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صرح مس���اعد امني سر 
نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات يوس���ف 
اجلس���مي بان قضية اقرار 
القضايا  الفنية من  الكوادر 
التي تهم كل كويتي وتشغل 
ب���ال الكثير من ابناءها وان 
الفنيني اصبح  اقرار كوادر 
مطلبا اساسيا وحقا مشروعا 
جلميع املوظفني والعاملني.

وقال اجلسمي لقد توسم 
اجلميع خيرا بعد اقرار كادر 
املهندسني وانتظرنا ان تقوم 
اجلهات املسؤولة باكمال هذه 

اخلطوة البناءة واقرار بقية كوادر الفنيني الذين ال يقلون اهمية 
وال خبرة عن غيرهم اال اننا فوجئنا بوجود مماطلة ورفض القرار 
بقية الكوادر، األمر الذي يشكل تفرقة ومحاباة خاصة ان رفض 
اقرار بقية الكوادر جلهات حتمل نفس املتطلبات ونفس طبيعة 
العمل بل ونفس املؤهالت او افضل أمر غير مقبول وغير مفهوم. 
واختتم اجلسمي تصريحه بالقول ان ما يطالب به الفنيون في 
اجلهات املختلفة ال يخرج عن كونه مطالبة عادلة واننا كنقابة 
نؤكد ان عدم اقرار كوادر معينة واقرار كوادر اخرى ليس عدال 
وسيخلق نوعا من التسرب الوظيفي في قطاعات مهمة بالدولة 
كالقطاع النفطي كما ان جتاهل الفنيني في القطاع النفطي سيخلق 
كذلك خلال في الهياكل التنظيمية األمر الذي يتناقض مع اهداف 

التنمية للدولة ويزيد من اعبائها.

 PCR الساير يحسم موضوع الـ
في فحوصات العمالة الوافدة

الجسار: 268764 شخصًا عدد المترددين 
على العيادات الخارجية بمستشفى الصباح 

حملة تبرع بالدم تنظمها جمعية التمريض

المركز العلمي يحتفل بيوم البيئة السبت

عن األمراض املزمنة غير املعدية 
الدراس���ات عنها، خاصة  وعمل 
مع تزايد انتش���ار هذه األمراض 

والتحذيرات من خطورتها.
جاء هذا التقري���ر اثر زيارة 
قام بها مؤخرا أحد خبراء منظمة 
الصحة العاملي���ة إلدارة الصحة 
العام���ة، ودعا ف���ي تقريره إلى 
ضرورة قيام القسم مبسؤولياته، 
حس���ب القرار الوزاري اخلاص 
بالصحة العامة، وقد اتفق التقرير 
وتوصيات تقري���ر توني بلير، 
باعطاء اهتم���ام أكبر من وزارة 
الصحة لدراسة األمراض املزمنة 
غير املعدية مثل السمنة والقلب 
والسكر وأمراض الشرايني، وهي 
األمراض التي أشار بلير إلى أنها 
تنتشر في الكويت مبعدالت عالية 

في اآلونة األخيرة.

بلغ 253478 مراجعا منهم 157الفا 
و662 كويتيا و95 الفا و816 غير 
كويتي بينما بلغ عدد املترددين 
على عيادات األمراض الباطنية 
9087 مراجع���ا من بينهم 4755 

كويتيا و4332 غير كويتي.
ال���ى أن عدد  وأش���ار كذلك 
املترددين على العيادات اخلارجية 
في الفترة املسائية 15286 مراجعا 

كويتيا.
وذك���ر اجلس���ار أن عيادات 
ح���وادث اجلراحة العامة أفادت 
بأن ع���دد املترددي���ن على هذه 
العيادة بلغ 23271 مراجعا منهم 
4974كويتيا و3034 غير كويتي 
الفتا الى ان هذه النسبة متوقع 
ان تزداد مع الفترة املقبلة نظرا 
لتوس���عة مبن���ى اجلراحة في 
املستشفى والتوسعة السريرية 
لها ايضا، فضال عن اس���تحداث 
مباٍن ومشاريع صحية جديدة 
في املستش���فى تعمل جنبا الى 

جنب مع املباني احلالية.

والطقس املعت���دل الذي يتمتع 
ب���ه األردن والطبيعة احملافظة 

للمجتمع األردني.
كما تطرق الشيخ فيصل الى 
اخلدمات العالجية التي تقدمها 
املستشفيات واملراكز الصحية 
األردنية والت���ي باتت جتتذب 

املواطن الكويتي واخلليجي.
وذك���ر ان املنتج الس���ياحي 
األردني قطع شوطا من التطور 
الى احلد الذي يجعله قادرا على 
مضاهاة املنتجات املثيلة في الدول 

املتقدمة بهذا املجال.
وأكد في تصريحاته حرص 
السفارة على متابعة احتياجات 
القادمني للس���ياحة  الكويتيني 
ف���ي األردن واملارين باألراضي 

األردنية.

قالت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
السمكية انه تقرر صرف مبالغ احلليب مبا قيمته 80 
فلسا لكل ليتر من انتاج القسائم املخصصة لتربية 
االبقار للسنة املالية 2010 - 2011.ز واضافت الهيئة 
في بيان صحافي ان مبالغ احلليب تصرف للقسائم 
الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني لتربية 
االبق���ار وتتوافر فيها الش���روط الفنية والصحية 
حسب الالئحة املعمول بها من قبل الهيئة. وافادت 

بأن صرف جميع املبالغ يأتي في احلدود املعتمدة 
في ميزانية الهيئة لتلك السنة املالية مؤكدة اهمية 
استيفاء الشروط ومنها القيمة االيجارية السنوية 
للقسيمة وخصم اي مستحقات للهيئة او ألي جهة 
حكومي���ة مبوجب حكم قضائي على من منحت له 
القس���يمة.د واكدت اهمية تل���ك املبالغ في تطوير 
وتنمية االنتاج احليواني كونه من اساسيات األمن 

الغذائي.

الكويت � كونا: قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية ان جلنة التعاون الزراعي في مجلس 
دول التعاون اخلليجي س����تعقد اجتماعها ال� 21 في 

الكويت في 23 يونيو اجلاري.
واضافت الهيئة في بيان صحافي ان وزراء الزراعة 

ورؤساء الوفود اخلليجية سيبحثون خالل االجتماع 
عددا من بنود جدول االعمال واهمها توحيد الرسوم 
في الئحتي قانوني املبيدات ومحسنات التربة الزراعية 
وسيناقشون موضوع شهادة الصحة النباتية اخلليجية 

املوحدة والغاء رسوم احلجر الزراعي.

اعلنت جمعية التمريض الكويتية باالشتراك 
م���ع منتدى التمريض الكويتي عن اقامتها حلملة 
التبرع بالدم للعام الثاني حتت عنوان: »التمريض 
عطاء« يوم الس���بت املقبل من 4-8 مساء في مقر 

بنك الدم في اجلابرية.
وقال امني س���ر اجلمعية بندر نشمي العنزي 
ان هذه احلملة ته���دف الى دعم مخزون بنك الدم 
املركزي خدمة للمحتاج���ني من املرضى وتعميق 
روح العطاء خلدمة االنسانية استلهاما من تعاليم 
الدين االسالمي وتدعيم روح االسرة الواحدة التي 

جبل عليها املجتمع الكويتي.
واكد العنزي ان هذه احلمل���ة تأتي اميانا من 
اجلمعية بأهمية التبرع بالدم والعمل االنساني الذي 
يحمله هذا العمل، مشيرا الى ان هذه احلملة تأتي 
ايضا ضمن االهداف الرئيسية جلمعية التمريض 

في التأكيد على الدور االنساني لهذه املهنة.
وذكر ان حملة التبرع بالدم التي تنظمها اجلمعية 
باالشتراك مع منتدى التمريض الكويتي تأتي في 
اطار تعزيز مسؤولياتها كمؤسسة جتاه املجتمع 
احمللي ومتاشيا مع دورها االنساني في مد يد العون 
واملساعدة للمرضى احملتاجني وللمستشفيات التي 
حتتاج الى الكثير من وحدات الدم املنقول الضرورية 

لدعم العمليات اجلراحية مبختلف انواعها.
واشار الى ان حملة التبرع بالدم تعد من املبادرات 
االنسانية التي تقوم بها اجلمعية دعما للمجتمع 
احمللي ووسيلة إلبراز دور جمعية التمريض ودور 
افراد الهيئة التمريضية ومشاركتها في ابراز الوجه 

احلضاري واالنساني لبلدنا احلبيب.
ودعا العن���زي افراد الهيئة التمريضية وافراد 
املجتمع للمشاركة في هذه احلملة االنسانية مشيرا 
ال���ى ان التبرع بالدم يعد في مقدمة االولويات ملا 
ميثله الدم من حاجة ماسة تسهم في انقاذ ارواح 
الكثيرين، خاصة االطفال املصابني مبرض الثالسيميا 
الذين يحتاجون الى عمليات نقل دم متكررة، وكذلك 
من يتلقون الع���الج من امراض اخرى خطيرة او 

يخضعون لعمليات جراحية.
واشار الى ان انشطة حملة التبرع بالدم ستكون 
من الساعة الرابعة حتى الثامنة من مساء يوم السبت 
املقبل املوافق 19 يونيو اجلاري وتش���مل احلملة 
توزيع الكتيبات االرشادية والنشرات التعريفية 
التي حتتوي على معلومات قيمة بشأن عملية التبرع 
بالدم وتوفر اجابات عن العديد من التساؤالت مثل 
فوائد التبرع بالدم ومع���دل تكرار عملية التبرع 

واالشخاص املؤهلني لذلك.

أعلن مدير التسويق والعالقات العامة في املركز 
العلمي نواف الرديني ان املركز اعد برنامجا متميزا 

لالحتفال بيوم البيئة العاملي في 19 اجلاري.
وقال الرديني في تصريح صحافي ان املركز العلمي 
كعادته السنوية ينظم هذه البرامج ويقوم بإحياء 
املناس���بات واالحتفاالت البيئية العاملية، مبينا ان 
الهدف منها نشر الوعي واملعرفة لدى افراد املجتمع 

واحلفاظ على املنظومات البيئية.
وأوض���ح ان البرنامج يتضمن أنش���طة عدة مت 
إعدادها لهذه املناس���بة أهمها مشاركة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا واجلامعة األميركية 
في الكويت وجامعة الشرق األوسط األميركية في 
مسابقة تصميم »كيس اجلمعية الورقي« وسيتم بيع 

التصاميم الفائزة في محل الهدايا باملركز.
واضاف ان البرنامج يتضمن نشاطا خاصا لألطفال 
»حيث يدعوهم لتخيل كيف سيكون شكل العالم اذا 
مننا ملدة مئة عام ورسم هذا التخيل وتعليقه على 

احلائط املخصص له في البهو الرئيسي للمركز«.
وقال الرديني ان خبير األرصاد اجلوية عيسى 
رمضان س���يلقي محاضرة عن التغيرات املناخية 
واثر اإلنس���ان على البيئة وكيفية احملافظة عليها 

من الدمار.
وأضاف ان االحتفال يبدأ السبت في الفترة املسائية 
من الساعة اخلامسة حتى الثامنة مساء داعيا زوار 
املركز العلمي للحضور واالستمتاع بهذه األنشطة 

التي أعدها املختصون في املركز.

العبد الهادي وهذا على حس���ب 
توصيات خبير منظمة الصحة 
العاملية والت���ي جاءت بالتقرير 
الذي انفردت »األنباء« بنشره في 

وقت سابق.
وعلم���ت »األنباء« أن اللجنة 
اتفقت على ضرورة إدخال فحص 
ال� PCR حسب توصيات منظمة 
الصح���ة العاملي���ة وCDC مركز 

األمراض األميركي.
م���ن جانب آخر دع���ا تقرير 
قدمه أحد خبراء منظمة الصحة 
إلى تفعيل قيام  العاملية مؤخرا 
قس���م مكافحة األمراض املزمنة 
ب���وزارة الصحة مبس���ؤولياته 
ودوره حسب اختصاصات القسم 
االداري املنظم له، اجلدير بالذكر أن 
القسم يرأسه د.عدنان الغربللي، 
ويعتبر اجلهة املسؤولة بالوزارة 

و324 غير كويتي بحيث يصبح 
املعدل اليومي للمراجعني في هذه 

العيادات حوالي 139 يوميا.
وأضاف اجلسار في تصريح 
صحافي، ان أعداد املترددين على 
العيادات اخلارجية للمستشفى 
بلغت 268764 مراجعا موزعني 
الفترت���ني الصباحي���ة  عل���ى 
واملس���ائية، ونوه ال���ى أن عدد 
املراجعني في الفترات الصباحية 

املواطن الكويتي الراغب بالسياحة 
خالل اشهر الصيف ومن بينها 
اخلدمات السياحية املميزة التي 
تقدمها املرافق السياحية األردنية 

حنان عبدالمعبود
علم���ت »األنب���اء« أن وزير 
الساير استدعى  الصحة د.هالل 
في ساعة مبكرة من صباح أمس 
كال م���ن وكي���ل وزارة الصحة 
العامة  املساعد لشؤون الصحة 
إدارة  د.يوسف النصف، ومدير 
الصحة العامة د.راشد العويش، 
اللجنة  وناقشهما في توصيات 
املختصة مبوضوع إقرار الفحص � 
في حضور وكيل الوزارة د.إبراهيم 
العبد اله���ادي � والتي أمر وزير 
الصحة بتشكيلها منذ عدة أشهر 
برئاسة د.يوسف النصف وعضوية 
د.راشد العويش وعميد كلية الطب 
د.فؤاد العلي، ومجموعة من األطباء 
املتخصصني، ومدير وحدة مكافحة 
األوبئة د.مصعب الصالح، ومدير 
إدارة الشؤون القانونية محمود 

حنان عبدالمعبود
اكد مدير مستشفى الصباح 
د.طارق اجلسار ان التوسعة التي 
يشهدها املستش���فى في الوقت 
احلالي س���تخفف من الضغط 
واالزدح���ام، خاصة م���ع أعداد 
املراجعني املتزايدة. وفي احصاء 
ألعداد املراجعني أش���ار الى ان 
املراجعني في مستشفى الصباح 
أغلبهم من الكويتيني، مشيرا الى 
أن عدد املراجعني منذ بداية العام 
وحتى نهاية الشهر املاضي بلغ 
9233 من بينه���م 5439 كويتيا 
و3794 غير كويتي، ومبينا أن 
األقسام الطبية األكثر في نسبة 
املراجعني هي قسم االطفال حيث 
بلغ ع���دد املراجعني من االطفال 
للمستشفى خالل هذه الفترة 3113 
منه���م 1945 كويتيا و1168 غير 
كويتي، بينما بلغ عدد االطفال 
املترددين على عيادات االطفال 
التخصصية 12 ألفا و699 حالة 
منهم 8 آالف و375 كويتيا و4 االف 

أك���د س���فيرنا ل���دى األردن 
ارتياحه  الشيخ فيصل احلمود 
للتسهيالت املتوافرة للمواطنني 
القادمني للس���ياحة  الكويتيني 
ف���ي األردن واملارين باألراضي 
األردنية وهم ف���ي طريقهم الى 

دول مجاورة.
وقال في تصريحات صحافية 
خ���الل جول���ة ش���ملت املراكز 
الس���ياحية  احلدودية واملرافق 
األردنية ان املسؤولني األردنيني 
أكدوا حرصه���م على توفير كل 
سبل الراحة للمسافرين السيما 
الكويتيني الذين يظهرون اهتماما 
متزاي���دا بقض���اء الصيف في 

األردن.
وأشار الى عدد من األسباب 
تضع األردن ف���ي دائرة اهتمام 

تقرير دولي يدعو إلى تفعيل عمل قسم مكافحة األمراض المزمنة بالوزارة

توقع ازدياد أعداد المراجعين الفترة المقبلة بسبب التوسعة السريرية

د.يوسف النصف د.إبراهيم العبدالهادي

د.طارق اجلسار

يوسف اجلسميالشيخ فيصل احلمود

د.هالل الساير

العلي: استقبال طلبات المشاركة في مسابقة جائزة 
الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي من أول يوليو  لنهاية سبتمبر

أشاد بدعم النائب األول واهتمامه بالصحافيين الكويتيين وتقديم كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجائزة

� العمل املشارك يجب أن يكون 
باللغ����ة العربية واال تقل كلماته 

عن 1000 كلمة.
� يجب أن يكون العمل املشارك 

متعلقا باألمور احمللية فقط.
� ال يجوز ألي مشترك أن تربطه 
صلة قرابة بأي من أعضاء جلان 

املسابقة.
� ق����رار جلنة احل����كام نهائي 
وال يحق الح����د االعتراض على 

قرارها.
� يجب ان يكون العمل  املشارك 
في املس����ابقة غي����ر خاضع ألي 

مساءلة قانونية.
� عل����ى كل مش����ترك وض����ع 
نس����ختني من عمله في قرصني 
مدمجني )CD( إضافة إلى نسختني 

مطبوعتني من نص العمل.
واشار العلي إلى انه من ضمن 
التطويرات التي ادخلت الى الدورة 
الثالثة زيادة قيم����ة اجلوائز إذ 
خصص للمركز األول من كل قسم 
750 دينارا واملركز الثاني من كل 
قسم 500 دينار وخصص للمركز 

الثالث من كل قسم 300 دينار.

املسبقة ملا أظهرته تلك الرقابة 
من فوائد ع���دة على املال العام 
حتققت من خالل ممارسة ديوان 

احملاسبة لها.

في جمعية الصحافيني ومحرري 
»كونا« االش����تراك فيها وخلص 
شروط االش����تراك باملسابقة في 
التالي: � يج����ب اال يكون العمل 
املشارك منشورا في وسائل االعالم 

قبل 1 يناير 2009.
� ال يحق الي عمل املشاركة في 
هذه املسابقة إذا سبق له املشاركة 
في مسابقات أخرى داخل الكويت 

أو خارجها.

لتبن���ي فكرة قيامه مبمارس���ة 
الرقابة املس���بقة وذلك بإنشاء 
قطاع مختص يض���م اخلبراء 
الرقابة  املؤهلني للقيام بتل���ك 

في الكويت وخلق روح التنافس 
بني الصحافيني لالرتقاء بهم إلى 
مصاف ارقى مس����تويات اإلعالم 
العرب����ي والعاملي وش����دد على 
استقطاب الصحافيني الكويتيني 
واالهتمام بهم والعمل على صقل 
مهاراتهم ملا فيه مصلحة وطنهم 
ومواطنيهم. وعن شروط التسجيل 
في املس����ابقة اج����اب العلي بأنه 
يحق فقط للصحافيني املسجلني 

في العمل الذي يتميز به األشقاء 
ف���ي عمان، متمني���ا قيام جهاز 
املالية للدولة بسلطنة  الرقابة 
عمان الشقيقة بخطوات عملية 

أجلها.
ولفت إل����ى أن اللجنة العليا 
اطلعت املبارك خالل اللقاء على 
مراحل ال����دورة الثانية للجائزة 
التي مرت بها ومستوى النجاح 
الذي وصلت اليه حيث حث النائب 
األول اللجن����ة العليا على العمل 
عل����ى حتقيق اهداف اجلائزة في 
الدورات املقبلة والتي تكمن في 
التشجيع على التميز الصحافي 

وأشاد العدساني في حديثه 
بالنهضة التي تشهدها سلطنة 
عمان الش���قيقة ومدى االلتزام 
باجلودة في األداء واالنضباط 

عبدالهادي العجمي
أعلن أمني عام جائزة الشيخ 
مب����ارك احلمد الصب����اح للتميز 
العلي عن بدء  الصحافي أمي����ن 
استقبال طلبات املشاركة في الدورة 
الثالثة من املسابقة اعتبارا من أول 
يوليو حتى نهاية سبتمبر املقبل. 
وقال العلي خالل مؤمتر صحافي 
عقد في »كونا« ان هذه الدورة تأتي 
بعد النجاح الكبير الذي حققته 
الدورتان األولى والثانية بفضل 
الدعم ال����ذي يقدمه النائب األول 
لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واش����ار العلي إلى أن اللجنة 
العلي����ا تعمل عل����ى أن تضيف 
جديدا في كل دورة ولذلك تقدمت 
باقتراحات تطويرية وتنظيمية 
خالل لقائها مع النائب األول الذي 
رحب بها ووافق عليها وستدخل 
في ال����دورة الثالثة وأكد حرص 
الشيخ جابر املبارك الشديد على 
الكويتيني  االهتمام بالصحافيني 
وتقدمي كل ما من ش����أنه حتقيق 
التي انشئت من  اهداف اجلائزة 

أكد رئيس ديوان احملاسبة 
العدس���اني على  عبدالعزي���ز 
أهمية وجود الرقابة املس���بقة 
في جميع أجهزة الرقابة املالية 
كونها رقاب���ة وقائية مهمة في 
مجال التدقيق واحملاسبة، وهي 
متثل نوعا من أنواع الرقابة على 
املعامالت والتصرفات املالية التي 
تتم قبل اتخ���اذ القرار اخلاص 

باالرتباط.
جاء ذلك خ���الل اللقاء الذي 
جمع رئيس الدي���وان بأعضاء 
وفد جهاز الرقابة املالية للدولة 
بسلطنة عمان الشقيقة في ختام 
زيارتهم التي امتدت من 13 إلى 17 
يونيو 2010 لالطالع واالستفادة 
من جتربة الديوان في الفحص 
واملراجعة على االس���تثمارات 
واملش���اريع اإلمنائية وذلك في 
اطار التعاون املشترك بني دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

)سعود سالم(امين العلي متوسطا عضوي اللجنة محمد شمس الدين وخالد بورسلي 

عبدالعزيز العدساني متوسطا مسؤولي الديوان والوفد العماني

العدساني: الرقابة المسبقة ضرورة لمنع األضرار قبل حدوثها

الحمود يتابع التسهيالت المقدمة للكويتيين

»الزراعة«: صرف مبالغ الحليب 
للسنة المالية 2010 ـ 2011

الكويت تستضيف االجتماع 
الـ 21 لـ »الزراعي الخليجي«

الجسمي: كوادر الفنيين بـ »إيكويت« زار المعابر الحدودية والمرافق السياحية في األردن
مطلب عادل نسعى لتحقيقه

اتفاق تعاون بين نقابة
»الصناعة« ونظيرتها المصرية

في اطار التعاون وترسيخ العالقات الدولية بني نقابة العاملني 
بالهيئة العامة للصناعة والنقابة العامة لعمال التجارة والصناعة 
بجمهورية مصر العربية، وقع الطرفان بروتوكول تعاون مشترك 
من خالل زيارة الوفد املصري للكويت بدعوة من االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت لتعزيز العالقات الثنائية فيما بينهم ومن 
أجل تبادل اخلبرات النقابية والعمالية التي تهدف الى اس���تقرار 
الطبقة العاملة في األوساط احمللية والعربية، وقال رئيس مجلس 
ادارة نقاب���ة العاملني بالهيئة العام���ة للصناعة وليد املجني في 
هذا الش���أن ان هذا التعاون يهدف الى توحيد النظام النقابي في 
مختل���ف البلدان العربية لتتضامن األط���راف على رؤية محددة 
نعمل مبوجبها على توس���يع النطاق النقابي أمام منظمة العمل 
الدولية والعربية، مشيرا الى ان مثل هذه البروتوكوالت تعزز دور 
عمل النقابات وتغرس روح العالقات احلميمة على مستوى آسيا 
وأوروبا وأفريقيا من حيث مبدأ احلوار واملناقشة، مستدركا ان هذا 
العمل يقوم على تبادل اخلبرات العملية من خالل تزويد وتبادل 

كل األطراف بالنشرات واملجالت واملعلومات املتاحة لها.


