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ورشة عن فنون العمل اجلماعي بـ »املهندسني«
نظمت رابطة مهندسات الكويت في جمعية 
املهندسني الكويتية ورشة عمل عن أسس العمل 
اجلماعي، حتدث فيها املدرب السويسري العاملي 
هان فان لون ومساعدته املدرب م.بشاير العواد، 
وشاركت فيها مجموعة من املهندسات األعضاء 
في رابطة املهندسات، وأقيمت الورشة بالتنسيق 
مع اجلمعية العاملية ملهندس���ي الكهرباء مبقر 

اجلمعية.

تن���اول املدرب ومس���اعدته أه���داف العمل 
اجلماعي واحتياجاته لالرتقاء بأداء فريق العمل 
الواحد، وتطرق الى احتياجات العمل اجلماعي، 
واملسؤولية التي تقع على كل عضو في الفريق 
الواحد، وحتدث املدرب عن نظرية النجوم التي 
تعتبر من تخصص البروفيسور هان، والتي من 
خالله���ا ميكن للفرد ان يلمع ويصبح جنما من 

خالل العمل اجلماعي.

»األنباء«: تاريخ التقرير في 2011 وليس في 2010 كما ذكر الدكتور

العجمي ينفي و»األنباء« تؤكد وجود جرثومتني 
وليست واحدة في مستشفى العدان

ترقية 69 موظفًا وموظفة باالختيار في »السكنية«

واقع احلال املوجود في املستشفى 
واننا على اس���تعداد الستضافة 
احد خبراء املنظمة ليكون حكما 

بيننا وبني املدير.
5 � كنا نتمنى أن يوضح املدير 
في الرد ما يفيد االجراءات التي 
قام بها على أرض الواقع لتنفيذ 
التوصيات الص���ادرة من إدارة 
منع العدوى، وليوضح لنا السيد 
الالتي  املدير كم عدد املمرضات 
مت تعيينهن أو نقلهن للمستشفى 
خالل ش���هور الوباء، وليوضح 
لنا أيضا ملاذا لم يتعاون قس���م 
الس���جالت الطبية مع قسم منع 
العدوى الستخراج ملفات احلاالت، 
وليوضح لنا ايضا السيد املدير 
ملاذا كان���ت معدالت العدوى في 
مستشفى العدان هي األعلى بني 
جميع مستشفيات وزارة الصحة، 
وهو ما جاء في التقرير ونقلناه 

حرفيا منه.
النهاية ان نشكر  ويبقى في 
مدير املستش���فى عل���ى الدعوة 
التي وجهها لنا وللزميل املصور 
عندما تلقينا منه اتصاال هاتفيا 
يحمل العت���اب والدعوة لزيارة 
املستشفى لتصوير املشروعات 
اجلدي���دة واالفتتاحات اجلديدة 
ووعدناه خي���را، ولكن بعد أن 

تنتهي السيطرة على الوباء.
وفي اخلتام، فإننا لن نختلف 
مع مدي���ر املستش���فى ومع أي 
مسؤول في »الصحة« ألن حياة 
البشر ال تقدر بثمن وال يراودنا 
أدنى شك في أن قيادات الصحة 
حريصة متام���ا على أداء العمل 
على أكمل وجه وحماية املرضى 

من املضاعفات واالوبئة.
ومن حق املريض أن يش���عر 
بالسالمة واالمان في املستشفى 
الن املستشفى مكان للعالج وليس 
مكانا للعدوى باالوبئة والوفاة 
بسببها، ونترك تفاصيل احلديث 

عن الوباء اآلخر للمرة القادمة.
وإن كان���ت املش���كلة نقص 
امكانيات في مستشفى العدان فإن 
النشر على مستوى الصحافة ليس 
القصد منه التشهير أو اتهام ادارة 
املستشفى باالهمال ولكن القصد 
منه ان يعرف كبار املسؤولني ان 
عليهم مسؤولية توفير اإلمكانيات 
الالزمة ملستش���فى العدان وحل 
املشاكل التي حتتاج الى مستوى 
عال من املسؤولني وال نشك في 
ال���وزارة على  حرص قي���ادات 
حياة وصح���ة كل مريض دون 

أي تفرقة.
عبد الكريم العبداهلل  ٭

طارق علي عبدالكرمي عبداهلل    ٭
الفوزان

هيث���م ب���در س���ويد ف���رج    ٭
السويد

فيصل ع���وض لفتة صالح    ٭
املطيري

الهاب س���حم  فيصل فه���د    ٭
املطيري

مم���دوح قبي���الن ترك���ي    ٭
الشمري

سارة فهد حرمل العجمي   ٭
اماني احمد يونس السيب   ٭

عبدالعزيز س���عود حمدان    ٭
سعود العبهول

فوزي ابراهيم عيسى حسني    ٭
الصائغ

خالد صالح سلمان عبداحلسني    ٭
االشوك

ع���ادل علي محم���د عبداهلل    ٭
الكندري

الثانية عامة

وليد فالح عبداهلل سليمان    ٭
العازمي

حن���ان عيس���ى عبداخلالق    ٭
الفرج

س���عاد خلف راكان صياح    ٭
العنزي

دالل علي عبداهلل محس���ن    ٭
اجلبري

فضيلة عل���ي عبداهلل علي    ٭
الكندري

غنيمة عبداحملسن عبدالرحمن    ٭
عبداهلل العيد

سعيد يوسف يوسف السليم   ٭

الثالثة عامة

كوثر حس���ن أحم���د محمد    ٭
اخلياط

فاطمة علي يوسف الياسني   ٭
عباس حس���ني كرم عبداهلل    ٭

محمد
نايف عبداهلل مب���ارك عيد    ٭

العازمي

السادسة عامة

عائدة عيسى موسى   ٭
حمد العنزي  ٭

وضعا استثنائيا بني دول العالم 
حيث ظه���رت ح���االت متفرقة 
لالصابة ببكتيري���ا )ام.ار.اس.
الكويتية  ايه( في املستشفيات 
ومبعدالت اإلصابة احلاصلة في 
الدول املتقدمة وأثار ذلك اهتمام 
وسائل اإلعالم وما بني التهويل 
والتهوين تأتي أهمية املعلومة 
الدقيق���ة وطبق���ا لالحصاءات 
املتوافرة ف���إن الوضع الصحي 
الدولة طبيعي  في مستشفيات 

متاما«.
وطمأن د.العجمي بأن الوضع 
في مستش���فى العدان »طبيعي 
جدا« مشيرا الى انه باملقارنة مع 
بقية املستشفيات احمللية والعاملية 
فان النسب متقاربة »وال يوجد 
اي داع لاللتفات لالشاعات التي 

تضر املرضي واملواطنني«.
ونحن في »األنباء« نشكر مدير 
املستشفى على اهتمامه بقراءة 
اخلبر وسرعة إعداد الرد بأن كل 
ش���يء على ما يرام، وليس في 
اإلمكان أحس���ن مما كان، ولكن 
الرد جنملها  لنا مالحظات على 

فيما يلي:
1 � اننا حصلنا على املعلومات 
من وثيقة رس���مية صادرة عن 
اإلدارة املختصة بوزارة الصحة 
وهي ادارة منع العدوى، والوثيقة 
حتمل رقم 97 بتاريخ 2011/4/4 
ونعيد نش���رها كما هي بتوقيع 

مدير االدارة د.هيفاء املوسى.
2 � تتح���دث الوثيق���ة ع���ن 
جرثومتني وليست جرثومة واحدة 
ولكننا رفقا بإدارة املستش���فى 
لم نتط���رق إال جلرثومة واحدة 

فقط.
3 � إن تقدير خطورة الوباء 
وتأثيره عل���ى املرضى لم يكن 
اجتهادا صحافيا ولكننا استخدمنا 
الكلمات املوج���ودة في  نف���س 
املستند الرسمي، والتي استخدمها 
أو  الوباء  املتخصصون لوصف 

األوبئة مبعنى أصح.
4 � من حق املريض ومن حق 
اجلميع أن يعرف ماذا يدور في 
املستشفى الن سالمة املرضى هي 
شعار ترفعه وزارة الصحة بل 
ان احد برامج الوزارة في اخلطة 
االمنائي���ة هو برنامج س���المة 
املرض���ى، وال نعتقد ان منظمة 
الصحة العاملية قد اوصت بترك 
االوبئة في املستشفيات أو محاولة 
التقليل من أهميتها، وس���نقوم 
من جانبن���ا باالحتكام للمنظمة 
لتحكم بيننا وبني مدير املستشفى 
سواء من حيث اخلبر أو الرد أو 

عبدالرحمن املذن
علي عبداللطيف عبدالعزيز    ٭

مال اهلل

)ب( عامة

مبارك عايد مبارك العازمي   ٭
عدنان محمد عيس���ى محمد    ٭

الصفران
فاضل حسني جمعة جمال   ٭

احمد محمد اس���داهلل احمد    ٭
الكندري

مس���اعد فال���ح س���ليمان    ٭
السالم

جدي���ع  محس���ن  جدي���ع    ٭
البصيري

طالل عذبي احمد ميال   ٭
خلود مبارك فهد الضويحي   ٭

ناص���ر  س���الم  قب���الن    ٭
الدوسري

ماجد عبدالرسول احمد موسى    ٭
الصحاف

العبيد  فراس صالح مبارك    ٭
الشمري

عبدالرحمن احمد عبدالوهاب    ٭
عبداهلل الوهيب

ابراهي���م  احم���د  فاطم���ة    ٭
احلسينان

فيص���ل صالح عس���ل علي    ٭
الظفيري

األولى عامة

د.أحمد عبداهلل سعد مطيع    ٭
العازمي

محمد عباس عبدالعزيز عباس    ٭
الصفار

احمد محمد م���رزوق هداب    ٭
العازمي

ابراهي���م  س���يد  فخري���ة    ٭
اسداهلل

احمد عباس عب���اس غلوم    ٭
اشكناني

س���عد فهي���د محم���د فهيد    ٭
العجمي

هالل عبدالوهاب أحمد هالل   ٭
ابراهيم  عبدالرحمن يوسف    ٭

ناصر احلوطي
انور عباس جاس���م حسن    ٭

الرياش

فيما تؤك���د »األنباء« صحة 
ما نشرته في عددها أمس االول 
االثنني مدى انتشار وباء جرثومي 
في مستش���فى العدان قال مدير 
مستشفى العدان د.مبارك العجمي 
امس ان ما اثير عن انتشار الوباء 
»عار عن الصحة متاما« مؤكدا ان 
الوضع الصحي في املستش���فى 

»طبيعي ومطمئن«.
واوضح د.العجمي في تصريح 
ل� »كونا« انه »لو انتبهنا لتاريخ 
التقرير املنشور لوجدنا انه يعود 
لعام 2010 اضافة الى ان بكتيريا 
)ام.ار.اس.ايه( كان انتشارها في 
ازدي���اد عاملي ومحلي في جميع 
املستش���فيات ولك���ن بنس���ب 

مختلفة«.
واض���اف ان وزارة الصحة 
ب���ادرت إل���ى تش���كيل جلن���ة 
دائمة منذ اكتش���اف هذا النوع 
التزام  البكتيريا ملتابع���ة  م���ن 
املستشفيات احمللية ومت تطوير 
املختب���ر املرك���زي للتصنيف 
الوبائي والذي يعتبر األول في 
منطق���ة اخلليج اضافة الى عقد 
ندوات وورش عمل عدة لتعريف 
األطباء والهيئة التمريضية بسبل 
الوقاية والتعامل مع هذه الظاهرة 

مبشاركة خبراء دوليني«.
وذكر ان الصحة تتبع تعليمات 
العاملية للحد  منظمة الصح���ة 
والسيطرة على هذه االنواع من 
البكتيريا ويشارك في هذا الدور 
جميع االط���راف املعنية ومنها 
الطاقم الطبي والتمريضي وكذلك 

املريض واقرباؤه.
واك���د ان »الكوي���ت ال متثل 

اص���در مدير عام املؤسس���ة 
العامة للرعاية الس���كنية م.علي 
الف���وزان قرارا اداري���ا بالترقية 
باالختي���ار للموظفني املذكورين 
أدناه الى الدرجة املوضحة قرين 
كل مجموعة، على ان مينح كل من 
املذكورين اول مربوط من الدرجة 
املرقى اليها مع منحه عالوة واحدة، 
وذلك ابتداء من تاريخ 2011/3/31، 

وفيما يلي االسماء:

)أ( عامة

سعدي زيد متعب اجلباري   ٭
بندر صحن حمدان امليع   ٭

فيصل محمد عبدالرس���ول    ٭
عبداهلل العوضي

هن���ادي احمد عبداهلل احمد    ٭
الشطي

منى جاس���م محمد املوسى    ٭
الفهد

فيصل ق���زار موازي قيطان    ٭
اجلاسم

احمد مش���عان اسود مطلق    ٭
العنزي

شهاب احمد علي صادق   ٭
ع���ارف عبدال���رزاق احم���د    ٭

العبداهلل القالف
بدر ملبس ندا عايد العنزي   ٭

نواف علي خليفة املسلم   ٭
سلوى يوسف عبدالرحمن    ٭

احمد الكندري
اسماء علي عبداهلل الدرويش    ٭

النجار
نه���ى س���الم ابراهيم محمد    ٭

النهام
معال���ي محمد خال���د محمد    ٭

الفرج
محمد حسني براك العنزي   ٭

ليلى حسن محمد حسن   ٭
عل���ي محم���د جعف���ر عزام    ٭

الشمري
يوسف سالم ناصر ابراهيم    ٭

الصميعي
سليمان خالد فهد عبدالرحمن    ٭

املذن
عبداحلكي���م عل���ي محم���د    ٭

شريف
ثني���ان احم���د عبدالعزيز    ٭

د.مبارك العجمي

»الزراعة«: موسم حظر صيد 
الزبيدي يبدأ من اليوم

صرح نائب املدير العام لش����ؤون الثروة السمكية 
د.حيدر مراد بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية قامت بإصدار القرار رقم 511 لسنة 2011 بشأن 
حظر صيد أسماك الزبيدي في املياه االقليمية الكويتية 
اعتبارا من اليوم في اطار اإلدارة املستدامة لتنمية املوارد 

التي تتبعها  الس����مكية 
الهيئ����ة حلماية مخزون 
األسماك االقتصادية من 
حيث اعطاء مهلة كافية 
ألسماك الزبيدي في التكاثر 
والتنمية نظرا ملا تتمتع 
به أسماك الزبيدي مقارنة 
باالنواع السمكية احمللية 
االخرى املصيدة من املياه 
االقليمية الكويتية بقيمتها 
االقتصادية العالية، حيث 
النوعية من  تعتبر هذه 
األس����ماك أحد احملاصيل 

السمكية املهمة املنزلة باالسواق السمكية، نظرا لألهمية 
التس����ويقية لها واالقبال املتزايد من جانب املواطنني 
الكويتيني واخلليجيني بصفة عامة وغيرهم من السكان 
في الكويت. من جهة أخرى، أشار د.مراد الى ان البيانات 
االحصائية السمكية السنوية أظهرت ان مخزون أسماك 
الزبيدي خالل الس����نوات العش����ر املاضية قد أخذ في 
االنحدار بصورة خطيرة تدل على أن مخزون هذه النوعية 
من األسماك االقتصادية املهمة في مصايد املياه االقليمية 
الكويتية قد تعرضت لالستغالل املفرط نتيجة الصيد 
اجلائر وزيادة اجلهد املبذول وأسباب أخرى مختلفة 
ومن ثم تطلب االمر اتخاذ اجراءات وتدابير س����ريعة 
ملواجهة هذا التدهور السريع الذي تعرض له مخزون 
أس����ماك الزبيدي إلعادة تأهيل وتنمية مصايد أسماك 
الزبيدي التي تأثرت بش����دة خالل السنوات املاضية، 
ولذلك فقد طبقت الهيئة حظر الصيد املوسمي اعتبارا 
من 1997. وتناول د.مراد اجلهود واخلطوات العلمية 
التي بذلت في دراسة وتقييم مصايد أسماك الزبيدي 
في ظل التطورات غير االيجابية على مخزون أسماك 
الزبيدي على املستوى الوطني واالقليمي، فأشار الى 
ان الهيئة على املس����توى احملل����ي قامت بالتعاون مع 
معهد الكوي����ت لالبحاث العلمية ومؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي بتنفيذ وإجراء املش����روع بتمويل مالي 
مش����ترك بني اجلهات الثالث لتقيي����م أوضاع مصايد 
أس����ماك الزبيدي التي تعرضت لالس����تنزاف بصورة 
ملحوظة خالل الس����نوات العش����ر املاضية من خالل 
مش����روع وطني »تقييم مخزون س����مكة الزبيدي في 

منطقة شمال اخلليج العربي.
محمد راتب  ٭

د.حيدر مراد

مستشفى العدان مازال ينكر وجود اجلرثومة

صورة زنكوغرافية للتقرير الذي يثبت وجود جرثومتني وليست جرثومة واحدة وهو بتاريخ 2011/4/4 
وليس 2010 كما ذكر مدير املستشفى


