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 محمد راتب
انتخابات جمعية    أســـفرت 
الروضـــة وحولـــي التعاونية 
التكميلية التي جرت أول من امس 
عن خروج األعضاء الـ ٣ املنتهية 
عضويتهم وهم: مشعل العمران 
ومحمد السداني وشايع الشايع، 

ودخول ٣ أعضاء جدد.
ان االنتخابات كانت    يذكـــر 
تضم قائمتني تنافستا على الفوز 
باالنتخابات وهي قائمة اجلمعية 
التي تضم كال من جاسم احلسن 
وخالد النجـــم وعلي الكندري، 
وقائمة الروضة التي تضم كال 

من علي احلداد ومحمد املنت ويوسف الوهيب.
  وأسفرت النتائج عن فوز قائمة اجلمعية التي 
تضم كال من جاسم احلسن الذي حصل على أعلى 
عدد من األصوات ١١٣١ صوتا ويأتي في املركز الثاني 
علي الكندري الذي حصل على ١٠٨٥ صوتا واملركز 

الثالث خالد النجم، وحصل على ١٠٦٥ صوتا.
  وفـــي تصريح لرئيس مجلـــس إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي األنبعي عقب صدور 
النتائج، قال: ان فوز قائمة اجلمعية بكامل أعضائها 

هو أبلغ رد على تلك االفتراءات 
واألباطيل التي انتشرت من قبل 
بعض ضعاف النفوس وملصالح 
شـــخصية ضيقة خـــالل فترة 
املكر السيئ  االنتخابات، ولكن 
ال يحيق إال بأهله، وانه ال ترمى 
باحلجر إال الشجرة املثمرة، وكان 
أملنا فـــي اهللا كبيرا بأن يظهر 
احلق ويفسد األباطيل التي مت 
نشرها عن اجلمعية، وقد شارك 
أهالـــي الروضة في االنتخابات 
بإقبـــال كبير وصوتوا، وكانت 
التي  القائمة  النتيجة ان فازت 
كانت تقود جمعية الروضة في 
السنوات املاضية بتميز، فالشكر هللا أوال وأخيرا 
ثم الشكر العميق للمساهمني على جتديد ثقتهم 
مبجلس اإلدارة، وثقة املســـاهمني حتمل مجلس 
اإلدارة عبئا كبيرا من املسؤولية التي نسأل اهللا 
عز وجل ان يعيننا على حتملها وأدائها على أكمل 

وجه.
  وأشار األنبعي الى ان عملية توزيع األرباح قد 
بدأت فعال امس األربعاء وهي باحلد األقصى الذي 

تسمح به وزارة الشؤون وقدره ١٠٪. 

 د.وليد الوهيب

  علي األنبعي

 أسامة دياب
الوهيب، أمني    أشاد د.وليد 
عام برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
بقرار مجلـــس الوزراء األخير 
باملوافقة على مشروع قانون 
التأمني ضد البطالة مما يساهم 
بشكل فاعل في حماية العمالة 
الوطنية فـــي القطاع اخلاص 
من أي ظـــروف طارئة قد تقع 
على املؤسســـات أو من خالل 
تأثيرات دولية تؤثر بصورة 
غير مباشـــرة، مما يؤدي الى 
أزمات مالية أو اقتصادية، اضافة 
الى ان هذا القانون يعمل على 
الوطنية من  العمالـــة  حماية 
الفصل التعسفي الذي قد يقع 
على البعض نتيجة ممارسات 

خاطئة.
  وأضـــاف: ان برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 

ويحـــدد القـــرار اختصاصات 
اللجنة ونظام عملها.

  وفي ختام تصريحه الصحافي 
الوهيـــب مجلس األمة  طالب 
املوافقة على  باالستعجال في 
هذا القانون وإقراره بشكل نهائي 
ليتســـنى جلميع اجلهات ذات 
العالقة تطبيقه على املواطنني 
واملؤسسات املختلفة، وحتقيق 
الوطنية املشـــتركة،  األهداف 
مؤكدا ان للمجلس العديد من 
املواقف الداعمة للعمالة الوطنية 

وبرنامج إعادة الهيكلة.
  على صعيـــد آخر، أشـــار 
د.الوهيب الى ان برنامج إعادة 
الهيكلة قام برفع كتاب ملجلس 
الـــوزراء للتجديـــد بالصرف 
للمسرحني فترة أخرى، وحيث 
متت مخاطبة اجلهات املختصة 
مبوجب مذكرة شرحت أسباب 

ودواعي التجديد. 

التنفيذي للدولة واملؤسســـة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ســـتتولى تطبيق أحكام هذا 
القانون، وتشـــكل جلنة بقرار 
من مجلس الوزراء تضم ممثلني 
عن املؤسسة والبرنامج تتولى 
التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون 

 انتخابات جمعية الروضة أسفرت عن فوز قائمة الجمعية

 الوهيب: قانون التأمين ضد البطالة
   يخدم العمالة الوطنية في القطاع الخاص

 األنبعي: فوز قائمتنا يعتبر أبلغ رد على االفتراءات 
الباطلة التي تم تداولها خالل فترة االنتخابات

 «الصحة»: تخريج دفعة تضم أطباء وفنيي طوارئ 
  وإطفائيين وعسكريين في دورة اإلشعاع النووي

 أعلنـــت وزارة الصحة امس عن تخريج  
اول دفعة ضمت أطبـــاء وفنيني وإطفائيني 
وعسكريني من وزارة الدفاع واحلرس الوطني 
في دورة اإلشعاع النووي األولى التي تنظمها 
الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة األميركية. 
وقال وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي في تصريح لـ «كونا» 
عقب اجتماع وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي مع رئيـــس وفد وزارة الطاقة 
األميركية ان نحو ٥٠ طبيبا وطبيبة استفادوا 
من هذه الدورة اضافة الى ٢٠٠ مشـــارك من 
العاملني في موقع احلدث من فنيي طوارئ 
طبية ورجال إطفاء ومشـــاركني من وزارة 

الدفاع واحلرس الوطني.
  وذكر د.السهالوي ان الدورة التي استمرت 
٤ أيام ساهمت في اطالع املشاركني من األطباء 
على كيفية التعامل مع الشـــخص املصاب 
وعالجه واألدوية املســـتخدمة، اضافة الى 
استفادة الفنيني والعاملني في موقع احلدث 
من الدروس النظرية والعملية عن الفيزياء 
النووية واألجهزة املستخدمة للكشف والوقاية 

وطرق التطهر من اإلشعاع النووي.
  من جانبه، أشاد مدير البرنامج التدريبي 
من وزارة الطاقة األميركية ستيفن بومتان في 
تصريح مماثل لـ «كونا» مبستوى املشاركني 
في الـــدورة، الفتا الى ان هـــذه الدورة تعد 

األولى من نوعها على مستوى اخلليج العربي 
والتي تهدف الى وضع بروتوكوالت للعالج 

واالستجابة السريعة للحدث النووي.
  وأكد بومتان انه ســـيكون هناك تعاون 
مستقبال إلجراء مثل هذه الدورات التي متكن 
املشاركني من معرفة كيفية التعامل مع حاالت 
وإصابات التلوث اإلشعاعي النووي، معربا 
عن خالص شـــكره للقائمني على إعداد هذه 
الدورة. وحصل املشـــاركون في الدورة من 
األطباء على ١٨ نقطة من نقاط معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية فضال عن شـــهادات 
علميـــة معتمدة من وزارة الطاقة األميركية 

 د.خالد السهالويووزارة الصحة. 

 مستشفى الراشد احتفل بأسبوع التوعية بمرض السكر

 حسين: التوعية بمرض السكر تقي من مضاعفاته
 حنان عبدالمعبود

  أكــــد املدير الطبي ملستشــــفى 
الراشد د.حســــن أنور حسني، ان 
مرض الســــكر أصبح حالة ميكن 
التعامــــل معها واالعتيــــاد عليها 
ومصادقتهــــا لتالفي املضاعفات، 
وقال خــــالل االحتفال بأســــبوع 
الســــكر، والذي  التوعية مبرض 
واكبته املستشفى بأسبوع توعية 
بخدمة مجانية مبستشفى الراشد، 
ملناقشة كل ما يختص باملرض من 
أعراض وتشخيص ومضاعفات، 
وكيفية املتابعة، والغذاء والعالج 
لتجنــــب اآلثار الســــلبية، مؤكدا 
الراشد ألكثر  حرص مستشــــفى 
مــــن ٤٠ عام علــــى مواكبة جميع 
املناسبات االجتماعية والصحية، 
وأضــــاف «ان املرض أصبح حالة 
ميكــــن التعامل معها، ولهذا يجب 
توعية املصابني باملرض، وكذلك 
احمليطني به من األهل واألصدقاء، 
خاصة فيما يتعلق باجلانب الغذائي 
والرياضي لتوفير الظروف املناسبة 

للمريض كل حسب حالته».
  من جانبه، أوضح استشاري 
الباطنية العامة مبستشفى الراشد 
وأستاذ الباطنية بطب املنصورة 
د.عــــالء اجلمــــل أن املرض ميكن 
تشــــخيصه بوجود أعراض مثل 
كثرة التبول والعطش وانخفاض 
الوزن واإلجهاد وااللتهابات املتكررة 

السكر.  خطوتني حسب مستوى 
كما ميكن اآلن االعتماد على السكر 
التذكاري.  وعن املتابعة الدورية 
للسكر بني أن املطلوب هو ثالثة 
أنواع من املتابعة: حتليل ســــكر 
من األصبع بصفة مستمرة على 
األقل مرتني إلى أربع مرات أسبوعيا 
في حالة السكر املنضبط أما في 
حاالت عدم استقراره فتتم متابعة 
التحاليل يوميا ويفضل تسجيل 
التحاليــــل وتاريخها في  نتيجة 
جدول لتقدميــــه للطبيب املعالج 
كما ينصح بزيارة الطبيب كل شهر 

وتقييم احلالة بتحليل معملي.
  ـ النــــوع الثاني مــــن املتابعة 
بصفة دورية كل ثالثة أشهر: وعمل 
سكر تذكاري وزالل ميكروسكوبي 
وكولسترول ودهون وحتليل للكلى 

وبول.
املتابعة:  مــــن  الثالث  النوع    ـ 
فحص أسنان وعني على االقل كل 
عام بشــــرط عدم وجود شكوى 

معينة.
  واختتم مؤكدا أن االكتشــــاف 
املبكر يؤخر أو مينع مشاكل السكر 
لذلك ينصح ملن فوق اخلامســــة 
واألربعني بالذات مع وجود سمنة 
بفحص دوري للسكر أما ما دون 
تلك السن فالفحص ضروري في 
حالة وجود مشــــاكل أخرى مثل 

الضغط والكولسترول. 

باجللد مع عمل حتليل للســــكر، 
مشيرا إلى أن هناك حاالت كثيرة 
يتم تشخيص السكر باملصادفة. 
وقال «تبعــــا لتعليمات اجلمعية 
األميركية للسكر ومنظمة الصحة 
العاملية يتم تشخيص السكر عند 
وجود أعراض مع توافر نســــبة 
حتليل للســــكر الصائــــم أو بعد 
األكل أعلى مــــن املعدل الطبيعي 
أو في حالة عــــدم وجود أعراض 
بتوفر عينتني لتحليل السكر أحداها 
صائم واألخــــرى بعد األكل أعلى 
من املعدل. كذلك يشخص السكر 
الصائم الطبيعي اقل من ٥٫٥ مللي 

مول ومن ٥٫٥ إلــــى ٧ مللي مول 
الذي يعتبر قصورا ومقدمة ملرض 
الســــكر أما أعلى من ٧ فهو مؤكد، 
بينما السكر بعد األكل بساعتني أو 
أقل من ٧٫٨  الطبيعي  العشوائي: 
مللي مول وما بني ٧٫٨ و١١٫١ مللي 
مول مقدمه للسكر أما السكر فهو 
أكثر من ١١٫١ مللي مول من املفضل 
عدم تشخيص السكر بتحليل من 
اإلصبع والبد للتشخيص من عينه 
معمليه. وأوضح أن هيموجلوبني 
حامل الســــكر- التذكاري، ميكن 
تشخيص ارتفاع السكر عن ٦٫٥٪ 
عبره، وهــــو ال يحتاج صياما أي 

ميكن عمله في أي وقت باإلضافة 
الستخدامه في متابعة ضبط السكر. 
أما عن تشــــخيص ومتابعة سكر 
احلمل فأوضح ضــــرورة فحص 
السيدات قبل احلمل لوجود السكر 
من عدمه بالذات ممن لديهم عوامل 
خطورة مثل السمنة أو تاريخ سابق 
لسكر احلمل أو سكر عائلي. ويتم 
التحليل بصفــــة روتينية  إعادة 
للحوامــــل بني األســــبوع ٢٤-٢٨ 
للحمــــل للســــيدات الالئي لديهن 
عوامل خطورة ولم يثبت بعد أن 
لديهم سكر حمل. ويوجد نوعان 
للتحليــــل من خطــــوة واحدة أو 

 (كرم ذياب) د.أنور حسني ود.عالء اجلمل مع فريق اليوم العاملي للسكر في «الراشد»
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�شـــــــرتي

66691631

لعالناتـــــــكـم
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�شعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

بكامل معداته م�ساحة كبرية

ي�سلح جلميع الأن�سطة

حويل - �سارع العثمان بجوار خمبز الأمراء

99845780

للبيـع مطعم 
فطائر وحلويات

97121226
97121224

�صاليهات املهنا
عر�س خا�س جدا

اإبتــداء مــن 29 د.ك لالأيــام 

العادية و59 د.ك لعطلة الأ�سبوع

تاأثيـث ملـكـي وبحـر وم�سـبـح 

ومـمـيـزات كثــيــرة

با�ســـــــــــــــم/ 

احمد حممد عليوه
على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على تلفون

55386260

مفقود جواز �صفر م�صري


