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يعتبر اجللوكوز املصدر الرئيسي للطاقة في اإلنسان ويعتبر 

السبب األهم لزيادة اجللوكوز بالدم هو:

مرض السكري

مرض فقر الدم

مرض اجللوكوما

فريحة األحمد تطالب بتشريعات تجّرم من يعّق والديه
حث����ت رئيس����ة اجلمعي����ة 
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة 
الرياضي الشيخة  الفتاة  نادي 
فريحة األحمد املجتمع على الوفاء 
للوالدين من اجل اسرة سعيدة، 
وقالت في لقاء مع الصحافة إن 
ما دعاها له����ذا التصريح تزايد 
حاالت العق����وق والنكران، ملن 
ضحى وأفنى حياته في سبيل 
وسعادة ومستقبل األبناء، وما 
تناقلته وسائل االعالم من جرائم 
وحوادث في حق الوالدين، ومما 

استوقفنا ولد عاق يسرق جهاز 
التكييف لوالدته العجوز ويبيعه 
في السوق السترضاء زوجته 
وترفيهها على حساب من حملته 
تسعة اش����هر وهنا على وهن 
وتعبت وس����هرت على راحته 
وسالمته من االمراض واآلالم، 
وأمثاله كثر، يضربون والديهم 
ويس����بونهم ويطردونهم طلبا 
لرض����ا زوجاتهم، واثباتا حلب 
الزوجة والتفاني ألجلها، مذكرة 
الش����يخة فريحة األحمد أولئك 

العاقني ب����أن اجلزاء من جنس 
العمل ف����ي أوالدهم وكما تدين 
تدان وف����ي الوقت الذي طالبت 
فيه بسن تش����ريعات وقوانني 
صارمة، في حق من يضرب أو 
يطرد او يهني والديه من بيته، بأن 
تتخذ احلكومة إجراءات كسحب 
املنزل منه، وحرمانه من مزايا 
وحقوق في الدولة، ووضع تقرير 
سيئ في ملف عمله أو دراسته 
وتعليمه، كرادع ملن تس����ول له 
نفسه الوضيعة تعريض الوالدين 

او احدهم����ا للضرب، أو التبرؤ 
منهما وتركهما في دار العجزة، في 
املقابل تشجيع الشباب واالبناء 
على بر الوالدين ورعايتهما بأن 
مينح البار تش����جيعا لتقاريره 

احلسنة مزايا من الدولة.
وطالبت االحمد مؤسس����ات 
الدولة املعنية باألسرة والتربية 
والقطاع اخلاص بعمل حمالت 
توعوي����ة ومؤمت����رات به����ذا 
اخلص����وص وتك����رمي األبن����اء 

الشيخة فريحة األحمدالبررة.

الساير: »الصحة« توقع اتفاقية مع جامعة تورونتو 
لتطوير خدمات عالج السرطان 

أعلنت وزارة الصحة انها ستوقع اتفاقية مع جامعة 
تورونتو الكندية لتطوير خدمات عالج مرضى السرطان 
في مركز حسني مكي جمعة واملراكز التابعة له األربعاء 
املقبل بحضور وزير الصحة د.هالل الس���اير وممثلي 
اجلامعة والس���فارة الكندية ل���دى الكويت وعدد من 

قيادات الوزارة.
وقال الوزير الساير امس األول ان االتفاقية تهدف 
الى تطوير خدمات عالج أمراض الس���رطان في البالد 
مبختلف تخصصاته ووضع خطة إستراتيجية لرعاية 
املرضى وحتسني اخلدمة املقدمة لهم وفق املستوى ذاته 
املعمول به في مستشفيات الشبكة الصحية اجلامعية 

في تورنتو.

وأضاف ان االتفاقية ستساعد الكويت على تقدمي 
خدمة أفضل ورعاية ممي����زة للمرضى عالوة على 
تعزيز وتنمية االس����تثمارات في مجاالت الصحة 
وتبادل اخلبراء وتعليم األطب����اء الكويتيني وذلك 
ضمن تطلع الوزارة لتوثيق التعاون املش����ترك في 
مجال الصح����ة والعلوم الطبية الت����ي تعتبر ذات 

أهمية للطرفني.
وأوضح ان التعاون سيشمل ايضا املجال العالجي 
والتشخيصي والتعليمي والتدريبي، اضافة الى التعاون 
في مجال التواصل اإللكتروني وإيفاد أطباء من الكويت 
للتدريب والزمالة في املستشفيات التخصصية لتأهيلهم 

واالستفادة من اخلبرات الكندية.

باركت جلنة مهندس����ي النفط 
في جمعية املهندسني إلى الرئيس 
التنفيذي اجلديد ملؤسسة البترول 
القيادة  الزنكي ثق����ة  م.ف����اروق 
السياسية والنفطية وتوليه منصب 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة، معربة 
عن أملها ف����ي أن ينجز الرئيس 
اجلديد للمؤسسة ما ينتظره منه 
زم����الؤه املهندس����ون وأن يحقق 
مطالبهم في إقرار كادرهم وبدالتهم 

وتطبيق القرارات ذات العالقة. 
وقال رئي����س اللجنة وعضو 
إدارة اجلمعية م.محمد  مجل����س 
فض����ي الرش����يدي:ونحن نبارك 
للزميل ف����اروق الزنكي نيله ثقة 
القيادة السياس����ية والنفطية في 
البالد وتزكيته لهذا املنصب، فإننا 
نريد أن تكون مطالب زمالئه في 
مقدمة أولوي����ات الرئيس اجلديد 
وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة وهم 
من أبناء القطاع النفطي ويعرفون 
جيدا أنه يعاني اآلن من عزوف من 
املهندسني والفنيني بعد أن أصبحت 
القطاعات األخرى جاذبة أكثر من 

القطاع النفطي.
وأوضح الرشيدي أن املهندسني 
العاملني في القطاع النفطي يصرون 
على ايج����اد ح����ل وانصافهم اما 
القرار 27 لس����نة 2006  بتطبيق 
والقرار 2010/8، او باستحداث بدل 

مرتبا أقل من أي مهندس في القطاع 
احلكومي أو في القطاع النفط����ي 
اخلاص، ويجب أن ميي����ز مهندسو 
القطاع النفطي وحتقق له����م نسبة 
33% زي����ادة على الراتب على أقل 
إلى نسبة  تقدير وذلك للوصول 
الزي����ادة ف����ي وقت العم����ل الذي 
يقومون به على أقل تقدير، مشيرا 
إلى أن مهندسا مبتدئا في القطاع 
احلكوم����ي يتقاضى نح����و 1342 
دينارا، فيما يتقاض�����ى مهندس 
ف����ي القطاع اخل����اص بالقط����اع 
النف���طي 1464 دينارا، واملهندس 
الكويتي الذي يعمل في القط����اع 
النفط����ي احلكومي يتقاضى 1108 

دنانير فقط. 
وف����ي خت����ام تصريح����ه قال 
الرش����يدي: كلنا ثقة بأن الرئيس 
التنفيذي اجلديد سيولي هذا األمر 
جل اهتمامه وينهي معاناة زمالئه 
املهندس����ني، الذين لم يلجأوا إلى 
القضاء حتى اآلن كما جلأ غيره�����م 
إليه في القطاعات األخرى فأنصفهم 
بتطبيق القرار 27 لس����نة 2006، 
مضيفا أن هذه الزي����ادات هدفها 
تنموي جتعل من أه���م قطاع في 
الكويت جاذبا للكفاءات الوطني����ة 
التي باتت تتسرب بشكل ملحوظ 

منه.

للمهندسني بالقطاع النفطي ميكن 
من خالله معاجلة الفروقات الواردة 
بالكوادر من خالل هذا البدل كما 
جاء في مقترح مؤسسة البترول 
في اجتماعه����م مع ديوان اخلدمة 
املدنية بتاريخ 5-3-2007، مشيرا 
إلى إمكانية إدخال هذه التعديالت 
من خالل الدراسة التي جترى حاليا 
في املؤسسة على سلم الرواتب في 
القطاع واملخطط االنتهاء منها في 
ش����هر اكتوبر وان الوقت مناسب 

إلدخال هذه التعديالت.
واضاف أن القرار 7 لسنة 2001 
الرغبة في تش����جيع  ينص على 
املهندس����ني ومتييزهم في العمل 
احلكوم����ي، وهذا املب����دأ يجب أن 

ينفذ على املهندس����ني في القطاع 
النفطي كما نفذ على املهندس����ني 
في القطاع����ات األخرى، مؤكدا أن 
اتخ����اذ مثل هذا القرار وانصاف 
املهندسني في القطاع النفطي يساهم 
القطاع وحتقيق  في دفع مسيرة 
التنمية البش����رية التي حتتاجها 
البالد في خضم العمل الشامل الذي 
تش����هده الدولة من خالل السعي 
إل����ى تنفيذ خط����ط التنمية التي 
اعتمدتها الس����لطتان التشريعية 

والتنفيذية. 
وقال الرشي����دي انه من غير 
املقب����ول أن يتقاض�����ى مهندس 
يعمل 8 ساعات يوميا في القطاع 
النفطي بزيادة قدرها 33% عن غيره 

الرشيدي: كلنا أمل أن يساهم رئيس المؤسسة الجديد في رفع معاناة المهندسين

مهندسو القطاع النفطي يطالبون الزنكي
بإنصافهم وإقرار كادرهم وبدالتهم

م.فاروق الزنكيمحمد الرشيدي

نادي ضباط الجيش 
يحتفل بالعيد

مبناسبة عيد الفطر السعيد 
يقيم نادي ضب����اط اجليش 
التابع ملديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة حفال ترفيهيا 
ألعضاء النادي وأبناء الشهداء 
وأسرهم، وذلك في مساء يوم 
السبت املوافق 11 سبتمبر 2010. 
وسيش����مل احلفل العديد من 
البرامج واالنشطة الترفيهية 
واالجتماعي����ة واملس����ابقات 
العلمية والثقافية إضافة الى 

االغاني الوطنية والشعبية.
وحترص إدارة النادي على 
اختيار البرامج واألنشطة في 
مثل هذه املناس����بات لتفعيل 
اجلانب االجتماعي والثقافي 
والرياضي والترفيهي وإضفاء 
الف����رح والبهجة والس����رور 

ألعضائه ورواده.

حنان عبدالمعبود
صرح مدير العالق����ات العامة واإلعالم في 
وزارة الصحة فيصل الدوس����ري بأن مواعيد 
العمل في بنك الدم بأيام عطلة العيد السعيد 
ستكون كالتالي: أول يوم من العيد عطلة رسمية 
للبنك على أن يعاود البنك العمل ثاني أيام العيد 

ويكون العمل به من الس����اعة الثامنة صباحا 
حتى الواحدة ظهرا، وسيستمر البنك في دوام 
رمضان حتى آخر يوم من الشهر الكرمي وعلى 
فترتني، الفترة األولى من الساعة 8 صباحا حتى 
الواحدة ظهرا والفترة الثانية من الساعة 8 مساء 

حتى 1 صباحا )بعد منتصف الليل(.

الدوسري: عطلة بنك الدم أول أيام العيد
المهري: نمد أيدينا 

إلى اإلخوة السلفيين 
لمصلحة بلدنا

مبناسبة حلول عيد الفطر 
املبارك اصدر وكيل املرجعيات 
الكويت سماحة  الشيعية في 
الس���يد محم���د باقر  العالمة 
املوس���وي امله���ري بيانا هذا 

نصه:
نب���ارك ونهن���ئ لصاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحم���د وس���مو ول���ي عهده 
وسمو رئيس الوزراء حفظهم 
اهلل تعالى وللشعب الكويتي 
حلول عيد الفطر املبارك اعاده 
اهلل علينا وعلى الكويت باخلير 
والبركة والصح���ة والعافية 
واالمن واالمان واالس���تقرار 
وبهذه املناسبة العزيزة احببت 

ان اذكر بعض النقاط املهمة:
االولى: االعتصام بحبل اهلل 
وحفظ روح االخوة االسالمية 
والوحدة الوطنية واال نتفرق 
وان نتحد في س���بيل الدفاع 
عن الكويت وقضاياها العادلة 

الداخلية منها واخلارجية.
ثانيا: نطالب جميع اعضاء 
مجلس االم���ة بترك اخلالفات 
التأزمي والعمل  واالبتعاد عن 
جنبا ال���ى جنب مع احلكومة 
النواب  املوقرة، كم���ا نطالب 
التأزمييني خاص���ة باالبتعاد 
عن التأزمي وعدم عرقلة عملية 
التنمية واالقتصاد واالجنازات 

واالستثمارات.
ثالثا: احملافظة على حالة 
الهدوء واالستقرار وعدم اثارة 
القضاي���ا الطائفية واملذهبية 
وعدم االنسياق واالجنرار وراء 
الف���ن الطائفية والرجوع الى 

احملاكم وقضائنا النزيه.
رابع���ا: كما اعلنا س���ابقا 
ايدينا بحرارة  أننا مند  نعلن 
املواطنني واالخوة  الى جميع 
السلفيني الن في ذلك مصلحة 
لبلدن���ا الكويت وال منانع من 
ان جنلس على طاولة واحدة 
مع جمي���ع اخواننا املواطنني 
مبختلف توجهاتهم وعقائدهم 
وتبايناتهم الفكرية الجل احلوار 
والوحدة واالنسجام والعمل 

جميعا في سبيل الوطن.
خامسا: اغتنام هذه الفرصة 
الذهبية وهي حكومة س���مو 
رئيس الوزراء االصالحي الشيخ 
ناصر احملم���د احملترم الجل 
حل قضايا ومشاكل املواطنني 
والتعاون معه في سبيل التنمية 
واالجناز فقد ورد في احلديث 
الشريف »اغتنموا الفرص فانها 
متر مر السحاب« فان حكومتنا 
احلالية من اجود واحسن واروع 

حكومات املنطقة.
وختام���ا نطال���ب اجلميع 
باحلفاظ على الوجه احلضاري 
الناص���ع للكوي���ت وعدم وأد 
احلريات والدميوقراطية فإن 
ميزة الكويت وجود االعالم احلر 
والكلمة الصادقة وحرية التعبير 
فمن يطالب بتقييد احلريات فان 
ذلك تشويه للسمعة والصورة 
احلضاري���ة والدميوقراطية 
للكويت وعلى احلكومة املوقرة 
عدم الرضوخ جلماعات الضغط 
الذين ال يستطيعون ان يبصروا 
نور احلرية والدميوقراطية، 
ويعيشون في الظالم احلالك.


