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الصراف لـ »األميري« والعوضي لـ »الصدري« 
والفزيع لـ العدان« ورمضان لـ »الصباح«

انطالق مؤتمر »جراحة الثدي« األحد المقبل
يبدأ مؤمت����ر الكويت الثالث الم����راض وجراحة 
الثدي التقوميية اعماله يوم االحد املقبل حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير ومدير جامعة الكويت 
د.عب����د اللطيف البدر وذلك في مركز عبد احملس����ن 
العبدالرزاق للعلوم الطبية. وقالت رئيس����ة املؤمتر 
د.ميرفت الصالح في بيان صحافي امس ان املؤمتر 

الذي يس����تمر يومني يهدف الى تسليط الضوء على 
أمراض الثدي احلميدة والعوامل الرئيس����ية املؤدية 
الى تطورها حلاالت سرطانية، ويتضمن ايضا دراسة 
شاملة للحاالت العاملية واحمللية املصابة بتلك االمراض 
مبش����اركة نخبة عاملية من االطباء املتخصصني في 

مجال جراحة وامراض الثدي.

منطقة األحمدي ود.حسني املطيري 
مديرا للرعاية الصحية في منطقة 
الفروانية ود.شيخة الهاجري مديرا 
للرعاية الصحية في منطقة اجلهراء، 
بينما بقيت د.وفاء الرشيد مديرا 
للرعاية الصحية في منطقة حولي 

الصحية.
ومواكبة للقرار السابق ولتحقيق 
هدف ض���خ الدماء اجلديدة أصدر 
وزير الصحة قرارا وزاريا حمل الرقم 
49 يقضي بتشكيل جلنة لدراسة 
اإلدارية  الوظائف  طلبات ش���غل 
الصحية )نائب مدير مستشفى( 
برئاس���ة الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدوي���ري وعضوية مدير منطقة 
الصب���اح الصحي���ة التخصصية 
د.عبداللطيف السهلي ومدير منطقة 
العاصمة الصحية د.عادل اخلترش 
ومستش���ار وكيل الوزارة د.علي 
الف���ودري ومدير إدارة الش���ؤون 
القانونية والتحقيقات د.محمود 
عبدالهادي. وخص الساير اللجنة 
بفرز الطلب���ات املقدمة ومراجعة 
وتدقيق ملفات من تنطبق عليهم 
الش���روط الواجبة لشغل منصب 
»نائب مدير مستش���فى« وإجراء 
املقابالت الالزمة للمتقدمني لشغل 
الوظيف���ة وإج���راء املفاضلة بني 
املتقدمني لش���غل املنصب والذين 
تنطبق عليهم الش���روط الواجبة 
لشغله بعد إجراء املقابلة وتكون 
مدة اللجنة شهرا واحدا اعتبارا من 
تاريخ انعقاد أول جلسة لها على 
ان تقدم تقريرا شامال عن أعمالها 
والتوصيات اخلاصة بشأن عملها 

التخاذ ما يلزم من قرارات.

مديرا ملستشفى الصدري ومدير 
مركز الراش���د للحساسية د.وليد 
الفزيع مديرا ملستش���فى العدان. 
العبدالرزاق  بينما تقلد د.ع���ادل 
الوالدة، ود.منى  مديرا ملستشفى 
عبدالصم���د مديرا ملركز الراش���د 
التنفسي،  للحساس���ية واجلهاز 
كما تول���ى د.عباس رمضان إدارة 
مستشفى الصباح، وانتقل د.طارق 
اجلسار مديرا ملستشفى ابن سينا، 
بينما سيتولى د.جمال الدعيج إدارة 
مستشفى الطب النفسي الى جانب 
ادارته ملستشفى األمراض السارية 
التي لم يطلها التغيير الى جانب 
مستشفى الطب الطبيعي ومبارك 

الكبير واجلهراء.
وأوض���ح ان الوزي���ر أص���در 
ق���رارا آخر بالتغيير في رؤس���اء 
الرعاي���ة الصحي���ة األولية حيث 
تولت د.فاطمة العس���ومي مديرا 
للرعاي���ة الصحي���ة األولي���ة في 
منطقة العاصمة الصحية، ود.فهد 
العازمي مديرا للرعاية الصحية في 

حنان عبدالمعبود
تأكيدا ملا س���بق ان نش���رته 
الش���ؤون  »األنب���اء« أعلن مدير 
القانونية بوزارة الصحة د.محمود 
الب���دء بتغييرات  عبدالهادي عن 
جديدة أجراها وزير الصحة على 
بعض مديري املستشفيات ورؤساء 
اقس���ام الرعاية الصحية األولية، 
الفتا الى ان قرارات الوزير د.هالل 
الساير أعلن عنها عقب االجتماع 
الذي ضم الوزير، ووكيل الوزارة 
العبداله���ادي وعددا  د.ابراهي���م 
الوكالء املس���اعدين ومديري  من 
املناطق الصحية. وقال عبدالهادي 
في تصريح له ان الس���اير اطلع 
القياديني خالل االجتماع على خطط 
الوزارة الرامية الى تطوير اخلدمات 
الصحي���ة، وضخ الدماء اجلديدة، 
كذلك اطلعهم على التدويرات التي 
اجراها على مديري املستشفيات 
الرعاية الصحية  ورؤساء أقسام 
األولية. وأضاف ان الس���اير ذكر 
ان الهدف م���ن التدوير هو الدفع 
بعجلة التنمية والعمل في اخلدمات 
الصحي���ة مبا يتواك���ب واخلطة 
التنموية للدولة بشكل عام، الفتا 
الوزارية  القرارات  انه حسب  الى 
فقد مت تعيني نائب مدير مستشفى 
األميري د.أفراح الصراف مبنصب 
مدير للمستش���فى األميري، كما 
متت ترقية مدير مستشفى الطب 
النفسي د.ابراهيم معروف ومدير 
مستشفى ابن سينا د.جمال السلطان 
مستشارين في مكتب وزير الصحة. 
وأشار عبدالهادي الى ان القرارات 
تضمنت ايضا نقل مدير مستشفى 
األميري س���ابقا د.نادر العوضي 

الساير يصدر قرارات تدوير لمديري المستشفيات وأقسام الرعاية الصحية:

د.هالل الساير

المكيمي: نفذنا حكم »الكلية« بتأجيل انتخابات »الطبية«

دورة لضباط الشرطة حول حماية ضحايا االتجار بالبشر

أكد رئي���س مجل���س ادارة اجلمعية الطبية 
الكويتية د.علي املكيمي ان اجلمعية نفذت احلكم 
الصادر من احملكمة الكلية بشأن تأجيل انتخابات 
اجلمعية الطبية التي كان مقررا اجراؤها امس.

وأضاف د.املكيمي ان اجلمعية حتترم القضاء 
الكويتي النزيه وملزمة بتنفيذ اي احكام صادرة 
منه، مشيرا الى ان اجلمعية بصدد االعالن الحقا 
عن فتح باب الترشيح من جديد وانعقاد اجلمعية 

العمومية.
وأشار د.املكيمي الى ان اجلمعية حددت موعد 
االنتخابات السابق بناء على قرار مجلس االدارة 
ومبوافقة صريحة من وزارة الش���ؤون، نافيا ما 
اثير عن عدم حصول اجلمعية الطبية على موافقة 
وزارة الشؤون على موعد االنتخابات الذي كان 

مقررا امس. وأوضح د.املكيمي ان قرار احملكمة جاء ليعطي فرصة 
اكبر للتنافس الش���ريف بني االطباء، مؤك���دا ان اجراءات اجلمعية 
بفتح باب التسجيل في السابق كانت سليمة من خالل االعالن في 
ثالث صحف كويتية، الفتا الى تس���جيل عدد من االطباء للترشح 

في االنتخابات ومن القوائم املنافسة.
ولفت الى ان تسجيل عدد من االطباء من مناطق طبية مختلفة 

ومن مستش���فيات مختلفة هو دليل صريح على 
ان غالبية االطباء قد مت ابالغهم مبوعد فتح باب 

التسجيل لالنتخابات.
واشار الى ان مجلس ادارة اجلمعية كان يرغب 
في تأجيل االنتخابات اس���تجابة الى طلب مدير 
منطقة االحم���دي الصحية د.فهد الفودري وذلك 
العطاء فرصة اكبر للزمالء الراغبني في التسجيل 
في االنتخابات، اال ان الطلب جاء متأخرا وبعدما 
اجنزت اجلمعية جميع االجراءات القانونية الالزمة 
الجراء االنتخابات وقبل املوعد احملدد لها بأربعة ايام 

وقد مت االعتذار منه سلفا مع تبيان االسباب.
كما اثنى د.املكيم���ي على تصريحات الزمالء 
االطباء املش���يدة بقرار احملكم���ة، ودعا اجلميع 
للمحافظة على اجلسد الطبي، مؤكدا ان مجلس 
االدارة احلالي استطاع توحيد االطباء من خالل تبني كل مطالباتهم 
القانونية وحتقيق اجنازات لم حتقق في السابق وبشهادة غالبية 
االطباء. واوض���ح د.املكيمي ان قائمة اجلمي���ع تدخل االنتخابات 
باجنازات ملموسة ومعروفة لدى جميع افراد اجلسم الطبي، وانها 
ستس���عى في املرحلة املقبلة الى حتقيق مطالب االطباء من خالل 

برنامج انتخابي واضح.

استمرارا لسياس���ة المنظمة الدولية 
للهجرة الهادفة لتنفيذ نش���اطات داعمة 
لتعزيز ق���درات الحكومة الكويتية تعقد 
المنظمة الدولية للهجرة في الكويت تحت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ احم���د الحمود الدورة 
التدريبية لضباط الشرطة بعنوان »الدورة 
التأسيسية حول حماية ضحايا االتجار 

بالبشر والتحقيق مع المتاجرين«.
وتستمر الدورة لمدة خمسة ايام اعتبارا 
م���ن 6 الى 10 م���ارس 2011 في بيت األمم 
المتحدة في مشرف وبتمويل من وزارة 
الداخلية، علم���ا بأنها الدورة الرابعة في 

سلسلة النشاطات التي تقيمها المنظمة 
الدولية للهجرة بشراكة مع اإلدارة العامة 
للتدريب ف���ي وزارة الداخلية وتأتي في 
ختام الموسم التدريبي الذي تعده اإلدارة 
العامة للتدريب بقيادة اللواء حميد حبيب 

السماك.
علم���ا بأن���ه س���ي��تبع ه���ذه الدورة 
التأسيسية في األس���بوع الذي يليه اي 
من 13 الى 17 مارس دورة متقدمة لنفس 
العنوان السابق وذلك بهدف التركيز على 
اهمية ه���ذا الموضوع وتأه�يل مجموعة 
المشاركين بخبرة دولية متقدمة حتى يتم 
اعدادهم بشكل كاف ليشاركوا زمالءهم بما 

اكتس���بوه من خبرات ويتم تنفيذه فيما 
بعد في مجال عملهم المباشر.

تهدف هذه الدورات الى منح الموظفين 
المكلفي���ن بإنفاذ ال��قواني���ن فهما دقيقا 
ع���ن اإلقام��ة غير الش�����رعية واالتجار 
باألشخاص، وكذلك عن التكاليف البشرية 
والعواقب المترتبة على الجرائم المعنية، 
س���يتم ايضا تدريبهم على كيفية تحديد 
هوية الضحايا والتصرف بشكل سريع 
ومالئم لتلبية احت��ياجاتهم وذلك من خالل 
تطبيق األس���اليب الحديث��ة المناس��بة 
للتحقيق في قضاي���ا االتجار ومقاضاة 

المتاجرين.

أكد موافقة »الشؤون« على موعدها وسالمة إجراءات فتح باب التسجيل

»اإلعالم«: ليس هناك أي اختراق لمحطاتنا اإلذاعية
أكد مدير العالقات العامة بوزارة اإلعالم موسى 
تركي ان احملطات االذاعية الثالث التي اش���ارت 
اليها احدى الصحف احمللية والتي تواجدت على 
موج���ة ال� »اف ام« االذاعي���ة صباح الثالثاء هي 
محطات تابعة لوزارة االعالم الكويتية وكان يتم 
اجراء بث جتريبي لها من خالل الشركة احمللية 
املتعاقدة مع الشركة األميركية املصنعة الجهزة 

البث االذاعي.

وأض���اف مدير العالقات العام���ة ان بث هذه 
احملطات مت بعلم املس���ؤولني ف���ي وزارة االعالم 
للتأكد من صالحية العمل في هذه احملطات الثالث 
متهيدا لضمها لباقي محطات االذاعة الكويتية على 
موجة ال� »اف ام«، واكد تركي ان وزارة االعالم تقوم 
مبتابعة حثيثة لكل احملطات واملوجات التي تبث 
داخل الكويت، مؤكدا انه ليس هناك اي اختراق 

الي محطة أو اذاعة مجهولة داخل الكويت.

أكدت أن المحطات الثالث التي ظهرت على موجة الـ »اف إم« تجريبية وتابعة لها

د.علي املكيمي

موسى تركي
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»العمل النقابي« فازت في انتخابات نقابة الصناعة 
بـ 6 مقاعد مقابل 3 لقائمة التطوير بعد منافسة حامية على مدار يوم أمس

أسامة أبوالسعود
بعد منافس���ة حامية، فازت قائمة العمل النقابي ب� 6 مقاعد 
مقاب���ل 3 لقائمة التطوير في انتخابات نقابة العاملين بالهيئة 
العامة للصناعة والتي اجريت على مدار يوم امس منذ التاسعة 

صباحا حتى اعالن النتائج في ال� 7 مساء.
واسفرت االنتخابات التي اجريت بمقر الهيئة وأشرف عليها 
اتحاد عمال وموظفي الكويت عن فوز كل من اآلتية اس���ماؤهم 
بحسب نسبة حصولهم على االصوات: احمد الفيلكاوي )308( 
أصوات، عبدالعزيز الفيلكاوي )375(، حبيب العدواني )267(، 
حمود الوسمي )261(، ماهر النعمة )261 رابع مكرر(، منى ابراهيم 
اليتامى )243(، احمد حسين اكبر )238(، تهاني القالف )234( 

وفيصل الشارجي )224(.
هذا، وجاء كل من اآلتية آسماؤهم احتياطيا:

متعب الحربي )223( صوتا، س���عد العازمي )222( ومنير 
القطان )219(.

متابعة للكشوف االنتخابية

مشاركة نسائية كثيفة في االنتخابات

القوائم االنتخابية املشاركة في انتخابات نقابة الصناعة

)محمد ماهر(أنور الداهوم يشرف على العملية االنتخابية 

جانب من عملية فرز األصوات


