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»البترول الكويتية« و»نفط الخليج« انضمتا إلى الحملة الوطنية الصحية

البدر: على الموظفين اتباع نمط غذائي
صحي يساعد على تحسين إنتاجيتهم في العمل

انضمت مؤسسة البترول الكويتية والشركة 
الكويتي����ة لنفط اخلليج ال����ى احلملة الوطنية 
الصحية gethealthykwait.com الستشارة فريق 
اخصائي التغذي����ة عن اهمية اتباع نظام غذائي 
صحي ك����ي يحافظوا على صحته����م التي تؤثر 
مباشرة على انتاجيتهم ونشاطهم في العمل. وقام 
175 موظف����ا خالل ثالث زيارات متتالية الى مقر 
الشركتني باستشارة فريق اخصائيي التغذية من 
دايت كير ومستشفى طيبة ليصل إجمالي الذين 
متت استشارتهم منذ انطالق احلملة في يونيو 
من العام املاضي الى 4498 شخصا في طريقهم 

إلى حياة أكثر صحة.
وته����دف احلملة ال����ى اح����داث تغيير فعلي 
بالتواصل مع االفراد مباش����رة ملساعدتهم على 
اتخاذ اخلطوة االولى نحو حياة صحية من خالل 
تقدمي فريق احلملة الستشارات صحية غذائية 
مجاني����ة لالفراد عن كيفية اتب����اع نظام غذائي 
سليم، املش����خص واملبني على فحوص لنسب 
الكولس����تيرول والس����كر في الدم ومؤشر كتلة 
اجلسم )ال� BMI( باإلضافة إلى حتليل للعادات 

الغذائية التي يتبعها كل فرد.
وقال اخصائيي التغذي����ة في احلملة ومدير 
العمليات في شركة ديايت كير سامي البدر »ان 

من املهم جدا ان يتبع املوظفون منطا غذائيا صحيا 
ألنه يوثر بشكل كبير على نشاطهم وانتاجيتهم 
في العمل، وباألخص في مجال النفط حيث يتطلب 

العمل دقة فائقة من كل شخص«.
واضاف البدر: انه بعد اكثر من عشرة اشهر من 
التواصل املستمر مع مجتمع الكويت لتحفيزه على 
اتباع منط حياة صحية، ساعدت احلملة الوطنية 
الصحية الكويت على التخلص من اكثر من 1.7 
طن من الوزن الزائد، وهذه نتيجة مشجعة جدا 
لنا وسنستمر في انشطتنا االسبوعية حملاربة 
السمنة وامراض السكر واعراضها، نشكر مؤسسة 
البترول الكويتية ملش����اركتها مجددا مع احلملة 
الوطنية الصحية والشركة الكويتية لنفط اخلليج 

النضمامها لنا«.
من جانبه، قال رئيس الفحوصات في احلملة 
ورئيس قطاع التشغيل في مستشفى طيبة راشد 
الفضالة ان الكويت تعاني من مش����اكل صحية 
خطي����رة وعلينا ان نحاربها النه����ا تؤثر ايضا 
على األجيال املقبلة وعلى الصحة العامة. وقال 
ان االنظمة الغذائية غير الصحية تتس����بب في 
أعراض الس����منة والتي تتضمن أمراض السكر 
والقلب وغيرها، وانه آن االوان حلل هذه املشكلة 

االجتماعية في الكويت.

أحد املوظفني خالل عملية الفحص

الساير يحيل مسؤوالً إلى النيابة بعد ثبوت تجاوزات بحقه
افتتاح العناية المركزة بحراحة مستشفى الصباح اليوم

الصحي����ة في الب����الد من خالل 
تطوير اداء العمل فنيا واداريا، 
مجددا تعهده باصالح وتطوير 
اخلدمات الطبية املقدمة ومعاجلة 

اوجه القصور ومكامن اخللل.
وكان النائب شعيب املويزري 

اتهم احد االطباء بأحد املستشفيات 
بأنه يق����وم بتزوي����ر التقارير 
ويرتكب جتاوزات خطيرة جتاه 
املواطنني ويقوم بالغاء مواعيد 
مراجعاتهم ويطردهم من داخل 
املستش����فى، وان هناك شبهات 
فس����اد في ارتباط هذا الطبيب 
بعقود العالج في اخلارج، مطالبا 
الطبيب  وزير الصحة بوق����ف 
املتجاوز عن العمل فورا واحالة 
جميع التقارير املزورة وجميع 
املخالفات التي ارتكبها الى جلنة 

خاصة للتحقيق فيها.
م����ن جه����ة اخ����رى أصدر 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي تعميما على مديري 
املناطق الصحية أمس يحثهم على 
ترشيد الكهرباء جتنبا حلدوث اي 
حرائق او اعطال نتيجة االرتفاع 
الكبير في درجة احلرارة وطلب 

د.العبدالهادي من مديري املناطق 
الصحية ترشيد استخدام املولدات 
واملبردات الكهربائية عن طريق 
اغالق كل األجه����زة الكهربائية 
املوجودة في املكاتب بعد انتهاء 
الدوام الرسمي والتأكد من غلق 
كل املبردات وتشغيلها في بداية 
الوزارة على  الدوام حرصا من 

سالمة العاملني في الوزارة.
ومن جانب آخر، يفتتح وزير 
الصحة د.هالل الساير ظهر اليوم 
العناية املركزة في قسم اجلراحة 
مبستشفى الصباح بحضور وكيل 
الوزارة وعدد من مديري املناطق 

الصحية واملستشفيات.
وأكد مدير مستشفى الصباح 
د.طارق اجلسار ان قسم العناية 
املركزة اجلدي����د يضم 10 غرف 
منها 8 غرف للحاالت املرضية 

العادية و2 للعزل.

ض����وء ما توصل����ت اليه جلنة 
حتقيق داخلية«.

وذكرت ان الوزارة لن تتهاون 
في مواجهة كل من يس����عى الى 
جت����اوز القوان����ني واإلض����رار 
العم����ل، خصوصا  مبصلح����ة 
املرضى، مؤكدا ان اجلميع يجب 
ان يعمل من اجل مصلحة الكويت 
واحلفاظ عليها »ألننا مسؤولون 
وملزمون بالقسم الذي اقسمناه 
ام����ام صاح����ب الس����مو االمير 

والشعب الكويتي«.
واك����د الوزير د.الس����اير ان 
الوزارة لن تتردد في محاسبة اي 
موظف او مسؤول يتورط في مثل 
هذه االمور ألننا نطبق القانون 
باعتباره مس����طرة واحدة على 
اجلميع، مشددا على ان الوزارة 
لن تقبل لكائن من كان بتجاوز 
القانون مهما كان منصبه وصفته 

حنان عبدالمعبود
أحال����ت وزارة الصحة امس 
رئيس قسم في احد املستشفيات 
الى النيابة العامة للتحقيق معه 
في جتاوزات في تقارير تخص 

جلانا طبية كان يترأسها.
واشارت مصادر صحية الى ان 
حتقيقات قامت بها ادارة الشؤون 
القانونية في الوزارة مع الطبيب 
اثبتت وجود جتاوزات عدة لديه 
منه����ا تغيير التقاري����ر الطبية 
للمرضى وتغيير التش����خيص 
احلقيقي للمرضى لالستفادة منها 

في معامالت عالج باخلارج.
من جانبه، قال وزير الصحة 
د.هالل الس����اير في تصريح ل� 
»كونا«، ان »حتويل الطبيب الى 
النيابة العامة يأتي للتحقيق معه 
في جتاوزات بتقارير جلان طبية 
يترأسها وهو املسؤول عنها في 

وتعمل انطالقا من ضمير انساني 
وملصلح����ة املرضى في الدرجة 

االولى.
وش����دد على ضرورة تركيز 
اجله����ود والتع����اون لالرتقاء 
وتطوير العمل وحتسني اخلدمات 

د.ابراهيم العبدالهاديد.هالل الساير

أكد أن قرار مجلس الوزراء ال يشمل الكويتيات المتزوجات من »بدون«

المواش لـ»األنباء«: 50 مواطنًا تقدموا الستخراج عقود زواجهم من البدون أمس 
فريق متابعة تنفيذ السياسة التشريعية بحث  كيفية

تلقي مشروعات القوانين من الجهات المعنية

مبجلس الوزراء. 12- املستشار كمال حسني 
عبدالعال حمدون � وزارة الدولة لشؤون 
مجلس االمة. 13- د.احم���د عبدالرحيم 
امللحم اس���تاذ القانون اخل���اص � كلية 
احلقوق. 14- د.احمد حمد الفارسي استاذ 
القانون العام � كلية احلقوق. 15- االستاذ 
عبداللطيف عبدالعزيز صادق احملامي � 

جمعية احملامني. 
ومت خالل االجتماع مناقشة التصورات 
املناسبة لعمل الفريق الرئيسي والفرق 
الفرعي���ة واختص���اص كل منه���ا وآلية 
عملها وكيفية تلقي مشروعات القوانني 

واالقتراحات من اجلهات املعنية.

مبجلس الوزراء. 4- املستش���ارة هدى 
عبداحملسن الشايجي وكيل ادارة بالفتوى 
والتشريع. 5- املستش���ار حيدر طاهر 
احلرز وكيل ادارة بالفتوى والتش���ريع. 
6- املستشار جوهر خميس املقرون وكيل 
ادارة بالفتوى والتشريع. 7- املستشار 
محمد خيري عبده رئيس املكتب الفني. 
8- املستش���ار شفيق حسن زكي االمانة 
العام���ة ملجلس الوزراء. 9- املستش���ار 
موس���ى عبدالغني حلمي عضو املكتب 
الفني. 10- املستشار محمد خيري حسني 
اجلندي عضو املكتب الفني. 11- املستشار 
عبدالواحد ضياء الدين خبير دستوري 

افتتح نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية وزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد االجتماع التمهيدي لفريق 
العمل املكل���ف بالقي���ام مبتابعة تنفيذ 
السياسة التشريعية للدولة امس بحضور 
مجموعة كبيرة من املستشارين في القضاء 
واملكتب الفني لوزارة العدل واالمانة العامة 
ملجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع 
واساتذة كلية احلقوق وممثل عن جمعية 

احملامني.
بدوره قام احلماد بتشكيل فريق عمل 
رئيسي تتبعه فرق فرعية للقيام بتنفيذ ما 
جاء في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.

ومت اختيار املستش���ار عبداهلل علي 
العيسى رئيس املجلس االعلى للقضاء 
السابق رئيسا لفريق العمل الرئيسي، وقد 
ساهمت بعض اجلهات املعنية بالتشريع 
والقانون في هذا الفريق بعدد من ممثليها، 
وصدر قرار بتسميتهم من قبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية وذلك 

على الوجه التالي:
1- املستشار محمد ابراهيم ابو هندي 
وكيل محكمة التمييز. 2- املستشار جنيب 
ماجد املاجد املستشار مبحكمة االستئناف. 
3- املستش���ار وائل عيسى العسعوسي 
القانونية  العام املساعد للشؤون  االمني 

أسامة أبوالسعود
تقدم صباح أمس ما يزيد على 
50 مواطنا بطلبات اس���تخراج 
عق���ود زواج وفقا لقرار مجلس 
الوزراء القاضي بتسمية الزوجة 
من املقيمني بصورة غير قانونية 
واملتزوج���ة من كويت���ي »غير 
كويتي���ة« حيث ش���هد مجمع 
محاكم الرقعي 21 طلبا واألحمدي 
7 ومبارك الكبير 9 واجلهراء قرابة 
15 طلبا، ومايزال العمل مستمرا 
مبجمعات احملاكم املذكورة في 
الفترة الصباحية يوميا بينما يتم 
استقبال املراجعني على فترتني 

صباحية ومسائية.
وأكد مدي���ر ادارة التوثيقات 
الش���رعية ولي���د امل���واش في 
تصريحات ل�� »األنباء« ان وزارة 
العدل ترجع في كل األمور التي 
تخص فئة غير محددي اجلنسية 
)البدون( الى اللجنة التنفيذية، 
مش���يرا الى ان وزارة العدل ال 
متانع ابدا في تسلم أي معاملة 
املوافقة  الب���دون لك���ن  تخص 
النهائية عليها تعود الى اللجنة 

التنفيذية.
ولفت الى ان ادارة التوثيقات 
اللجنة  الش���رعية طلبت م���ن 
التنفيذية للمقيمني بصورة غير 
ش���رعية باإلسراع في الرد على 
أي طل���ب موجه للجنة وإعطاء 
إدارة التوثيقات كشفا كامال بهذه 

احلاالت تسهيال عليهم.
وأكد امل���واش ان الهدف من 
كتابة خانة الزوجة »غير كويتي« 
تبعا لقرار مجلس الوزراء األخير 

أخاطب اللجنة باحلكم وال يوجد 
لديها مانع م���ن إثبات الزواج 
فنحن نوثقه فورا«، وشدد على 
ان أمر اجلنسية قرار سيادي وال 

يتدخل فيه احد.
ولفت الى ان هذا اإلجراءات 
اإلدارية واح���دة وال تفرق بني 
الس���نة واإلخوة م���ن املذهب 
اجلعف���ري، مش���يرا إل���ى ان 
اإلج���راءات القانونية ال تفرق 
بني سني او ش���يعي وان كان 
اخلامت األخير يفرق حيث يكون 
التوثيق لالخ���وة من املذهب 
اجلعف���ري بخ���امت التوثيقات 

اجلعفرية.

يصلن���ا أي قرار بذل���ك، وقرار 
مجلس الوزراء ينص فقط على 
الكويتيني املتزوجني من مقيمات 

بصورة غير قانونية«.
وبالنسبة إلى ما يثار حول ان 
وزارة العدل متتنع عن توثيق 
عقود زواج املقيمني بصورة غير 
قانونية قال »ال ميكن ان امتنع 
عن تنفيذ حكم، فانا بوزارة العدل 
وادري مسؤولية عدم تنفيذ حكم 
قضائي، فحينم���ا يأتيني حكم 
أنفذه فورا، ولكنني مجبر � حتى 
مع املواطنني الكويتيني � بأن ارجع 
التنفيذية للمقيمني  اللجنة  الى 
بصورة غير قانونية، وحينما 

هو إلصدار شهادات ميالد لهؤالء 
انها مشكلة  النس���اء، موضحا 
إنسانية في األصل، وإذا صدر عقد 
الزواج بعد رد اللجنة التنفيذية 
الزواج وبعد  نقوم بتنفيذ عقد 
إصدار عقد الزواج تذهب الزوجة 
او وكيله���ا إل���ى وزارة الصحة 
الستخراج شهادة ميالد، واعتبر 
ان قرار مجلس الوزراء أمرا طيبا 
للتخفيف عن البدون املتزوجات 

من مواطنني كويتيني.
وردا على سؤال حول ما اذا 
كان سيش���مل هذا القرار أيضا 
أزواج الكويتيات من فئة البدون 
رد امل���واش قائال »حتى اآلن لم 

وليد املواش متحدثا للزميل أسامة أبوالسعود

املستشار راشد احلماد مترئسا االجتماع

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

والزميلة/ ريـم حمد الوقيـان

عائلة الوقيان الكرام

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل والـــــدها

حمد �سليمان الوقيان

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

العسماوي: 3-5 ماليين دينار للتأمين 
على الدارسين في مصر واألردن

حنان عبدالمعبود
علم����ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن مكتبنا الصحي في كل 
أعدا دراسات  من مصر واألردن 
وتقارير وقدما بعض العروض 
اخلاصة بالتأمني الصحي للطلبة 
الدارس����ني. ويأتي ه����ذا اإلجراء 
الوزراء  تطبيقا لقرار مجل����س 
اخلاص بالتأم����ني الصحي على 
الطلبة الدارس����ني باخلارج. من 
جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون املالية عبد الفتاح 
العس����ماوي، أن هناك مراسالت 
املكتبني، وهي تضم  بالفعل مع 

عروض مبين����ا أن الوزارة من جانبها تطلع عليه����ا وترصد النظام 
األفضل، ومن ثم تتم مخاطبة جلنة املناقصات. وبني العس����ماوي أن 
امليزاني����ة املخصصة للتأمني تتراوح بني 3 و5 ماليني دينار مش����يرا 
إلى أن امليزاني����ة املعتمدة ان لم تكن كافية فس����يتم مخاطبة وزارة 
املالية لطلب تعزيز، وقال ان املجلس أقر التأمني على الطلبة وأسرهم 
سواء كانوا يدرسون على حسابهم أو على حساب الدولة. ولهذا فان 
املالية تتفهم األمر وستقدم التعزيز. وبينت املصادر أنه من املتوقع 
أن تشهد الفترة املقبلة اجتماعات تنسيقية على أعلى املستويات بني 
وزارتي التعليم العالي والصحة ومخاطبة ش����ركات التأمني الوطنية 
املتخصصة لوضع آلية التأمني وجلب العروض، وأش����ارت املصادر 
إلى أن الوزارتني ستشكالن جلانا مكونة من أعضاء من اجلهاز املالي 
والقانوني حلص����ر أعداد الطلبة الذين يتجاوزون عش����رات اآلالف، 
وموزع����ني على عدد كبير من الدول. وس����يتم عرض هذه اآللية على 
ديوان احملاسبة، وجلنة املناقصات املركزية، وإدارة الفتوى والتشريع 

عقب االنتهاء منها.

عبدالفتاح العسماوي

حنان عبدالمعبود
أكدت مراقب اخلدمات الطبية 
والتوجيه في بن����ك الدم د.رنا 
العبدالرزاق أن االحتفال باليوم 
العاملي للتبرع بالدم مخصص 
لتكرمي املتبرعني بالدم واملتطوعني 
الذين يهدفون من وراء تطوعهم 
إلى إنقاذ حياة غيرهم فقط دومنا 
أي أهداف أخرى، وقالت »نحن 
نحتفل ببنك الدم بهذه املناسبة 
مواكبة منا لالحتفاالت العاملية، 
وكل عام يشهد االحتفال منطا 
معينا مختلفا عن سابقه، والعام 
كان الشعار »دم جديد« من أجل 

إظهار أن أغلب املتبرعني يرتكزون في الفئات الشبابية، موجها للشباب 
بش����كل أساس����ي لتحفيزهم على عملية التبرع، ألن أغلب املتبرعني 
بالعالم بدأوا يكبرون بالعمر، وليس هناك أنش����طة كافية لتحفيزهم 
عل����ى التبرع. وأضاف����ت العبدالرزاق في تصري����ح صحافي، أطلقنا 
بحضور وزير الصحة مش����روع عمل عليه الشباب املتطوعون وهو 
»نادي 25 ملتبرعي الدم« وهو جزء من مبادرة عاملية انطلقت منذ 10 
سنوات من أفريقيا في »زميبابوي« بالتحديد، وألنها جنحت جدا فقد 
انتقلت للعالم ونحن في الكويت س����نكون أول دولة عربية بالشرق 
األوسط تؤسس »نادي 25«، واملقصود بنادي 25 في بداية انطالقه، 
ان الش����باب يتم توعيتهم، على أهمية التبرع بالدم في سن صغيرة 
باملراحل الدراسية، حتى يتبرعوا 25 مرة قبل بلوغهم 25 عاما، وفي 
الوقت نفس����ه يكونون متطوعني مع بنك ال����دم، ويعملون بالتوعية 
واحملافظة على صحتهم ليكونوا متبرعني أصحاء، كما يعملون على 
حتفيز الغير على التطوع بالتبرع بالدم. وعن املتطوعني بالنادي بينت 
العبدالرزاق أن هناك فئات مختلفة من املتطوعني. وقالت: هناك عدد 
من طلبة املدارس في فئة عمرية ال يستطيعون التبرع لصغر عمرهم، 
وقد أسسوا النادي وهم طلبة املدرسة البريطانية في الكويت أسسوا 
قواعد النادي وشاركوا كمتطوعني في عدة أنشطة لبنك الدم، وبدأنا 
بعدد 10 من الطلبة واآلن جتاوز عددهم 25 طالبا، من املشتركني، وهذا 
العام ش����هد دخول طلبة التطبيقي، وطلبة اجلامعة وبعض الشباب 
من اخلريجني، واآلن تشكل نادي 25 في اجلامعة والتطبيقي، ورابطة 

الشباب الوطني الدميوقراطي.

د.رنا العبدالرزاق 

العبدالرزاق: إطالق »نادي 25«
للمتبرعين بالدم


