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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

اآل بـــــودي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

نـوره يــو�سـف بــودي
�أرملة / عبد�لرز�ق جا�سم بودي

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

اعتصم عدد من فنيي وزارة الصحة في قسم 
التغذية امس في ساحة االرادة امام مجلس االمة 

للمطالبة بحقوقهم.
واكد املعتصمون انهم ال يريدون شيئا سوى 
اقرار مطالبهم املشروعة منها اقرار الكادر واقرار 
بدل طبيعة العمل املنس���ية لدى وزارة الصحة 
وديوان اخلدمة املدنية. وطالبوا مبساواتهم بباقي 
التخصصات الفنية في وزارة الصحة وتعديل 
اخلفارة، مش���يرين ايضا ال���ى انهم فنيون في 
وزارة الصحة، ولكنهم يعاملون كأنهم اداريون، 

وبعضهم طالبوا بإلغاء اخلفارة.
وفي هذا السياق، استغرب النائب مسلم البراك 
وصول احلال ببناتنا الى الوقوف امام مجلس 
االمة للمطالبة بحقوقهن، واصفا ذلك باألمر غير 
اجلائز، مشددا على ضرورة اعطائهم حقوقهم 

بأسرع وقت.
واضاف في تصريح صحافي امس على هامش 
االعتصام في ساحة االرادة امام مجلس األمة انهم 
قاموا بتقدمي مذكرات عديدة مبطالبهم، ولكن لم 
يت���م االلتفات لها، على الرغم من طبيعة العمل 

التي تستدعي اقرار حقوقهم.
وتس���اءل البراك: اين وزير الصحة وديوان 

اخلدمة املدنية ورئيس الوزراء من املعتصمني؟ 
مؤك���دا اننا كأعضاء مجلس األمة س���تكون لنا 
وقفة في هذا املوضوع، وسنبذل قصارى اجلهد 

لنصرة بناتنا الكويتيات.
وبني انه سيتم االتفاق بيننا وبني املعتصمني 
على آلية عمل وخطة لتنفيذ مطالبهم عن طريق 
فتح مجلس األم���ة لهم للجلوس م���ع النواب 
ومناقشة قضيتهم وصياغة خطة متفق عليها 
بشأن مطالبهم، والتي هي ال شك عادلة، متمنيا 
في الوقت نفس���ه الوصول الى نتيجة حاسمة 

لتنفيذ هذه املطالب.
وحدد البراك يوم االحد القادم وفي متام الساعة 
12.30 ظهرا موعدا الستقبال فئة املعتصمني لسماع 
وجهة نظرهم، ووض���ع اقتراحات نهائية يتم 
تقدميها لديوان اخلدمة املدنية إلنهاء معاناتهم.

وحذر البراك وزير الصحة او اي مس���ؤول في 
وزارة الصحة يحاول ان يسيء ألي من املعتصمني 
مبجرد انهم رفعوا صوتهم للمطالبة بحقوقهم، 
قائال: األرزاق ال يقطعها اال اهلل، مطالبا في الوقت 
نفسه املعتصمني بفض االعتصام، واعدا اياهم 

بالوقوف الى جانبهم.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

مسلم البراك متحدثا للصحافيني خالل االعتصام  )كرم ذياب(

الفتات رفعها املعتصمون

طالبوا مبساواتهم بالتخصصات الفنية في الوزارة

فنيو »الصحة« اعتصموا في »اإلرادة«: نريد الكادر
والبراك: نحذر أي مسؤول من اإلساءة للمعتصمني

تقارير اخلفارات تشير إلى انتظام العمل بـ»املناطق« واملستشفيات

»األنباء« تنشر جدول اخلفارات
لقياديي »الصحة« خالل شهر يونيو

»غراس« استعرض أحدث جتاربه التوعوية
دبي � كونا: قال استش����اري الصح����ة العامة في 
وزارة الصحة د.احمد الش����طي »ان الس����يجارة هي 
مفتاح الش����ر االول وقد تقود ال����ى الكحول ثم الى 
املخ����درات وهي تس����هل الطريق ال����ى مصيدة تلك 
 اآلفة املتمثل����ة باملخدرات«. جاء ذل����ك في تصريح

 ل� »كونا« عقب عرضه ألحدث جتربة ملشروع »غراس« 
خالل مش����اركته في »امللتقى العربي الثاني الفضل 
املمارسات في العالقات العامة واالتصال املؤسسي« 

الذي اختتم اعماله امس األول.
واضاف د.الشطي ممثل املشروع التوعوي الوطني 

للوقاية من املخدرات »غراس« التابع للجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات في الكويت »ان هذه املش����اركة 
في امللتقى تأتي في نط����اق التفاعل االقليمي لرصد 
جتربة غراس ومحاولة تبادل اخلبرات واالستفادة 

من هذه التجربة«.
وذكر انه استعرض في جلسة امس األول آخر جتربة 
ملشروع غراس وهي »معلمي سر متيزي«، حيث مت 
وضع كل اخلبرات التراكمية ملشروع »غراس« امام 
حضور امللتقى لتبادل املعرفة ليصب ذلك في نهاية 

املطاف في صالح جميع دول اخلليج.

أن مت تبديلها في فترات سابقة مع 
أطباء أقل منهم في املستوى.

وبين���ت املص���ادر ان وزير 
الصحة د.هالل الساير حث جميع 
قياديي الوزارة على االلتزام بهذه 
اخلفارات التي من شأنها تطوير 
اخلدمات الصحية ومراقبتها عن 
كثب، ورصد األخطاء لعالجها في 
سبيل توفير خدمة أفضل، وعدم 
التخلف عنها، كما أوضحت ان 
الهدف من اخلف���ارات ايضا هو 
احلرص على اس���تقرار اخلدمة 
الصحية وتقدميها بشكل متكامل 
وس���ريع للمرضى ف���ي جميع 
العمل  األوقات وضمان سريان 

في القطاعات الصحية.
اجلدير بالذكر ان كشف اخلفارات 
لقياديي وزارة الصحة جاء بناء 
على القرار الوزاري رقم 262 لسنة 
2009 وكانت بداية اخلفارات في 

اكتوبر من العام 2009.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

اعتمد الوكيل املساعد لشؤون 
الطبية األهلية بوزارة  اخلدمات 
الرشود كشف  الصحة د.راش����د 
الوزارة لش����هر  خفارات قياديي 

يونيو 2011.
وجاء في الكشف الذي تنفرد 
»األنباء« بنشره انه في حال قيام 
أي أح����د من القيادي����ني املكلفني 
باخلفارات بأي إج����ازة أو مهمة 
رسمية فيحل محله املكلف بالقيام 

بعمله.
وبه����ذا اخلص����وص، أك����دت 
مص����ادر صحي����ة مطلع����ة في 
التقارير  ان  ل� »األنباء«  تصريح 
األخيرة خلفارات القياديني تشير 
النتظام العمل في املناطق الصحية 
واملستش����فيات، مع رصد بعض 
املخالفات التي مت اتخاذ اإلجراءات 

بحقها.
وذك����رت ان ه����ذه اخلفارات 
ايضا قام����ت بإنهاء ظاهرة غياب 
د.راشد الرشوداالستش����اريني عن اخلفارات بعد 

»حتت ش���عار 3 رسائل تنقذ احلياة« احتفلت 
دائرة الصحة والسالمة والبيئة بالتعاون مع كل 
من جلنة الصحة املهنية والسالمة املكتبية وجلنة 
اإلعالم واحلوافز في مؤسسة البترول الكويتية 
باليوم العامل���ي لالمتناع عن التدخني، وذلك يوم 
31 مايو 2011 مبس���رح 

املجمع النفطي.
وف���ي كلمت���ه قال 
راع���ي احلفل الرئيس 
التنفي���ذي ملؤسس���ة 
البترول الكويتية فاروق 
الزنك���ي: »إن منظمة 
العاملية حتذر  الصحة 
العواقب الصحية  من 
الوخيمة للتدخني، في 
ظ���ل وص���ول حاالت 
التدخني  الوفاة بسبب 
إل���ى ما يق���ارب من 6 
ماليني ش���خص يوميا أي حوالي 11 ش���خصا في 
الدقيقة الواحدة، مما يبرهن على أن التدخني أخطر 
من أسلحة الدمار الشامل كما توضح هيئة األمم 

املتحدة«.
واضاف ان: »الدراسات الطبية تؤكد ان التدخني 
يأتي في املرتبة االولى عامليا في أس���باب الوفاة، 
فضال عن أنه أحد أهم اسباب االصابة بأمراض الرئة 
واجلهاز التنفس���ي وأنواع السرطانات املختلفة، 
ويعد احد أهم اسباب الوفيات في البالد، إذ تبلغ 
نس���بة املدخنني البالغني في الكويت 15%، وبني 
موظفي القطاع النفطي إلى 24% مما يهدد سالمة 

العاملني وبيئة العمل.
وتطرق الزنكي إلى االتفاقية العاملية ملكافحة 
التدخني، مشيرا إلى إنها برتوكوال عامليا في مجال 
مكافحة التدخني، ملا تتضمنه من بنود متكن الدول 

من مكافحة هذا الوباء.
وفي ختام كلمته دعا الزنكي إلى تطبيق عدة 
ام���ور للتخلص من وباء التدخ���ني، في مقدمتها: 
تطبيق سياسات صارمة تستلهم روح االتفاقية 
العاملية املهمة حملاربة وباء التدخني وضمان حقوق 
العاملني في حياة صحية، وتطبيق قوانني دولة 
الكويت وقوانني املؤسس���ة من اجل حتويل بيئة 
العمل في املؤسسة وشركاتها إلى بيئة خالية من 
التدخ���ني متاما، وتكثيف برام���ج تعزيز الصحة 
والتوعية الصحية ملساعدة من يريد االقالع عن 
التدخني، وتخصيص حلظة الس���المة التي تبدأ 
بها اجتماعات املؤسسة وش���ركاتها لتدور حول 
مكافحة التدخني خالل األسبوع الذي يبدأ بتاريخ 

31 مايو 2011.
يذكر ان احتفال املؤسسة باليوم العاملي لالمتناع 
عن التدخني تضمن تنظيم ندوة ضمت مجموعة 
من االطباء واالستشاريني النفسيني من مستشفى 
األحمدي قدموا طرقا مبتكرة للمساعدة على التوقف 
عن التدخ���ني، إضافة إلى إقامة معرض ملجموعة 
من الشركات املتخصصة في وسائل االمتناع عن 

التدخني.

»مؤسسة البترول« 
احتفلت باليوم العاملي 

لالمتناع عن التدخني

..و»مكافحة التدخني 
والسرطان« اختتمت مسابقة 

»امتنع واربح«

اختتمت جمعية مكافحة التدخني والس���رطان 
مسابقة »امتنع واربح« والتي بدأت منذ بداية مايو 

املاضي وانتهت أمس األول في مجمع املهلب.
وقال رئيس جلنة التدخني واألمني العام لالحتاد 
اخلليجي ملكافحة التدخني أنور بورحمة انه مبناسبة 
اليوم العاملي للتدخني أقمنا هذه املس���ابقة وذلك 

لتشجيع املدخنني على االقالع عن التدخني.
وذك���ر ان هناك 7 عيادات ملكافحة التدخني في 
وزارة الصحة والتي من شأنها حث املرضى على 
االقالع عن التدخني، وتبني أضراره، مش���يرا في 
الوقت نفسه الى ان الس���يجارة هي إدمان وذلك 
بس���بب وجود النيكوتني ال���ذي يعتبر من املواد 

املخدرة.
وأض���اف: مت عمل س���حوبات ووضع جوائز 
للممتنعني عن التدخني، وذلك لتش���جيعهم على 
ذلك، واعطاء كل من يقوم بتس���ليم علبة سجائر 

جائزة.
ولفت الى ان شعار منظمة الصحة العاملية لهذه 
السنة هو »االتفاقية االيطالية ملكافحة التدخني«، 
مشيرا في الوقت نفسه الى ان الشعار يتغير كل 
سنة، ولكن بالنهاية الهدف هو مكافحة التدخني 

في كل مكان في العالم.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

جانب من املسابقة

أنور بورحمة وطارق العلي خالل املسابقة

فاروق الزنكي

كشف خفارة الوكالء املساعدين ومديري املناطق الصحية عن شهر يونيو 2011
الوكالء املساعدونمدير املنطقة الصحيةالتاريخ
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جمعية الجهراء التعاونية

تعلللن جمعية اجلهراء التعاونية عن طرح حمللالت لال�صتثمار  الأ�صحاب االخت�صا�ص وذلك بناًء على 

موافقة  وزارة ال�صئون االجتماعية والعمل رقم )455( بتاريخ 2011/5/25 وذلك على النحو التايل :

لال�صتف�صار الت�صال على الأرقام التالية : 24570941 / 24572131 / 24572130  داخلي 227  

�إعالن عن طرح حمالت لال�سثتمار

القيمة الإيجاريةامل�صاحةالعنوانالن�صاطم

2500 د.ك741م2امليزانني - �صوق اجلهراءاملالب�س اجلاهزة1

500 د.ك116م2 �صوق اجلهراء- امليزاننيبيع العباءات واملالفع2

150 د.ك1.5*1.5م�صوق الواحة املركزيماأكولت خفيفة )بيع الذرة(3

150 د.ك2م * 2م�صوق اجلهراء الدور الأر�صيماأكولت خفيفة )بيع البطاط�س(4

وذلك وفقا لل�صروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم من اأ�ص�������ح�اب الخت�ص��������ا�س وممن ميار�ص�������ون الن�ص�������اط باأنف�صهم ولديه ترخي�س 

جتاري �صاري املفعول للن�صاط املتقدم له.

2- تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناًء على تعليمات وزارة ال�صئون الجتماعية والعمل.

3- يلت�������زم مق�������دم الطلب بدفع �ص�������يك م�ص�������دق مببلغ وقدره )250 د.ك(  ح�ص�������ب قرار وزارة ال�ص�������ئون 

الجتماعية والعمل يتم ا�ص�������رداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�س 

له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4- تكون الأولوية للم�صاهم عند ت�صاوي الدعم.

5- �صوف يتم الختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يكون ب�صيك م�صدق واحد فقط.

6- �صوف يتم الختيار النهائي بح�صور مندوب وزارة ال�صئون والعمل يف موعد يحدد يف حينه.

7-  م�������ن �ص�������يقع عليه الختيار يلت�������زم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�ص�������بوعني من تاري�������خ الختيار لإمتام 

الإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه لغيا وي�صبح مبلغ التاأمني حقًا خال�صًا للجمعية.

8- يق�������دم الطل�������ب نظر ر�ص�������م )10 د.ك(  لغر غ�������ر قابلة للرد اعتب�������ارًا من يوم )االأحللد( املوافق 

2011/6/5 وحت�������ى نهاية دوام ي�������وم )اخلمي�للص( املوافق 2011/6/16 وت�������ودع الطلبات داخل 

ال�ص�������ندوق مبكت�������ب املدير العام باإدارة اجلمعية  ولن يلتف�������ت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد 

املوعد املحدد علمًا اأن الدوام كالتايل :

الأحد والثالثاء واخلمي�س دوام متوا�صل من ال�صاعة 8 �صباحًا وحتى ال�صاعة 2 ظهرًا.  

      الإثنني والأربعاء من ال�صاعة 8 �صباحًا حتى ال�صاعة 2 ظهرًا ومن ال�صاعة 4 ع�صرًا حتى ال�صاعة 8 م�صاء.

9- ان يقدم طالب ال�ص�������تثمار اقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي ن�ص�������اط لدى اجلمعية م�صتثمر من قبله 

حاليا ويف حالة ثبوت عك�س ذلك �صيتم �صحب ال�صتثمار اجلديد منه.

10- تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�صنة 1979 ب�صاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�صاأن.

امل�صتندات املطلللوبلة :

1- �صورة البطاقة املدنية.                              2- �صورة الرخ�صة التجارية �صارية املفعول.

3- �صورة من اعتماد التوقيع �صاري املفعول.

جمل�ص االإدارة


