
 5  محليات  الجمعة  ١٠  ديسمبر  ٢٠١٠   
 فوزية الصباح تطالب الحكومة 
  بمنح العمالة مزيدًا من الحقوق

 جاسم الناصر: توجيهات وزيارة سمو رئيس الوزراء 
لمنطقة األحمدي أعطت ارتياحًا للمواطنين

 السنعوسي يفوز بجائزة «إبداع الشباب في القصة والرواية»

الناشـــطة   أبـــدت 
فـــي حقوق االنســـان 
احملامية فوزية الصباح 
امتعاضهـــا وأســـفها 
الشديد جتاه انتهاكات 
حقوق العمالة. وطالبت 
احلكومـــة مبناســـبة 
العاملي حلقوق  اليوم 
االنسان الذي يصادف 
العمالة  اليوم مبنـــح 
املزيـــد مـــن احلقوق 
ومنها اصـــدار قانون 
مينحهم حـــق اللجوء 
الى القضـــاء لتحويل 

اقاماتهم كاختيار ثان في حـــال رفض حتويل اقاماتهم من 
قبل وزارة الشـــؤون، كما طالبت بإلغاء القرارات والقوانني 
التي تخالف حقوق االنسان وأهمها تلك التي تبيح احتجاز 
العمالة في املخافر بســـبب اخلالفـــات العمالية مع الكفيل، 
مشيرة الى ان هناك الكثير من العراقيل والقرارات املبطنة 
توضـــع أمامهم حلرمانهم من حق حتويـــل اقاماتهم ومنها 
التأخر في الفصل في شـــكاوى العمالة ومن ثم فإن التأخر 
في تطبيق العدالة ظلم، حيث يســـتغل الكفالء هذا التأخر 
للكيد والتنكيل بالعمالة من خالل إصدار التغيبات وتقدمي 
القضايا الكيدية التي ال يستطيع فيها العامل لضعف دخله 
توكيل محام للدفاع عنه كما ال جتد العمالة من يتعامل معها 
بجدية. وأضافت انه ورغم اميان وحرص وزير الشـــؤون 
االجتماعية والعمل د.العفاســـي على تطوير قوانني العمل 
ملواكبة التطور العاملي وضمان حقوق العمالة، اال ان بعض 
القوانني التي صدرت اخيرا لضمان حقوق العمالة لم تطبق 
على أرض الواقع ومن ثم أصبحت مجرد مساحيق لتجميل 
القرارات غير االنسانية وغير القانونية التي تخالف حقوق 
العمالة واملواثيق الدولية ومن أهم تلك املعضالت املواعيد 
الطويلة من اجل انهاء النزاع بني العامل والكفيل مما يسمح 
للكفيل بالبطش بالعامل وتقدمي الشكاوى ضده، وعدم تواجد 
املسؤولني في مكاتبهم في ادارات العمل املختصة باملنازعات 
وتساهل بعض املسؤولني مع أرباب العمل الذين يخالفون 
قوانني الشؤون، وكذلك السماح للكفيل باستصدار التغيب 
ضد العامل بطرق مختلفة قبل انهاء النزاع، حيث ان الباب 
أصبح مفتوحا إلصدار التغيبات ضد العمالة من خالل قرارات 
غير منصفة، كما ان كل عامل يصدر ضده تغيب سواء كان 
قانونيا أو غير قانوني البد ان يسلم نفسه الى املخفر وبعد 
احتجازه لعدة أيام وكأنه مرتكب جلرمية جنائية ينقل مخفورا 
بسيارات الشرطة الى جلنة حتقيق، وفي نهاية املطاف لن 
يســـتطيع العامل متابعة قضيته العمالية في احملكمة، كما 
أننا كمجتمع لنا أخالقنا ومبادئنا ال نرضى بإجراءات التغيب 
التي تبيح احتجاز املقيمات العامالت أليام طويلة في سجون 
مباحث الهجرة واملخافر بسبب مخالفات عمالية أغلبها كيدية، 
مما يؤدي الى رضوخهن في النهاية لرغبات الكفيل وأوامره. 
وكل هذه القرارات التعســـفية والتأخر في البت بالشكاوى 
وعدم تواجد املســـؤولني أدت الى إحجام اآلالف من العمالة 

عن اللجوء الى وزارة الشؤون. 

 أشـــاد جاســـم محمـــد 
الناصر ـ نائب رئيس احتاد 
البتـــرول وصناعة  عمـــال 
البتروكيماويـــات، واألمني 
العام املساعد لالحتاد العربي 
باخلطـــوات التـــي اتخذها 
الوزراء بتوجيهات  مجلس 
مباشرة من ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء بشأن تسرب 
الغاز فـــي منطقة األحمدي، 
وأن قراراته بتشكيل فريق 
الكـــوارث هي في  ملواجهة 
االجتـــاه الصحيـــح إلدارة 
التحرك  األزمات وســـرعة 

إلصالح اي خلل وبجميع الوسائل.
  مشـــيرا الى ان زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــخصية ملدينـــة األحمدي اعطت 
رســـالة واضحة بأن صحة املواطنني ال تهاون 
فيها وتستدعي اتخاذ جميع التدابير لسالمتهم 
فضال عن أن تواجد سموه وتوجيهاته املباشرة 
واليومية فـــي املوقع اعطت مؤشـــرا ايجابيا 
وارتياحا للمواطنني وهـــذا ليس بغريب على 
سموه، الذي ســـخر الغالي والنفيس من أجل 

الكويت وشعبها.
  وقال الناصر إن هـــذه اللفتة الكرمية من 
سموه تؤكد أن العنصر البشري في الكويت 
هو جل اهتمام القيادة السياســـية وأن أبناء 
مدينة األحمدي هم أبناء الكويت وجزء منها وأن 
احلرص على تسخير جميع اإلمكانيات لراحتهم 
أمر ليس بغريب على جميع مؤسسات الدولة 

والشركات النفطية.
  وبني الناصر أن ما تعانيه 
مدينة األحمدي حاليا هو أمر 
ليس بالسهل ونحن على ثقة 
بأن فرق العمل املشكلة ملعاجلة 
تســـرب وانبعاثات الغازات 
قادرة على مواجهة هذه األزمة 
وتخطيها وهذا ما ملسناه من 
الوهلـــة األولى بتواجد هذه 
الفرق بجميع قطاعاتها من 
الكويت ووزارة  شركة نفط 
الدفاع والداخليـــة والدفاع 
املدني واالطفـــاء والطوارئ 
الطبية وغيرهـــا من الفرق 
املساندة األمر الذي بات جليا بأنها حريصة على 
احتواء األزمة وحريصة على أرواح املواطنني 

من أهالي املنطقة.
  ورحب الناصر بالتعاون امللحوظ واملشترك 
من قبل فرق العمل والطوارئ الذين اثبتوا ان 
ابناء الكويت يد واحدة في مواجهة األزمات وأن 
عملهم بروح الفريق الواحد ســـتثمر جناحات 
واسعة وتنهي هذه األزمة بأسرع وقت ممكن.

  وختم الناصر كالمه بشـــكره لسمو رئيس 
مجلس الوزراء على هذا االهتمام الكبير واحملفوظ 
وللوزراء الذين تواجدوا في املوقع وفرق العمل 
املكلفة من قبل شركة نفط الكويت وفرق الطوارئ 
الطبية والدفاع املدني وكل من يساهم في رفع 
معاناة املواطنني، داعني املولى عز وجل ان يحفظ 
الكويت وشـــعبها وأبناء منطقة األحمدي من 

كل مكروه. 

 فاز الكاتب الكويتي ســـعود السنعوسي بجائزة 
«ابداع الشباب في القصة والرواية» في دورتها الرابعة 
المقدمة من االديبة ليلـــى العثمان وذلك عن روايته 
االولى «ســـجين المرايا». وقالـــت االديبة العثمان لـ 
«كونـــا» في حفل توزيع الجائـــزة الذي رعته رابطة 
االدباء الكويتية انها بدأت تشـــجيعها على المشاركة 
في الجائزة مع انشاء الرابطة منتدى للمبدعين الجدد 
ومع ازدياد عدد الشباب والشابات ممن يملكون بوادر 
موهبة في القصة والرواية والشعر. وأضافت العثمان 
ان آلية االختيار للفائزين تمثل في القراءة الممعنة من 
اعضاء رابطة االدباء ومن خالل المناقشات في اجتماعات 
الرابطة، موضحة انه وقع االختيار على «سجين المرايا» 
لكونها الرواية االولى لشاب له نفس طويل في الكتابة 
فهـــي تقع في اكثر من ٢٠٠ صفحة وألن فكرة الرواية 
محملة بالمشاعر االنسانية اضافة الى تميزه في طريقة 

معالجتـــه وطرحه لصراع اجتماعـــي. وقالت ان مدة 
الجائزة جعلت عامين حتى تختمر االفكار عند الشباب 
المبدع وتكثر قراءتهم وصوال الى افضل انتاج ممكن، 
مبينة ان الجائزة هي مجســـم من يد الفنان الكويتي 
ســـامي محمد اضافة الى مبلغ مادي قدره الف دينار. 
من جانبه، اعرب السنعوسي في كلمة امام الحضور 
عن شعوره «بفرح يخالطه شعور كبير بالمسؤولية 
التـــي وضعت على كاهلي» مضيفا ان «البعض ينظر 
الى الجائزة على انها مكافأة على جهد كنت قد بذلته 
لكنـــي ال اجد في هذه الجائزة ســـوى ورطة تبدأ منذ 
اليوم وستذكرني باالمانة التي احملها بين يدي قلمي 

واوراقي لقارئي المحتمل ومجتمعي».
  ووجه الشـــكر لالديبة العثمـــان العترافها بدور 
الشـــباب ولمساهمتها في رسم لوحة جميلة للكويت 

التي نحبها جميعا. 

 الساير يشّكل لجنة لمراجعة طلبات المختبرات واللوازم الطبية
 حنان عبدالمعبود

  اعاد وزير الصحة د.هالل الســــاير تشكيل لجنة 
مراجعة وتدقيق طلبات المختبرة واألجهزة واللوازم 
الطبية وذلك برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات 
الطبية المســــاندة د.قيس الدويــــري وعضوية كل 
من مستشــــار مكتب وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي ود.علي الفودري واستشاري جراحة في 
مستشفى مبارك الكبير د.ابتسام البدر واستشاري 
جراحة العظام د.علي المكيمي واستشاري االطفال 

د.يوسف حبيب وعدد من األطباء.
  كما ضم الســــاير في قرار آخر د.رجاء دشتي الى 
عضوية اللجنة العليا للعالج بالخارج كما نقل م.حيدر 
دشــــتي الى وظيفة مستشار في مكتب وكيل وزارة 

الصحة د.ابراهيم العبدالهادي.
  ومن جانبه شكل وكــيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهــــادي لجنة لوضع دليل ومبادئ سياســــة 
التشــــغيل في اقســــام الطب النووي وذلك برئاسة 
رئيس قسم الطــب النووي في المستشفى االميري 
د.محمود الفيلي وعضوية د.انوار عباس من قســــم 
الطــــب النووي في مستشــــفى الفروانية ود.خالدة 
الزعابي وعدد من األعضاء حيث خص اللجنة بإعداد 
الدراسة والبحث الالزم بشأن تحديد مبادئ سياسة 

التشغيل االساسية في اقسام الطب النووي.
  كما شكل لجنة اخرى لوضع البروتوكوالت توجيهية 
في مجلس اقسام الطب النووي وذلك برئاسة رئيس 
قسم الطب النووي في مستشفى الفروانية د.ايمان 

الشــــمري ود.حيدر خان من قسم الطب النووي في 
مستشفى حامد العيسى مقررا للجنة وعضوية كل 
من د.انوار البنا من قسم الطب النووي في مستشفى 
الفروانية ود.ايمان شاكر العوضي وعدد من األطباء 

واألعضاء في اللجنة.
  وخــــص العبــدالهادي اللجنة بعــــدد من المهام 
منــها اعداد الدراســــة والبحث الــالزم بــشأن اعداد 
بروتوكوالت توجيهية موحدة لالدارات التشخيصية 
والعالجية المتبعة في مجلس اقسام الطب النووي 
على ان تنتهي من اعداد الدليل األول بعد ثالثة اشهر 
من اول اجتمــــاع كما حدد الفترة الزمنية بأن تكون 
ســــنة مـن تـاريـخ أول اجتمـــــاع لها وتعــقد بصفة 

دورية. 

 قدمت اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان مبناسبة االحتفال الدولي 
بيوم صدور اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ عن 
املتحــــدة برنامجها  منظمة األمم 
اخلاص بإصــــالح أوضاع حقوق 
اإلنســــان في الكويت واملكون من 

١٢ بندا وهي:
  ١ ـ العمالة الوافدة:

  تنــــادي اجلمعيــــة بضرورة 
اإلسراع في إيجاد حل بديل يلغى 
علــــى إثره نظــــام الكفيــــل الذي 
يسيء لسمعة الدولة في احملافل 

الدولية.
  كما حتــــث اجلمعية احلكومة 
ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل على إنهاء األحداث املتكررة 
بشــــأن تأخر دفع أجــــور رواتب 

العمال.
  ٢ ـ العمالة املنزلية:

  تشــــير التقديرات الى ان عدد 
العاملني فــــي املنازل يقدر بـ ٦٠٠ 

ألف. وترى اجلمعية ان هذا العدد 
الكبير من العاملني القادمني من دول 
مثل الهند وسريالنكا وبنغالديش 
ودول أخرى مصــــدرة للعمالة ال 
يتناسب مع اجلهاز اإلداري املسؤول 
عنه واملتمثل فــــي إدارة محدودة 
الصالحية وعدد املوظفني في وزارة 
الداخلية وهي إدارة العمالة املنزلية. 
كما ترى اجلمعية أن عدم وجود 
قانون منفصل لهذه الشريحة من 
العمالــــة يعد عائقــــا يحول دون 
رعاية شــــؤونهم، كما أن اجلهود 
املبذولة باجتاه تعريفهم بقوانني 
البلــــد وعاداتــــه وتقاليده التزال 
قاصرة ودون الطموح وهو ما يولد 
مشاكل مستمرة بني أفراد هذه الفئة 
والكفالء وسفارات الدول املصدرة 
للعمالة املنزلية. وترى اجلمعية 
أن اإلسراع في إصدار قانون خاص 
بالعمالة املنزلية وقانون يهدف إلى 
مكافحة االجتار بالبشر وتطبيقه 
ســــيؤدي إلى حماية أفضل لهذه 

الفئة من العمالة الوافدة.
  ٣ ـ السجون:

  اليزال هناك العديد من املشاكل 
التي تعاني منهــــا مراكز اإليقاف 
املؤقت (اإلبعاد)، والسجون أو ما 

يسمى باملؤسسات اإلصالحية.
  وترى اجلمعية ضرورة اإلسراع 
في إجناز مشروع اخللوة الشرعية، 
وتأمــــني الوظائف الالئقة لبعض 
فئــــات احملكومني بالســــجن بعد 
اإلفراج عنهم نظرا ملا لهذا املوضوع 
من أهمية في التقليل من ظاهرة 

العودة إلى السجن.
  ٤ ـ قانون املرئي واملسموع 

  وقانون املطبوعات والنشر:
  ترى اجلمعية أن عدم تعديل 
بعض بنود القانونني وخاصة فيما 
يتعلق بسجن الكتاب وأهل الرأي 
ادخل الكويت في نفق جديد ولد 

لديها سجناء رأي.
  ٥ ـ عدميو اجلنسية:

   تــــرى اجلمعيــــة أن خطوات 
احلل يجب أن تفّعل بفصل مسألة 
التجنيس عن االحتياجات املدنية 
واالجتماعية واالنسانية البناء هذه 
الفئة البالغ عددهم ١٠٥ آالف نسمة، 
تــــرى أن احلكومة ومجلس  كما 
االمة مقصران في تفعيل مشروع 
ســــابق يوجب جتنيس ما ال يقل 
عن ٢٠٠٠ شخص سنويا، وتعتقد 
أن من موجبات حل هذه املعضلة 
االنســــانية االستفادة من اخلبرة 

الدولية.
  ٦ - العملية السياسية: 

  تعتقد اجلمعية أن ترسيخ قيم 
املواطنة بــــات أكثر من ضروري 
خاصــــة في ظل تراجع هذه القيم 
في الســــنوات االخيرة بني أفراد 

املجتمع.
  وتقف اجلمعية موقفا محايدا من 
مسألة تعديل الدستور واملطالبات 
املتكررة بشــــأنه لكونها مســــألة 

سياســــية، لكنها ترى أن تطبيق 
العديد من مواد الدستور وخاصة 
املتعلق منها باحلريات واحلقوق 
العامــــة أصبح يعاني ضعفا بينا 
يستوجب معه العمل على تفعيل 

الكثير من املواد.
  ٧ - دعم املرأة: 

  رغم أن تعداد االناث الكويتيات 
حسب آخر احصاء رسمي يصل الى 
٥٢٪ مقابل الذكور الكويتيني، وهن 
يشكلن ٧٧٪ من مخرجات التعليم 
اجلامعي ونحو ٥٨٪ من اجمالي 
عدد املقترعني اال أن وجودهن في 
املناصب القيادية ال يتعدى ٧٪ فقط 

وهي مفارقة واجبة التعديل.
  ٨ - تقوية دور السلطة القضائية:

  ترى اجلمعية أن مظاهر ممارسة 
التنفيذية للتدخل في  الســــلطة 
تســــيير العمل االداري في مرفق 
القضاء ال تتسق مع وجوب توفير 
أقصى درجات االستقالل للسلطة 
القضائية ومن جانب آخر فان خلو 
النظام القانوني الكويتي من آلية 
واضحة ملخاصمة القضاة يعد أمرا 
مؤسفا، النه يخل بحق التقاضي 
من جهة ويحرم القضاء من جهة 
أخرى من آلية مهمــــة للمراجعة 
كما تالحظ اجلمعية ان االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان 
ال يستند لها القضاء من الناحية 
العملية مع انها قانون كويتي بعد 
التصديق عليها وهو أمر يرتبط 
القاضي  بثقافة قانونيــــة جتعل 
أقرب لتطبيق النص الوطني املنشأ 
وتقتضي توفير مران مهني أكثر 
للتعامل مع القوانني الوطنية ذات 

الصياغة الدولية.
  ٩ - املعتقلون في غوانتانامو: 

  اجلمعيــــة تطالــــب احلكومة 
االميركية بضرورة تقدمي املعتقلني 
الباقيــــني حملاكمة مدنيــــة عادلة 
خاصة بعد مرور سنوات عديدة 

على وجودهم فــــي ذلك املعتقل، 
وتثمن اجلمعية اجلهود واملساعي 
التي قامت بها الدولة وعلى رأسها 
جهود صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد، واحلكومة ممثلة 
بوزارة اخلارجية من أجل اطالق 
ســــراح املعتقلني والتــــي أفلحت 
بخروج مواطنني من ذلك املعتقل 
اال أن اجلمعية تطالب في املقابل 
باســــتمرار وتواصــــل اجلهــــود 
السياسية والقانونية من أجل انهاء 

مأساة املعتقلني املتبقيني.
  ١٠ - االتفاقيات الدولية:

   تــــرى اجلمعية ضــــرورة أن 
تتخذ احلكومة االجراءات الالزمة 
للتصديــــق على معاهــــدات هامة 
ومنهــــا االتفاقية الدولية حلقوق 
االشخاص ذوي االعاقة الصادرة عن 
االمم املتحدة في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦ 
والبروتوكول امللحق بها، ونظام 
روما االساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية والذي اعتمدته االمم املتحدة 
في ١٧ يوليو ١٩٩٨، والبروتوكول 
االختيــــاري االول امللحق بالعهد 
املدنية  الدولي اخلاص باحلقوق 
والسياسية بشأن تقدمي شكاوى 

من قبل االفراد.
  ١١ - املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان:

  ترى اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنسان ضرورة التعجيل بانشاء 
هذه املؤسسة الوطنية لتقوم بدورها 
الرقابي واالستشاري التشريعي، 
على أن تتمتع باستقاللية مالية 
وتكون صالحياتها ممتدة جلميع 

مؤسسات الدولة التنفيذية.
  ١٢ - احلريات الدينية:

   تدعو اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنســــان املؤسســــات احلكومية 
الكويتي  الدستور  لتطبيق روح 
وااللتزام مبواده خصوصا املواد 
التــــي تؤكد على حريــــة االعتقاد 

وممارسة الشعائر الدينية. 

 برنامج خاص لـ «إصالح أوضاع حقوق اإلنسان»

 العمالة املنزلية بحاجة إلى مزيد من احلماية

 احملامية فوزية الصباح 

 د. هالل الساير 

 أبل: التهابات المسالك منتشرة بكثرة بين النساء
  وضرورة عدم المعالجة بالمضادات إال بعد الفحوصات 

 حنان عبدالمعبود
  أكد استشــــاري ورئيس قســــم 
البولية بالمستــشــــفى  المســــالك 
األميري األســتاذ بكلية الطب جامعة 
الكويــــت د.فوزي طــاهــــر أبل، أن 
التهابات المسالك البولية منتشرة 
بكثــــرة بين النســــاء أكثر منها في 
الرجال وذكر أن هناك نسبة لإلصابة 

أيضا بين األطفال.
  وقال د.أبل على هامش المحاضرة 
التــــي نظمتهــــا شــــركة «ميفــــا» 
السويسرية لألدوية والتي تمثلها 
بالكويت شركة أوالد جاسم الوزان، 
تحت عنوان «آخر المستجدات في 
البولية» وحضرها  المسالك  عالج 
عدد كبير من األطبــــاء بالقطاعين 
الحكومــــي واألهلــــي، ان محاضرة 
اليــــوم توعوية لألطبــــاء وخاصة 
بالتهابات  العائلة. وتختص  أطباء 
المسالك البولية واألدوية التي يمكن 
استخدامها للمعالجة والغرض منه 
اإللمام باالستخدام األمثل للمضادات 
الحيوية في التهابات المسالك البولية 
حيث من المالحظ مؤخرا أن األطباء 
يقومون بوصف األدوية األكثر قوة 
في عالج المسالك البولية مما تنتج 
عنه مضاعفات سواء لألدوية أو أن 

األدوية التي تســــتخدم كآخر خط 
للدفاع عن الجسم تكون هناك مقاومة 
لها وبالتالي فإن الجسم لن يستفيد 
منها وبالتالــــي ال يكون لدينا خط 
آخر للعالج، والغرض أنه من خالل 
أبحاث البروفيسور أندرو يشير الى 
أن األدوية القديمة التي تســــتخدم 
لعالج هذه األمراض مازالت فعالة 
ومضارها أقل والمقاومة لها قليلة 
ولذلك يفضل أن يكون البدء باألدوية 
البسيطة ومن ثم يكون هـناك تدرج 

نحـو األقوى.
  وعن نســــب االصابة بالتهابات 
المسالك البولية بالكويت قال أبل ان 
النسبة مرتفعة بين النساء بشكل 
عام بينما هي أقل لدى الذكور، كما 
أن هناك نســــبة في االصابة بهذه 
االلتهابــــات لــــدى األطفــــال، وهذه 
االلتهابات تصيب النساء بشكل عام 
بســــبب طبيعة الجسم والتغيرات 
الهرمونية، كما أن البيئة لدينا لها 
تأثيــــر خاصة فترة الصيف والحر 

والجفاف، وقلة السوائل.
  وأضــــاف نحــــن نعلــــم الطلبة 
عدم المعالجــــة بالمضادات اال بعد 
فحوصات تثبــــت الحاجة لها، البد 
من أخذ عينــــة وعمل زراعة عليها 

التــــي تثبت مدى  والنتيجــــة هي 
االحتيــــاج للمضاد من عدمه، وعن 
تأثير المضادات الحيوية قال انها مثل 
أي دواء لها مضاعفات، ونحن نبحث 
عن العالج الذي يعطي األثر المناسب 
مع أقل نسبة من المضاعفات واألدوية 
الحديثة قوية جدا ولكن من الممكن 
أن تنتج عنهــــا مضاعفات، وكذلك 
مع كثرة اســــتخدامها تحدث معها 

مقاومة.
  من جهته، أشاد األستاذ بجامعة 
الوطنيــــة الحاصل على  ايرلنــــدا 
الدكتوراه من جامعة ايرلندا ولندن 
وأستراليا أندرو مورفي، بمستوى 
الرعايــــة الصحية بالكويت، ومدى 
اهتمام وزارة الصحة الكويتية برعاية 
المرضى عبــــر اعتماد أحدث النظم 
العالمية للرعاية الصحية وتوفير 

أحدث األدوية واألجهزة الطبية.
  وقال: من خالل قراءاتي واألبحاث 
التي قمت بها في مجــــال التهابات 
المسالك البولية حيث لدي الكثير من 
األبحاث نشرت بالمجالت العلمية، 
وجدت أن اإلصابة تتطابق في أغلب 
بلــــدان العالم، حيــــث أن التهابات 
المســــالك البولية في النساء أكثر 

منها عند الرجال.

 في محاضرة نظمتها شركة «ميفا» السويسرية لألدوية

تتقدم

منطقة الأحمدي التعليمية
متمثلة مبراقبة ريا�ض الأطفال اأ. فريدة الفريح

ومديرة رو�شة ال�شور اأ. جناة الد�شتي

وجميع العاملني فيها

باأحر التعازي القلبية  اإىل

املديرة امل�ساعدة

اأ. ح�شة فالح العمريي

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد  بوا�سع رحمته 

 وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

بوفاة زوجها املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�شـقــر الـخـ�شـاب

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملـــاء 

لل�سادة املواطنني باأنها

�ستقوم  بقطع التيار الكهربائي عن

حمطة مركز

�ساحية كيفان القدمية، 

و�سيتم القطع عن

امل�سرح وامل�ستو�سف

والبلدية و�سارع القد�س

وذلك يوم ال�سبت املوافق 2010/12/11 

من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا

حتى ال�ساعة  والواحدة ظهرًا.

و�سكـــــــــــــــــــــــــــرًا.

 جاسم الناصر 


