
االربعاء 21 ابريل 2010   9محليات
ى الغانم مديرًا لـ »الطوارئ الطبية« وكلف النصف بمتابعة جائزة أفضل بحث طبي مع »الصحة العالمية« »الوكالء« زكَّ

استثناء التخصصات النادرة من تقاعد األطباء الوافدين فوق 65 عامًا
العبدالهادي يصدر تعميمًا لتنظيم اإلجازات والتحقيق مع الموظفين المنتدبين داخليًا بـ »الصحة«

من جهة أخرى عقد أمس مجلس 
وكالء وزارة الصح����ة اجتماع����ه 
برئاسة العبد الهادي، وكان المحور 
الرئيس����ي لالجتماع ه����و مقابلة 
المرشحين لمنصب مدير إلدارة 
الطوارئ الطبية. وعلمت »األنباء« 
ان د.فيصل الغانم تمت تزكيته من 
قبل الحضور.من جانبه، أكد أمين 
سر مجلس وكالء وزارة الصحة 
عبدالكري����م جعف����ر ان االجتماع 
ال����دوري للمجل����س صباح أمس 
تمت خالله مناقش����ة التوصيات 
الس����ابقة ومتابعتها، مضيفا أن 
المجلس قابل كال من د.فيصل الغانم 
ود.مرزوق البدر وذلك لترشيحهم 
لمنصب مدير إلدارة الطوارئ، حيث 
سيجري المجلس المفاضلة بين 

منى العياف

)محمد ماهر( بدر وأنس الشايجي خالل املؤمتر الصحافي  

الشايجي أثناء جولة »ال للفقر«

بدر الشايجي مع سفيرنا في أبوظبي

د.فهد اخلليفة ود.سامي الطاهر وزهرة عبداإلمام يتابعون املعرض

افتتح أنشطة يوم الصحة العالمي وأسبوع الجهراء الصحي السادس عشر

الخليفة: ممارسة الرياضة الطريق للوقاية من األمراض
 حنان عبد المعبود

أكد مدير منطقة اجله���راء الصحية 
د.فهد اخلليفة أن تكتل وجتمع السكان 
باملدن يخلق ازدحاما ينتج عنه العديد 
من األمراض، موضحا أن نصف س���كان 
العالم يعيش���ون في املدن، مما يتسبب 
في تلوث البيئ���ة، كما يؤثر على صحة 

اإلنسان. 
وقال اخلليفة في كلمة له مبناس���بة 
االحتفال الذي أقامته مستشفى اجلهراء 
احتفاال بيوم الصحة العاملي حتت شعار 
»الف مدينة الف حياة« وكذلك االحتفال 
بأسبوع اجلهراء الصحي السادس عشر، 
والذي أقيم يوم أمس باملستش���فى حتت 
رعاية وحضور مدير املنطقة د.فهد اخلليفة، 
ومدير مستشفى اجلهراء د.حسن الدوسري 
ورئيس جلنة تعزي���ز الصحة باملنطقة 
د.س���امي الطاهر ورئيس قسم األطفال 
د.محمد العجمي ورئيسة التمريض زهرة 

عبد اإلمام. 
»ان االحتفال بيوم الصحة العاملي حتت 
شعار »ألف مدينة ألف حياة« جاء ليلقي 
الضوء على مكافحة األمراض الناجتة عن 

االزدحام السكاني، ودورنا يتمثل في لفت 
نظر املواطنني واملقيمني الى العيش في 
بيئة صحية سليمة وتغير منط احلياة، 
ومن أهم سماته احلركة وممارسة الرياضة 
للوقاية من الس���منة واألم���راض التي 
تصاحبه���ا، ومكافحة التدخني والوقاية 

من أمراض القلب والشرايني.

وأوضح أن أهم األنش���طة بأس���بوع 
اجلهراء الصحي تتمثل في إلقاء احملاضرات 
في املدارس وه���و جانب توعوي خاص 
بفئة الشباب الذكور وتوعيتهم من أضرار 
التدخني كذلك سوف يتم توزيع وجبات 
صحية على طلبة املدارس حتتوي على 
اخلضراوات والفواكه باإلضافة إلى دمج 

الش���باب وحثهم على العم���ل التطوعي 
ودعمهم نفسيا واجتماعيا.

من جانبه صرح رئيس جلنة التوعية 
الصحية مبنطقة اجلهراء الصحية د.سامي 
الطاهر بأن منظمة الصحة العاملية تركز 
هذا العام على األمراض واملشاكل الصحية 
التي تنتج عن التحضر واملدنية مشيرا 
الى أن جلنة تعزي���ز الصحة باجلهراء 
تق���وم بالتركيز على أهم املس���تجدات 
العاملي���ة حيث أقام���ت معرضا صحيا 
افتتح صباح اليوم مبستشفى اجلهراء 
وأضاف أننا نركز على برامج توعوية 
هامة منها صحة البيئة ومكافحة التدخني 
وممارسة الرياضة والوقاية من السمنة 
والس���كري باإلضافة إل���ى الوقاية من 
األمراض املعدية.م���ن جانبه قال مقرر 
جلنة تعزي���ز الصحة مبنطقة اجلهراء 
الصحية د.عبدالرحمن لطفي إن اللجنة 
س���تعقد العديد من الندوات التثقيفية 
املوسعة لكافة العاملني باملنطقة من أطباء 
وإداريني وفنيني وهيئة متريضية على 
ضوء االحتفاالت ومبا يتماشى مع شعار 

املنظمة هذا العام.

الصندوق الكويتي يرعى الملتقى اإلعالمي العربي السابع

العياف: نشاطنا اإلنمائي يتطلب جهدًا مستمرًا لمواكبته

الصقر: استضافة الكويت
 لمجلس العالقات العربية ترسيخ لدورها 

يش���ارك الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادي���ة 
للمرة السادسة في رعاية امللتقى 
املزمع  السابع  العربي  اإلعالمي 
عقده ف���ي الكويت حتت رعاية 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في الفترة 
من 25 الى 27 ابريل 2010، والتي 
ستقام حتت ش���عار »اإلعالم.. 

تكنولوجيا االتصال«.
إدارة اإلعالم  وقال����ت مدي����ر 
بالصندوق الكويتي منى العياف 
في تصري����ح له����ا ان الصندوق 
يحرص على املشاركة في امللتقى، 
كونه ملتق����ى لنخبة متميزة من 
اإلعالميني الع����رب يجمعهم الهم 
العربي املش����ترك ويتبادلون من 
خالله الرأي واملش����ورة حول كل 
ما يهم األمة من قضايا وحتديات 
أهمها حتدي التنمية الذي اليزال 
يفرض نفسه على املجتمع الدولي 
مبا في ذل����ك املجتمعات العربية 

الساعية لتحقيق التنمية.

نيودلهي �  كون����ا: أكد رئيس 
مجلس العالقات العربية الدولية 
محم����د الصقر ام����س ان املجلس 
كمؤسس����ة مجتم����ع مدني ميثل 
دعما لعالقات احلكومات العربية 
اخلارجية.وقال الصقر الذي يزور 
العاصمة الهندية نيودلهي بدعوة 
من سفيرنا س����امي السليمان في 
تصريح ل� »كونا« امس ان زيارته 
ال����ى الهند تأتي ف����ي إطار تعزيز 
العالقات العربية � الهندية من جهة 
والكويتية � الهندية من جهة اخرى 
من خالل دور املجلس في هذا املجال. 
وأضاف ان برنامج زيارته يتضمن 

االلتقاء بعدد من الش����خصيات السياسية احلكومية 
والشعبية من حزب املؤمتر احلاكم وأحزاب املعارضة، 
إضافة الى إلقاء محاضرتني في املجلس الهندي للعالقات 
اخلارجية وجامعة )ميليا( االسالمية.وأوضح الصقر 
ان امام املجلس عددا من امللفات العربية التي يسعى 
الى التعامل معها بصفته مؤسسة مجتمع مدني مبا 
يسهم في إيجاد حلول ناجعة لكثير من القضايا التي 

تهم الشارع العربي.وأشار الى ان 
تفويضه شخصيا باالتصال بجميع 
األطراف السياسية في العراق بعد 
انتهاء االنتخابات البرملانية للوصول 
الى صيغة توافقية في تش����كيل 
احلكومة ترضي جميع األطراف.كما 
أشار الى تشكيل وفد شعبي عربي 
للسفر الى الواليات املتحدة لاللتقاء 
بالفعاليات السياسية ومؤسسات 
الرأي واإلعالم لطرح القضايا العربية 
ملنافسة جماعات الضغط اليهودية 
هناك.وحول احتضان الكويت ملقر 
مجلس العالقات العربية الدولية 
اعتبر الصقر استضافة الكويت ملقر 
املجلس ترسيخا لدورها الريادي في دعم كل اشكال العمل 
العربي املشترك وتعزيز العالقات العربية � العربية.

وأشاد باالهتمام والرعاية السامية التي أبداها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الستضافة الكويت 
للمقر، مشيدا في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من 
قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

الحتضان الكويت للمجلس.

وأشارت العياف الى ان إعالن 
امللتقى في دورته السادسة اختيار 
اإلدارة اإلعالمية في الصندوق لنيل 
جائزة أفضل حملة إعالنية عربية، 
جاء تتويجا للجهود املبذولة في 
العدي����د من احلم����الت اإلعالمية 
واإلعالنية التي أطلقها الصندوق 
لتكون معبرة عنه كمؤسسة وطنية 
تنموية منذ 48 عاما، والدور الذي 

تقوم به من أبعاد إقليمية وعربية 
ودولية.

وشددت على ان كل هذه اجلهود 
وكل هذا الزخم اإلعالمي للصندوق 
لم يكن ليتحقق لوال طبيعة هذه 
املؤسسة وعملها املؤسسي بالدرجة 
األولى، ونشاطها الذي يتنوع بني 
العدي����د من املج����االت من تقدمي 
قروض الى منح املعونات الفنية 
واإلشراف واإلدارة � أحيانا � للمنح 
الرسمية، وبني هذا وذاك اتفاقيات 
يتم توقيعها، ومهام وجلان فنية 
يت����م ابتعاثها  ومش����اركات في 
مجالس محافظي مؤسسات وبنوك 
وهيئات مالي����ة عربية )في إطار 
العون العربي( الخ، مما يعني ان 
نش����اط الصندوق ال يتوقف وان 
هذا النش����اط اإلمنائي نفسه هو 
الذي يس����تدعي اجله����د اإلعالمي 
ال����الزم ملواكبته إن لم يكن إلبراز 
هذه اجلهود، فعلى األقل لإلعالن 
عنها مبا يستحقه الصندوق وهو 

كثير.

قام بجولة على دراجته الهوائية شملت 5 دول خليجية

الشايجي لتكاتف جهود الدول واحتواء شبح الفقر

 لميس بالل
ق���ام الرحالة ب���در الش���ايجي بجولة 
خليجية بدراجت���ه الهوائية حتت عنوان 
»ال للفقر« حيث انطلقت جولته من الكويت 
الى السعودية والبحرين وقطر واالمارات 
ليكون أول خليج���ي � كويتي يقوم مبثل 

هذه التجربة.
بدأ الشايجي بشمعة صغيرة وهي رحلته 
األول���ى والتي دامت 15 يوما ليضيء عالم 
التوعوية عن  الفقراء بتوصيل رس���الته 
معاناة الفقراء عن طريق اس���تخدام طاقة 

رياضية شبابية.
كم���ا أفاد بدر الش���ايجي خالل املؤمتر 
الصحاف���ي الذي أقيم ف���ي مركز بيرمبير 
لرجال األعمال ف���ي املنطقة احلرة انه قام 
باجلولة ملكافحة الفقر وتضامنا مع اكثر من 
4 مليارات فقير في العالم، فالفقر من اكثر 

القضايا أهمية ملا يسببه من عواقب سيئة 
على األفراد واملجتمعات والدول، فهو يؤدي 
للجهل واملرض وانعدام املساواة ويجب على 
العالم ايجاد وسائل وسبل جديدة ملكافحة 

الفقر واتخاذ خطوات واضحة لذلك.
وأضاف: انه تأثر بقصة شاب أسترالي 
اسمه تيري فوكس أصيب مبرض السرطان 
ولذلك قام بجولة بهدف جمع مليون دوالر 
لصالح أبحاث علمية حول السرطان وقد 
تعاطف معه املجتمع واس���تطاع جمع 24 

مليون دوالر.
والتقى الشايجي خالل رحلته مع سفراء 
الكويت في قطر والبحرين واإلمارات وناقش 
معهم أهداف الرحلة واملدة التي استغرقتها 
والصعوبات والتحديات التي واجهت الرحالة 
اثناء هذه األيام، مشيرا ألهمية تكاتف الدول 
والسياسات لبذل أقصى اجلهود في احتواء 

شبح الفقر الذي بات يهدد الدول األكثر فقرا 
في العالم خصوصا بعد األزمة املالية.

كما صرح املنس���ق العام للجولة أنس 
الش���ايجي بوجود بعض الصعوبات التي 
واجهت الرحالة بدر والتي تتمثل في األحوال 
اجلوية )السريات( وقيام الرحالة باجلولة 

منفردا دون وجود مرافقني معه.
وأضاف: وفي السياسة اإلعالمية للجولة 
فضلنا عدم وجود تكثيف اعالمي واالكتفاء 
بالتنويه عن اجلول���ة على بعض املواقع 
االلكتروني���ة االجتماعية مثل الفيس بوك 
وتويتر، وكذلك القي���ام مبؤمتر صحافي 
يشرح فيه تفاصيل اجلولة، وأكد في ختام 
كالمه انه من اآلن وصاعدا سيتم االتصال 
وتعريف جميع وسائل اإلعالم والصحافة 
باجلولة والتنبيه الى اجلولة القادمة والتي 

ستكون في القريب العاجل.

 حنان عبدالمعبود
أص����در وكي����ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبداله����ادي تعميما 
إداريا بشأن قواعد منح االجازات 
والتحقيق مع املوظفني املنتدبني 
داخليا بني مرافق الوزارة نص على: 
أوال: قواعد من����ح االجازات يقوم 
املوظف املنتدب بتقدمي طلب االجازة 
إلى مركز العمل املنتدب إليه للنظر 
في منحه اج����ازة من عدمه، وفقا 
للوائح والنظم املعتمدة ثم يحال 
إلى اجلهة املنت����دب منها الصدار 
املوافقة النهائية على منح االجازة 
واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذها 
وابالغ جميع اجلهات املعنية )مركز  
صرف الرواتب اجلهة املنتدب إليها، 
ملف املوظف الفرعي، ملف املوظف 

الرئيسي بالوزارة( وذلك فيما عدا 
االجازات املرضي����ة التي تنظمها 

القواعد اخلاصة مبنحها.
ثانيا: قواعد التحقيق وتوقيع 
العقوبة مع املوظفني املنتدبني: يكون 
التحقيق مع املوظف في املخالفات 
)التي تنسب إليه في مركز العمل 
املنتدب إليه( مبعرفة اجلهة املنتدب 
إليها وعليها اقتراح العقوبة التي 
تراها مناس����بة واعتمادها حسب 
الصالحيات املق����ررة في توقيع 
العقوبة ثم متابعة تنفيذها واخطار 
اجلهة املنتدب منها وحفظ نسخة 
في ملف املوظف الفرعي وارسال 
نس����خة م����ن كت����اب التنفيذ الى 
احلفظ في امللف الرئيسي للموظف 

بالوزارة.

المرشحين تمهيدا الختيار شخص 
منهم لمنصب مدير اإلدارة ورفع 
كتابه الى وزي����ر الصحة تمهيدا 
العتماده.وأضاف جعفر في تصريح 
صحافي ان المجلس ناقش كذلك 
العيادات المسائية وآخر التطورات 
والتوصيات والدراسات التي كلف 
بها المجل����س المختصين تمهيدا 
لتطوير هذا البرنامج، مع وضع 

الضوابط الجديدة له.
وأش����ار الى ان المجلس كلف 
الوكيل المساعد لشؤون الصحة 
الع��ام����ة د.يوس����ف النصف مع 
منظم��ة الصحة العالمية بمتابعة 
مشروع جائزة أفضل بحث طبي 

التي تمنح من قبل الكويت.
كما أحاط الوكي����ل د.إبراهيم 

العبداله����ادي مجل����س ال����وكالء 
باجتماع����ه م����ع دي����وان الخدمة 
المدنية بشأن تحديد سن التقاعد 
لألطب����اء الوافدي����ن ممن وصلوا 
إلى أعمار 65 مع مراعاة استثناء 
أصحاب التخصصات النادرة من 
هذا القرار، ولم����دة معينة وبعد 
موافقة مدير المستشفى والمنطقة 
التابع لها ومجلس األقسام التابع 
له التخصص.واختت����م بأنه تم 
االتفاق على ان يتم التنسيق مع 
ديوان الخدمة المدنية بخصوص 
االستعانة باألطباء الكويتيين الذين 
أمضوا السن القانونية للخدمة مع 
زيادة الحاالت التي يتم استثناؤها 
خالل الفترة الحالية لحين إصدار 

القانون.

محمد الصقر


