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 وكيل الشؤون محمد الكندري مترئسا االجتماع الثالث للجنة اإلعداد الحتفاالت الوزارة باملناسبات الوطنية

 أشاد باقتراحات التعاونيات والمقاهي الشعبية للمشاركة في إضفاء الفرحة على الجمهور

 الكندري استعرض استعدادات «الشؤون»
  لالحتفاالت الوطنية: ضرورة التعاون بين القطاعات 

 أشاد وكيل وزارة الشؤون 
محمـــد الكنـــدري باقتراحات 
اجلمعيات التعاونية للمشاركة 
في االحتفاالت الوطنية والتي 
إدارات  تتضمـــن ان تتولـــى 
هـــذه اجلمعيات تزيني املباني 
التابعـــة ملناطق  احلكوميـــة 
عملها وتوفير وجبات غذائية 
وعصائر ومرطبات توزع على 
اجلمهور واملشاركني من خالل 
أكشـــاك وعربات خاصة بهذه 
اجلمعيات هذا باإلضافة إلى ما 
ستشارك به من أنشطة تدخل 
ضمن أطـــر االحتفاالت العامة 

للكويت.
  جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤس 
الكندري االجتماع الثالث للجنة 
اإلعداد والتحضير الحتفاالت 
الوزارة مبـــرور ٥٠ عاما على 
ذكرى االســـتقالل ومرور ٢٠ 
عاما علـــى التحرير و٥ أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مقاليد 

احلكم.
  وأثنى الكنـــدري على دور 
اجلمعيات في كل املناســـبات 
ومشـــاركة أهالي هذه املناطق 
الكويت  فرحتهم باحتفـــاالت 
باملناســـبة العزيزة، كما ثمن 
املقاهي الشعبية في هذا  دور 
املهرجان وسبل املشاركة فيه 
إقامة مناذج  اقتراح  من خالل 
للمقاهي الشـــعبية في أماكن 
االحتفاالت واملهرجان وتوزيع 
الشاي واألطعمة الشعبية على 
احلضور واملشاركني ليضفي 
ذلك جـــوا من التراث الكويتي 
األصيل مع األخذ بعني االعتبار 
املقاهي  برنامـــج احتفـــاالت 

  كما أشـــاد رئيـــس اللجنة 
باقتراح إقامة وتنظيم مسابقات 
فنية وثقافية وألعاب ترفيهية 
لألطفال املشـــاركني مع توفير 
هدايا خاصة لهذه املسابقات، 
كما أشار إلى أهمية ان تتضافر 
جهود جميع القطاعات بالوزارة 
والتنســـيق فيما بينها إلبراز 
األنشطة واخلدمات التي تقدمها 
الوزارة من خالل املشاركة في 
املعرض الـــذي تنظمه اللجنة 
العليا في أرض املعارض للجهات 
املشـــاركة في هذه املناســـبة 
والتأكيد على أن يكون جناح 
الوزارة مـــن األجنحة املميزة 
في هذا املعرض وتأكيدا على 
دور الوزارة الكبير في املجتمع 
وتعاملها مع العديد من شرائح 
املجتمـــع ومطالبـــا بضرورة 
مشاركة جميع القطاعات في هذه 
التظاهرة الوطنية الكبيرة وان 
يتم توفير جميع السبل لتحقيق 
أفضل مشاركة وان يستغل هذا 
املعرض في تعريف احلضور 
فـــي املجتمع  الـــوزارة  بدور 
ومـــا تقدمه من خدمات عديدة 
للمواطنني واملقيمني في جميع 
املجاالت واســـتعرض رئيس 
اللجنة البوستر املقترح من قبل 
الوزارة ليتم عرضه على اللجنة 
العليا للموافقة عليه وتعميمه 
على مباني الوزارة كما مت بحث 

ما استجد من إعمال.
  وفي نهاية االجتماع حرص 
الكنـــدري على تقدمي الشـــكر 
والثناء للجهود املخلصة التي 
يبذلها أعضـــاء اللجنة للعمل 
على إجناح هذا االحتفال الكبير 
والعزيز على نفوسنا جميعا. 

الشعبية في مقراتها الرئيسية 
وتزيني املقاهي واملشاركة في 
املســـيرة مبركبات تعبر عن 
دور املقاهي الشعبية على أن 
يتم عـــرض النماذج املقترحة 
للجهات التي رغبت في املشاركة 
في املســـيرة وهي اجلمعيات 
اإلنتاجيـــة واحتاد اجلمعيات 
التعاونية واملقاهي الشعبية 
ووزارة الشؤون ودور الرعايا 

االجتماعية العتمادها.
إلى أهمية  الكندري    وأشار 
مشـــاركة الفرق الشعبية في 
إحياء التراث الكويتي من خالل 
مشـــاركتها في تقدمي الفقرات 
التراثية واألغاني الوطنية لهذه 
املناسبة في املهرجان اخلاص 
بالـــوزارة واالحتفاالت العامة 
الشـــعبية وأرض  واملقاهـــي 
إقامة املعرض  أثناء  املعارض 

اخلاص للجنـــة العليا والذي 
ستشارك فيه جميع مؤسسات 
الدولة األهلية واحلكومية شاكرا 
للقائمـــني على هذه الفرق هذا 

احلس الوطني.
  وأكـــد الكنـــدري للحضور 
أهمية التنســـيق بـــني جميع 
القطاعـــات بالـــوزارة لتزيني 
املباني اخلاصـــة بالوزارة في 
مختلف املناطق بشكل يضفي 
البهجة والفرحة على أهالي هذه 
املناطق وناقش مع احلضور 
التصور العام املوضوع ملهرجان 
اللجنة  الوزارة والذي حددت 
العليا يوم ٢٨ فبراير إلقامته 
بدور الرعايا االجتماعية والذي 
ستشرف عليه تنظيميا إدارة 
األنشـــطة واإلعـــالم بقطـــاع 
الرعاية، مستعرضا اإلجراءات 
التـــي يتم إجراؤهـــا لبرنامج 

مهرجان الوزارة ووضع برنامج 
احلفل العتماده من قبل اللجنة 

العليا.
  على جانب آخـــر، وضمن 
االستعدادات التي استعرضتها 
اللجنة طالب الكندري بضرورة 
ان تقوم اللجنة بتوفير جميع 
االحتياجـــات اخلاصة مبوقع 
املهرجان وتيسير سبل الراحة 
للجمهور واملشـــاركني في هذا 
املهرجان مـــن توفير وجبات 
غذائية ومرافق عامة تقوم على 
خدمة املشاركني واحلضور طوال 
فترة االحتفاالت، كما رأت اللجنة 
أهمية ان يتم إعداد مكان بديل 
إذا  إلقامة األنشطة اخلارجية 
استدعت احلاجة إلى ذلك وحسب 
ما متليه الظروف اجلوية خالل 
هذه الفترة وحتى ال يتســـبب 

ذلك في تعطيل االحتفال.

 ملك بوتان تسّلم أوراق اعتماد القريني
  سفيرًا مقيمًا للكويت لدى المملكة

 امللك جيغمي جيسار وانغتشوك مستقبال السفير منير القريني 

 نيودلهيـ  كونا: قّدم السفير منير القريني 
أوراق اعتماده سفيرا مقيما للكويت لدى مملكة 
بوتان الى امللك جيغمي جيسار وانغتشوك 
في احتفال رسمي اعتمد بعده سفيرا للكويت 

لدى مملكة بوتان.
  وقال السفير القريني لـ «كونا» في اتصال 
هاتفي من العاصمة تيمفو أمس انه تشرف 
بلقاء امللك وانغتشوك الذي رحب به، وأشار 
الى خصوصية العالقـــة احلميمة واملتميزة 
التي جتمـــع بالده والكويـــــت على جميــع 

الصعــد.
  وأضاف «ان امللك جيغمي عبر عن امتنانه 
للكويت ملا تقدمه من دعم ململكته في جميع 

املجاالت».
  ونقل القريني الى امللك وانغتشوك حتيات 

صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد، مؤكدا 
حرص سموهم على تعزيز وتنمية العالقات 
الثنائية في جميع املجـــاالت لتحقيق رخاء 

وازدهار الشعبني الصديقني.
  وأعرب القريني عن اعتـــزازه بلقاء امللك 
وانغتشـــوك وتولي منصبه سفيرا للكويت 
لدى مملكة بوتان، مؤكدا سعيه للعمل على 
تعزيز وتطوير العالقات بني البلدين ونقلها 
الى مجاالت أوسع وأرحب مبا يخدم مصاحلهما 

املشتركة.
  وحضر امللحق اإلداري واملالي في سفارة 
الكويت لدى بوتان محمد أباذراع مقابلة امللك 

ومراسم اعتماد السفير منير القريني. 

 برازيلياـ  كونا: قام سفيرنا 
لدى البرازيل السفير يوسف 
عبدالصمد بحضور مراســـم 
تســـلم الرئيســـة اجلديـــدة 
جلمهورية البرازيل االحتادية 
ديلما روسيف مهامها، ممثال 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  وخالل احلفـــل الذي أقيم 
الليلة قبل املاضية في العاصمة 
برازيليا نقل السفير يوسف 
البرازيل  عبدالصمد لرئيسة 
تهاني وحتيات صاحب السمو 
األمير مبناسبة تسلمها منصب 

الرئاسة متمنيا لها ولشعبها ولبلدها الصديق 
كل تقدم وازدهار.

  وشارك في هذه املراسم عدد من رؤساء الدول 
واحلكومات، اضافة الى الوفود الدولية رفيعة 

املســـتوى وحـــكام الواليات 
البرازيلية وكبار املسؤولني 
البرازيل  في ســـلطات دولة 
الثالث التشريعية والتنفيذية 

والقضائية.
  يذكر أن روسيف فازت في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في البرازيل في شهر أكتوبر 

املاضي في جولتها الثانية.
  وحصلت روســـيف على 
نسبة أصوات قدرها ٥٨٪ ضد 
منافسها من احلزب االجتماعي 
الدميوقراطي واحلاكم السابق 
لوالية ساو باولو جوزيه سيرا 
لتصبح بذلك الرئيسة الـ ٣٦ جلمهورية البرازيل 
االحتادية وأول امرأة برازيلية تتقلد هذا املنصب 
لوالية مدتها أربع سنوات تبدأ عام ٢٠١١ وتنتهي 

عام ٢٠١٥. 

 السفير يوسف عبدالصمد

 مرزوق الرشيدي

 سفيرنا لدى البرازيل حضر مراسم
  تسلم الرئيسة الجديدة مهام منصبها 

 الشيخ فهد الناصر

 إســـطنبول ـ كونا: أكد عميد 
الســـلك القنصلي في اسطنبول 
الشيخ فهد سالم صباح الناصر 
عمق العالقات الكويتيةـ  التركية، 
مشـــيرا الى أن هناك شواهد ال 
حتصى لتجسيد العالقات الثنائية 
بني البلدين ولعل أهمها الزيارات 
التي ال تكاد تنقطع وعلى أعلى 
املستويات تتقدمها زيارات زعيمي 

البلدين.
  وقال القنصل العام للكويت 
في اسطنبول الشيخ فهد الناصر 
لـ «كونا» امس ان عالقات البلدين 
«سقفها السماء»، مؤكدا انه «كل 
يوم نشهد جديدا يضاف الى سجل 

العالقات الثري بني البلدين».
  واشـــار الـــى أن العالقـــات 
الشـــخصية املتميزة واحلميمة 
بني قيادتـــي البلدين تدفع دوما 
بهذه العالقات الى آفاق أوســـع 
كما تسهم في توحيد املواقف ازاء 
الكثير من القضايا التي تهم دول 

املنطقة والعالم.
  واضاف ان «هـــذا كله يؤكد 
الروابط والعالقات األخوية املتينة 
والواسعة التي ال يكون احلديث 

عنها وافيا مهما اسهبنا فيه».
الناصر  الشـــيخ فهد    وتابع 
«ولعل من األهمية مبكان االشارة 
الى الزيارة املهمة التي سيقوم بها 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان الى الكويت خالل األيام 
املقبلة»، مشيرا الى أن هذه الزيارة 

الصدامي الغاشم»
  وبـــني أن تركيـــا حتتضـــن 
استثمارات كويتية كبيرة تعكس 
التوافق وروح املسؤولية  مدى 
املشتركة لدى البلدين، الفتا الى 
أن العالقات ورغم جتذرها فإنها 

في تطور مستمر.
  وحول انطباعاته عن النجاحات 
الديبلوماسية الفريدة التي حققتها 
الكويت، حيث أصبح سفيرها في 
العاصمة أنقرة عبداهللا الذويخ 
عميدا للسلك الديبلوماسي، كما 
اصبـــح قنصلها العـــام مبدينة 
اسطنبول عميدا للسلك القنصلي 
قال الشيخ فهد الناصر «انه اجناز 

كبير للكويت».
  يذكر ان الديبلوماسية الكويتية 
حققت اجنازا فريدا من نوعه هو 
األول في العالم حيث بات قنصلها 
العام مبدينة اسطنبول الشيخ فهد 
القنصلي  الناصر عميدا للسلك 
لينضم بذلك الى ســـفيرها في 
العاصمة أنقرة عبداهللا الذويخ 
عميد الســـلك الديبلوماسي في 
تولي عمادة السلكني معا بدولة 

واحدة وفي الوقت نفسه.
  ومتت تسمية القنصل العام 
للكويت في اسطنبول الشيخ فهد 
سالم صباح الناصر عميدا للسلك 
القنصلـــي في حفـــل كبير اقيم 
بفندق (سويس) في اسطنبول 
الشهر املاضي بحضور نحو ١٣٨ 

قنصال معتمدا وفخريا. 

ســـتفضي الى اثـــراء العالقات 
الفريـــدة بفتح مزيـــد من آفاق 

التعاون في شتى املجاالت.
  وذكر أن زيارة اردوغان الى 
الكويت تسير في االجتاه الداعم 
لتطويـــر العالقات بني البلدين، 
الزيارة تختلف  مضيفا أن هذه 
عن ســـابقاتها، اذ انهـــا تتزامن 
مع احتفاالت الكويت بالعيد الـ 
الـ ٢٠  ٥٠ الستقاللها وبالذكرى 
لتحريرها وبالذكرى اخلامســـة 
لتولـــي صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد مقاليد 
احلكم في البالد ما يكسبها أهمية 

خاصة.
  وقـــال «ان الكويـــت أميرا 
وحكومة وشـــعبا لن تنسى 
لتركيا املواقف املشـــرفة التي 
جتلت بكل صورها ازاء االحتالل 

 تتزامن مع االحتفاالت الوطنية 

 عبر عن امتنانه للكويت لما تقدمه من دعم لبالده 

 الناصر: زيارة أردوغان قريبًا للكويت
  ستفتح مزيداً من آفاق التعاون بين البلدين 

 الرشيدي: حصر من لم يتم صرف كوادر لهم
  من موظفي «الصحة» لرفعهم إلى «الخدمة المدنية» 

 حنان عبدالمعبود
  كشف الوكيل املســـاعد للشؤون اإلدارية 
بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي عن ٨٤ برنامجا 
تدريبيا في مختلـــف املجاالت مت عقدهم من 
قبل الشؤون اإلدارية ممثلة في إدارة التدريب 
والتطوير خالل عام ٢٠١٠، مشيرا الى أن عدد 
املســـتفيدين من هذه البرامج التدريبية بلغ 
٨٠٥ متدربـــني ومتدربات، كما مت تدريب ٩٣٠ 
طالبا وطالبة تدريب ميداني من طلبة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة 

الكويت في مختلف التخصصات.
  وأضاف الرشيدي في تصريح له أمس أن 
التعيينـــات خالل العام املنصرم بلغت ٢٩٧٩ 
كويتيا وغير كويتي موزعة الى: ٣٨٨ طبيبا، 

و٨٩ طبيب أسنان، و٧٠ صيدليا، و٨٧٢ ممرضا 
وممرضة، و٣٨٧ وظيفة فنية طبية، و١٨١ وظيفة 
فنية غير طبية، و٥ وظائف فنية مســـاعدة، 

و٩٦٢ إداريا، و٢٥ وظيفة معاونة.
  مضيفا أنه مت مؤخرا مخاطبة ديوان اخلدمة 
املدنية بحاجة الوزارة الى تعيني ١٠٥ بوظيفة 
كاتب حسابات من الكويتيني ذكور أو إناث، 
وأشار الى أن الوزارة ال متانع في تعيني خريجي 
دبلوم البنوك في هذه الوظيفة لسد النقص 

في املناطق الصحية.
  وأوضح أن الـــوزارة قامت بصرف كوادر 
للعاملني في مجال اخلدمـــة االجتماعية عام 
٢٠١٠، كمـــا مت تعديل املســـميات الوظيفية 
للعاملني في مجال نظـــم وتقنية املعلومات، 

باإلضافة الى تطبيق كادر املوظفني الكويتيني 
من حملة املؤهـــالت التجارية اجلامعية غير 
التخصصية في مجال احملاسبة من تسويق، 
وإدارة أعمال، واقتصاد، وكذلك حاملو الدبلوم 
التجاري مبختلف التخصصات غير احملاسبة 
من تأمني وبنوك، وحملة الدورات التدريبية 
في التخصصات التجارية في احملاسبة، وغير 
احملاسبة. مضيفا أنه خالل عام ٢٠١٠ مت تشكيل 
جلنة برئاسة الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
حلصر جميع فئات املوظفني اإلداريني الكويتيني 
العاملني بوزارة الصحة الذين لم يتم صرف أي 
كادر أو مكافأة لهم متهيدا لبحث وإعداد كادر 
لهم لعرضه على ديوان اخلدمة املدنية للنظر 
في اعتماده من قبل مجلس اخلدمة املدنية.  

 قدّم إحصائية عن تعيينات الوزارة خالل العام المنصرم 

 شهاب: األسبستوس مادة خطيرة تسبب السرطان 
وتودي بحياة ١٠٠ ألف شخص سنويًا حول العالم

 حنان عبدالمعبود
  حذر الصيدلي والباحث في مركز السموم 
واالبحاث في مستشفى االميري د.عقيل شهاب 
من انتشار مادة االسبستوس، خصوصا في 
اســـقف املباني ملا لها من آثار خطيرة منها 
االصابة بااللتهابات الرئوية اخلطيرة اذا ما 
مت استنشاقها بكميات كبيرة، واشار الى ان 
االسبستوس يصبح خطيرا جدا عندما يفتت 
وتتطاير منه الياف دقيقة في الهواء، ألنها 

تظل موجودة في الرئة مدى احلياة.
  وقال د.شهاب في تصريح صحافي امس 
ان االسبســـتوس هي مجموعة من املعادن 
الناعمة تشـــبه االلياف ولها ميزات كثيرة 
جتعل له قيمة جتارية، فهو ال يحترق كما 
انه موصل رديء للحرارة والكهرباء، وهو 
ايضا مرن وقوي وال يتأثر مبعظم املركبات، 
مضيفا انه جاف وميكن تهشـــيمه بضغط 
خفيف، مضيفا انه يســـتخدم لبناء اسقف 
مقاومة للحرائق وانابيـــب توصيل املياه 

وغيرها من مواد البناء.
  واشار الى ان االسبستوس يقترن مبرض 
يسمى «االسبستوسيز»، كما يقترن بأنواع 
معينة من السرطان، وهي امراض شائعة 
بني الذين يتعاملون مع االسبستوس، مشيرا 
الى انه على الرغم مما تسببه هذه املادة من 
اضرار صحية للبيئة واإلنسان واملخاوف من 
انها تسبب السرطان اال اننا جند استمرار 

انتاجها بكميات كبيرة في العالم.
  وقال ان هناك دراسات صادرة عن قسم 

الصحة والســـالمة مبنظمة العمل الدولية 
تؤكد ان اكثر من ١٠٠ الف شخص يفقدون 
حياتهم كل عام جراء التعامل مع هذه املادة 
خاصة في افرع البناء، وان ١٢٥ مليون شخص 
يتعرضون للمـــادة مما يعرضهم لإلصابة 
بأمراض خبيثة، والرقم احلقيقي هو بالتأكيد 
أعلى من ذلك، فليس هناك تســـجيل دقيق 
للحـــاالت الطبية في العديد مـــن البلدان، 
باالضافة الى ذلك ان العديد من الضحايا ال 
يعرفون انهم تعرضوا لالسبستوس بسبب 
طول الفترة الزمنية الفاصلة بني التعرض 

للمادة وظهور االعراض.
  ولفت د.شهاب الى ان احلل الصحيح هو 
وقف التعامل نهائيا لهذه املادة السامة، حيث 
انه توجد بدائل بحيث ميكن ان تكون املواد 
الصناعية البديلة لالسبســـتوس عضوية 
او غير عضوية، حيث ان املواد العضوية: 
فحم البولي فينيل، اما املواد غير العضوية 
فيمكن ان تكـــون بلورية (الياف كربونية 
مزيج من االسالك املعدنية مع الصوف) او 
غير بلورية (الياف زجاجية، صوف زجاجي، 

صوف صخري وصوف كلسي).
  واختتم بأنه ال ينقص شيء في املسير 
على خطى الدول الصديقة للبيئة في وضع 
عقوبات شـــديدة وصارمة على الشركات 
واملصانع التي تهدد يوميا صحة اإلنسان 
والبيئة بشكل عام من ادخال مواد فاسدة 
او التعامـــل مع مواد محرمه دوليا لشـــدة 

سميتها. 

 شدد على ضرورة وقف التعامل نهائيًا بها في المواد الصناعية

 عبدالسالم: «الصحة» عززت كوادرها
  التمريضية في منطقة الجهراء

  
  حنان عبدالمعبود

  صرحت رئيسة قسم التمريض في مستشفى منطقة اجلهراء 
الصحية، زهراء عبدالســـالم بأن وزارة الصحة عززت الكوادر 
التمريضية ملنطقة اجلهراء الصحية، لسد االحتياجات اجلديدة 
في عدد من املراكز الصحية اجلديدة املتوقع افتتاحها خالل الفترة 
القادمة منها مركز جابر األحمد الصحي الذي سيتم افتتاحه في 
منطقة جابر األحمد باإلضافة إلى وحدة جديدة مخصصة للعناية 

املركزة املمتدة والتي أعلن عنها مؤخرا.
  وقالت عبدالســـالم في تصريح صحافي ان منطقة اجلهراء 
الصحية نظمت عددا من الـــدورات التدريبية اخلاصة بالهيئة 
التمريضية منها التدريب على كيفية استخدام أجهزة التنفس 
الصناعي للمرضـــى املوجودين في العنايـــة املركزية املمتدة، 
مبينة أن منطقة اجلهراء الصحية لديها مشاركات صحية جيدة 
في عدد من احملافل الطبية التي تســـاهم في التوعية الصحية 

وتنشيطها في املنطقة.
  مبينة انه متت االستعانة بخبيرة صحية من منظمة الصحة 
العاملية متخصصة في الرضاعة الطبيعية حيث زارت املستشفى 
واطلعت على اإلمكانيات واخلدمات الصحية املقدمة فيه، وكذلك 
طـــرق العناية باألمهات احلوامل واألطفـــال قبل الوالدة وأثناء 
احلمل وعقب اإلجناب، مشـــيرة إلـــى أن اخلبيرة أبدت إعجابها 
باملســـتوى الفني والطبي والتمريضي الذي يقدمه مستشـــفى 

اجلهراء للمرضى. 


