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م.سالم العجمي

أحمد الفيلكاوي

رئيس اتحاد العمال أكد أنه الوسيلة األخيرة التي يتم اللجوء إليها

أكد أنه سيتم قريباً التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتنفيذ »والئم اإلفطار« و»األضاحي«

العجمي: لن نسمح بمصادرة حقنا باإلضراب ولنا كلمة أمام »العمل الدولية« 

الحيدر: بيت الزكاة يرعى 27.5 ألف يتيم
من املشاريع اخليرية اخلارجية التي يتبناها 
بيت الزكاة واجلمعيات اخليرية الكويتية والتي 
تستحوذ على اهتمام احملسنني الكويتيني مشروع 
كافل اليتيم في اخلارج الذي يس����تهدف رعاية 
اليتيم وتوفير اسباب العيش الكرمي له لينمو 
سويا بعيدا عن كل السلوكيات غير السوية التي 
قد تعترض طريقه. صرح بذلك مدير ادارة النشاط 
اخلارجي في بيت الزكاة عبداهلل احليدر مشيرا 
الى ان بيت الزكاة يقوم حاليا برعاية 27.500 

يتيم في العديد من الدول العربية واالسالمية 
حيث يكفلهم احملس����نون ف����ي الكويت ويقدم 
لهم املأكل واملشرب واملبيت والرعاية الصحية 
والتعليمية واملهنية حتى سن الثامنة عشرة 
موعد انتهاء الكفالة.وق����ال احليدر ان الطلبة 
املتفوقني من االيتام يقوم بيت الزكاة بكفالتهم 
علمي����ا عن طريق صن����دوق رعاية الطلبة في 
بيت الزكاة ويتيح لهم الدراس����ة في اجلامعات 
واملعاهد العليا على نفقة احملسنني من اهل الكويت 

حتى يتخرجوا ويحصلوا على الشهادات العليا 
ويبدأون بعد ذلك مسيرة حياتهم العملية.وبني 
احليدر ان جميع اجلمعيات اخليرية الكويتية 
تتبع نهج بيت الزكاة في كفالة االيتام وتقدمي 
جميع انواع الرعاية لهم  وبني احليدر انه سيتم 
في املستقبل القريب التنسيق بني بيت الزكاة 
واجلمعيات اخليرية الكويتية في مجال تنفيذ 
مشروع االضاحي ومشروع والئم االفطار بهدف 

تطوير العمل وضمان حسن التوزيع.

الفيلكاوي: المنظمات النقابية مؤسسات اعتبارية وليست سرسرية

 الهمالن: اتفاق مع إدارة »البترول« أنهى إضراب عمال مصفاة األحمدي
قال نائب رئيس نقابة العاملني 
ف����ي ش����ركة البت����رول الوطنية 
الكويتية محمد الهمالن ان العمال 
في مصفاة ميناء االحمدي انهوا 
اضرابا اس����تمر خمسة ايام امس 
اخلميس بعد التوصل التفاق مع 

االدارة بشأن التوظيف.
واض����اف الهمالن ان احتجاج 
32 عامال لم يؤث����ر على االنتاج 
في املصفاة وهي واحدة من ثالث 

مصاف في الكويت.
وتاب����ع: ان النقاب����ة وقع����ت 
اتفاقا على زي����ادة عدد العاملني 
في وحدة املراف����ق وان العاملني 

عادوا لعملهم.
وكان عم����ال وح����دة املرافق 
باملصفاة قد توقفوا عن العمل يوم 
االحد احتجاجا على قرار الشركة 

خفض عدد العاملني في الوحدة.
وانض����م اليهم عش����رات من 
املستودعات التابعة للوحدة لبضع 

ساعات يوم الثالثاء.

بني فرقاء اإلنتاج. وليس اإلضراب 
إال الوس����يلة االخيرة التي يلجأ 
إليها العمال بعد فشل كل الوسائل 
األخرى واستنفاد كل اإلمكانيات 

املتاحة إليجاد حل ملشكلتهم.
وش����دد العجمي على ان حق 
اإلضراب من حيث املبدأ، نعتبره 
حقنا املشروع الذي لن نتخلى ولن 
نتنازل عن����ه حتت اي ظرف من 
الظروف وبأي شكل من األشكال، 
ولتبحث احلكومة عن سبيل آخر 
يس����اعدها على مواجهة املوقف 
احلرج واملأزق الذي ورطت نفسها 
به جتاه مصالح املواطنني ومصلحة 
الوطن بكامله. اما اذا أصرت على 
أسلوب القمع والترهيب ملواجهة 
التحركات النقابية املطلبية احملقة 
واملشروعة، فإن ملتقانا القريب 
س����يكون في ال����دورة 99 ملؤمتر 
منظمة العمل الدولية في جنيڤ 
املقبل، حيث  مطلع شهر يونيو 
س����تكون لنا كلم����ة، وحلكومة 

الكويت كلمة مختلفة.

مسبقا خطورة ما هي مقدمة عليه 
بالنسبة للحوار االجتماعي السلمي 
بني فرقاء اإلنتاج، او انها قد تكون 
متعم����دة أيضا لالنقضاض على 
هذا احلوار وه����ي تدرك النتائج 
اخلطيرة لهذا العمل على السلم 
االجتماعي. ان االعتصام واإلضراب 
ه����و حق مش����روع للعمال كفله 
القوانني  الدستور ونصت عليه 

قال رئيس االحتاد العام لعمال 
الكويت م.سالم العجمي: في الوقت 
الذي تشهد البالد فيه سلسلة من 
االجراءات والقرارات التي حتمل 
العدي����د من عالمات االس����تفهام 
التعجب على السواء،  وعالمات 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
إقرار قانون التخصيص في املداولة 
الثانية، وإقرار الكوادر واحلوافز 
بصورة انتقائية وعشوائية غير 
عادلة وغيره����ا، تلجأ احلكومة 
التخاذ االستعدادات التصعيدية 
لقمع التحركات النقابية والشعبية، 
من اعتصامات وإضرابات وغيرها، 
التي تهدف ملواجهة تلك القرارات 
واإلج����راءات والوق����وف بوجه 
نتائجها اخلطيرة وانعكاساتها 
السلبية على الظروف االقتصادية 
واالجتماعية للعمال واملواطنني.

وأضاف � في تصريح صحافي 
� ان إقرار قان����ون تنظيم برامج 
وعملي����ات التخصيص، املخالف 
للدس����تور واملناه����ض ملصالح 

أكد نائب رئيس املجلس التنفيذي لالحتاد العربي لعمال النفط 
واملناجم والكيماويات ان حرية الصحافة واالعالم باتت تسوغ من 
قبل البعض بطريقة خاطئة واصبحت بعض املؤسسات خارجة 
عن األهداف التي انشئت من اجلها مبقتضى القانون رقم 38 لسنة 
1964 ومبباركة أميرية ومصادقة وزارة الشؤون وانتقد ما اثاره 
االعالم���ي نبيل الفضل ووصفه النائب مس���لم البراك بأنه خرج 
من النقابات السرس���رية والتي يعلم معناها كل شريف بالكويت 

وخارجها بأنها وصف سيئ إلى أبعد احلدود.
وأوضح الفيلكاوي أنه إذا كان الفضل بينه وبني النائب البراك اي 
امور شخصانية فإن للبراك منزال ومكتبا يلجأ له اإلعالمي وليس 
من حقه ان يش���رك النقابات في امور شخصانية، فسجل احلركة 
النقابية الكويتية حافل باالجنازات التي شرفت الكويت ورفعتها 
عاليا في احملافل الدولية التي حققت فيها احلركة النقابية الكويتية 

مكانة عالية وتربعت على اعلى املناصب القيادية فيها.

واش���ار الفيلكاوي الى ان احلركة النقابية الكويتية انش���ئت 
من اجل الدفاع والذود عن حقوق العمال املس���لوبة ومتثيلهم في 
املطالبات العمالية وهي جهة تنظيمية لها كيانات عربية ودولية 
فالنقابات ليس���ت ي���ا نبيل كما وصفتها، فم���ن تكون انت حتى 
تتلفظ بهذا اللفظ الس���يئ، فالنقابات ه���ي موطن األحرار والتي 
جتدها دائما في الصف األول للدفاع عن حقوق العمال وهي ممثلة 
لفئات كبيرة من الشعب الكويتي الذي هو جزء ال يتجزأ من كيان 
الدولة التي نصونها بكل ما أوتينا من قوة ونش���رفها في جميع 

محافلنا الدولية.
وطال���ب الفيلكاوي االعالمي نبيل الفضل باالعتذار الرس���مي 
ألبناء الشعب اوال ممثلي احلركة النقابية الكويتية والى احلركة 
النقابية جمعاء وإال فإن لنا في هذا األمر كالما آخر، ولنا احلقوق 
القانونية واالجراءات التي نتخذها لرد اعتبارنا، وستعلم حينها 

ما هي احلركة النقابية وما هي قادرة على فعله.

العمالي����ة املرعي����ة، وضمنت����ه 
االتفاقي����ات الدولية التي وقعت 
عليها الكويت، وهو بالتالي حق 
ال ميكن املس����اس به بأي ش����كل 
من األشكال، ولن يسمح االحتاد 
العام لعمال الكويت بان متس بهذا 
احلق اي جه����ة كانت، فما بالكم 
اذا كانت هذه اجلهة هي حكومة 
الكويت املنوط بها تطبيق القوانني 
واحلرص عل����ى صيانة املبادئ 
الدس����تورية وحتقيق املوجبات 
التي تضمنتها االتفاقيات الدولية. 
وتابع بقول����ه: نحن ال ندعو الى 
فوضى اإلضرابات واالعتصامات 
والتحركات العمالية العشوائية، 
بل على العك����س ندعو الى حل 
كل اخلالفات والتباينات بوجهات 
النظر ع����ن طري����ق املفاوضات 
املباش����رة، ونحرص  واللقاءات 
كل احلرص عل����ى احلفاظ على 
الى  السلم االجتماعي والتوصل 
االتفاقات املناس����بة للجميع عن 
طريق احل����وار الثالثي األطراف 

الشعب والوطن، بأقلية هزيلة في 
البرملان، وعلى الرغم من العملية 
التجميلية الطفيفة التي أجريت 
عليه في اللحظات االخيرة لتحسني 
وجهه أمام الن����اس، ان دل على 
شيء امنا يدل على مدى املعارضة 
الش����عبية والعمالية الواس����عة 
القانون والنتائج املتوقعة  لهذا 
منه. وليس قرار احلكومة بشأن 
تشكيل جلنة من وزارات الداخلية 
والدفاع واملالية والشؤون وإدارة 
الفتوى والتشريع وديوان اخلدمة 
الوطني بهدف  املدنية واحلرس 
قمع اإلضرابات واالعتصامات، إال 
محاولة لهجوم استباقي حتسبا 
النفجار هذه املعارضة الواسعة 
في مختل����ف املرافق االقتصادية 
واالجتماعي����ة، وهو مؤش����ر ال 
يبشر باخلير فيما يتعلق بالسلم 
األهلي واألمن االجتماعي بني فرقاء 
اإلنتاج في املرحلة املقبلة. وزاد: 
واألخطر من ذلك ان هذا املؤشر 
يدل على ان احلكومة كانت تدرك 

في قرار للوزير الساير

خالل احتفال المستشفى بيوم الربو العالمي 

السماح لالختصاصيين الكويتيين في »األهلي« 
بالعمل لحسابهم  بغير أوقات الدوام الرسمي

الدرعة: مبنى العيادات الخارجية بـ»الفروانية«
يضم 90 عيادة في كل التخصصات 

 الكويت تشارك في اجتماع »الصحة العالمية« الـ 63 
حنان عبدالمعبود

يشارك وفد من الكويت باجتماع منظمة الصحة 
العاملية في دورته ال� 63 جلمعية الصحة العاملية، 
الذي يعق���د في الفترة من17 ال���ى 21 مايو اجلاري 
في مبنى األمم املتح���دة في جنيڤ بحضور وزراء 
الصحة وممثلي وزارات الصحة، وممثلي املنظمات 
احلكومي���ة وغير احلكومية بنحو 190 دولة، حيث 

يعقد هذا االجتماع بشكل سنوي. 
ويت���رأس وفد الكويت، من���دوب الكويت الدائم 

لدى األمم املتحدة السفير ضرار رزوقي، ويضم في 
عضويته كال من وكيل الوزارة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف، مدير إدارة التغذية واإلطعام 
د.ن���وال احلمد، مدير املكت���ب الفني لوزير الصحة 
د.راش���د العميري، مدير إدارة التخطيط واملتابعة 
د.خليفة الصقعبي، مدير إدارة الصحة املهنية د.أحمد 
الشطي، رئيس قسم صحة املوانئ واحلدود د.حميد 
غلوم، رئيس وحدة خدمات الصحة العامة في منطقة 

حولي الصحية د.سامي الناصر.

حنان عبد المعبود
أعلن مدير منطقة الفروانية 
الصحية د.سعود الدرعة عن بدء 
التشغيل ملبنى العيادات اخلارجية 
باملستشفى خالل األشهر الثالثة 
املقبلة، مش���يرا إل���ى أن املبنى 
يتكون م���ن 90 عيادة تضم كل 

التخصصات الطبية.
الدرعة في تصريح  وأضاف 
صحافي، خ���الل االحتفال بيوم 
الرب���و العامل���ي، ال���ذي نظمته 
جلنة تعزي���ز الصحة مبنطقة 
الفروانية الصحية، والذي أقيم 
أمس حتت رعاية مدير املنطقة 
التمريضية،  الهيئ���ة  في مبنى 
»خالل الفترة املقبلة سيتم أيضا 
افتتاح مواقف السيارة متعددة 
الطوابق، والتي تسع 1100 سيارة،  
وذكر أنه مت إع���داد التصورات 
التفصيلية واملوافقة عليها من 
ال���وزارة ومجلس الوزراء حول 
التوسعات في منطقة الفروانية 
الصحية، وهو عبارة عن مبنى 
مكون من 6 أدوار مبس���احة 24 
ألف متر مربع، حيث يحتوي على 
حوادث، و20 غرفة عمليات وعناية 
مركزة، عالوة على توفير الطاقة 
االستيعابية الالزمة التي تخدم 

منطقة الفروانية الصحية.
من جانبها كشفت رئيسة جلنة 
تعزيز الصحة مبنطقة الفروانية 
الصحية د.غالية املطيري أن نسبة 
الربو حس���ب  املصابني مبرض 
إحصائيات منظمة الصحة العاملية 
في الكويت، بلغت 15%. وبينت 
ان الرب���و يعتب���ر ثاني أمراض 
احلساسية املنتشرة في الكويت 
بعد حساسية األنف، مضيفة ان 
حاالت الربو تكث���ر في فترتني 
من الع���ام، الفترة األولى تتركز 
في شهور مارس وابريل ومايو 
اما الفترة الثانية فتحدث خالل 
شهري سبتمبر وأكتوبر. وذكرت 
انه حتى وقتنا هذا ال يوجد عالج 
ش���اف للربو، وم���ع ذلك ميكن 
تدبير أمره جيدا من خالل جتنب 
احملرضات واملعاجلة بالعقاقير 
ومعظم األشخاص املصابني به 

يعيشون حياة طبيعية.
أما على صعيد األطفال، فهناك 
حاالت كثيرة تتحسن مع مرور 
الوقت ويختفي العديد منها عند 
بلوغ س���ن العشرين، موضحة 
ان���ه تؤخذ جمي���ع أدوية الربو 
تقريبا باالستنش���اق على شكل 
بخار يدخل مباشرة الى الرئتني 

ويقوم بعمله بشكل فوري. من 
جهته، نصح استشاري اجلهاز 
التنفسي في األطفال مبستشفى 
الفروانية د.سعد العتيبي األهالي 
بتجني���ب أطفاله���م التع���رض 
ملهيجات احلساسية، خصوصا 
دخان السجائر والبخور املنزلي، 
واي نوع من احليوانات املنزلية 

كالطيور والقطط.
املتابعة  وشدد على ضرورة 
مع األطباء املتخصصني لعالج 
الربو، موضحا ان نسبة املصابني 
مبرض الرب���و في الكويت %15، 

متوقعا زيادتها إلى %30.
وق���ال استش���اري اجله���از 
التنفسي في مستشفى الفروانية 
د.محمد الشمري انه على جميع 
الرب���و متابعة حاالتهم  مرضى 
في العيادات املتخصصة للربو، 
واحلرص عل���ى أخ���ذ األدوية 
بانتظام، والتأكد من صالحيتها، 
باإلضافة إلى الوقاية من العوامل 
واملؤثرات اخلارجية املس���ببة 
ألزم���ات الربو. ذاك���را أن هناك 
زيادة في مرض الربو بالنسبة 
لكبار السن واألطفال، مشيرا إلى 
أن هذا يشكل دافعا للحرص على 

اخذ العالج بانتظام.

حنان عبدالمعبود
في تعديل لقرار وزاري سابق 
لوزي����ر الصحة د.هالل الس����اير 
سمح الوزير بالترخيص لألطباء 
االختصاصي����ني فم����ا ف����وق من 
الكويتيني العاملني في مستشفيات 
القطاع األهلي بالعمل حلس����ابهم 
اخلاص ف����ي غير أوق����ات الدوام 
الرسمي بفتح عيادة او مركز طبي 
أهلي أو مستوصف صحي. وجاء 
التعديل في املادة األولى من القرار 
الوزاري رقم 27 لعام 2010، وقضى 
القرار ف����ي مادته الثانية بتعديل 
الفقرة »ب« من املادة األولى لتكون 

»بشرط موافقة املستشفى ممثلة في رئيس مجلس 
إدارتها« كما أضاف القرار في مادته الثالثة استثناء 
الطبيب املرخص له بفتح املركز أو املستوصف من 

شرط التفرغ الكامل للعمل.
جاء هذا القرار ضمن حزمة من القرارات الهامة التي 
أصدرها وزير الصحة أمس، كما أصدر الساير قرارا 
باستحداث قسم ألمراض وسرطان الدم لألطفال ويتبع 
مباشرة مستشفى الصباح بحيث يختص القسم بوضع 

سياسات وبروتوكوالت تشخيص 
وعالج األطفال املرضى بسرطان 
الدم بأنواعه املختلفة باإلضافة إلى 
حتديث البنية األساسية لتشخيص 
وعالج األطفال املرضى بالسرطان 
واقتراح اإلمكاني����ات وامليزانية 
الالزم����ة واالس����تفادة منها بعد 

اعتمادها.
من جهة أخرى، أصدر الساير 
قرارا بتش����كيل جلنة لإلش����راف 
واملتابعة على تنفيذ وإنشاء مجمع 
متكامل للرعاية الصحية للعناية 
بكبار الس����ن وذوي االحتياجات 
اخلاصة والعالج الطبيعي وذلك 
برئاسة مدير منطقة الصباح الطبية د.عبداللطيف 

السهلي.
كما اصدر قرارا أيض����ا بنقل نادية العوضي إلى 
وظيفة مراقب الش����ؤون اإلدارية واملتابعة في إدارة 
مكتب الوزير. وعلى صعيد آخر تقوم إدارة الرعاية 
الصحية األولية بتقييم األطباء واملمارسني العامني 
بصفة دورية لتطوير خبراتهم وكفاءاتهم حيث يتم 

التجديد لهم على ضوء تقييمهم.

د.هالل الساير

محمد الهمالن

جانب من إضراب عمال مصفاة األحمدي الذي استمر خمسة أيام

الكويت تدرس قانوناً يضع حداً أدنى لرواتب الخادمات
رويترز: لم حتصل لوسي كوميتا وهي خادمة 
فلبيني���ة تعمل في الكويت على يوم راحة كامل 
طوال أربع س���نوات عمل لكنها رغم ذلك تعتبر 
نفسها محظوظة النها حتصل على راتبها بانتظام 

وحتصل على فترات راحة خالل يوم العمل.
وف���ي ابريل املاضي وضع���ت الكويت �  التي 
تتعرض لالنتقاد بسبب املعاملة التي يلقاه������ا 
فيها بعض العمال االجان���ب � حدا ادنى للراتب 
الش���ه�����ري قدره 60 دينارا )209 دوالرات( في 
خط�����وة تؤث�������ر على مئات االالف من العمال 

االسيويني.
لك���ن احلد االدنى لالجور وه���و االول ف�����ي 
الكويت تعرض لالنتقاد النه يستثني نحو 560 
الفا يعملون في املنازل مما دفع النواب الى التفكير 
في قانون جديد يضع حدا أدنى لراتب اخلادمات 
ويف���رض قواعد حتمي حقوقه���ن من التعرض 

لالنتهاك.
وقال فيفو فيدال امللحق العمالي في السفارة 
الفلبينية بالكويت »هذه خطوة أولى. انه تشريع 
يلقى قدرا كبيرا من الترحيب النه يحمي عاملينا 
في املنازل«، مضيفا انه يريد ان تضمن مسودة 

القانون دفع الرواتب.
وتضع مس���ودة التشريع املطروحة االن حدا 
أدن���ى قدره 45 دينارا للعامل���ني في املنازل مثل 

اخلادمات والسائقني والطهاة، كما توفر لهم حماية 
من ارهاقهم بالعمل ساعات زائدة او عدم اعطائهم 

رواتبهم او التعرض الى أذى جسماني.
وميكن ان يشكل هذا اختالفا جوهريا لكثيرين 

يعملون 16 ساعة متواصلة دون راحة.
وقالت كوميتا التي حتصل على راتب 60 دينارا 
لكنها ل���م حتصل على اي ي���وم عطلة ان هناك 
خادمات أقل منها حظا »يجب ان يعاملوهن جيدا. 
البعض ال يحصل على طعام او راحة. وفي أحيان 

يوقظوهن أثناء الليل للعمل«.
وس���تحدد القواعد اجلديدة في حالة موافقة 
البرملان عليها ساعات العمل بثماني ساعات في 
اليوم ومتنع أصحاب العمل من االحتفاظ بجوازات 

سفر العاملني لديهم. 
كما ستعطي العاملني يوما للراحة كل اسبوع 

باالضافة الى العطالت الرسمية.
وقالت منظم���ة »هيومان رايت���س ووتش« 
الشهر املاضي ان حكومات دول الشرق االوسط 
اتخذت خطوات لتحس���ني معامل���ة العاملني في 
املنازل والتعامل مع مشكلة انتهاك حقوقهم لكن 
التغيير مازال بطيئا الن العديد من االصالحات 

املهمة املطلوبة مازالت متأخرة.
وأضافت املنظمة: »عادة ما تواجه االصالحات 

مبقاومة شديدة من أصحاب العمل«.

ويق���ول بعض املنتقدين ان���ه على الرغم من 
ان القانون س���يفرض من حيث املب���دأ غرامات 
على اصح���اب العمل اذا امتنعوا عن دفع رواتب 
العامل���ني لديهم اال انه ال توج���د آلية واضح���ة 

لتنفيذ ذلك.
كما يس���مح القانون باللجوء الى احملاكم لكن 

بعد استنفاد كل اآلليات االخرى.
وقال ديبلوماسي آسيوي طلب عدم الكشف عن 
هويته »من س���يراقب صاحب العمل؟«، وأضاف 
أن معظم الكفالء ال يسمحون للعاملني في املنازل 
باالتصال بس���فاراتهم أو مغادرة املنزل دون ان 

يكونوا برفقة أحد.
وينتهي االمر بفرار بعض العمال من االماكن 
الت���ي يعملون بها واللجوء الى س���فاراتهم، كما 
فتحت احلكومة مأوى للخادمات الهاربات الى حني 
تصفية اخلالفات مع أصحاب العمل او ترحيلهن 

الى أوطانهن اذا اخترن ذلك.
ومبوجب نظام الكفيل املعمول به في الكثير 
من دول اخلليج يستأجر املواطنون او الشركات 
عماال مهاجرين يعتمدون عل���ى أصحاب العمل 

لتوفير الطعام واملأوى.
وحث���ت االمم املتحدة دول اخلليج على انهاء 
نظام الكفيل لكن القان���ون الكويتي املقترح لن 

يغير هذا.

أسعد الفهد

»إعانة المرضى« أعلنت أسماء الفائزين 
بمسابقتها التوعوية السنوية

في مسابقة الصحف الرمضانية 
1430ه�/ 2009م هم: ملك محمود 
محمد بركات، خزنة احمد غامن 
الدخيل، الهام محمد دلة، زينب 
احمد دعالة، عبداهلل وليد، منى 
بكر شعباني، ابتسام صدقي عزت، 
نس����يمة عبدالوهاب الشايجي، 
البناي، ش����يرين  فاطمة خلف 
حمدي ش����موط، منى عبداهلل 
عبدالرحم����ن، ليلى عبدالعزيز 
الش����ايع، ليلي مبارك الفقعان، 
ج����راح الناصر، نعيمة يعقوب 
املاجد، يحيى ندى ابواحلمد حماد، 
اقبال منص����ور محمد منصور، 
منار الفي مزيد احلسيني، لولوا 
علي عبدالرحمن النجدي ومشاعل 

حمد احلسني.
اما اسماء الفائزين باملسابقة 
االلكترونية الرمضانية 1430ه�/ 
2009م فكانوا: نورة حمد رجب 
العن����زي، فواز ملب����س عمير 
الشمري، املها محمد عبدالعزيز 
شريدة، عبداهلل معتوق ماجد، 
عبدالرحمن امين محمد، يوسف 
شهاب حمد الشمري، يوسف بدر 
عبداهلل الكندري، نور سمير احمد 
شعبو، هاني عبداهلل عبداالله 

عبداهلل وتهاني حامد عقلة.

خطني متوازيني االول مسابقة 
الصحف التي تنشرها بالتعاون 
مع الصحف كل ع����ام والثانية 
املس����ابقة االلكتروني����ة والتي 
طرحت عل����ى اجلمه����ور على 
اقراص س����ي.دي وهي طريقة 
مبتكرة ميكن من خاللها ايصال 
املعلومة الطبية بأسلوب مشوق، 
حتى يستفيد املشارك فيها من 

املعلومات املفيدة.
ودع����ا الفه����د الفائزين الى 
مراجعة مقر اجلمعية بالقادسية 
لتس����لم جوائزهم بدءا من يوم 
الفائزون  غد 15 اجلاري، وكان 

ليلى الشافعي
العالقات  ادارة  اعلن مدي����ر 
العامة واالعالم بجمعية صندوق 
اعانة املرضى اسعد الفهد اسماء 
الفائزين في مسابقتها التوعوية 
التي اقامتها بالتعاون مع الصحف 
الفائزين  احمللية، مهنئا جميع 
باملس����ابقة، وش����اكرا الصحف 
احمللية عل����ى تعاونها احلميم 
مع انشطة اجلمعية ومساهمتها 
الفاعلة في نشر الوعي الصحي 
في املجتمع، كما شكر الشركات 
واملؤسسات الداعمة للمسابقة.

ف����ي تصريح  الفهد،  وب����ني 
صحافي، ان مس����ابقة جمعية 
صندوق اعانة املرضى الصحية 
ادارة  مسابقة س����نوية تقدمها 
العام����ة واالع����الم  العالق����ات 
الوعي  باجلمعية بهدف نش����ر 
الصح����ي واكس����اب اجلمهور 
معلومات طبية ومفيدة، اضافة 
الى التعريف بأنشطة اجلمعية 
عن قرب، وق����ال الفهد اننا في 
اجلمعية نسعى دائما الى نشر 
الوعي الصحي، مش����يرا الى ان 
العامة واالعالم  العالقات  ادارة 
حرصت هذا العام على تطوير 
منط املسابقة، وقد طرحتها في 

عبداهلل احليدر


