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العاملني بوكالة  أكدت نقابة 
االنباء الكويتية )كونا( ان حترك 
مدير عام الوكالة ملعاجلة اخلطأ 
اإلجرائي الذي نتج عنه حرمان 
العديد من املوظفني من حق مكافأة 
األعمال املمتازة هو حترك ايجابي 
يحسب له إال أن هذه اخلطوة يجب 
ان تكتمل مبحاسبة املسؤولني عن 

هذا اخلطأ.
وقال���ت النقاب���ة ف���ي بيان 
صحافي امس ان جهود الشيخ 
مبارك الدعيج التي اثمرت زيادة 
قيمة مبالغ مكافأة األعمال املمتازة 
بالتنس���يق مع دي���وان اخلدمة 

املدني���ة وتوزيعها عل���ى كل املوظفني في »كونا« 
جاءت لرفع معنويات العاملني ولكن قرار توزيعها 
أدى إلى نتيجة عكسية عادت بالسلب على نفسيات 
املوظفني نتيجة اخطاء ارتكبها بعض املسؤولني 
املعنيني في الوكالة. واضافت ان هذه االخطاء جاءت 
بسبب تقاعس هؤالء املسؤولني عن القيام بعملهم 
بالشكل السليم وعدم التزامهم باتخاذ االجراءات 
املالية واإلدارية الس���ليمة مما تس���بب بهدر حق 
الكثير من املوظفني في احلصول على مكافأة االعمال 

املمتازة نظير جهدهم على مدار السنة.
واوضحت النقابة ان اخلطأ الرئيس���ي في هذا 

املوضوع هو عدم الشرح الالزم 
من قبل هؤالء املسؤولني لكيفية 
اتخاذ ق���رار صرف املكافأة قبل 
صدوره مما دفع الذين تعرضوا 
إلى االعت���راض. واكدت  للظلم 
انها طالبت املدير العام للوكالة 
دائما مبراجعة وضع املسؤولني 
الذين يتولون املناصب اإلدارية 
املهم���ة وه���م يعمل���ون بنظام 
العقود وليس���وا ضمن الهيكل 
التنظيمي للوكالة، كما طالبته 
النظر في استمراريتهم  باعادة 
النهم غير قادرين على أداء مهامهم 

بالشكل املطلوب.
وقالت النقابة ان اخطاء املسؤولني لم تقف عند 
حرمان املوظفني من حقهم من االعمال املمتازة بل 
جتاوزته إلى تقاعسهم وعدم تدقيقهم بكشوفات 
االعمال املمتازة التي نتج عنها اس���تفادة البعض 
بش���كل مخالف للوائح املنظمة األمر الذي سبب 
حرجا لإلدارة العام���ة للوكالة. واضافت »إننا إذ 
نشيد بتدارك مدير عام الوكالة هذا اخلطأ من خالل 
تعامله بشفافية مع هذا املوضوع من اجل اعطاء كل 
موظف حقه، فإننا ندعو إلى محاسبة من تسبب 
في هذا اخلطأ واالحباط الذي سببه للموظفني، أيا 

كان مسماه وموقعه الوظيفي«.

الش���يخ علي  أعلن موقع 
جابر العلي لتقنية املعلومات 
البحث  عن انطالق مس���ابقة 
العام  الثانية لهذا  املعلوماتي 
والتي ستس���تمر شهرا فقط 
وينتهي االشتراك فيها في ال�20 

من مايو املقبل.
وقال عضو اللجنة املنظمة 
للمس���ابقة م.أن���ور محم���د 
املوسوي في تصريح صحافي 
امس إن باب االشتراك مفتوح 
جلميع املواطن���ني واملقيمني 
مبختلف األعمار للمش���اركة 
في املس���ابقة من خالل زيارة 

موقع املسابقة.
وأوضح املوسوي أن »طريقة املشاركة في 
املسابقة سهلة ومباش���رة حيث على املشارك 
االجابة عن 12 س���ؤاال فقط 10 منها اختيار من 
متعدد وسؤاالن مفتوحا االجابة وذلك باستخدام 
أي مكينة بحث على ش���بكة االنترنت يفضلها 

ألغوا اعتصامهم اليوم بالجمعية الطبية

فنيو المختبرات بـ »الصحة« يطالبون الوزير بالسعي إلقرار كادرهم
حنان عبدالمعبود

طالب فنيو املختبرات العاملون 
في وزارة الصحة الوزير د.هالل 
الساير، ورئيس ديوان اخلدمة 
املدنية بإقرار الكادر اخلاص بهم 

في أسرع وقت ممكن. 
وأضافوا ف���ي بيان صحافي 
ص���در عنهم أمس أنهم من أكثر 
الفئات استحقاقا للكادر، نظرا 
لطبيع���ة العمل اخلط���رة التي 
أدائهم عملهم.  أثن���اء  تواجههم 
وذكروا في بيانهم أنهم يتعاملون 
يوميا مع عينات املرضى التي من 
املمك���ن أن تنقل إليهم العدوى، 
مثل مرض نقص املناعة املكتسبة 
الكبد  التهاب  »االيدز«، ومرض 
الوبائي، وغيرها من األمراض، 
باإلضافة إلى تعاملهم مع مواد 
كيميائية خطرة منها املسرطنة، 

والس���امة، واحلارقة، واملسببة 
للحساسية.

وأشاروا إلى أن فئة الفنيني هم 
الوحيدون املسؤولون عن القيام 
بالفحوص���ات املخبرية، والتي 
الطبيب على تشخيص  تساعد 
األمراض بدقة، وبالتالي تقدمي 
العالجات املناسبة للمرضى من 
قبل األطباء، وقالوا ان عمل فنيي 
املختبرات ال يقل أهمية عن عمل 
الطبيب، أو املمرض، أو الصيدلي، 
حيث ان هذه املهنة مكملة لهم، 
كما أن طبيعة عملهم حتتم عليهم 
البقاء في املختبرات لفترة تصل 

إلى 12 ساعة متواصلة.
وبينوا أن عدم إقرار كادر لفئة 
فنيي املختبرات س���يجعل هذه 
املهنة طاردة، وال تش���جع على 
اإلقبال عليها، مشيرين إلى أنه 

املسؤولني بوزارة الصحة وعلى 
رأس���هم وزير الصح���ة د.هالل 
الساير إنصافهم، وإقرار كادرهم 
بأسرع وقت ممكن، وذلك لطبيعة 
التعامل مع  عملهم اخلطرة في 
عينات ال���دم التي من املمكن أن 

تكون ملوثة.
وكان فنيو املختبرات قد اتفقوا 
قبل ش���هور على عمل اعتصام، 
اعتراضا منهم على عدم االهتمام 
بكادرهم ومحاولة إقراره، إال أنهم 
عادوا وألغوا االعتصام عقب وعد 
وكيل الوزارة املساعد للخدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري، 
بالعمل على إقرار كادرهم، ولكن 
من���ى إلى علم الكثي���ر منهم أن 
األوراق التي تقدموا بها إلى وكيل 
الوزارة املساعد، حبيسة مكتبه، 
ولم ولن يت���م النظر فيها، مما 

حدا بهم عل���ى إعالن االعتصام 
م���ن جدي���د، ولكن وألس���باب 
مازال���ت غي���ر معلوم���ة قاموا 
بإلغاء اعتصامهم الذي كان مقررا 
عمله الي���وم باجلمعية الطبية 
مبنطقة اجلابرية، فما األسباب 
التي دعتهم إلى إلغاء االعتصام 

للمرة الثانية؟
اجلدير بالذكر أن أهم أسباب 
التخب���ط الذي يعاني منه فنيو 
املختبرات تع���ود لعدم وجود 
جمعية تهتم بش���ؤونهم، وقد 
أس���ر بعض فني���ي املختبرات 
ل�»األنباء« بأن الكبار يتنافسون 
على اجلمعية لترؤسها، متناسني 
أن أهم أسباب عملها هو االهتمام 
بحقوق العاملني في هذا احلقل 
وليس من سيكون رئيسا ملجرد 

تقلد املنصب.

في حال تعرض أي من الفنيني 
ملخاطر الع���دوى فال يوجد لهم 
أي تعوي���ض، أو تأمني صحي 

يحميهم.
واختتموا بيانهم مبناش���دة 

د.هالل الساير

جانب من ورشة العملالشيخ أحمد الفهد

املتس���ابق بحثا عن االجابة 
الصحيح���ة وللمش���ارك ان 
يأخ���ذ الوق���ت الكاف���ي حلل 
جميع األس���ئلة دون حتديد 

وقت معني«.
وأضاف أن املسابقة تهدف 
الى نشر الثقافة الرقمية وأحدث 
تقنياتها بشكل مباشر ومبسط 
للجميع وحتقيق االس���تفادة 
القصوى م���ن اخلدمات التي 
توفره���ا التقني���ة الرقمي���ة 
وخل���ق روح االبداع والتميز 
بني جميع مستخدمي االنترنت 
وشحذ القدرات على البحث عن 

املعلومات املتوافرة بشكل دقيق وصحيح.
ودعا املوس���وي جميع املواطنني واملقيمني 
لالشتراك في املسابقة حيث سيتم تكرمي عدد 
ال يقل عن 20 فائزا في حفل كبير يحضره جمع 
من الشيوخ واملسؤولني في الدولة بعد انتهاء 

فترة املشاركة وعملية تقييم املشاركات.

متكن 8 من الطلبة الكويتيني من الفوز بجائزة 
لطيفة بنت محمد آل مكت���وم البداعات الطفولة 
للموس���م اخلليجي السادس 2009 � 2010، حيث 
حصدوا جوائزهم في مجاالت اجلائزة املختلفة، 
وجاءت نسبة الطلبة الكويتيني الفائزين باجلائزة 
35% م���ن عدد الفائزين من دول مجلس التعاون 
اخلليجي البالغ عددهم 23 طالبا وطالبة. وكانت 

تفاصيل بيانات الطلبة الفائزين كالتالي:
اوال: املجال االدبي: )أ ( القصة القصيرة: اجلازي 
فيصل الفيلكاوي � مدرس���ة ثانوية الش���رقية � 
بنات، )ب(املقال: عبدالعزيز محمد خالد الشقيح 
� مدرسة االمام مالك الثانوية � بنني، وبيبي خالد 
سالم الوزان � مدرس���ة هيا عبدالرحمن اجلاسم 

املتوسطة � بنات

ثانيا: مجال البحوث والدراسات
أ � البحوث البيئية: طالل محمد خالد الشقيح 

� مدرسة االمام مالك الثانوية � بنني.
ب � البحوث الدينية: سارة خالد احمد اخلراز 

� ثانوية املنصورية � بنات.
ثالثا: املجال اإلعالمي املقروء

أ � التحقيق الصحافي: فجر خالد علي سلطان 
يوسف � ثانوية هدية للبنات، هالة خليل ابراهيم 
دنبوه � مدرس���ة امامة بنت العاص املتوسطة � 

بنات.
رابع���ا: تكرمي خاص: تقوم اجلائزة هذا العام 
بتكرمي خاص للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ملشاركته بالرسم وقد مت تكرميه، وهو عمر عبداهلل 

خليفة الدهام � مدرسة الرجاء � بنني.

تستمر لمدة شهر واالشتراك مفتوح للمواطنين والمقيمين حتى 20 مايو

انطالق مسابقة علي جابر العلي
 الثانية للبحث المعلوماتي

8 طالب كويتيين يفوزون بجائزة لطيفة 
بنت محمد آل مكتوم إلبداعات الطفولة

خريبط: 15 ـ 46% من مرضى السكر 
معرضون لبتر األطراف السفلية 

حنان عبد المعبود
أكدت عض���و جلنة برنامج رعاية 
مرضى السكر د. ياسمني خريبط أن 
مرض قدم الس���كري يعتبر من أحد 
مضاعفات السكر اخلطيرة التي تشكل 
حمال اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، اضافة 
ال���ى انه قد يفقد املري���ض حياته او 
ينتهي بإعاقة دائمة بسبب بتر االطراف 
السفلية. وان بتر االطراف السفلية قد 
تصل الى اكثر من 15 - 46% في مرضى 
السكر، عن املرضى الذين ليس لديهم 

مرض السكري.
وقالت خريبط في تصريح صحافي 
ان العالج االساسي لقدم السكري يرتكز 

على منع حدوث بتر لالطراف السفلية 
ولتحقيق هذا الهدف البد من تطبيق 
3 استراتيجيات مهمة في بروتوكول 

العالج وهي:
1- حتديد عوامل اخلطورة بالنسبة 

لقدم مريض السكر.
2- عالج القدم املتأثرة باملرض.

3- منع حدوث أي مشاكل مرضية 
اخرى.

 ال���ى جانب ان تطبي���ق برنامج 
التوعية في كيفية احملافظة والعناية 
بالقدم يساهم في احملافظة على االطراف 
السفلية للمريض. اجلدير بالذكر ان 
اللقاءات الدورية تعتبر من نشاطات 

جلنة برنامج رعاية مرضى السكر في 
جميع املناطق الصحية وتعتبر هذه 
اللق���اءات دورات تعليمية وتدريبية 
ألطباء الرعاية الصحية الذين يعملون 
في عيادات السكر التخصصية حيث 
يتم إلق���اء الضوء عل���ى التطورات 
احلديثة مبا يخص مرض السكري، 
وقد قام���ت اللجن���ة مبنطقة حولي 
الصحية بإقامة اللقاء الدوري ألطباء 
منطقة حولي مبشاركة كل من مركز 
سلوى الصحي وقسم جراحة األوعية 
الدموية مبستشفى مبارك الكبير عن 
مرض القدم السكري بتنظيم وإشراف 

د.ياسمني خريبط.

في مواسم االلتهابات الڤيروسية وتقلبات الجو من غبار أو رطوبة

األحمد: 600 حالة يوميًا 
يراجعون »الراشد للحساسية«

حنان عبدالمعبود
أك����د اختصاص����ي أمراض 
الحساسية والمناعة والباطنية 
الراش����د  بمرك����ز عبدالعزي����ز 
للحساسية د.ناصر األحمد أن 
موجات الغبار التي تشهدها البالد 
حاليا تؤثر س����لبا على مرضى 
الحساسية، والتي تعد من أكثر 
األمراض انتشارا بالكويت، حيث 
ان من أهم أنواع الحساسية التي 
تحدث في الكويت هي حساسية 

األنف والربو.
وق����ال األحمد ف����ي تصريح 
صحافي ان هناك ضغطا بسبب 
المراجعين على  أع����داد  ازدياد 
المرك����ز في موس����مين بالعام 
الواحد، األول في شهري 4 و5، 
والثاني في ش����هري 9 و10، ما 
يس����بب ضغطا عل����ى األدوية 
والخدمات التي يقدمها المركز.

هنالك أيضا مواس����م أخرى 
المركز،  تش����كل ضغطا عل����ى 
ومن أهمها موس����م االلتهابات 
الڤيروس����ية وتقلبات الجو من 

غبار أو رطوبة أو غيره.
وبي����ن أن ع����دد المراجعين 
يوميا يصل في هذين الموسمين 
ال����ى أكثر م����ن 600 حالة، بين 
ربو وتهيج����ات والتهابات أنف 

أو جي����وب أنفي����ة أو غيره من 
أم����راض الحساس����ية االخرى، 
الجلدية  خصوصا الحساسية 
والتي من أش����هرها االرتكاريا 
واالكزيما. وأش����ار الى أن 300 
مليون شخص بالعالم يعانون 

من مرض الربو.
وقد ش����هدت العشر سنوات 
الفائتة مضاعفة ألعداد المرضى 
المصابين في العالم، لذا، تقوم 
العديد من الدول بإنشاء مراكز 
طبية لعمل الدراسات واألبحاث 
لمواطنيه����ا المصابي����ن به����ذا 

المرض.

د.ناصر األحمد

»الصحة« ناقشت  تطوير الخدمات
 مع »الصحية البرلمانية«

حنان عبدالمعبود
كشف مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة 
محم����ود عبدالهادي عن تفاصيل االجتماع االخير 
للجنة الشؤون الصحية مبجلس االمة والذي شهد 
حضور وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
واعضاء اللجنة من مجلس االمة النائبة د.سلوى 
اجلسار والنائبة د.اسيل العوضي ورئيسة اللجنة 
النائبة د.روال دشتي، الفتا الى مناقشة خطة تطوير 
اخلدمات الصحية بوزارة الصحة وقانون الهيئة 
الصحية الذي يتم من خالله تقدمي خدمة التأمني 
الصحي. وأضاف عبدالهادي، في تصريح صحافي، 
ان الوزارة قامت بعرض برنامجها على جلنة الصحة 
باملجلس وبناء عليه طالبت اللجنة الوزارة بالتعرف 
على كل التش����ريعات الصحية املراد تعديلها مثل 
قانون التدخني والفحص قبل الزواج واالشعة الواقية 
من االشعة املؤينة واملؤثرات الفعلية واالعالنات 
املتعلقة بالصحة وذلك لتبنيها والتعجل في عرضها 

على املجلس القرارها.

)كرم دياب(جانب من املشاركني في ماراثون املشي الذي أقامه مستشفى العدان

»العدان« استهل أسبوعه التوعوي 
عن السمنة بماراثون المشي

محمد راتب
حتت رعاية وكي����ل وزارة الصح����ة د.إبراهيم 
العبدالهادي، أقامت مستشفى العدان مساء اول من 
امس يوما تثقيفيا مفتوحا حتت شعار »صحتك في 
حركتك«، وذلك بحضور الطاقم الطبي واإلداري في 
قسم العالج  الطبيعي مبستشفى العدان، ونائب مدير 
املستشفى وبحضور حشد كبير من طلبة املدارس 
وذويهم واجلمهور املتواجد في منطقة إقامة املاراثون 
التوعوي مبنطق الفحيحيل. وبهذه املناسبة أكدت 
رئيسة قسم العالج الطبيعي في مستشفى العدان، 
د.زمزم أحمد مراد ان قسم العالج الطبيعي اعتاد منذ 
نحو 10 س����نوات على إقامة اسبوع تثقيفي مفتوح 
يهدف الى توعية اجلمهور مبخاطر السمنة، والتي 
تؤدي الى الس����كري وارتفاع ضغ����ط الدم وارتفاع 
نسبة الكوليسترول الى غير ذلك من األمراض املزمنة 
واخلطيرة. وأوضحت ان هذا النشاط كان يوما ثم مت 

متديده الى اسبوع نظرا لتشجيع اجلمهور ومراجعي 
قس����م العالج الطبيعي في مستشفى العدان، الفتة 
الى ان ش����عار هذا االسبوع يعتبر مناسبا للوقاية 
من األمراض والتي تعتبر خيرا من العالج، وقد مت 
التركيز على احلركة واملشي والذي يعتبر رياضة 
بسيطة تخلو من التعقيدات وميكن ممارستها في 

كل وقت وفي كل مكان.
وأشارت د.مراد الى ان املاراثون الرياضي الذي 
أقيم ضمن أنشطة هذا األسبوع كان سببه انه لوحظ 
تفشي السمنة في طالب املدارس من املرحلة املتوسطة 
وذلك بصورة غير طبيعية، وقالت: لقد أجرينا دراسة 
على 500 طال����ب وطالبة، ومت الوصول الى نتيجة 
مفادها ان 50% منهم يعانون من السمنة بصورة فوق 
املعدل، وبالتالي، فإن املاراثون جاء ليشجع الطلبة 
على رياضة املشي والتي تقي من السمنة ومن أمراض 

املفاصل ومن أمراض القلب والشرايني.

الكويت تستضيف المؤتمر الهندسي االستشاري غدًا بحضور الفهد
أسامة دياب

أعلنت اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر الهندسي االستشاري العربي 
الرابع، عن االنتهاء من جميع االستعدادات والتحضيرات الستضافة 
ضيوف الكويت من الدول العربية املشاركة، في املؤمتر الذي تستضيفه 
الكويت للمرة األولى بعد انضمامها لالحتاد العربي للمكاتب االستشارية 
والدور الهندسية، والذي يقام برعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد في السابعة من مساء غد االثنني 
مبنتجع هيلتون املنقف. وعقدت اللجنة املنظمة مساء اول من أمس 
ورشة عمل الستعراض آخر التطورات والتجهيزات، إلخراج امللتقي 
بالشكل الذي يليق بالرعاية الكرمية للشيخ أحمد الفهد املسؤول عن 
اخلطة التنموية للدولة، األمر الذي يؤكد حرص احلكومة على مواكبة 
التطور واحلداثة في املجاالت الهندسية وتبادل اخلبرات واالستفادة 
من التجارب الناجحة في العالم، خصوصا أن هناك وفودا عربية على 
مستوى عال من اخلبرة ستشارك في هذا املؤمتر، اضافة الى العمل 
على إخراج امللتقى بالصورة التي تليق باسم الكويت السباقة دائما 
الستضافة املؤمترات الهادفة التي تسعى إلى صالح البشرية لتحقيق 
التنمية املس��تدامة. وأكدت اللجنة أن املؤمتر الهندسي االستشاري 
العربي الرابع يعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة للكويت حيث يتزامن مع 
انضمام احتاد املكاتب الهندس��ية والدور االستشارية الكويتي إلى 
االحتاد العربي، وبذلك تكون الكويت أول دولة خليجية تنضم لهذا 
االحتاد.وحول أنظمة املؤمتر، استعرض رئيس اللجنة املالية للمؤمتر 

طارق العوضي االستعدادات التي أعدتها اللجان املنظمة لهذا املؤمتر 
الدولي، الفتا الى ان هناك العديد من أوراق العمل واملش��اريع التي 
يناقشها املؤمتر والتي س��تثري احلوار من خالل طرح فكر جديد 
ورؤى خالقة من شأنها العمل على الدفع بدولنا العربية الى مصاف 
الدول املتقدمة، الفتا الى أن املؤمتر سيس��اهم في دعم التكنولوجيا 
كما سيدفع إلى تطوير املكاتب االستشارية الهندسية، واعتبره مؤمترا 
وطني��ا بالدرجة األولى وفريدا من نوعه. وأش��اد العوضي بجهود 
الهيئات واجلهات الداعمة للمؤمتر إلجناحه، موضحا أهمية محاور 
املؤمتر خصوصا أن العالم اآلن يسعى إلى حتقيق بيئة نظيفة خالية 
من التلوث من خالل إنشاء األبنية اخلضراء واألبنية الذكية الصديقة 
للبيئة.  وأشار إلى األهداف املرجوة من انعقاد املؤمتر ومنها وضع 
معايير ثابتة للبناء في الدول العربية، لتيسير مد جسور التعاون بني 
املكاتب الهندس��ية والدور االستشارية العربية، وإيجاد نظام موحد 
للقيد والتصنيف للمكاتب االستش��ارية لتذليل املعوقات، مؤكدا أن 
هذا العمل خطوة في طريق إرساء وحدة وطن عربي واحد ذي نظام 
موحد. من جانبه أش��ار استشاري الكمبيوتر ورجل األعمال هاني 
املهنا الى ورقة العمل التي س��يقدمها خالل جلس��ات املؤمتر والتي 
تدور حول الش��جرة املعجزة، أو الشجرة االمبراطورة كما تسمى 
بالهند.واختتم بأن الغاية النهائية من مثل هذه الش��جرة املباركة إذا 
زرع��ت بكميات كبيرة، هي خلق ف��رص جتارية ممتازة، لكل ذوي 
األفكار اخلالقة املبدعة، حيث ميكن صناعة وجبات غذائية متكاملة 

من هذه الشجرة كما ميكن عمل الكثير من املشاريع.   

بالتزامن مع انضمام اتحاد المكاتب االستشارية والدور الهندسية إلى االتحاد العربي

الشيخ علي  جابر العلي

أكدت أن تحرك الدعيج لمعالجة الخطأ إيجابي وشفاف

نقابة العاملين في »كونا«: يجب محاسبة 
المسؤولين عن مشكلة »األعمال الممتازة«

الشيخ مبارك الدعيج


