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احلرز: »األمراض األكثر 
شيوعًا في العيادات 

اخلارجية« محور 
محاضرات استشاريني 
متميزين في مختلف 

التخصصات

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل الكاتب

 عبداهلل عبا�س بوير

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

والـــــدته

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

أسبوع تراث نادي املتقاعدات بـ»املعلمني« غداً
الكرمي����ة للش����يخة ش����يخة 
العب����داهلل وجلمي����ع املدارس 
واجلهات املش����اركة، مشيرة 
الى ان االسبوع يأتي في إطار 
الفعاليات احلافلة للنادي وضمن 
خطة وآلية عمله للعام احلالي، 
ويأتي ايضا استكماال للمعرض 
الس����نوي الذي يقيمه النادي 
حتت عنوان »من صنع يدي« 

املتقاعدات  والذي تشارك فيه 
وربات البيوت من خالل عرض 

اعمالهن اليدوية.

حتت رعاية الشيخة شيخة 
ف����ي 9.30 من  العبداهلل يقام 
افتتاح  صباح يوم غد حف����ل 
الذي  الكويتي  التراث  اسبوع 
ينظمه نادي املتقاعدات التابع 
إلدارة املعلم����ات ف����ي جمعية 
املعلمني الكويتية خالل الفترة 
من 19 إلى 21 ديسمبر اجلاري 
مبش����اركة عدد م����ن املدارس 

والطلبة من وزارة التربية.
وسيش����تمل االفتتاح الذي 
سيقام في صالة عبداهلل املبارك 
في مقر اجلمعية بالدسمة على 
جولة ف����ي املعرض الى جانب 
تك����رمي املش����اركني، فيم����ا مت 
تخصيص فترة زيارة املعرض 
من الساعة 9.30 حتى 12 على 
امتداد بقية أيامه لزيارة اجلمهور 

والطلبة.
من جانبها، عبرت رئيسة 
نادي املتقاعدات فاطمة العوضي 
فاطمة العوضيعن شكرها وتقديرها للرعاية  الشيخة شيخة العبداهلل

بدالت اإلضافي ملوظفي »الكهرباء« 
تأخرت 9 أشهر لعدم وجود ميزانية

تأخرت الدفعات ال� 3 األخيرة التي متنح كبدل 
عن العمل اإلضافي ملوظفي وزارة الكهرباء واملاء 

والتي تعطى كل 3 أشهر.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان هذا التأخير 
ناجت وفق مسؤولي الوزارة عن عدم توافر ميزانية، 
الفتة الى ان الدفعات املتأخرة هي عن أشهر »4 

و5 و6« و»7 و 8 و9« و»10 و11 و12«.
وأوضحت املصادر ان مبالغ العمل اإلضافي 

تنزل في حساب املوظفني 4 مرات في السنة عن 
عمل كل 3 أش����هر لكل موظ����ف مت تكليفه بعمل 
بعد س����اعات الدوام وهي تبلغ 100 عن كل شهر 

للمستحقني املسجلني بالكشوف.
ولفتت الى ان عددا كبيرا من املوظفني استفسر 
من املسؤول عن هذا التأخير وكان الرد من بعض 

املسؤولني عدم وجود ميزانية.
دارين العلي  ٭

أكد مدير إدارة الثقافة اإلسالمية 
ف����ي وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية بدر السنني سعي اإلدارة 
احلثيث الى حتقي����ق غايتها في 
الثقافي اإلسالمي،  املناخ  صناعة 
القادر على تزويد املسلم باجلرعات 
القيمية والروحية األصلية النابعة 
من صحيح الكتاب والس����نة عبر 
مواكبة املواس����م اإلس����المية مبا 
يتناسب معها من أنشطة وبرامج 

ثقافية وتوعوية.
جاء ذلك عقب إعالن السنني عن 
استمرار فتح باب املشاركة مبسابقة 
الهجرة النبوية اإللكترونية الثقافية 
الدولية للعام الهجري اجلديد 1433، 
موضحا انها تأتي كخطوة فاعلة 
للشراكة الهادفة مع اجلمهور الكرمي 

من داخل الكويت وخارجها.
وبني السنني انه سعيا من اإلدارة 
لبيان فضل آل بيت النبوة األطهار 
والصحابة األبرار وإبراز توادهم 
البعض، فإن  ومحبتهم لبعضهم 
املسابقة تأتي هذا العام حتت شعار 
»اآلل واألصحاب 2«. وأشار السنني 
الى ان اإلدارة رصدت جوائز مالية 
تقدر ب� 20 ألف دينار ستوزع على 
200 فائز بواق����ع 100 دينار لكل 
فائ����ز، والذين س����يتم اختيارهم 
القرعة اإللكترونية من  بواسطة 
داخل وخ����ارج الكويت. وأوضح 
الس����نني ان اإلحصائيات احلالية 
للمسابقة تشير الى مشاركة اكثر 
من 10600 مشارك من داخل وخارج 
الرقم قابل للزيادة  الكويت، وان 
نظرا الستمرار فتح باب املشاركة، 
حتى السبت املوافق 24 ديسمبر 
اجلاري، والتي ميكن املش����اركة 
 فيها من خالل زيارة موقع اإلدارة

.www.islam.gov.kw\thaqafa
ليلى الشافعي  ٭

الكويتية  أصدرت اجلمعي����ة 
حلماية البيئة وثيقة بيئية لفئة 
أصدقاء البيئة من الناشئة والشباب 
الس����تخدامها كدلي����ل توثيق����ي 
جلميع األنشطة والفعاليات ذات 

العالقة.
وقالت أمني عام اجلمعية وجدان 
العقاب في تصريح صحافي امس ان 
املسؤولية املجتمعية والتخصصية 
التي تقع على عاتق اجلمعية تدفع 
الى االهتمام بالنشء والش����باب 
أفكاره����م املتجددة  واحتض����ان 
ودعم مشاريعهم البيئية ومن هذا 
املنطلق كان البد من تش����جيعهم 
على العم����ل التطوعي في خدمة 

البيئة وحمايتها.
العقاب ان اجلمعية  وأضافت 
اطلقت فكرة الوثيقة البيئية لفئة 
أصدقاء البيئة ممن تتراوح أعمارهم 
بني س����ت و17 س����نة لتوثيق كل 
األعمال البيئية التي شاركوا فيها 
داخل أو خارج اجلمعية بحيث يتم 
ختم الوثيقة عن كل نشاط شارك 

فيه املتدرب.

»الثقافة اإلسالمية«: 
10600 مشارك 
مبسابقة الهجرة 

اإللكترونية

»حماية البيئة« 
تصدر وثيقة بيئية 

عن أنشطتها

بدر السنني

وأضاف ان العم����ل بدأ منذ 
التاس����عة صباح����ا بحض����ور 
ومشاركة جلنة ازالة التعديات 
التابعة ملجلس الوزراء وبلدية 
الكويت والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية واالدارة العامة 
خلفر السواحل واالدارة العامة 
للطوارئ الطبية بوزارة الصحة 
واجلمعية اجلغرافية الكويتية 
ومجموع����ة »جروب س����الم« 
التعاونية  الروض����ة  وجمعية 

ومتطوعني آخرين.
وذكر انه مت تقسيم السواحل 
مبناطق محددة وتوزيعها على 
املشاركني لسهولة اجناز العمل 
وتنظيمه كما مت استخدام آليات 
وجرارات لسحب املخلفات اضافة 
الى رفع بعض املخلفات باليد من 

قبل املشاركني.

دشن فريق الغوص الكويتي 
في املبرة التطوعية البيئية امس 
حملة كبرى لتنظيف س���احل 
الدوحة  عش���يرج في منطقة 
وال���ذي يقع في قل���ب منطقة 
اجلون شمال الكويت في أجواء 
باردة وق���اع طيني وذلك عند 
انحسار ماء البحر لرفع أكبر قدر 
ممكن من املخلفات. وقال رئيس 
الفريق وليد الفاضل في تصريح 
ل� »كون���ا« ان جهات حكومية 
وأهلية شاركت بحماسة رائعة 
في رفع األذى عن بحر الكويت 
من خالل ازالة املخلفات من سفن 
محطمة وشباك مهملة وأحبال 
ومخلفات أخرى تؤثر بش���كل 
س���لبي على البيئ���ة البحرية 

والساحلية.
الى خطورة  الفاضل  وأشار 

قام وفد من منتس���بي دورة 
القيادة واألركان املشتركة رقم 16 
املنعقدة في كلية مبارك العبداهلل 
للقي���ادة واألركان في اجليش 
الكويتي، يترأسهم العقيد الركن 
حبيب احلمدان بزيارة ملعسكر 
الصمود في احلرس الوطني حيث 
كان في استقبالهم مدير مديرية 
العمليات واخلطط العقيد الركن 
خالد عايد ورئيس فرع التخطيط 
والتدري���ب العقيد الركن محمد 
مخيلف. وجاءت الزيارة في إطار 
تعزيز التعاون والعمل املشترك 
القائم بني وزارة الدفاع واحلرس 
الوطني لتبادل اخلبرات العلمية 
وامليداني���ة لتحقي���ق األهداف 
املرجوة. واس���تمع الوفد الزائر 

جهود متميزة لتنظيف ساحل عشيرج

وفد اجليش مع عدد من عسكريي احلرس الوطني في معسكر الصمود

فريق الغوص الكويتي يدشّن حملة تنظيف ساحل عشيرج

وفد من اجليش يشيد مبنظومة تعليم وتدريب »احلرس«

افتتاح اليوم العلمي الثالث لقسم الباطنة بـ »األميري« مبعهد دسمان للسكري

الصراف: »األميري« أول مستشفى حكومي يحتوي على فريق 
فعال للموارد البشرية بشهادة الفريق الكندي لالعتراف

تاله اليوم العلمي الثاني الذي 
ترأسته د.جناة عاشور عندما 
كان د.رؤوف اجلندي رئيس����ا 
لقس����م الباطنية، كما تعلمون 
الطبي����ة متدنا  فإن األبح����اث 
بصفة مستمرة بتطورات كبيرة 
وسريعة بالطب مما يوجب على 
االطباء االطالع على اجلديد ليس 
فقط في مجال تخصصهم بل بكل 

ميادين الطب بشكل عام.
أك����د رئيس  م����ن ناحيته، 
الس����كر أمراض السكر  وحدة 
باملستشفى األميري د.عبدالنبي 
العطار ان الهدف من تنظيم هذا 
اليوم العلمي هو عكس اجلانب 
األكادميي ملستش����فى األميري 
ال����دور االكلينيكي  إلى جانب 

والعالجي.
وقال العطار ان مستش����فى 
األميري ومنذ افتتاحه في أواخر 
القرن املاضي، كان  أربعينيات 
ميثل املعلم األول واألساس����ي 
للمؤسسة الصحية والعالجية في 
الكويت، ومع مرور الوقت أصبح 
األميري مركزا علميا طبيا من 
الدرجة األولى يستقطب كفاءات 
عالية، على كافة املستويات من 
أطباء وطواقم متريض وفنيني 
وغيره����م. وأع����رب ع����ن أمله 
انتقال مستشفى  مستقبال في 
األميري من كونه مستش����فى 
تعليميا جامعيا إلى معهد علمي 
على غرار املستشفيات العاملية 
حتى يكون ككلية طبية تعمل يدا 

بيد مبحاذاة كلية الطب.
حنان عبد المعبود  ٭

الكويت، فان معظم  في تاريخ 
القيادات في املستشفى هي من 
العنصر النس����ائي وهي ميزة 

خاصة مبستشفى األميري.
وبدورها أكدت رئيس قسم 
الباطنية مبستش����فى األميري 
د.وهاد التورة ان املستش����فى 
األميري سباق في احلرص على 
تطوير امل����ادة العلمية لألطباء 
وكذلك تطوير اخلدمات وتقدمي 
األفضل للمرض����ى عن طريق 
تطبيق ما هو مستجد من الناحية 

الطبية. 
وأضافت ان نسبة االصابة 
مب����رض الس����كر مرتفعة جدا 
بالنس����بة للمراجع����ني، حيث 
ان املستش����فى يغطي منطقة 
العاصمة، مبين����ة أن 70% من 
املرض����ى يعانون م����ن مرض 
السكر س����واء كانوا مراجعني 
لعي����ادات الباطني����ة العامة أو 

عيادة السكر.
في حني قالت استشاري قسم 
الباطنية ورئيس اليوم العلمي 
الثالث لقسم الباطنية باالميري 
د.أديب����ة احلرز: كم����ا تعلمون 
فهذه هي السنة الثالثة ليومنا 
العلمي ونفخر بأن األميري اول 
مستشفى في الكويت ينظم مثل 
هذا النش����اط سنويا وبصورة 
العلمي االول  منتظمة، واليوم 
كان برئاسة د.عبدالنبي العطار، 
وه����و صاحب فكرة تأس����يس 
هذا النش����اط، وكان هذا عندما 
كان����ت د.نادية العل����ي ترأس 
قس����م الباطنية ف����ي األميري، 

أكدت مديرة مستشفى األميري 
د.أفراح الصراف ان املستشفى 
األميري يعد أول مستشفى يطبق 
نظام ال����� »Triage system« في 
قسم احلوادث بهدف استيعاب 
أعداد أكبر من املراجعني، وتقليل 
فترة االنتظار في غرف املالحظة، 
مش����يرة إلى ان متيزه بتركيب 
شبكة كبيرة من كاميرات مراقبة 
حديثة يصل إجمالي عددها إلى 
172 كاميرا بهدف احملافظة على 
سالمة وأمن املرضى واملراجعني 
واالس����تدالل عل����ى أي ازدحام 
باملراجعني أو أي مشاكل تستدعي 

تدخال سريعا.
وقالت د.الصراف في كلمة 
لها ألقته����ا خالل اليوم العلمي 
الثالث لقسم الباطنية مبستشفى 
األميري صباح أمس والذي أقيم 
مبعهد دس����مان للس����كري »ان 
املستشفى يتميز أيضا بانضمام 
طبيب اختصاصي طب طبيعي 
وتأهي����ل صحي به����دف إثراء 
الكادر الطب����ي بهذا التخصص 
املميز وهو يعتبر نواة لفريق 
التأهيل الطبي الذي س����يكتمل 
املقبل واملكون من  العام  خالل 
اخصائي عالج مهني واخصائي 
نطق، باإلضاف����ة إلى اخصائي 
عالج طبيعي وممرضة مؤهلة، 
فضال عن افتتاح عيادة السيولة 
وهي عي����ادة تخصصية تتابع 
املرضى الذين يستخدمون عالج 
مسيالت الدم، وهي األولى من 

نوعها على مستوى الكويت. 
 مضيفة انه على مس����توى 
املوظف����ني مت جتدي����د س����كن 
األطباء بالكام����ل والكافيتريا 
اخلاصة باملوظفني وذلك تقديرا 
جلهودهم وسهرهم على راحة 
املرضى وبشهادة الفريق الكندي 
لالعتراف بأننا أول مستشفى 
حكومي يحتوي على فريق فعال 
للم����وارد البش����رية إلى جانب 
الكثير من املش����اريع واخلطط 
املستمرة التي من املنتظر قطف 
ثمارها خ����الل الربع األول من 

السنة املقبلة. 
وأكدت الصراف ان 2011 يعد 
التميز ملستشفى األميري  عام 
بكل املقاييس، وأحصت اجنازات 
األميري خالل السنوات القليلة 
إلى  املاضية قائل����ة: باإلضافة 
كون األميري أول مستش����فى 

د.أديبة احلرزد.عبداهلل بن نخي د.وهاد التورةد.أفراح الصراف

»املستودعات الطبية« تستنجد بـ »الصحة«: زودونا بسيارات 
لنقل األدوية للمستشفيات واملراكز الصحية

استنجدت ادارة املستودعات الطبية في وزارة 
الصحة بالوزارة لتزويدها بسيارات خاصة لنقل 

االدوية نظرا للنقص الذي تعانيه االدارة منها مما 
يؤدي الى تأخير توفير االدوية للمستشفيات 

واملراكز الصحية. مصادر صحية مطلعة اكدت 
في تصريح خاص لـ »األنباء« ان هناك نقصا 

شديدا بالسيارات اخلاصة بتوزيع االدوية على 
املستشفيات واملراكز الصحية في وزارة الصحة.

وذكرت ان السيارات التي تقوم بتوزيع ونقل 
االدوية على املراكز الصحية واملستشفيات لم تعد 

كافية في الوقت احلالي الداء دورها في الوقت 

املطلوب مما يؤدي الى مشكلة وصعوبة في توصيل 
االدوية الى اماكنها على مدار الساعة، خصوصا في 
ظل التوسعة القائمة واملستقبلية للمرافق الصحية.

ولفتت الى ان وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات الطبية رفع كتابا الى الوزارة 

يعبر فيه عن النقص الشديد لهذه السيارات، 
ويطالب فيه بتزويد االدارة بها بأسرع وقت بسبب 

النقص الشديد فيها األمر الذي يؤدي الى تعطيل 
العمل وعدم توصيل هذه االدوية الى املستشفيات 

واملراكز الصحية في الوقت املطلوب.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

املقبل 22 ديسمبر )10( ساعات 
و16 دقيقة مقابل 13 ساعة و44 

دقيقة في الليل.
وذكر اجلمعان أن تناقص 
زاوية س���قوط أشعة الشمس 
التعرض  وقصر عدد ساعات 
لإلشعاع الشمسي »قصر ساعات 
النهار« خالل هذه الفترة سبب 
رئيسي في انخفاض درجات 
احلرارة وذلك نظرا مليل محور 
االرض واملوق���ع اجلغراف���ي، 
الفترة في »فترة  وتلقب هذه 
االنصراف وب���رد االنصراف« 
والتي تشير الى البرودة خالل 
هذه الفترة وايضا الى انصراف 
أشعة الشمس من اجلنوب الى 

الشمال.
وأش���ار اجلمع���ان الى ان 
أش���عة الشمس تبدأ بالتحول 
م���ن اجلن���وب الى الش���مال 
»االنصراف« بعد 22 ديسمبر 
تدريجيا حت���ى مارس املقبل 
يوم االعت���دال »فصل الربيع« 
وتستمر زاوية سقوط أشعة 

اجلمعان: أقصر نهار وأطول ليل
في الكويت اخلميس املقبل 

الشمس في التزايد حتى تصبح 
أشعة الشمس شبه عمودية في 
املنقلب الصيفي »فصل الصيف« 
شهر يونيو بزاوية 84.6 درجة 

في الكويت.

الفلكي خالد اجلمعان  قال 
ان زاوية سقوط أشعة الشمس 
تختل���ف من منطق���ة الخرى 
فتك���ون عموديه ف���ي بعض 
املناط���ق وبزاوي���ة مائلة في 
مناطق أخرى، مش���يرا الى ان 
الشمس س���تتعامد مبقدار 90 
املناطق  درجة للزاوي���ة على 
الواقعة على مدار اجلدي جنوب 
الكرة االرضية يوم اخلميس 
املوافق 22 اجلاري إيذانا ببداية 
فصل الشتاء فلكيا في نصف 
الكرة الشمالي وفصل الصيف 
النص���ف اجلنوبي  فلكيا في 

منها .
أما في الكويت فتكون زاوية 
سقوط أش���عة الشمس خالل 
هذه االيام مائلة وفي تناقص 
لتبلغ أقل مق���دار لها في يوم 
املوافق 22 ديسمبر  اخلميس 
املقبل مبقدار ) 37.14( درجة 
تزامنا م���ع أطول ليل وأقصر 
نهار في الس���نة حيث سيبلغ 
خالد اجلمعانعدد ساعات النهار يوم اخلميس 

هذه املخلفات على املمرات املالحية 
وخاصة القطع اخلشبية من بقايا 
السفن والتي تتحرك في البحر 
عند املد واجلزر مسببة حوادث 

بحرية للقوارب والسفن.

إلى إيجاز عن املهام والواجبات 
املنوطة بقوات احلرس الوطني 
ف���ي مج���االت الدف���اع واألمن 

ومساندة أجهزة الدولة، كما سلط 
الضوء على آلية التس���ليح وما 
وصلت إليه من تقنيات حديثة 

»إصالح الرقة وهدية« 
تدعم 250 أسرة 

خالل الشتاء
أكد رئيس اللجنة االجتماعية 
بلجنة زكاة الرقة وهدية التابعة 
جلمعية االصالح االجتماعي يونس 
الكندري ان مشروع »اجعلوه شتاء 
دافئا« يعتبر من املشاريع املوسمية 
التي تتبناها اللجنة، الفتا الى انه 
يتابع مسيرته لتلبية حاجة بعض 
األسر الفقيرة واملتعففة لوسائل 
التدفئة خالل فصل الشتاء، موضحا 
ان اللجنة تدعم اكثر من 250 أسرة 
بأدوات التدفئة خالل هذا الفصل. 
وقال ان جلنة زكاة الرقة وهدية 
دأبت على متابعة املس����ير بشكل 
سنوي منذ 2005، لتوفير أجهزة 
تدفئة لألسر احملتاجة واملتعففة 
لتقيهم آالم الشتاء الشديد وبرده 
القاسي وإدخال السرور على قلوب 
احملتاجني بفضل دعم أهل اخلير 
التي  عن طريق إخراج الصدقات 
تسد رمق الفقراء وحتقق العدالة 

االجتماعية.


