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تتقدم ب�صادق العزاء من

م�صطفى كرم واآل كابلي الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

عبداهلل حممد ابراهيم كابلي
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

تر�سل ال�سرية الذاتية  اإىل اأرقام الفاك�س :

25750411 - 25716200

پ مهند�س م�سروع »مدين« خربة 15 �سنة )عدد 2(

پ مهند�س كهرباء رئي�سي » اعتماد وزارة الكهرباء« 

    خربة 15 �سنة )عدد1(

پ مهند�س موقع » كهرباء « خربة 7 �سنوات )عدد 2(

پ مهند�س موقع » مدين « خربة 10 �سنوات )عدد 6(

پ مهند�س تكييف » Chillers« خربة 7 �سنوات )عدد 2(

پ مهند�س �سحي وحـريـق خربة 15 �سنة )عدد 1(

پ مـــــراقـــب مــــبـــــانـــــي خبــرة 15 �سنة )عدد 8(

پ مهــــنـــــد�س بــــرامـــــــج خبـــرة 10 �سنوات )عدد 1(

پ حــــا�ســـــب كـــمـــيـــــات خـبــرة 15 �سنة )عدد 1(

پ مراقب اأعمال ميكانيـك خربة 15 �سنة )عدد 3(

 �سركة مقاوالت كربى

تطـــلـب

وزارة الرتبـيـــــة
اعــــالن

عن حاجة وزارة الرتبية  اإىل �شغل وظيفة 

)باحث تربوي(

تعلن وزارة الرتبية عن حاجتها اإىل وظيفة باحث تربوي :

ال�شروط الواجـب توافرها ل�شغل وظيفة باحث تربوي :

1-اأن يكون على موؤهالت  عالية )دكتوراه/ماج�ستري(.

2- اخلربة يف جمال البحث العلمي خا�سة يف جمال الرتبوي.

3- الإملام باملهارات احلا�سوبية يف  جمال البحث الرتبوي.

4- األ يقل التقدير عن جيد.

5- يف�سل اأن يجيد اللغة الجنليزية.

6- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

تقدم الطلبات خالل الدوام الر�سمي على العنوان التايل :

مبنى الوزارة رقم )2( ال�سويخ  )�سالة ا�ستقبال املراجعني ( م�سحوبا بها 

امل�ستندات املنوه :

) �سورة �سخ�سية عدد )6( - �سورة من جواز �سفر - �سورة من املوؤهل  

العلمي - لمانع وموافقة الكفيل  - �سور عن الدورات التدريبية - �سورة 

من البطاقة املدنية اإن وجدت (

د.وليد الفالح

د. قيس الدويري

املستشار فيصل خريبط متحدثا لفتيان نادي املصابيح

قال وكيل وزارة الصحة املساعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدوي����ري ان القطاع الصحي في 
الكويت سيش����هد نقل����ة نوعية 
على ارض الواقع في املس����تقبل 

القريب.
وأشار الدوي���ري في تص��ريح 
ل� »كونا« مبناس����بة ختام جولة 
وزير الصحة د. هالل الساير في 
أميركا الش����مالية الى ان مذكرات 
التفاهم الت����ي مت توقيعها تهدف 
الى إقامة شراكة طويلة األمد من 
التعاون لتطوير اخلدمات الصحية 
في املج����االت كاف����ة. وأضاف ان 
التفاهم والتنس����يق مع  مذكرات 

اكب����ر املستش����فيات واجلامعات 
األميركي����ة والكندية ستس����اعد 
الكويت في تق����دمي خدمة أفضل 
ورعاية مميزة للمرضى إضافة الى 
دورها في االرتقاء مبستوى األداء 
فنيا وإداريا من خالل االستفادة من 
اخلبرات العاملية. وذكر ان وزارة 
الصحة تسعى الى تطور القطاع 
الصحي من خالل تشجيع ومساندة 
التدريب والتعليم والبحوث وتوفير 
املرتك����زات احملوري����ة للتطبيق 
والتطوير املس����تمر لتكنولوجيا 
املعلوم����ات التي تس����اند وتعزز 
تقدمي خدمات رعاية صحية عالية 

اجلودة.

وق����ال الدوي����ري ان التعاون 
املش����ترك مع اخلب����رات العاملية 
يجعلنا قادرين على تقدمي املزيد 
من اخلدم����ات الصحية املتطورة 
واملتقدمة في مختل����ف املجاالت 
الطبية العالجية والبحثية منها، 
مشيدا بالدعم السخي واالهتمام من 
اللذين حتظى  السياسية  القيادة 
بهما اخلدمات الصحية في الكويت. 
يذك����ر ان الكويت وّقعت مذكرات 
تفاهم في مج����ال تطوير خدمات 
عالج أمراض وجراحة السرطان 
ومجال القل����ب واألوعية الدموية 
والتعليم والبحوث مع اكبر املراكز 
الكندية في  الصحية واجلامعات 

مدينت����ي تورونت����و ومونتريال 
إضافة الى التنسيق مع مستشفى 
وجامعة جونز هوبكنز إلدارة أربعة 

مستشفيات عامة.
وتشمل مذكرات التفاهم أيضا 
وضع االس����تراتيجيات اخلاصة 
بالعنصر البشري من خالل زيارة 
الوفود واملتخصصني للكويت إضافة 
الى استقطاب طواقم فنية إلدارة 
املستش����فيات فضال عن التعاون 
في املجال العالجي والتشخيصي 
والتعليمي والتدريبي والتواصل 
االلكترون����ي وإيف����اد أطب����اء من 
الكويت للتدريب في املستشفيات 

التخصصية.

شراكة طويلة األمد مع أميركا وكندا لتطوير الخدمات الصحية

الدويري: القطاع الصحي في الكويت سيشهد نقلة نوعية

حنان عبد المعبود 
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
للتخطيط واجلودة د.وليد خالد 
الفالح أن ورش����ة عم����ل التأمني 
الصحي ومتويل اخلدمات الصحية 
التي عق����دت مؤخرا ف����ي وزارة 
الصحة، كان����ت موجهة للوكالء 
املس����اعدين ومدي����ري املناط����ق 
واإلدارات واملستشفيات، مشيرا 
إلى أنه����ا حققت األهداف املرجوة 
منها. وقال: تبني للمش����اركني في 
الورشة أن تطبيق التأمني الصحي 
ليس باملسألة السهلة، وأن هناك 
نقاطا مهمة جدا، مبثابة أس����ئلة 
البد من اإلجابة عليها بكل وضوح 
ودقة، وأخذها بعني االعتبار لتحديد 
النظام األمثل للتأمني الصحي في 
الكويت. وأضاف الفالح في تصريح 
صحافي: ميكن تلخيص هذه النقاط 

املهمة فيما يلي:
أوال: ال يوجد نظام واحد مثالي 
للتأمني الصحي في العالم، ولكن 
هناك عدة أنظمة مختلفة مطبقة 
ف����ي مختل����ف دول العالم، ولكل 
ايجابياته  نظام من هذه األنظمة 
وسلبياته. وعادة ما يكون النظام 
املطبق انعكاسا للنظام األساسي 
لتقدمي اخلدمات الصحية في تلك 

من القطاع العام أو اخلاص؟
رابعا: ما حزمة اخلدمات الصحية 
التأمينية التي يغطيها نظام التأمني 
الصحي، وهل تتكون هذه احلزمة 
من اخلدمات الصحية األساسية 
ويترك اخليار للناس للتأمني مع 
جهات أخرى إذا كانوا يرغبون في 

خدمات صحية أخرى؟
خامس����ا: تس����عيرة اخلدمات 
الصحية التي يغطيها التأمني تكون 
بواسطة أسعار محددة مسبقا حسب 
التشخيص أو احلالة املرضية، أو 
يكون السعر مفصال حسب أنواع 
اخلدمات التي مت تقدميها للمريض 

خالل تواجده في املستشفى.
سادسا: هل ستكون هناك رسوم 
رمزية يجب دفعها باإلضافة للتأمني 
الصحي؟ حي����ث ان بعض الدول 
مثال تفرض رسوما رمزية يدفعها 
من لديه تأمني صحي عند مراجعة 
عي����ادة الطبيب أو ع����ن كل ليلة 

يقضيها املريض في املستشفى.
التأمني الصحي  سابعا: نظام 
لي����س ضمانا جل����ودة اخلدمات 
الصحية املقدمة، ولذلك يجب أن 
يتواجد مع نظام التأمني الصحي 
نظام آخر يهتم بجودة اخلدمات 

الصحية واالعتراف.

الدولة.
ثاني����ا: هن����اك عدة وس����ائل 
التأمني الصحي،  لتمويل نظ����ام 
ولكن أهمه����ا تخصيص ميزانية 
لهذا النظ����ام من اإليرادات العامة 
للدولة أو استقطاعات شهرية من 
رواتب املوظفني )مثل نظام متويل 
التأمينات االجتماعية( أو بواسطة 
الدفع املباش����ر للجهة التي تقدم 

خدمة التأمني.
ثالثا: من اجله����ة الوحيدة أو 
التي  الدولة  املتعددة في  اجلهات 
تقدم اخلدمة الصحية التأمينية، 
وهل تكون هذه اجلهة أو اجلهات 

حنان عبدالمعبود
جنح فريق صيدالني كويتي في التغلب على 7 نظريات طبية 
في العالم فيما يتعلق مبش���كلة مقاوم���ة البكتيريا للمضادات 
احليوية واجلرعات الدوائية املعاجلة، باالضافة الى التقليل من 
خطورة هذه املضادات وتالفي آثارها اجلانبية على املريض من 
خالل بحث نشر في مجلة TDM العاملية املختصة بقياس اجلرعات 

الدوائية في الدم.
في هذا الصدد، قال عضو الفريق والصيدالني في مركز السموم 
واالبحاث في املستش���فى االميري د.عقيل شهاب: ان هذا البحث 
يعتبر اجنازا طبيا عظيما يرضع اسم الكويت ضمن الدول املتقدمة 

في مجال البحوث العلمية الطبية.
واضاف ش���هاب، في تصريح صحافي امس، ان البحث عبارة 
عن قي���اس تركيز الدواء في الدم عن طري���ق معادالت رياضية 
متعلقة في عوامل داخلية في اجلسم حتسب اجلرعات الصحيحة 
لتركي���ز االنخفاض الدوائي ملنع مقاوم���ة البكتيريا للمضادات 
احليوية عالوة على تقليل اآلثار اجلانبية التي تنتج عن تناول 
املضادات احليوية. وذكر ان دراس���ات البحث اثبتت انها تغلبت 
على 7 نظريات في العالم، حيث تش���ير النظريات السبع الى ان 
معادالتها في اعطاء اجلرعات الدوائية للمضاد احليوي تنطبق 
على جميع التجمعات الس���كانية في العالم، اما البحث الكويتي 
فقد اثبت العكس، وذلك ان كل جتمع سكاني يحتاج الى معادالت 
طبية خاصة به، علما انه مت تطبيق الدراسات السبع في الكويت 
على مرضى مستشفى االميري، مؤكدا انه هناك قد وجدنا اختالفا 
وعدم تطابق النظريات الس���بع على التجمع السكاني املوجود 
لدينا، الفت���ا الى ان البحث الذي اجرين���اه اثبت العكس، حيث 
اثبت ان كل جتمع سكاني يختلف عن اآلخر في اعطاء اجلرعات 
الدوائية. واكد قائال »بعد تطبيق املعادلة للبحث الذي اجنزناه 
اثب���ت ان النظريات ال�7 في العال���م واخلاصة باعطاء اجلرعات 
الدوائية للمضاد احليوي هي نظريات غير صحيحة من حيث ان 
بحوثهم ونظرياتهم تقول ان اجلرعات تنطبق على جميع سكان 
العالم، اذ انه تبني انها تنطبق على سكانهم فقط، مشيرا الى ان 
نظريتنا عاكستهم وبينت ان كل جتمع سكاني يختلف عن اآلخر 
في اعطاء اجلرعات الدوائي���ة الفعالة من املضاد احليوي وذلك 

حلل مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات احليوية.
واهدى د.عقيل هذا النجاح الكبير الى صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صب���اح االح���مد وال���ى سمو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
مؤك���دا انه فخور جدا ب�تغلب الك���ويت على النظريات الس���بع 
الطبي���ة في العالم والذي يع��د اجن��ازا كبيرا في تاريخ الكويت 

العلمي.

أكد أن األديان السماوية انتشرت بالنصح واإلرشاد

المستشار خريبط: علينا العمل للوقاية
من آفات المجتمع ال مجرد تطبيق القوانين

مؤمن المصري
اكد وكيل محكمة االس����تئناف 
الثالثة  الدائرة اجلزائية  ورئيس 
مبحكمة االس����تئناف املستش����ار 
فيصل خريبط ان ش����باب اليوم 
الذين تعتمد  هم رجال املستقبل 
عليه����م الدول في كل ش����ؤونها، 
مضيفا ان الشباب يجب ان يتحلوا 
بالشعور باملسؤولية وحب الوطن 
الذي اعطاهم كل شيء ولم يبخل 

عليهم بشيء.
جاء هذا خالل احملاضرة التي 
بالقاعة  ألقاها املستشار خريبط 
رقم 1 بقصر العدل امس االول بناء 
على طلب مقدم من نادي املصابيح 
التابع ملبرة املصباح املنير كجزء من 
دورة تأهيلية لبعض الفتيان البالغ 

اعمارهم ما بني 12 و14 سنة.
وقال املستش����ار خريبط: لقد 
جاءت جمي����ع الديانات اليهودية 
واملسيحية واالس����المية من رب 
الرس����ل واألنبياء  العاملني وجاء 
والصاحلون واألتقي����اء من قبل 
كم����ا ج����اءت الكتب الس����ماوية 
الثالثة كمبادئ قانونية وأخالقية 
باعتبارها عبرا ونصحا وارشادا، 
ونفهم من ذلك ان الكلمة الطيبة هي 
الثمرة االساسية في التعامل بدال 
من القوانني والعقاب املنتظر، وفي 
جميع مناحي احلياة سواء االسرية 
او غيرها جند دور االخالق والتربية 
والعلم ليصبح هذا الكائن العقلي 
صاحلا او طاحلا يرجى منه اخلير 
أو ال فائدة مرجوة منه وإال اصبح 

كاألنعام بل أضل سبيال.
وأضاف: هذا االرتقاء االنساني 
العاقل ال يكون باجلمود والنقل دون 
تفكير واال لم يكن هناك تطور في 
االرتقاء االنساني وال ميكن ان نلجأ 
الى العنف والتشويه في تطبيق 
القوانني فقط بل يتعني علينا ان 
نعرف السلوك وننظمه، وتنظيم 
مثل هذه األمور ال يتأتى كما قلنا 
بتطبيق القوانني فهي جزء بسيط 
من احلل ونعلم علم اليقني ان هناك 

توّجه لتطبيق نظام االعتراف في المستوصفات والمراكز الصحية

الفالح: ال يوجد نظام مثالي للتأمين الصحي
شهاب: بحث كويتي يتفوق

على 7 نظريات دوائية عالمية

قانون اجل����زاء وقانون األحداث 
وقانون اس����اءة استعمال الهاتف 
واساءة استعمال األجهزة االخرى 
كاالنترنت فمثل هذه القوانني تطبق 
على من يخالفها اش����د العقوبات 
س����واء احلبس او الغرامة اال انه 
ومن جانب آخر ال����ى متى نقوم 
بتقومي اآلخرين بالشدة والغلظة 
وال نلجأ الى شيء أهم من ذلك اال 
وهو الوقاية من آفات املجتمع والتي 
تهدر كيان االنسان � وذلك يقينا من 
العقوبة وجنعل لهذا الكائن اخلارق 
ان يحترم ويجل القانون بدال من 
يخافه وينفر منه � ان الوقاية كما 
يقال خير من العالج، نعلمه كيف 
يحترم اآلخرين ويحترم نفس����ه 
نعلمه كيف يقدر املعروف ويعيد 
املع����روف ألهله جنعل����ه يقتدي 
باآلخرين حتى يقتدوا به، نعلمه ان 
هناك آخرين يشاركونه احلياة في 
تطوره وارتقائه نحاول ان نعلمه 
ان مجالسة االشرار امر غير طبيعي 
ومجالسة الصاحلني أهدى وأبقى 
� يقول اهلل س����بحانه وتعالى في 
القرآن الكرمي )قل إن كنتم حتبون 
اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل( وفي 
احلديث الشريف قال الرسول ژ 
»امنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«، 
هنا نرى الوقاية وأثرها باالقتداء 
باآلخري����ن الصاحلني من رس����ل 

وأنبياء والصاحل����ني واملتقني ال 
األشرار واملنافقني، وشدد على ان 
االقتداء يشكل الثمرة األولى لبنيان 
االنسان فكل منا له من يقتدي به 
فهناك من يقتدي بالصاحلني وهناك 
من يقتدي بالطاحلني واألشرار، ولنا 
في أسرتنا هدف االقتداء باعتبار 
ان االسرة متثل بكل مقوماتها نواة 
االخالق والتربية واحلب واملودة 
واأللفة وحب اآلخرين ودون هذا 
االقتداء ال يكون لنا اال انسان دون 
عقل او عاطفة مجردا من االخالق 
واحلياء دائ����ب االنحدار، ونعني 
مبفهوم االسرة هو العناية بالطفل 
من والديه )األب واألم( والطفل أيا 
كان مفهومه فيدخل في تعريف هذا 
الكائن احلي م����ن يوم مولده من 
ذكر او أثنى، فالبداية اذن تواجد 
هذا الطفل في مكان يسمى البيت 
او املنزل او الدار ويقضي الطفل 
حياته او معظمها في املنزل حتى 
ينضج مبا يعرف مبرحلة الرجال 
ويتأثر الطفل في هذه املرحلة من 
سنوات عمره في التعامل بوالديه 
واخوت����ه واخوانه بحيث يعيش 
حياة سلوكهم من حيث التعامل 
واألكل والن����وم واللباس ويتأثر 
بكل حدث يش����اهده اثناء حياته 
وهنا يتحدد سلوكه االيجابي او 

السلبي.

الزلزلة لـ »األنباء«: اليوم يتحدد توقيت المداولة الثانية للخطة اإلنمائية بعد النظر في طلب 10 أعضاء تخصيص جلسة الخميس لمناقشتها

الحكومة: قبول االعتراضات على »المعاقين« يعّجل بإنجاز المشروع 
وتوجّه لألخذ بتعديالت »المالية« على المعسرين كأحد البدائل

مريم بندق
يحضر وزيرا املالية مصطفى الش���مالي والش���ؤون 
د.محمد العفاسي اجتماعات »املعاقني البرملانية« لتوضيح 
اعتراضات احلكومة على مشروع القانون املقدم من اللجنة 
حول »املعاقني« لعل أبرزها تبعية الهيئة بأن تكون لوزير 
الشؤون وليس لرئيس الوزراء، وعدم شمول غير محددي 
اجلنسية والوافدين باملزايا املنصوص عليها في القانون 
للكويتيني وعدم إلزام احلكومة ب� 5 سنوات كحد أقصى 
إلنشاء مراكز تأهيل وتدريب املعاقني، الى جانب املزايا 

واإلعفاءات املقررة لذوي اإلعاقة.
وعبرت مصادر حكومية رفيعة عن األمل في أن حتظى 

تلك االعتراض���ات بالقبول لدى اللجنة لتمرير القانون 
في املداولة الثانية باجللسة املقررة بعد غد.

وعلى صعيد تعديالت املعسرين قالت املصادر: واضح 
اآلن ان احلكومة متجهة الى األخذ بالتعديالت التي قدمتها 
اللجنة املالية البرملانية ممثلة برئيس اللجنة النائب د.يوسف 
الزلزلة والتي س����بق رفضها واملتضمنة تخفيض النسبة 
الى 40%، الس����ماح باالقتراض مرة اخرى، زيادة رأس����مال 
الصندوق الى مليار دينار مع تعهد احلكومة بزيادة املبلغ 
في حال االحتياج لذلك، وش����مول املقترضني حتى تاريخ 
تدخل البنك املركزي باإلجراءات اجلديدة املتمثلة في إقرار 

5% فقط كفائدة وعدم تغييرها ملدة 5 سنوات.

وقالت املصادر ان هذه أحد البدائل الرئيس���ية التي 
سترفقها احلكومة مع مرسوم رد قانون إسقاط الفوائد 
الى مجلس األم���ة إلحالتها الى اللجنة املالية البرملانية 

لدراستها.
من جانبه، عبر رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف 
الزلزلة عن يقينه باملوافقة على قانون اخلطة اإلمنائية 
للدولة وهيئة سوق املال في املداولتني الثانيتني األربعاء 
املقبل، وقال إن لم يكن باألغلبية فباإلجماع، مس���تدركا 
بأنه سيتحدد اليوم مصير الطلب النيابي الذي سيقدمه 
10 أعضاء حول تخصيص جلسة خاصة اخلميس املقبل 

للمداولة الثانية لقانون اخلطة اإلمنائية. 

استجواب العبداهلل منتصف فبراير يقدمه نائب واحد ما لم يتم إعفاؤه من »اإلعالم«

الحكومة ستتراجع عن عقوبة السجن في »المرئي والمسموع«
سامح عبدالحفيظ

فيما يفهم بأنه قراءة حكومية لردود الفعل 
الس����لبية على تعديالتها م����ن قانون »املرئي 
واملسموع« اكدت مصادر »األنباء« ان احلكومة 
تراجعت عن بع����ض تعديالتها اجلديدة فيما 
يخص عقوبة السجن في »املرئي واملسموع«

ورأت املص����ادر ان احلكوم����ة اس����توعبت 
وبشكل واضح ردود الفعل النيابية ومؤسسات 
املجتمع املدني وبعض جمعيات النفع العام على 
التعديالت التي قدمتها على »املرئي واملسموع«، 
واكدت املصادر ان احلكومة ستصدر قرارا يقضي 
بتعيني مراقبني ماليني في الصحف والقنوات 
الفضائية، مشيرة الى ان هذا االجراء كان ميثل 
نقطة خالفية بني احلكومة ونواب. وارجعت 

املصادر سبب تراجع احلكومة عن تعديالتها الى 
انها استشعرت استحالة احلصول على العدد 
الالزم لتمرير تعديالتها السيما في ظل وجود 
املادة التي ترفع العقوبة الى الس����جن وهو ما 
سيفتح عليها ابوابا كثيرة. وفي موضوع آخر 
بخصوص االستجواب املزمع تقدميه الى وزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل قالت املصادر ان 
املهلة املتفق عليها بني النواب منتصف فبراير 
وذلك التخاذ موقف ح����ازم جتاه الوزير إرما 
االقالة او االستقالة او التدوير، مشيرة الى ان 
االهم في االمر هو خروجه من وزارة االعالم. 
وعن عدد االشخاص الذين سيشاركون في تقدمي 
االستجواب رجحت املصادر ان شخصا واحدا 

سيكلف بهذه املهمة وذلك كاف جدا.


