خالل عشرة ايام 
ويبدأ التنفي���ذ الفعلي للقرار 

مطلع يناير.
القرار  وهذه اجلداول وفق 
الصادر عن مجلس الوزراء في 
نهاي���ة 2008 والتي مت تأجيل 
تطبيقها وفق قرار صادر عن 

وزارة الشؤون.

اكد مدير ادارة العمليات واالنشط���ة بشرك���ة املشروعات 
الس���ياحية انور النصف تواص���ل املدين���ة الترفيهي���ة م���ع 
زواره���ا في مختلف املناس���بات وكذلك اهتمامه���ا في تقدي��م 
افض������ل اخلدم���ات الترفيهية والترويحية من خالل تنظيمها 
لالنش���طة والبرامج التي يتفاعل ويتجاوب معها الزوار م���ن 
خالل تل���ك املناس���بات، معلنا ان املدينة الترفيهية تستقب���ل 
زواره���ا اليوم األح���د وذلك م��ن الس���اعة الثانية ظهرا حتى 

ال� 10 مس���اء.
ومتنى النصف ان يقضي زوار املدينة الترفيهية ومحبوها 
اسعد واطيب االوقات، مهنئا الشعب الكويتي وجميع املقيمني 
بالعام الهجري اجلديد أعاده اهلل على اجلميع باخلير واليمن 

والب���ركات.

التخطيط  ف����رع  بحضور رئيس 
والتدريب مبديرية العمليات واخلطط 
العقي����د الركن زي����د العجمي، احتفل 
في معسكر كاظمة باحلرس الوطني 
بتخريج دورة رماية البندقية والتي 
نظمتها وحدة امليادين ووحدات التدريب 
التابع����ة لقيادة التعليم العس����كري 
بالتعاون مع شركة التطوير االميركية 

.M.P.R.I
وقام العقيد الرك����ن زيد العجمي 
بتوزي����ع اجلوائز والش����هادات على 
متفوق����ي الدورة، مش����يدا بالقائمني 
على هذه الدورة وباملستوى الذي مت 
الوصول اليه من ق����درة الرماة على 
التسديد الصحيح في مختلف االوضاع، 
مطالبا اجلميع ببذل املزيد من اجلهد 
للوصول ألعلى درجات اجلاهزية، وذلك 
وفقا للتوجيهات الكرمية لقيادة احلرس 
الوطني بتطوير مهارات الرماية لكل 
املنتسبني حتى تتواءم مع املهام املنوطة 
بهم وكيفية استخدام االسلحة واملعدات 

احلديثة بطرق وأساليب محترفة.

الحرس الوطني: تخريج دورة رماية البندقية

ناصر الهيفي

أنور النصف

الرياض � كونا: أوضح املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون د.توفيق خوجة امس ان انفلونزا املاعز 
التي ظهرت في هولندا أخيرا وأصابت نحو 2300 شخص توفي منهم 
6 أش����خاص ما هي إال »بكتيريا تخرج من املاعز احلامل عندما تصاب 

بإجهاض ذاتي، وان العدوى تأتي من التالمس مع املاعز املصابة«.
وذكر في تصريح صحافي أمس »ان احلكومة الهولندية قامت باتخاذ 
عدد من االجراءات منها التخطيط لذبح كل املاعز املصابة والتي حتمل 
البكتيريا بش����كل مركز«. واش����ار الى ان اعراض املرض على االنسان 
ه����ي »ارتفاع حاد في درجة احلرارة وصداع ش����ديد وإعياء عام وألم 
في العضالت والتهاب وألم في احللق وسعال ورعشة وعرق وغثيان 
وقيء واسهال وألم في البطن والصدر وان احلرارة قد تستمر من يوم 

الى 15 يوما وميكن حدوث فقدان في الوزن«.
واكم����ل قائال: »ومن املضاعفات اخلطيرة للمرض التهاب الغش����اء 
املبط����ن للقلب« وان فترة احلجر الصحي للش����خص املصاب تبدأ من 

أس����بوعني الى 3 أس����ابيع بعد التعرض للعدوى. كما بني املدير العام 
للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون انه قد 
مت التعميم على جميع الدول األعضاء بهذا املرض ومسبباته وأعراضه 
وطرق العدوى والعالج وكذلك االجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها 
ومنها تثقيف اجلمهور حول مصادر العدوى. ودعا خوجة الى التخلص 
السليم من املشيمة ومخلفات الوالدة وأنسجة اجلنني واألجنة املجهضة 
للماعز واألغنام وعدم االقتراب من احلظائر واملختبرات التي يكون بها 
حيوانات مصابة واستخدام اللنب املبستر ومنتجاته واتباع االجراءات 
املناسبة لتعبئة وحفظ وغسيل املالبس في املختبرات واحلجر الصحي 
للحيوانات املستوردة. كما طالب بضرورة التأكد من كون املرافق التي 
تتواج����د بها احليوانات املصابة بعيدة عن املناطق اآلهلة بالس����كان، 
وبني خوجة في النهاي����ة ان هذا املرض محصور اآلن في هولندا فقط 
وال يوجد على موقع منظمة الصحة العاملية أية معلومات حوله حيث 

انه ال يعتبر حاليا وباء أو ذا خطورة عالية.

خوجة: عدوى إنفلونزا الماعز تنتقل بالتالمس مع الحيوانات  المصابة

د.توفيق خوجة

املشاركون في دورة رماية البندقية في لقطة جماعية

نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير 
الحكومية حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصاديم
60%البنوك1
56%االتصاالت2
40%شركات التمويل واالستثمار3
30%بتروكيماويات وتكرير4
30%دور حضانة5
16%التأمني6
15%العقار وخدمات األعمال7
13%الصيرفة � الصرافة8
10%مدارس خاصة عربية9
5%مدارس خاصة أجنبية10
2%الزراعة والصيد والرعي11
2%صناعة حتويلية12

نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي حسب المهن الرئيسية في األنشطة االقتصادية
النسبةالنشاط االقتصادي

علميون 
كتبة مديرونوفنيون

مقدمو بائعونوتنفيذيون
الخدمات

5%12%20%17%4%الفنادق

5%25%25%20%4%مكاتب السياحة والسفر

5%25%34%30%6%شركات الطيران والشحن

5%0%56%60%7%مناجم ومحاجر

5%3%20%35%10%التشييد والبناء

5%2%25%35%10%النقل والتخزين

5%2%35%35%5%مستشفيات ومراكز طبية

20%10%30%21%10%كهرباء وغاز وانارة

5%5%17%20%5%جتارة ومطاعم

5%5%35%30%10%خدمات اجتماعية

5%10%35%30%10%الصحف

5%5%15%50%7%اجلمعيات التعاونية

- عند احتس���اب اعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد املقرر وفقا للنسب املشار 
اليها في اجلدول اعاله يجبر الكسر الى اقرب رقم صحيح.

- تلتزم اجلهات غير احلكومية بالنس���ب املبينة في اجلدول لالستفادة من الدعم العيني 
او املالي او احلصول على قسيمة او اي ميزة عينية او مالية اخرى او عند التعاقد املباشر 

وارساء املمارسات واملناقصات.

صحة الجسم في صحة الفم
يس���تطيع  وهنا 
املري���ض حتديد 

السن املصابة.
وق���د يك���ون 
مستمرا ويتناول 
منطق���ة كامل���ة 
حتتوي على عدة 
أس���نان دون ان 
يتمك���ن املريض 
السن  من معرفة 
املس���ببة لذل���ك 

األلم.
وحدة الطبيب 
القادر حينئذ  هو 
على حتديد السن 
املصابة بعد فحص 
املري���ض وإجراء 
األشعات الالزمة.

ويجب علين���ا أال نغفل دور اللثة 
في التس���بب في آالم مبرحة ومحيرة 
للمريض من جراء التهابات ش���ديدة 
تصيبها بالنزف او التقيح وتؤدي الى 
تخلخل األسنان وخاصة عند املرضى 

ب���داء  املصاب���ني 
السكري.

أظهرت  وق���د 
الدراسات  احدث 
الدول  الطبية في 
الغربية ان أسباب 
اجللطات  التهاب 
ه���ي  الدماغي���ة 

أمراض اللثة.
س  و ض���ر و
العقل وآالمها قد 
تشكل رعبا مبجرد 
أمام  ذكر اس���مها 
املريض، فأملها عند 
البزوغ وخراجاتها 
التي تسبب حتديد 
حرك���ة الف���م قد 
يلزمها اجراءات عالجية أكثر تعقيدا.

في كثير من األحيان نكتشف قرحة 
او أكثر داخل الف���م تكون مؤملة لدى 
مالمس���تها ألي نوع م���ن الطعام، قد 
تختفي مع الوق���ت ولكنها في أحيان 
أخرى تبقى ملدة وهذه األخيرة يجب 

أال تهمل فقد تخفي حتتها مرضا أكثر 
جدية وخط���ورة مما يظهر وقد تصل 
درجة خطورة هذا املرض الى اكتشاف 
بعض سرطانات الفم من قرحة معقدة 
في الفم وذلك بعد فحص املريض من 
قبل الطبيب بش���كل كامل ورمبا يلجأ 
الطبيب الى أخ���ذ خزعة من اإلصابة 

وحتليلها ملعرفة نوع املرض.
أيضا تتش���كل عند بعض املرضى 
كيسات فكية حول جذور األسنان تسبب 
آالما شديدة ومبهمة للمريض قد تستلزم 

استئصالها جراحيا.
ومن التقنيات احلديثة لتسكني األلم 
العالج بالليزر وقد يستخدمه الطبيب 
بعد خلع الضرس او عالج األعصاب أو 
في حاالت التهاب عصب مثلث التوائم 
الذي يسبب آالما شديدة في الوجه او 
عند التهاب املفصل الفكي الصدغي الذي 

يحدد حركة الفم.
الدورية لطبيب األسنان  والزيارة 
ضرورية للكش���ف عن مسببات األلم 
وإجراء العالج ال���الزم مما يوفر املال 
والوقت باالضافة الى تخليص املريض 
من آالمه املبرحة وتس���مح له بحياة 
طبيعية ميارس فيها عمله بشكل مريح 
ويتناول فيها كل ما يشتهيه من طعام 

وشراب بشكل صحي وسليم.

آالم األسنان هي الطريقة الطبيعية 
التي تنذر بوجود مشكلة ما داخل الفم، 
على املريض حينها اللجوء الى الطبيب 

فورا للكشف عن السبب.
قد تكون تشكلت خراجات سببها 
تسوس األس���نان او التهابات ناجتة 
عن اللث���ة او عظم الفك او رمبا الغدد 

اللعابية.
يش���كو اإلنس���ان كذلك في بعض 
احلاالت من آالم في أس���نانه العلوية 
دون ان تكون هي املس���بب الرئيسي 
لآلالم امنا ه���ي التهابات في اجليوب 

الفلكية املجاورة.
يتناول املريض أدوية بيتية لتخفيف 
األلم، قد تنجح هذه الوسيلة في بعض 
احلاالت بصورة مؤقتة، ويكون بذلك 
قد أهمل السبب األصلي لأللم ورغم ان 
ذلك ال يشكل تهديدا حلياته اال ان أي 
تأخير في زيارة الطبيب يسمح بسبب 
بسيط كالتسوس بان يصل للعصب 
فيسبب آالما مبرحة عالوة على التسبب 
في تآكل الضرس ما يس���تلزم عالجا 
للعصب، وتركيب تاج للسن وقد يلجأ 
الطبيب في النهاية الى خلع الضرس 

في بعض احلاالت.
وألم األس���نان قد يكون حادا بعد 
تناول املشروبات الساخنة او الباردة 

بقلم: د.معتز بارافي استشاري جراحة 
الفم والفكني مبستشفى الراشد 


