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األعشاب الصينية اخلاصة بالريجيم

)محمد ماهر(جانب من العمال املضربني

حنان عبدالمعبود
ت����ردد مؤخرا من  بعدما 
أنباء عن انتش����ار احلصبة 
مبحافظة اجلهراء، وخاصة 
مناطق بعينها، ونفي بعض 
اجلهات هذه املعلومات، فإن 
ما جاء يوم أمس من قرارات 
وزارية بتشكيل جلنة عليا 
لإلشراف على حملة تطلقها 
وزارة الصح����ة يؤكد صحة 
هذه األنباء، بيد ان اجلهات 
املختصة ع����ادت لتقول ان 
الوزارة تواكب املس����تجدات 
عامليا وتنفذ كل ما يطلب منها 
من منظمة الصحة العاملية، 
حفاظا على الصحة العامة.

وف���ي هذا االط���ار علمت 
»األنباء« من مصادر موثوقة 
ان »احلصب���ة« التي أعلنت 
الوزارة أمس عن تنظيم حملة 
تطعيمية لها منتشرة مبنطقة 
اجلهراء منذ أكثر من شهر، وان 
وح���دة مكافحة األوبئة التي 
يرأسها د.مصعب الصالح قد 
رصدت هذه احلاالت، وقامت 
بعم���ل احصائي���ات نقله���ا 
د.الصالح الى وكيل الوزارة 
املختص وان الوزارة لم حترك 
ساكنا جتاه هذا األمر وتكتمت 
عليه اال ان الزيادة الشديدة في 
أعداد املصابني حركت الساكن 
ودفعت الوزارة لتشكيل جلنة 
عليا لم تشكل من قبل اال في 
مواجهة األوبئة مثل ڤيروسي 
انفلونزا الطيور واخلنازير.

ال���وزارة  وقد أص���درت 
بيانا أكدت فيه انه بناء على 
توصي���ات منظم���ة الصحة 
العاملية ف���إن وزارة الصحة 
تزمع القي���ام بحملة وطنية 
للتطعي���م ض���د احلصب���ة 
واحلصبة األملانية والنكاف 
الى  اعتبارا م���ن 2010/4/18 
2010/4/29 تستهدف جميع 
األطفال باملجتمع من س���ن 1 
إلى 7 سنوات والبالغ عددهم 
320 ألف طفل، وذلك لوجود 
مؤشرات تنذر باحتمال تزايد 
احلاالت محلي���ا، وقد قامت 
وزارة الصحة بتشكيل جلنة 
عليا لإلشراف على احلملة التي 
اجتمعت ظهر امس برئاس���ة 
الوكيل املساعد لشؤون الصحة 
العامة ورئيس اللجنة العليا 

د.يوسف احمد النصف.

إضراب 4 آالف عامل شلّ مرافق »الصحة«

»الصحة«: تلقيح 320 ألف طفل ضد الحصبة
ومصادر لـ »األنباء«: الوباء منتشر في الجهراء قبل شهر

حنان عبدالمعبود
شهد يوم امس ش����لال في مرافق وزارة الصحة 
من مستشفيات وادارات، وغيرها اثر اضراب 4 آالف 
عامل يعملون في مختلف القطاعات بوزارة الصحة 
حلساب شركتي تنظيف، وجاء هذا االضراب بسبب 
رفض الشركتني صرف رواتبهم املتأخرة وعدم منحهم 

بعض املزايا ومن بينها تذاكر سفر.
ومن جانبه افاد مدير ادارة اخلدمات العامة في 
وزارة الصحة عبدالرزاق الكندري بأن العمال اضربوا 
بداية الدوام صباح امس، مشيرا الى ان هذا االضراب 
احدث تأثرا في القطاعات الصحية، واستثنى الكندري 

االماكن احلساس����ة داخل املستش����فيات مثل غرف 
العمليات وغرف العناية املركزة من التأثر باالضراب، 
ومشيرا الى انه مت تسكني عدد من العمال من شركات 

اخرى للعمل في هذه االماكن.
واوضح الكندري ان الوزارة خاطبت الشركتني 
لتعديل اوضاعهما مع العمال وحل مشاكلهم خالل 
24 س����اعة وإال فستتخذ اجراءاتها ومن بينها فسخ 
التعاقد معهما والتعاقد مع شركات اخرى، مضيفا 
ان وزارة الصحة ليس وحدها التي اضرب بها عمال 
الشركتني، حيث ان العمال اضربوا في وزارات اخرى 

مثل الشؤون والنفط وغيرهما من املؤسسات.

»الصحة« تحذر من استخدام أعشاب ريجيم صينية

احليطة واحل���ذر من مثل هذه 
املنتجات وعدم شراء االدوية او 
هذه االعشاب عبر االنترنت او 
جلبها من اخلارج دون معرفة 

خطورتها.

رسمية عن طريق االنترنت او 
املسافرين او الطرود الشخصية 
دون مرورها على الرقابة الدوائية 
في وزارة الصح���ة ومن دون 
رخصة طبي���ة، داعيا الى اخذ 

كونا: حذرت وزارة الصحة 
امس من استخدام اعشاب صينية 
خاص���ة بالريجيم على ش���كل 
مشروب ش���اي وقهوة تسمى 
»غرين كوفي 500« و»سليمنغ 
باغ غرين تي«، مؤكدة ان لها آثارا 

سلبية ومؤثرة على القلب.
وقال الوكيل املساعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات الطبية في 
وزارة الصحة د.عمر السيد عمر 
ان ادارة الرقابة الدوائية قامت 
بفحص هذه االعشاب وتبني انها 
حتوي مادة كيميائية تس���مى 
»الس���يبيوتراميني« والت���ي ال 
او تداولها  يسمح باستخدامها 

اال بوصفة طبية.
واضاف ان هذه املنتجات يتم 
ادخالها ال���ى البالد بطرق غير 

المضحي: التدوير تم بعد جلسة مصارحة
مع المديرين واتصف بالقبول المتبادل 

النعماني: نشكر الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا على تعازيها 
في ضحايا الطائرة اإلثيوبية ودعمها المستمر لنا

أسلوب ديموقراطي فريد لتدوير المديرين شمل 13 إدارة الجالية أبّنت »شهداء االغتراب« في سفارة لبنان

د. صالح املضحي متوسطا املديرين بعد عملية التدوير
السفير اللبناني وحسن حجيج بحضور األب بطرس غريب وأركان السفارة

السفير د.بسام النعماني ملقيا كلمة في احلضور تذكر الضحايا

السفير اللبناني د.بسام النعماني وإلى جانبه السفير اإليراني علي جنتي

حاضرات من أهالي الضحايا يحملن صورا لشهداء االغتراب

تدوير 5 مديرين في »البيئة« وتكليف 7 بالوكالة وبقاء 4 في إداراتهم حجيج: نحتاج إلى حكومة مغتربين وفتح سفارات وقنصليات 
فـي كل مواقـع االنتشـار واالغتـراب وخطوط جويـة وطنية

دارين العلي
التدوير األول ف���ي الهيئة العامة للبيئة 
بعد 14 عاما من انشائها مت أمس وبأسلوب 
دميوقراطي فريد من نوعه س���واء لناحية 
الدميوقراطية التي مت بها أو القبول املتبادل 
وإبداء كل أساليب التعاون من قبل املديرين 

املدورين.
والتدوير وفق املدير العام للهيئة د.صالح 
املضحي في تصريحه ل���� »األنباء« مت بعد 
جلسة مصارحة ضمت جميع املدراء اتفقوا 
خاللها على أهمية التدوير وصحته في املرحلة 
اجلديدة للهيئة حيث ل���م يحصل التدوير 
منذ انشائها سواء على مستوى املديرين أو 

رؤساء األقسام.
وفي هذا السياق أصدر املضحي أمس قرارا 
بتدوير 5 م���دراء إدارات وتعيني 7 مديرين 
إدارات بالوكالة في املناصب التي باتت شاغرة 

بفعل حتول بعد املديرين إلى مستشارين
وأوضح املضحي أن جميع املديرين خالل 
اجللس���ة التي متت أمس أب���دوا يد العون 
واملساعدة لتنفيذ رؤيته واخلطة االستراتيجية 
التي من أساس���اتها ودعائمها حتريك املياه 

الراكدة من خالل التدوير واستحداث املناصب 
اجلديدة لض���خ الدماء اجلديدة في اإلدارات 
الفنية وبث روح التنافس لدى املوظفني من 

خالل هذه املناصب الشاغرة.
وقال »بناء على ذلك متت وألول مرة في 
الكويت عملية تدوي���ر دميوقراطية حيث 
متت بعد مناقشة علمية مع املديرين حول 
اإلدارات التي س���ينتقلون إليها بشكل ودي 
ومقبول الفتا إلى أنها مبادرة جيدة حتسب 
للمديرين في تعاونهم الذي يجسد إخالصهم 
للمؤسس���ة والبلد متمنيا أن تنسحب هذه 
الدميوقراطية على املؤسسات األخرى بحيث 
تتم عمليات التدوير بهذا القبول وهو ما يعتبر 
أمرا صحيا لصالح الهيئة وأي مؤسس���ات 

تتبع هذا النهج«.
أما املديرون الذين صدر بحقهم قرارات 
تدوير فهم د.سعود الرشيد كنائب املدير العام 
للش���ؤون الفنية وكان يشغل منصب مدير 
إدارة تلوث الهواء والضوضاء ومحمد أبل 
إلى إدارة املوارد احلية وكان مديرا للعالقات 
الدولية وابتس���ام العبيد إل���ى إدارة مكتب 
األبحاث والدراسات وكانت تشغل منصب 

مدير إدارة التربة واملناطق القاحلة ود.منى 
فرج إلى إدارة العالقات العامة وكانت مديرة 
إدارة املوارد احلي���ة ود.طالل العازمي إلى 
إدارة التطوير والتدريب وكان يشغل منصب 
مدير الشؤون اإلدارية وم.محمد العنزي إلى 
إدارة البيئة الصناعية وكان مديرا للشؤون 

الهندسية.
كما مت تكليف 7 رؤس���اء أقسام لوكالة 7 
إدارات وهم سميرة الكندري كمديرة للتخطيط 
واملردود البيئي بالوكالة ووحيد نوري مدير 
إدارة الشؤون الهندسية بالوكالة وفرح عبد 
اخلضر مدير إدارة التربة واألراضي القاحلة 
بالوكالة وسعاد فرحان مدير إدارة الشؤون 
اإلداري���ة بالوكالة وإميان املؤمن مدير إدارة 
تلوث الهواء والضوضاء بالوكالة وإدريس أبل 
مدير العالقات العامة بالوكالة وهدى املنيس 

مدير إدارة مركز نظم املعلومات بالوكالة.
أما املديرون الذين بقوا في مناصبهم فهم 
مدير إدارة تلوث املياه فاطمة مال اهلل ومدير 
إدارة التلوث البحري حمزة كرم ومدير مكتب 
االستراتيجية فاتن املسلم ومدير الشؤون 

املالية رجاء البصيري.

عظة دينية
كان لرجال الدين من الرعية املسيحية االرثوذكسية 
واملارونية كلمة في حفل التأبني، حيث تال االرشمندريت 
بطرس غريب والبطريرك يوسف فخري نصوصا من 
االجنيل اوضحا فيه���ا اهمية اليقظة الدائمة والتأهب 

املستمر للقاء اهلل. 
وذكرا انه باستقامة الضمير والصدق بصفة دائمة 
تستقيم احلياة واملجتمع والعالم بأسره تبعا لالستقامة 

واالستعداد للرحيل واالميان باملوت وقدره احملتوم.

بشرى الزين
بعيون ميلؤها احلزن وقلوب 
يعتصرها األلم على فراق االحبة 
من أبناء الوطن هب اللبنانيون 
مساء أول من امس لتأبني ضحايا 
التي سقطت  الطائرة االثيوبية 
قبالة الش���واطئ اللبنانية قبل 
نحو ش���هر في مشهد يعيد إلى 
الذاكرة احزان بلد االرز التي ال 

تنتهي.
حفل التأبني ال���ذي اقيم في 
ابناء  اللبنانية جمع  الس���فارة 
اجلالية م���ن مختلف الطوائف 
واالجتاهات وّحدهم حب الوطن، 

ومصير املغتربني.
مناسبة تذّكر فيها املتحدثون 
ماهية احلياة واملوت واستذكروا 
عب���ر القضاء والق���در وضعف 
أمام مشيئة  االنس���ان وهوانه 

رب العاملني.
اللبناني د.بس���ام  الس���فير 
النعماني قال »الطائرة سقطت 
ولم ين���ج منها ام���رأة او طفل 
الدائم  او عجوز واملوت رفيقنا 
من���ذ االزل لكنن���ا نرضى بقدر 
اهلل وقضائه ورحمته، مضيفا 
»ندعو اهلل تعالى أن يتغمد ارواح 
الضحايا بلطفه ومغفرته ويلهم 

ذويهم الصبر والسلوان«.
النعماني بتعازيه  كما تقدم 
إلى رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميش���ال س���ليمان وإلى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الوزراء س���عد الدين احلريري 
معربا عن شكره للكويت اميرا 
وحكومة وشعبا في عزائهم للبنان 
في هذا املصاب األليم ولرعايتها 
اللبنانية  واحتوائها اجلالي���ة 

ودعمها املستمر للبنان.
اما رجل االعمال اللبناني حسن 
حجيج فقد اعاد إلى االذهان تاريخ 
االغتراب اللبنان���ي في مجاهل 
العالم قائال »نحن جناح لبنان 
املغترب الذين التهمتنا االمواج 
بعضنا في»التايتنك« ونحن الذين 
حملنا »الكش���ة« في االرجنتني 
والبرازي���ل ونزفن���ا حبرنا في 
الرابط���ة العلمية في نيويورك 
ونحن الذين نعيش على مرمى 
اجلسر والكلمة من استراليا إلى 

نيوزيلندا وكندا وكوبا.
وتابع حجيج في كلمة تأثرت 
بها مسامع احلاضرين »نحن هذا 
اجلناح الذي نتش���ظى ونتناثر 
عبر العالم، ونس���تحيل اشالء 
مشدودة إلى شهوة املاء ونعود 
مملحني إلى خبز الوطن.. ونحن 
كل فقيد حبي���ب كان على منت 
الطائرة االثيوبي���ة ودع األهل 
وثرى الوطن ويحمل احالمها بأن 
يعود إلى أمه وزوجته واطفاله 
لكي يوسع عليهم وميكنهم من 

العيش الكرمي.
كما استعاد حجيج في كلمته 

التي حتمل ش���هادات عالية وال 
يجوز استمرار استنزاف االجيال 
عل���ى النحو اجل���اري، وانه آن 
االوان للبح���ث مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي على س���بيل 
املثال في حاجات اسواق العمل 
لديها وامكانية تش���غيل نتاج 
التعليم العالي في لبنان، الفتا 
الى ان الوجود اللبناني لدى الدول 
الشقيقة ليس غربة بل فرصة.

وخت���م بالقول: نح���ن ابناء 
اللبناني���ة في الكويت  اجلالية 
نرفع خالص الع���زاء الى اهلنا 
في كل لبنان، سائلني اهلل سبحانه 
وتعالى ملن فقدهم لبنان املغترب 

واملقيم الرحمة واملغفرة.
من جهته، بني استاذ احلضارة 
ارقدان  الدين  االسالمية صالح 
ان اهلل سبحانه وتعالى جعل 
امل���وت بداي���ة متج���ددة وبابا 
للتواصل مع الوالدة، فأحدهما 
ندخل منه ع���راة وآخر نخرج 
من���ه كاألول بال حول وال قوة، 
مشيرا الى املأساة الوطنية التي 
خلفها سقوط الطائرة االثيوبية 
وراح ضحيتها شهداء االغتراب 
الذين خرجوا للبحث على لقمة 
العيش الش���ريف، الفتا الى ان 
لبنان وطن يتمدد قوة لتاريخ 
10 آالف سنة من احلضارة يريح 
رأسه عند النهر الكبير ويضع 
رجلي���ه في جن���وب يرصد به 
العدو ويلقي بوجهه الى البحر 
غير مقيد بح���دود وظهره الى 
بعد عربي قوي امني، فكان مهدا 
الهل السماء يتعايش فيه الرسل 
واالنبياء وتعانق فيه املسجد 
والناقوس، مبين���ا ان االرواح 
التي عرجت الى باريها في هذا 
احلادث مناسبة للتذكر في حكمة 
اهلل في احلياة واملوت والبعث 
والنشور وقوة االنسان وضعفه 

ودنياه ودينه.

مطلب املغتربني بوجود وزارة 
لهم، حيث كان انش���اؤها قرارا 
تاريخيا وشكل الغاؤها تراجعا 
واضحا عن مش���اركة املغتربني 
في كل ما يصنع حياة املجتمع 

والدولة في لبنان.
واضاف: انن���ا هنا نردد مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
اننا في لبنان نحتاج الى حكومة 
مغتربني تقوم مبسح شامل ملواقع 
انتشارهم في العالم وتقوم بحشد 

طاقاتهم وامكانياتهم.

واش���ار: نحن ابناء اجلالية 
اللبنانية في الكويت نضم صوتنا 
الى اصوات جالياتنا بضرورة 
افتتاح سفارات وقنصليات في 
كل امكنة االنتش���ار واالغتراب 
وبافتتاح خطوط جوية لشركة 
الطي���ران الوطني���ة )الش���رق 

االوسط(.
ال���ى تعزيز  ودع���ا حجيج 
الرواب���ط مع لبن���ان املغترب، 
موضحا انه ال يجوز اس���تمرار 
لبنان مصدرا للموارد البشرية 

)محمد ماهر(


