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د.فاتن قنديل د.وولف جانغ برجلر

د.مساعد مندني

د.مشعان العتيبي

د.مرمي الفضلي

.. وخالل لقائه مع عبداإلله معرفي د.محمد العفاسي مستقبال وليد الياقوت بحضور منصور املنصور

خالل لقاء تنويري مع الهيئات الطبية للحمالت

العازمي: البد من تطعيم الحجاج ضد 
السحايا واإلنفلونزا الموسمية قبل السفر

واحلمى الشوكية، مع التأكد من 
استكمال االطفال للتطعيمات 
التي قررتها الصحة الوقائية 
وقال���ت الفضلي في تصريح 
انه يج���ب توخي  صحاف���ي 
ام���راض اجلهاز  الوقاية من 
التنفسي، مؤكدة على ضرورة 
العناية بنظافة اليدين وجتنب 
مالمستهما لالغشية املبطنة 
للعني واالنف قبل غسلهما باملاء 
والصابون خصوصا بعد ملس 
امللوثة مثل مقابض  االسطح 
االبواب، وعدم تعريض اجلسم 
التكييف  املتع���رق الجه���زة 
مباش���رة، وجتنب استعمال 

ادوات املرضى.
واشارت الفضلي الى اهمية 
ان يقتني كل حاج حقيبة طبية 
صغيرة يحمل فيها نوعني من 
االدوي�������ة: ادوية عامة مثل: 
التعويضي���ة بالفم،  االمالح 
خاف���ض للحرارة ومس���كن 
لألل���م، مس�������كن للمغص، 
مضاد للسعال وطارد للب��لغم، 
كرميات لع��الج التس���لخات، 
مرهم للحروق اجللدية وكرمي 
ملطف لاللتهاب���ات وحروق 
الش���مس، مره���م الصابات 
العضالت، شاش وقطن طبي 

ومطهر للجروح.

اللق���اء متمنيا  واختت���م 
على الفرق الطبية باحلمالت 
التعاون م���ع فريق اخلدمات 
الطبية لتقدمي افضل اخلدمات 
الطبية للحجاج ولتسهيل تأدية 

املناسك لهذا املوسم.
نصح���ت  جهته���ا  م���ن 
اختصاصي االمراض الباطنية 
السارية  مبستشفى االمراض 
د.م���رمي الفضلي حجاج بيت 
اهلل احلرام بأخذ التطعيمات 
اخلاصة باحلج والتي توفرها 
وزارة الصح���ة في كل املراكز 
البالد،  الصحية املنتشرة في 
وتشمل التطعيم ضد االنفلونزا 
املوس���مية والتهاب السحايا 

حنان عبدالمعبود
اكد رئيس فريق اخلدمات 
الطبية ببعث���ة احلج للفرق 
الطبية د.محم���د العازمي ان 
بطاقات التطعيم قد مت توزيعها 
الوقائية،  على مراكز الصحة 
وطالب اطباء احلمالت بالتأكد 
من حجاج احلملة بالتطعيم ضد 
السحايا، وكذلك تناول تطعيم 
االنفلونزا املوسمية وذلك قبل 

السفر بعشرة أيام.
ج���اء ه���ذا خ���الل اللقاء 
التنويري ال���ذي نظمه فريق 
اخلدمات الطبية ببعثة احلج 
للهيئات الطبية التابعة حلمالت 
احل���ج لهذا املوس���م، واطباء 
وأفراد الهيئة التمريضية لفريق 
اخلدمات الطبية امس الساعة 
العاشرة والنصف صباحا في 

مركز الطب االسالمي.
وبني العازم���ي التعليمات 
الت���ي يج���ب اتب����اعها م��ع 
احلاالت املرضي���ة للح�مالت 
واالجراءات املتخ���ذة باململكة 
أث��ناء  الس�����عودية  العربية 
موس���م احلج، كم���ا اكد على 
ضرورة قيام الفريق بتجهيز 
العي���ادات وغ���رف املالحظة 
باحلمالت وتوفي���ر االجهزة 

الطبية الالزمة.

أشاد بدور الجمعيات الخيرية في دعم األسر المتعففة

العفاسي: تخصيص مواقع للبنوك في التعاونيات
يخلق روح التنافس لتقديم خدمات مصرفية متميزة

بشرى شعبان و»كونا«
ناقش وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
سبل حتريك االقتراح اخلاص بتخصيص مواقع للبنوك 

الكويتية في اجلمعيات التعاونية.
وقال العفاسي في تصريح صحافي أمس عقب اجتماعه 
مع مدير عام مجموعة الش���ؤون االدارية والهندسية في 
بنك بوبيان، وليد الياقوت ان هذا التوجه يهدف الى خلق 
الروح التنافسية بني البنوك لتقدمي خدمات متميزة لتطوير 

مستوى اخلدمة في القطاع املصرفي.
وأوضح ان االقتراح سيس���هم بشكل مباشر في دعم 
اجلمعيات التعاونية وبخاصة في بند املعونة االجتماعية 

عن طري���ق املصارف مؤكدا على أهمية دور املصارف في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ووعد العفاسي بدراسة املقترحات املقدمة وتقدمي تصور 
شامل لتعزيز دور اجلمعيات التعاونية وإبراز مساهمات 
القطاع اخلاص وتفعي���ل دوره في خدمة املجتمع ولدعم 
املجتمع الكويتي. من جهة أخرى أشاد الياقوت بدور وزارة 
الشؤون والوزير العفاسي في تسهيل اإلجراءات الهادفة 

الى تطوير مستوى اخلدمة في القطاع املصرفي.
من جهة أخرى، أشاد د.العفاس���ي بالدور االجتماعي 

واإلنساني الذي تقوم به اجلمعيات اخليرية واملبرات.
واعتبر د.العفاسي في تصريح صحافي عقب استقبال 

عبداإلله معرفي لرئيس مجلس إدارة مبرة املرحوم محمد 
رفيع حسني معرفي اخليرية ان مساهمة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات في حتس���ني احلياة املعيشية للعديد من األسر 
املتعففة واحلاالت اإلنسانية واملساهمة في جميع األعمال 
اخليري���ة املنضوية حتت لواء الدول���ة والتي تقوم على 
الشفافية وتثبت ان العمل اخليري الكويتي بخير دائما.

من جهته توجه رئيس مجل���س إدارة املبرة عبداإلله 
معرفي بالشكر لوزير الشؤون على مواقفه الداعمة ألنشطة 
اجلمعيات اخليرية ومساندته الدائمة ألعمالهم، مشيرا الى 
ان النقاش تطرق أيضا لبعض األمور املتعلقة بالتعاون 

القائم بني الوزارة واجلمعيات اخليرية واملبرات.

استعرض إنجازات جمعية التكافل عن الفترة الماضية

تنتج 50 مليون غالون يوميًا لدعم األمن المائي والحفاظ على المخزون اإلستراتيجي

مندني: نناشد »الداخلية« إعادة مساعدة موقوفي »اإلبعاد«

العتيبي: وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر قريبًا

الزكاة عادل الشراح إن احلاالت 
التي تس���اعدها جمعية التكافل 
كانت تابعة من قبل لبيت الزكاة 
ولكن كون اجلمعية تخصصت 
في هذا العمل فاننا في بيت الزكاة 
نشجعها وفق اجراءات وشروط 
معينة ببعض البنود واالتفاقيات 
الفتا الى انهم كانوا يساهمون مع 
اجلمعية من قبل مببلغ 200 ألف 
دينار والعام املاضي متت زيادة 
املبلغ ل� 300 ألف دينار كنوع من 
التشجيع للجمعية لتقدم خدمات 

أفضل وتتوسع في عملها.
وفي خت���ام االجتم���اع بني 
د.مندني ان جميع االرقام املعلنة 
بالكش���وف حس���ب املستندات 
الرسمية من وزارة العدل ومن 
اراد االطالع عليها او االستفسار، 
فعليه االتص���ال ب� 24834414 � 

.94064061 � 94064060

وحول ما يقال عن عدم كفاية 
املخزون االستراتيجي ليومني أو 
ثالثة أيام في حال نشوب حرب 
أو تعطل املقطرات قال: هذا الكالم 
غير منطق���ي، على افتراضات 
تقضي بتعطل جميع احملطات 
وتوقفها في وقت واحد، وهذا أمر 
مستبعد، وان حصل فسيكون 
كارثة، ل���ذا فكرت الوزارة في 
طرح مشروع الوحدات املتنقلة 
التي ستعمل بطريقة التناضح 
العكسي والتي سيتم تركيبها 
على البحر مباشرة أو على آبار 
املياه اجلوفية لتفادي أي أزمة 
متوقعة، لتك���ون الكويت هي 
أول دولة تق���وم بتطبيق هذا 

املشروع.

وزارة الداخلية ممثلة بالرائد فهد 
العدل مبمثلها  احلربي ووزارة 
أمين محارب وبيت الزكاة وممثلها 
عادل الشراح ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وبيت التمويل 

الكويتي.
وقال د.مندني ان هذا االجتماع 
هو استعراض ملا مت اجنازه خالل 
شهر كامل من االفراج عن السجناء 
وممن رفع عنهم الضبط واالحضار 
من رجال ونساء ليصادق أعضاء 
الصندوق املش���ترك على هذه 
االسماء واملبالغ املصروفة لهم، 
مش���يرا الى ان اجلمعية انتهت 
خالل هذا االجتماع من 3 كشوف 
لشهري يوليو واغسطس وشهر 
سبتمبر بعدد اجمالي 120 سجينا 
بتكلفة بلغت 78.040 ألف دينار 
ورفع الضبط واالحضار عن 95 
امرأة مببلغ 87.698 ألف دينار 

يأتي ضمن إطار استراتيجية 
ال���وزارة لتعزيز نظرية األمن 
املائ���ي، خصوصا في احلاالت 

الطارئة غير املتوقعة.
وأكد ان هذا املشروع سيحقق 
قفزة نوعية ف���ي مجال األمن 
املائي وسيحقق املعادلة الصعبة 
التي من خاللها ستتمكن الوزارة 

من جتاوز أي أزمة.
ان  العتيب���ي  وأض���اف 
املناق��صة  الوزارة تولي هذه 
اهتماما بالغا لضمان حتقيق 
معادلة األمن املائ��ي وتوفرها 
للمستهلكني بكميات كافية حتى 
في االوق���ات احلرجة )أوقات 
احلرب وما ش���ابه ذلك(، الفتا 
الى ان الوزارة تعمل حاليا على 

ومس���اعدة 199 أس���رة من أسر 
الس���جناء مببل���غ 26.270 الف 
دينار، هذا إلى جانب مس���اعدة 
33 حالة انسانية مب�بلغ 15.851 
التك���لفة  ألف دين���ار لتص���ل 
االجم���الية لفرحة رمضان هذا 

زيادة حج���م اخلزانات املائية 
ورفع قدرتها االستيعابية من 
2500 ملي���ون غال���ون الى 5 

العام ل� 208.207 االف دينار.
ووجه د.مندني الشكر للجهات 
املش���اركة معهم في هذا االجناز 
الكبير وخص بذلك بيت الزكاة 
الكويتي وكذلك  التمويل  وبيت 
اجلهات املشاركة في الصندوق 
والتي لها صلة مباشرة بأعمال 
اجلمعية وهم وزارة العدل ممثلة 
باإلدارة العام���ة للتنفيذ وعلى 
رأسها املستشار على الضبيبي 
وش���كر وزارة الشؤون الغطاء 
الرسمي للجمعيات اخليرية، كما 
اعاد  الذي  الداخلية  شكر وكيل 
التعاون مع جمعية التكافل، الفتا 
الى انه في نهاية  االجتماع وعد 
ممثل وزارة الداخلية الرائد فهد 
احلربي بأن ينقل الصورة املشرقة 
للعم���ل الذي تق���وم به جمعية 

التكافل ملسؤولي الوزارة.
م���ن جانبه ق���ال ممثل بيت 

آالف غالون بعد تنفيذ جميع 
املشاريع املائية التي تضمنتها 
اخلطة التنموية للدولة، معلنا 
انه جار حاليا ترسية مناقصة 
خزانات اضافية س���عتها 450 

مليونا.
وفي الوقت الذي طمأن فيه 
العتيبي باس���تقرار مستوى 
املخزون االس���تراتيجي قال: 
ان حد ال� 2000 مليون غالون 
مبنزل���ة خط أحم���ر ال ميكن 
جتاوزه بأي حال من االحوال 
وفي حال وصول الوزارة الى 
ه���ذا الرقم، ال قدر اهلل، عندها 
ستلجأ الى عملية تقنني توزيع 
املياه وتخفيضها حتى ال يتأثر 

املخزون.

ناشد رئيس جمعية التكافل 
د.مس���اعد مندني وكيل وزارة 
الرجيب  الفريق أحمد  الداخلية 
أن يعيد مساعدة املوقوفني في 
س���جن االبعاد بسبب الغرامات 
املتراكمة عليهم والعمل  املالية 
على تكملة اجراءات ابعادهم حتى 
تقوم اجلمعية بدفع ما عليهم من 
غرامات مالية ليعودوا لبالدهم 
ويلتقوا باهلهم وذويهم موضحا 
ان هذا العمل احدى أمنيات جمعية 
التكافل من وكيل وزارة الداخلية 
لتظهر صورة الكويت االنسانية 
التي عرفها العالم عنها من قبل 

وخدمة الضعفاء.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به مندني عقب اجتماع جلنة 
الصندوق املشترك بني اجلمعية 
وبي���ت الزكاة نهاية االس���بوع 
املاضي، والذي يضم في عضويته 

دارين العلي
ف���ي خطوة اس���تراتيجية 
تهدف الى تعزيز األمن امل����ائي 
تعت���زم وزارة الكهرباء واملاء 
ط���رح مناقص�����ة وح�����دات 
متنقل���ة لتحلية مي���اه البحر 
واملياه اجلوفي���ة لتفادي أي 
أزمة نقص مياه في شبكة املياه 
ألسباب طارئة من شأنها تؤثر 
سلبا على احتياطي املخزون 

االستراتيجي.
الوكيل املس���اعد  وأعل���ن 
للتخطيط والتدريب د.مشعان 
العتيبي ان انتاج هذه الوحدات 
س���يبلغ 50 ملي���ون غال���ون 
امبراط���وري يوميا، موضحا 
ان عملية طرح هذه املناقصة 

البسيس: 3 سنوات من المخاطبات بين النقابة 
ووزارة األشغال والديوان إلقرار الكادر دون جدوى

بشرى شعبان
أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بوزارة 
األشغال عامر البسيس بتفهم وزير األشغال العامة 
د.فاض����ل صفر ملطالب مجلس إدارة النقابة ووعده 
بحل جميع املش����اكل التي تواج����ه جميع املوظفني 
والعاملني بالوزارة وه����ذا ليس غريبا عليه لقربه 
من املوظفني واتصاله املس����تمر واجتماعه مبجلس 
النقابة وتعاونه املس����تمر املثم����ر البناء واملتفاعل 
مع مطالبات النقابة في ظل الدس����تور واملعاهدات 
الدولي����ة املوقع عليها من الكويت وبعد ان مت إقرار 
الكوادر لبعض الوظائف دون اآلخر، ما أثر بالسلب 
على هؤالء املوظفني، ما حدا بنا مقابلته وشرح تلك 
الهموم. وأكد البسيس في تصريح للصحافيني بعد 
لقائه الوزير صفر بحض����ور أمني صندوق النقابة 
محمد الصعفاك وعضوي مجلس النقابة ناصر امليع 
واحمد العازمي انه مت خ����الل االجتماع تقدمي عدد 
من املطالبات التي نلتمس من الوزير صفر التدخل 
لدى مجلس ديوان اخلدمة املدنية لس����رعة إقرارها 
ومنها إق����رار الكادر املالي ملوظف����ي الدعم اإلداري، 

حيث قامت النقابة مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
مبوجب الكتاب رقم 2007/293 بتاريخ 2007/2/20 
من اجل إقرار »كادر مالي« لهؤالء املوظفني وبعدما 
أخذ الديوان رأي ال����وزارة التي ردت عليه بتاريخ 
2007/3/25 باملوافقة وال مانع من إقرار »كادر مالي« 
لهؤالء املوظفني، وقامت النقابة بعمل »جداول« جلميع 
الوظائ����ف اإلدارية في 6 جداول وكان ذلك مبوجب 
كتاب النقابة املرسل الى ديوان اخلدمة املدنية رقم 
248 بتاري����خ 2007/5/1 إال انه وبعد مرور أكثر من 
3 سنوات من املخاطبات واملراسالت واالجتماعات 
املتبادلة بني النقابة واملس����ؤولني بالوزارة، وكذلك 
املسؤولون بالديوان فوجئت النقابة مبوجب كتاب 
ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 2010/5/3 املرسل الى 
الوزارة، متضمنا »ع����دم املوافقة« وعلى الرغم من 
ان مجلس اخلدمة املدنية قد وافق على إقرار الكادر 
املالي ملوظفي الدعم اإلداري »بوزارة الصحة« وهنا 
نتساءل: أين العدالة واملساواة؟ األمر الذي أثر سلبا 
على موظفي الوزارة وجعلهم يش����عرون باإلحباط 

لهذه التفرقة بني وزارات الدولة.

»الراشد« يستقبل البروفيسور وولف جانغ برجلر 
المتخصص في األنف واألذن والحنجرة

أعلن مستشفى الراشد الرائد 
االول لرعاية العائلة عن زيارة 
البروفيسور وولف جانغ برجلر 
وهو طبيب زائر أملاني اجلنسية 
متخصص ف����ي جراحة االنف 
واالذن واحلنجرة، ومتخصص 
في اجلراحات املتقدمة في االنف 
واالذن واحلنجرة وايضا مشاكل 
توقف التنفس اثناء النوم فهو 
عضو في اجلمعية االملانية لالنف 
واالذن والرأس والرقبة وعضو 
في االكادميية االميركية جلراحة 
االنف واالذن والرأس والرقبة 
وعضو في اجلمعية االسبانية 
لالنف واالذن واجلمعية االملانية 
جلراح����ة االورام واجلمعي����ة 
االملانية لقاع اجلمجمة وعضو 
مؤسس في جمعية االنف واالذن 

واحلنجرة باستونيا.
ويجري البروفيسور برجلر 
اجلراح����ات امليكروس����كوبية 
مبهارة عالية للحنجرة واالحبال 
الصوتي����ة باس����تخدام الليزر 
وجراح����ات االن����ف واجليوب 
االنفي����ة باملناظي����ر واملوجات 
الغدد  الصوتي����ة وجراح����ات 
اللمفاوية  اللعابي����ة والغ����دد 
الرأس والرقبة وكذلك  واورام 
الوس����طى  في جراحات االذن 
وعظيمات االذن الوسطى وتغيير 

عظمة الركاب واستئصال النتوء 
احللمي وجراحات توقف التنفس 
االنسدادي اثناء النوم بالليزر 
واملوجات الصوتية وعمليات 
التجميل لالنف واالذن واجلفون 
وكذلك عالج حساس����ية االنف 
الس����مع والدوار وطنني  وفقد 

االذن.
ودائما تكون زيارات برجلر 
مكللة بالنجاح وخاصة في آخر 
زي����ارة لقد أجرى عدة عمليات 
الس����تبدال عظمة ال����ركاب في 
االذن ومنها عملية كانت غاية 
في الدقة، الن عصب الوجه كان 
قريبا جدا من عظمة الركاب ولقد 
استبدل العظمة من دون أن ميس 
العصب واستعاد املريض سمعة 
في احلال وفي الزيارة السابقة 
أجرى عملية ملقيم سوري يبلغ 
من العمر 52 سنة كان يعاني من 
ورم حميد في اجلهة اليسرى من 
الوجه والرقبة وبعد الفحوصات 
واالش����عة املقطعي����ة تبني أن 
احلنجرة مضغوطة ومدفوعة 
اليمنى وميال  بالورم للناحية 
منطقة خلف البلعوم ومنطقة 
حتت الفك األيسر ويصل أيضا 

ملنطقة اخلد.
لقد استطاع د.برجلر تشريحه 
واستئصاله كتلة واحدة من دون 

أن يصيب أي عضو أو عصب 
الن ه����ذه املنطقة حتتوي على 
االعص����اب املغذي����ة للحنجرة 
والبلع����وم واللس����ان والرقبة 
وأيضا الفرع الس����فلي لعصب 
السفلية  الوجه املغذي للشفة 
ولقد ترك املريض املستشفى بعد 
ثالثة أيام من دون اي مضاعفات 
سعيد بعودة مظهره العام بعد 

العملية. 
الزيارات  ف����ي  ولقد أجرى 
السابقة عملية استئصال تسوس 
من االذن الوسطى ملريض وهي 
عملي����ة تتطلب مه����ارة فائقة 
وخبرة كبيرة نظرا الن التسوس 
كان كبيرا لدرجة وصوله للمخ 
واالذن الداخلية ومتت العملية 
بنج����اح مع االحتف����اظ باالذن 
وتعديل عظيم����ات االذن مرة 
اخرى وحتسن السمع للمريض 
وكذلك أجرى عملية استئصال 
ورم من الغدة اللعابية النكفية 
الوجه  مع االحتف����اظ بعصب 
سليما من دون أي مضاعفات. 
علم����ا أن الزيارة س����تكون 
حتت اشراف استشاري ورئيس 
قسم االنف واالذن واحلنجرة 
مبستشفى الراشد د.فاتن قنديل 
وذلك في الفترة من 30 اجلاري 

وحتى 4 نوفمبر.

مؤتمر الكويت الدولي
لألمراض الجلدية 19 الجاري

حنان عبدالمعبود
أعلنت املنسق العام ملؤمتر الكويت الدولي الثاني 
لالمراض اجللدية عند االطف����ال د.عذاري الدوخي 
ان املؤمت����ر الذي يفتتح في 19 اجل����اري في فندق 
النخيل مبنطقة سلوى حتت رعاية د.هالل الساير 
وزير الصحة يعد من املؤمترات املهمة املتخصصة 
بتشخيص وعالج امراض اجللد عند االطفال وحديثي 

الوالدة.
وقالت د.الدوخي في مؤمتر صحافي عقد في وزارة 
الصحة ان املؤمتر ينظمه مجلس أقس����ام االمراض 
اجللدية والتناس����لية والذي يشمل برنامجا علميا 
يتألف من ندوات ومحاضرات وحلقات بحث متنوعة 
تبرز احدث ما توصل اليه العلم وآخر االكتشافات 

العلمية لتش����خيص وعالج االمراض املستعصية 
مثل االكزميا البنيوية والبهاق والصدفية واالمراض 
النادرة، ومنها االمراض الوراثية والوحمات الصيغية 
والدموية واالمراض املناعية الفقاعية، كذلك سيتم 
التطرق بش����كل خاص للعالج باجلينات والعالج 

البيولوجي والعالج باخلاليا اجلذعية.
ولفتت الى حرص »الصحة« على االهتمام بدعم 
التدريب والتعليم الطبي املستمر ايقانا منها بتطوير 
االداء للعاملني واكتس����ابهم للخب����رات واملعلومات 
املتجددة من خالل عقد مثل هذه املؤمترات والندوات، 
مشيرة الى انها أصبحت ركيزة اساسية للنهوض 
باخلدمات الصحية والطبية ووسيلة تطوير مهمة 

وفعالة جلميع املرافق الصحية.

الفضلي: حقيبة طبية صغيرة لمعالجة العوارض الشائعة
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