
السبت 23 يناير 2010   7محليات

م.عادل اخلرافي مترئسا ورشة عمل احتاد املنظمات العربية ـ األفريقية للمهندسني

منى بوسمرة

الخرافي: االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية يركز
على مشاريع البنى التحتية كأساس للتنمية في أفريقيا

القحطان�ي: ورش�ة عم�ل »اتح�اد المنظم�ات العربي�ة � األفريقي�ة للمهندس�ين« تس�عى إليج�اد 
ف�رص للتنس�يق والتش�اور وبح�ث احتياج�ات كل دولة م�ن الخبرات الهندس�ية البش�رية واللوجس�تية

أكد أنه لمس تقديرًا دوليًا لجهود الكويت في دفع التنمية المستدامة بمختلف الدول

جائزة الصحافة العربية تغلق باب المشاركات 
في الدورة التاسعة وتباشر تشكيل لجان التحكيم

بوس�مرة: فريق األمانة العامة يحجب اسم الصحافي
 في األعمال المرشحة لضمان أكبر قدر من الحيادية في الحكم

األول���ى احل�����اصل���ة عل���ى 
أعل�������ى تقدي���رات احملكمني، 
لتت���م دع���وة رؤس���اء جلان 
التحكي����م وتسليمهم االعمال 
التي حكمها االعضاء من أجل 
إعادة االطالع ومراجعة سير 

عملية التحكيم.
واضافت بوس���مرة: »يلي 
ذلك استخالص تقارير رؤساء 
اللجان مشفوعة مبالحظاتهم 
النهائية دون أن يكون لرئيس 
جلن���ة التحكيم ح���ق تغيير 
اتف���ق عليها  التي  النتيج���ة 
االعضاء والتي وضعها الرئيس 
في صيغته���ا النهائية وتدون 
مالحظاته النهائية عليها، يليها 
تقدمي تقارير رؤس���اء اللجان 
الى مجلس اإلدارة الذي بدوره 
يطلع على األعمال الثالثة األولى 
الفائزة بترتيبها القرار النتيجة 

النهائية«.
وجت���در اإلش�������ارة إل���ى 
أن���ه س���يتم تطبي���ق نفس 
التحكي���م على األعمال  آليات 
االلكتروني���ة والتي تش���ارك 
ألول مرة في جائزة الصحافة 
العربية، ويساعد فريق النادي 
مجموعة م���ن املتطوعني من 
طلبة اجلامعات والكليات في 

الدولة.
واشار النادي إلى أنه سيتم 
االعالن في وقت الحق عن حجم 
املشاركات وتوزيعها اجلغرافي 
مع عرض مفصل جلميع االرقام 
املهم���ة ومقارنتها  واحلقائق 
العام املاضي  مع مش���اركتها 

والدورات السابقة.

املوضوعية واحليادية في احلكم 
على األعمال وليس من خالل 
أس���مائهم أو املطبوعات التي 

ينتمون إليها.
كم���ا يت���م تغيير أس���ماء 
اعضاء جلان التحكيم كل عام 
وذلك لضم���ان أقصى درجات 
املوضوعية في تقييم االعمال، 
وذلك دون االدالء بأي معلومات 
حول اسمائهم أو مواقع تواجدهم 
كما يت���م تكليف أعضاء جلان 
التحكيم فرادى دون أن يعرف 
أحدهم اآلخر ضمانا لعدم التأثر 

برأي اآلخر«.
وأش���ارت بوسمرة إلى انه 
يتم تس���ليم وتس���لم األعمال 
املشاركة من اعض�����اء التحكيم 
وفرزها ورص�����د عالمات كل 
مح���كم لكل عمل باس���تخدام 
منوذج محدد خاص بكل فئة، 
ويتم جمع اجمالي النقاط من 
كل محكم، وبعد تسلم االعمال 
يت���م حتديد االعم���ال الثالثة 

أعلن ن���ادي دبي للصحافة 
امس عن إغالق باب املشاركات 
التاس���عة جلائزة  الدورة  في 
البدء  العربية وعن  الصحافة 
بتشكيل جلان التحكيم لفئات 

اجلائزة املختلفة.
وكان الن���ادي ال���ذي ميثل 
العام���ة للج����ائزة  األمان���ة 
قد قرر متديد فتح اس���تقبال 
املش����اركات اس���بوعا كامال 
استجاب�����ة للعديد من طلبات 
الصح����افي���ني ملنحهم فرصة 
الرسال مشاركاتهم من مختلف 

أرجاء الوطن العربي.
وباش���رت األمان���ة العامة 
للجائ���زة عملية الفرز األولية 
لألعم���ال الت���ي اس���تقبلتها، 
وستباشر األمانة رسميا عملية 
التحكيم التي ش���هدت مؤخرا 
توس���يعا لنطاقها اجلغرافي 
لتشمل حوالي 70 محكما مختصا 
بواقع 5 إلى 8 محكمني لكل فئة 
من الفئات الصحافية ال� 11 من 
مختلف أرجاء الوطن العربي، 
ولن يتم الكشف عن اسمائهم 
اال بع���د اختت���ام حفل توزيع 
القادم  اجلوائز في شهر مايو 
لضمان أكب���ر قدر من النزاهة 
والشفافية في ترشيح واختيار 

األعمال الفائزة.
وحول اآللي���ات واملعايير، 
قالت منى بوسمرة نائب مدير 
جائزة الصحافة العربية: »يقوم 
فريق األمانة العامة بحجب اسم 
الصحاف���ي والصحافية وأي 
معلومة تدل عليه في األعمال 
املرشحة لضمان أكبر قدر من 

حظيت بإقبال متزايد في دورتها التاسعة من مختلف أرجاء الوطن العربي عطيفة: عمليات جراحية بالغدة الدرقية 
بمركز حسين مكي جمعة 24 الجاري

حنان عبدالمعبود
كشف رئيس قسم جراحة 
االورام في مركز حسني مكي 
جمعة د.مدح����ت عطيفة عن 
اجراء 18 � 20 عملية جراحية 
خالل ورشة العمل التي تقام، 
برعاية وزير الصحة د.هالل 
الس����اير، مبركز حسني مكي 
جمعة للجراحة التخصصية 
وبإدارة مدي����ر املركز د.احمد 
العوضي، وحض����ور خبراء 
عامليني في مجال جراحات أورام 
البروفيسور  الرأس والرقبة 
اشوك شاها استاذ جراحات 

اورام الرأس والرقبة من الواليات املتحدة واالستش����اري جان بير 
جينون من اململكة املتحدة، والبروفيسور بيرو بيرتي من ايطاليا، 
وذلك خالل الفترة من 24 � 28 اجلاري. واضاف د.عطيفة ان اخلبراء 
سيقومون مبناظرة حاالت اورام الغدة الدرقية اكلينيكيا االحد املقبل 
في مركز حسني مكي في قاعة االجتماعات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. 
وأوضح انه س����تجرى عمليات جراحية صعبة ودقيقة ايام االثنني 
والثالث����اء واالربعاء واخلميس في الفت����رات الصباحية، باالضافة 
الى احملاضرات الطبية في الفترة املسائية في فندق الشيراتون من 

الساعة 6 � 9 مساء في القاعة الذهبية.
وبني د.عطيفة ان س����تجرى 6 عمليات للغ����دة الدرقية، وحالة 
واحدة، للغدة اجلار درقية وحالتان لوجود اورام في الغدة الليمفاوية 
اورام ثانوية نتيجة انتش����ارها من الغدة الدرقية، وحالتان ألورام 
في اللسان مع استئصال الغدة الليمفاوية في الرقبة وحالتان للغدة 
اللعابية والغدة النكافية في الوجه، وحالة واحدة سرطان اجليوب 
االنفية وحالة واحدة سرطان بجلد فروة الرأس وحالة واحدة نصور 
بالرقبة بعد استئصال احلنجرة بكاملها نتيجة لوجود اورام سرطان، 

وبعض حاالت محولة من قسم العالج باالشعة.
واكد د.مدحت عطيفة ان اجلراحة هي العمود الفقري في عالج 
سرطان الغدة الدرقية مبختلف انواعها، وان نسبة جناح العملية 
والشفاء بعد ذلك تتوقف على خبرة الطبيب، والتي تتوافر بشكل 
ملحوظ في قس����م اجلراحة مبركز حس����ني مك����ي جمعة للجراحة 
التخصصية، حيث يتم اجراء هذا النوع من اجلراحة بش����كل دائم 
وبناء على اس����تراتيجية عالج واضحة، كما ه����و متبع في مراكز 
الس����رطان العاملية. وبني د.عطيفة ان الهدف من الورش����ة االرتقاء 
بأداء االطباء الكويتيني وإثراء املناقشة العلمية بني االطباء الزوار 
واالطب����اء الكويتيني من خالل التعرف عل����ى احدث التطورات في 
االساليب احلديثة الستئصال االورام في الغدة الدرقية في الرقبة، 

وأيضا تقليل السفر الى اخلارج من خالل تلك الورشة وغيرها.
ووجه د.عطيفة الدعوة جلميع االطباء املختصني في هذا املجال 
وجراحي االنف واالذن واحلنجرة للمشاركة الفعالة، حيث ستكون 
هناك 25 نقطة في شهادة التعليم الطبي املستمر، وأن تنظيم هذه 
الورش����ة ضمن برنامج التعليم املستمر والتي تعقد بصفة دورية 

كل سنة بتشجيع من وزارة الصحة.

في إطار خطتها لتعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع

»الميدان« قدمت فحصًا طبيًا  لموظفي »شؤون القصر«

وق���د قامت عي���ادة امليدان 
املتنقل���ة خ���الل زيارتها هذه 
بتقدمي كشف اس���نان مجاني 
العامة  الهيئة  جلميع موظفي 
الى  القصر باالضافة  لشؤون 
فتح ملف مجان���ي لهم، وقام 
بالفحص الطاقم الطبي املرافق 
للعيادة واملؤلف من د.نيبو من 
فرع امليدان � الش���رق، والذي 
اشاد بالزيارة التي من خاللها 
تستطيع عيادة امليدان ان توسع 
رقعة عمله���ا وتتيح الفرصة 
ألكب���ر عدد ممكن م���ن االفراد 
لالستفادة من خدمات العيادة 

املتنقلة.
وعيادة امليدان املتنقلة هي 
عبارة عن عربة بحجم الباص 
مجهزة بعيادة اسنان متكاملة 
من الداخل وقادرة على تقدمي 
العالج واالستشارات للمراجعني 

في املوقع الذي تزوره.
ومن اجلدير بالذكر ان عيادة 
املي���دان هي احدى الش���ركات 
املتح���دة  التابع���ة للش���ركة 

للخدمات الطبية.

لشؤون القصر وإدارة العالقات 
العامة في عيادة امليدان.

ادارة  أثن���ت مدي���رة  وقد 
العامة  التس���ويق والعالقات 
الش���طي على اجلهود  جمانة 
املبذولة من قبل العالقات العامة 
في الهيئة العامة لشؤون القصر 
حيث انهم قاموا بتنظيم الزيارة 
الى العيادة املتنقلة على الرغم 
من االعداد الهائلة التي حضرت 

لعمل الفحص.

ضمن اطار خطتها لتعزيز 
مشاركتها الفعالة في املجتمع، 
وتوافقا م���ع رغبتها بتوطيد 
أواص���ر التع���اون االجتماعي 
والصحي والتوعوي مع مختلف 
املؤسسات والشركات اخلاصة 
واحلكومية متعددة املجاالت، 
املتنقلة  املي���دان  قامت عيادة 
بزيارة خاصة الى الهيئة العامة 
لشؤون القصر وبحضور كل من 
املدير العام علي العليمي ونائب 
العام للشؤون االدارية  املدير 
واملالية مبارك القويضي ونائب 
املدير العام لشؤون القصر أنور 
بورحمة ونائ���ب املدير العام 

لتنمية أموال القصر.
وانطالقا من رغبة العيادة في 
املساهمة في توفير جو صحي 
الكويت  يضمن سالمة كوادر 
الهيئة  الوطنية قامت بزيارة 
حيث استمرت الزيارة ملدة يوم 
واحد حيث توافد املوظفون الى 
املتنقلة بأعداد  العيادة  زيارة 
كبيرة وذلك بالتنسيق مع قسم 
العالقات العامة في الهيئة العامة 

جمانة الشطي

د.مدحت عطيفة

فريق عيادة امليدان لدى زيارته هيئة شؤون القصر عن طريق العيادة املتنقلة

»التأمينات«: يتعّذر الجمع بين المعاش التقاعدي
 لغير المتزوجة مع نصيبها من معاش والدها المتوفى

»الديوان« يرفض زيادة بدل طبيعة العمل
لمفتشي العمل تجنبًا لمطالبة نظرائهم بالمثل

أك���دت املؤسس���ة العام���ة للتأمينات 
االجتماعية انه يتعذر إقرار أحقية صاحبة 
املعاش غي���ر املتزوجة في احلصول على 
نصيبها م���ن معاش والدها املتوفى مبا ال 
يتجاوز 50% من معاش الوالد، الفتة الى ان 
اجلمع في مثل هذه احلالة يخالف القانون 

رقم 5 لسنة 1978.
وقالت املؤسسة في ردها على اقتراح 
تقدم به النواب مس���لم البراك ود.حسن 
جوهر والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس 
وعلي الدقباسي والذين اقترحوا انه يحق 
للموظفة التي تقاعدت وهي غير متزوجة ان 
حتصل على نصيبها من املعاش التقاعدي 
لوالدها بعد وفاته مبا ال يتجاوز 50% من 
هذا املعاش باإلضافة الى املعاش التقاعدي 
اخل���اص بها بعد التقاع���د إعانة لها على 

ظروف احلياة الصعبة.
اال ان التأمينات ردت على هذا املقترح 
قائل���ة: ان فئات املس���تحقني وش���روط 
استحقاقهم في املعاش املستحق عن املؤمن 
علي���ه أو صاحب املع���اش املتوفى، وكذا 
مقدار األنصبة املقررة لهم حتددها احكام 
الفصل األول من الباب السادس من قانون 
التأمينات االجتماعية، وحيث ان االقتراح 

برغبة املش���ار اليه يقرر أحقية صاحبة 
املعاش غي���ر املتزوجة في احلصول على 
نصيبها عن والدها مبا ال يجاوز 50% من 
معاش الوالد حتى مع وجود فئات أخرى 
للمس���تحقني يترتب على استحقاقهم ان 
يكون نصيبها في املعاش أقل من النسبة 
املذكورة، ومبا مؤداه مخالفة االقتراح برغبة 
ألحكام القانون، لذلك فإن املؤسسة ترى 

انه يتعذر االستجابة له.
علما ب���أن احكام اجلمع ب���ني املعاش 
التقاعدي والنصيب يتم تنظيمها وفقا ملا 
تقضي به امل���ادة 76 من قانون التأمينات 
االجتماعية رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد 
اجلمع وتعيني احلد األدنى للنصيب الذي 
يقرر أحقية كل صاحب معاش تتوافر فيه 
شروط استحقاق النصيب في معاش آخر 
في اجلمع بني املعاش والنصيب في حدود 
معينة هي حاليا 860 دينارا يضاف اليها 
الدعم املالي املستحق وفقا ألحكام القانون 
رقم 27 لسنة 2008 اي مبا ال يقل عن 910 
دنانير مبا يكفل ضمان حياة كرمية لصاحب 
املع���اش في هذه احلاالت وذلك ما لم يكن 
صاحب املعاش عاجزا عن الكسب في هذه 

احلاالت حيث يجمع دون حدود.

رفض ديوان اخلدم����ة املدنية زيادة بدل 
طبيعة العمل ملفتشي العمل وإضافة بدل خطر 
لهم، مؤكدا ان ما اقر من بدالت للمفتش��ني في 
24 يوليو 2008 وفق التخصصات والدورات 
التأهيلي���ة يفي بالغرض ومنعا ملطالبة جميع 
مج���االت التفتيش في باقي الوزارات باملعاملة 

باملثل.
 وقال رئيس الدي����وان عبدالعزيز الزبن 
في رده على مقترح النائب د.فيصل املس����لم 
بشأن زيادة بدل طبيعة العمل ملفتش���ي العمل 
وإضافة بدل خطر للمفتش مع إضافة تدرج 
وظيفي او تسلس����ل وظيفي ملفتش����ي العمل 
مع الب���دالت اخلاص���ة بالتسلس����ل، يرجى 
االحاطة بأن الدي���وان قام بدراسة املوضوع 
اعاله حيث تبني انه في اطار القواع���د العام��ة 
ملنح البدالت التي ش����رعه����ا مجلس اخلدمة 
املدنية ان بدل اخلطر يدخل حتت مظلة ب��دل 

طبيع���ة العم��ل.
وان����ه قد س����بق ملجلس اخلدم����ة املدنية 
باجتماع����ه رق����م »2008/6« املنعقد بتاريخ 
2008/7/24 ان وافق على منح بدالت للموظفني 
الكويتيني القائمني على أعمال التفتيش ومن 
بينهم املفتشون بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل »موضوع محل البحث« وملن لهم حق 
الضبطية احلاصلني على مؤهالت تخصصية في 

مجال التفتيش � وذلك على النحو التالي:
� احلاصلون على مؤهالت تخصصية في 

مجال التفتيش:
� دبلوم أو دورة سنتني بعد الثانوية العامة 

50 دينارا شهريا.
� دورة ال تقل عن سنة بعد الثانوية العامة 

او املتوسطة 30 دينارا شهريا.
� احلاصلون على مؤهالت غير تخصصية 
او دورات في مجال التفتيش تقل عن سنة 20 

دينارا شهريا.
كما أن الديوان أج����رى تصنيفا لوظائف 
املفتشني حيث تضمن تدرجا فنيا لتلك الوظائف 
وحتديد شروط شغل كل مستوى وفقا للجدول 

املرافق.
بناء على ما تق��������دم يرى الديوان أن ما 
تقرر من مزايا مالي�������ة وتصنيف لوظائف 
املفتش����ني يحقق الهدف املرجو من االقتراح 

املشار إليه.
علما ب����أن االخذ بهذا االقتراح س����يؤدي 
إل����ى مطالبة جميع مج����االت التفتيش، على 
سبيل املثال املفتش��ون التجاري���ون بوزارة 
التجارة والصناعة، واملفتشون الصحي���ون 
والنظاف�������ة واإلعالن����ات ببلدي����ة الكويت، 
ومفتش���و املصنف���ات الفنية بوزارة اإلعالم 

� باملعاملة باملثل.

أكد أن ما أقر من بدالت في يوليو 2008 يفي بالغرض

حديثا لالحتاد م.عادل اخلرافي 
انطالقا من حرص االحتاد على 
حتقيق التواصل بني مختلف 
املنظم���ات املعني���ة بعملية 
التنمي���ة في العال���م وإيجاد 
وسائل منوذجية للتعامل مع 

املوارد الطبيعية.
وأوضح أن ورشة العمل هذه 
امنا تؤكد حرص االحتاد الفعلي 
على دفع عملي���ة التنمية فى 
القارة األفريقية من خالل توفير 

الفرصة للخبراء واملتخصصني 
من الدول األفريقية واملنظمات 
العاملة في مجال التنمية مبا 
يتيح فرص���ة حقيقية إلقامة 
مشاريع مؤثرة وقادرة على دفع 

عجلة التنمية بهذه الدول.
ورأى القحطاني ان االحتاد 
يسعى من خالل ورشة العمل 
هذه الى ايجاد فرص للتنسيق 
والتش���اور ب���ني املنظم���ات 
الهندسية الوطنية ومنظمات 

التنمية لبحث احتياجات كل 
دولة من اخلبرات الهندس���ية 
البشرية واللوجستية والدعم 
املالي  الدع���م  الفن���ي وكذلك 
إلقامة مشاريع تنموية بالدول 

االفريقية.
وأش���ار القحطاني الى ان 
ورشة العمل دعت لها الكويت 
القاهرة  ف���ي  ومت تنظيمه���ا 
واس���تهدفت الدول االفريقية 
وجاءت حت���ت مظلة االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندس���ية 
ومبشاركة عدد من املنظمات 
العربي���ة والدولية  اإلمنائية 
األم���ر ال���ذي يعك���س صدق 
النواي���ا من جان���ب الكويت 
إلقامة ورش���ة عمل ايجابية 
التأثير. وشارك  وقادرة على 
في االجتماع أكثر من 16 دولة 
أفريقية ونحو 15 دولة عربية 
وعدد من املنظمات اإلمنائية 
غير احلكومية ومنظمات من 

القطاع اخلاص.

التنمية املستدامة فى مختلف 
دول العالم.

ولفت الى ان الكويت عضو 
مؤسس الحتاد املهندسني العرب 
وعدد من املنظمات الهندسية 
االقليمية والدولية »االمر الذي 
يعك���س ح���رص الدولة على 
التواصل مع كل ما هو جديد 
في مجال التنمية والهندس���ة 

بالعالم«.
وأوضح اخلرافي أن ورشة 
عمل االحتاد تطرقت لعدد من 
القضايا املهمة من بينها كيفية 
الكوارث وتقييم  التعامل مع 
املؤهالت املتخصصة في مختلف 
الهندسية وتنشيط  املجاالت 
مشاركة الدول غير املنخرطة 
في عمل املنظمات الهندس���ية 

االقليمية والدولية.
من جانب���ه أوضح رئيس 
جمعي���ة املهندس���ني ط���الل 
القحطاني ل� »كونا« ان ورشة 
العمل تأتي تنفيذا للبرنامج 
االنتخاب���ي للرئيس املنتخب 

القاهرة � هناء السيد
العاملي  أكد رئيس االحتاد 
الدولية  الهندسية  للمنظمات 
م.عادل اخلرافي أمس أن الكويت 
كانت والتزال »مساهما فاعال فى 

عملية التنمية بافريقيا«.
وأوضح اخلرافي في تصريح 
ل� »كونا« على هامش ترؤسه 
ورشة عمل »احتاد املنظمات 
العربية االفريقية للمهندسني« 
أن االحتاد يركز على مشاريع 
البنى التحتية كعامل اساسي 
للتنمية في أفريقيا مشيرا في 
الوقت نفسه الى ان االحتاد ال 
الهندسية  يضطلع باملشاريع 
ولكنه يتيح الفرصة إلقامتها 
من خالل عمله كقناة للتواصل 
ب���ني املنظمات واملؤسس���ات 
الهندسية ومختلف املنظمات 

وجهات الدعم فى العالم.
وقال اخلرافي انه ملس من 
جانب الدول ترحيبا وجتاوبا 
ملحوظا لرئاسة الكويت لالحتاد 
مشيرا الى ان هذا يعد تقديرا 
جلهود الكويت في دفع عمليات 

م.طالل القحطانيم.عادل اخلرافي


