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»الصحة« خاطبت 
ديوان اخلدمة 
املدنية إلضافة 

1500 درجة جديدة 
خالل السنة احلالية 

لتدعيمها بالعناصر 
التمريضية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة األمير الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

ح�ضني حمد عبدالر�ضا الأمري

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

صياغة إستراتيجيات وخطط 
مستقبلية مدروسة وممنهجة 
ومحددة الغاي���ات واألهداف، 
ولنبرهن كذلك على احلرص 
التكاتف  على مبدأ ومفه���وم 
والتع���اون وتكام���ل األدوار 
والعمل اجلماع���ي للنهوض 
بالتزماتنا وأداء رسالتنا على 

أكمل وجه.

ورش عمل

من جهته، قال مدير إدارة 
ش���ؤون القرآن خالد بو غيث 
انن���ا نه���دف من خ���الل هذا 
امللتقى املش���رق الى التعبير 
عن اهتمامن���ا بالقرآن الكرمي 
التعظيم  وأهله من منطل���ق 
الكتاب اإللهي  والتبجيل لهذا 
العظيم وأله���ل القرآن ألنهم 
أه���ل اهلل وخاصته وإلمياننا 
مبا تغرسه تعاليم هذا الكتاب 
الكرمي من أخالق فاضلة وقيم 
رفيعة في نفوس أبنائنا وبناتنا 
وحفظهم من االنحراف والزيغ 

الفالح افتتح امللتقى القرآني الثاني لطلبة حلقات التحفيظ

بوغيث: حلقات القرآن تغرس القيم
في نفوس األبناء وحتفظهم من االنحراف

والضالل والتخبط في غياهب 
الرذيلة واالنحالل، وملا له كذلك 
من دور عظي���م في النهوض 
بهذه األمة من غفلتها وخمولها 

وضياعها.
ليلى الشافعي  ٭

أكد وكي���ل وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح ان دور وزارة األوقاف 
ورسالتها السامية وضعا على 
عاتقنا خدمة هذا الدين وخدمة 
القرآن الكرمي ونش���ر ثقافته 
أفراد  وعلومه ومبادئ���ه بني 
املجتمع. جاء ذلك خالل افتتاح 
امللتقى القرآني الثاني »ظاهرة 
تسرب طالب احللقات القرآنية.. 
األسباب والعالج«، والذي تقيمه 
الكرمي  القرآن  إدارة ش���ؤون 
ب���وزارة األوقاف حتت رعاية 
د.الفالح وملدة 3 أيام صباحا 
ومساء في مقر الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية ومبشاركة 
أكثر من 10 جهات مشاركة من 
املؤسسات احلكومية واألهلية. 
وقال د.الفالح: اننا نلتقي اليوم 
في هذا احملفل القرآني املبارك 
والسعادة تغمرنا والسرور ميأل 
قلوبنا لنؤكد اننا نسابق الزمن 
ونضاعف اجلهود في صياغة 
خالد بو غيثبرامج عملنا، ونتحرى الدقة في 

»الكهرباء«: املطالبة مبراجعة شاملة 
لكشوف التوصيف الوظيفي

الكويت تشارك باحلدث العاملي »ساعة األرض«

طالب����ت مصادر مطلعة ف����ي وزارة الكهرباء 
واملاء وزير الكهرباء واملاء عبدالعزيز االبراهيم 
بإجراء مراجعة شاملة لكشوف التوصيف الوظيفي 
ملوظفي الوزارة في كافة إدارات الوزارة املختلفة، 
مؤكدة ان قطاعات الوزارة كافة في حاجة ماسة 
إلعادة ترتيب هذه املسألة حتى يعرف كل موظف 

املهام املنوطة به.
وقالت املصادر ان كثيرا من موظفي الوزارة 
ميتلكون مسميات وظيفية ال عالقة لها بطبيعة 
أعمالهم التخصصية، األمر الذي يتطلب عملية 
إعادة هيكلة وغربلة لتلك املس����ميات الوظيفية 
حتى يعرف كل موظف نوعية األعمال املطلوب 

منه اجنازها، مشيرة الى ان وزير الكهرباء السابق 
سالم األذينة أعطى في الفترة األخيرة قبل تركه 

الوزارة اهتماما إلنهاء هذا امللف.
من جهة أخ����رى ينتظر موظف����و الضبطية 
القضائية في وزارة الكهرباء واملاء استالم دفاتر 
املخالفات لتفعيل نشاطهم استعدادا ملوسم الصيف. 
ومتنت مصادر ان يعجل مس����ؤولو الوزارة في 
إرسال أسماء موظفي الضبطية لتخصيص مكافأة 
لهم أسوة مبوظفي الضبطية القضائية في وزارات 
التجارة والبلدية واإلعالم، حتى يكون هناك جدية 

في اجناز األعمال على أكمل وجه.
دارين العلي  ٭

تشارك الكويت وللمرة الرابعة على التوالي 
في »ساعة االرض«، ضمن 133 دولة مشاركة في 
نهاية الشهر اجلاري. واعلن العضو في الفريق 
الكويتي ملكافحة االحتباس احلراري التابع ملركز 
العمل التطوعي عمار بهمن أن الكويت ستشارك 
في 31 اجلاري، ما يزيد عن 133 دولة حول العالم 
باحل����دث العاملي »س����اعة األرض«، وذلك للمرة 
الرابعة على التوالي، الفتا الى ان احلدث يهدف 
الى رفع مستوى الوعي البيئي لدى عامة أفراد 
املجتمع بالتغيرات املناخية وتأثيراتها احلالية 
واملستقبلية على احلياة في الكرة األرضية، مشيرا 
الى ان الفريق ينظم احلدث محليا بالتعاون مع 

.WWF صندوق احلياة البرية العاملي
واضاف بهمن إن حدث »س����اعة األرض« هو 
حدث بيئي عاملي يشارك به األفراد والشركات عن 

طريق إطفاء اإلضاءة غير الضرورية ملدة ساعة 
واحدة في يوم محدد، ال لترشيد استهالك الكهرباء 
ولك����ن لتبيان مدى قدرة البش����رية على تقليل 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجتة عن 
حرق الوقود االحفوري بشكل عام، والذي يعتبر 

السبب الرئيسي لظاهرة االحتباس احلراري. 
واكد ان إجماع األفراد والشركات على تقليل 
االنبعاثات الضارة من خالل اتخاذ إجراءات بسيطة 
كإطفاء اإلضاءة غير الضرورية له األثر االيجابي 
في اظهار مدى الوعي البيئي الذي وصلنا إليه، 
فيم����ا يعتبر هذا اإلجماع العاملي من قبل األفراد 
والشركات يساهم في حث احلكومات إلى التوصل 
التف����اق واضح وحلول جذرية لكارثة بيئية في 

تفاقم مطرد ومخيف.
دارين العلي  ٭

افتتح املؤمتر السنوي الثاني للطب النووي في حضور طبي حاشد

السهالوي: تدشني برنامج جديد
ملعاجلة حاالت التسرب في الطب النووي

تخصص الطب النووي مهما 
جدا ضمن منظومة اخلدمات 
التي تقدمه���ا وزارة الصحة 
في الكويت، وقد كانت بدايات 
النووي في ستينيات  الطب 
القرن املاضي، وفي السنوات 
املاضية مت حتقيق تطورات 
هائلة في األقسام واخلدمات 
حتى اصبح لدينا 7 أقس���ام 
في مستشفيات وزارة الصحة 
وقسمان آخران خارج الوزارة، 
وهذه األقسام مجهزة بأحدث 
التكنولوجيا والكوادر الطبية 
والفنية املؤهلة عاليا لتقدمي 
افضل اخلدم���ات للمرضى، 
مضيفا »ان املؤمتر ينطلق حتت 
عنوان »آخر املستجدات في 
التصوير النووي وتطبيقاته 
في مجال القلب« ويشارك في 
فعالياته اطباء استشاريون 
عامليون من الواليات املتحدة 
األميركية وهولندا والسعودية 
والكوي���ت، ويتخلله حلقات 
نقاشية علمية يستخدم فيها 
للمرة األولى في الكويت »نظام 
املشاركة التفاعلي للحضور، 
فضال ع���ن ان املؤمتر يدخل 
الطبي  التعليم  في منظومة 

املستمر ب� 16 نقطة.
حنان عبدالمعبود  ٭

وكذلك تب���ادل اخلبرات مع 
الزائرين، خصوصا  األطباء 
بع���د أن ش���هد ه���ذا املجال 
قف���زات هائل���ة ف���ي تطور 
األجهزة واملواد املش���عة من 
حيث التقني���ة والتنوع مما 
يترتب على ذلك أهمية تدريب 
وتأهي���ل الكوادر الطبية من 
أطباء وتقنيني ليتماشى مع 
العاملية اجلديدة،  التطورات 
مضيفا: »لقد روعي في اختيار 
موضوعات املؤمتر التحديات 
التي تواجه األطباء في التعامل 
مع التطور النوعي والكمي في 
مجال الطب النووي والتصوير 
اجلزيئي، حيث سيتم خالل 
جلسات املؤمتر على مدى األيام 
الثالثة استعراض ومناقشة 
الطبية  عدد من املواضي���ع 
احلديث���ة إلتاحة املجال أمام 
األطباء وتقنيي الطب النووي 
وغيرهم من التخصصات ذات 
الصلة لالستفادة من التطورات 

واألساليب في هذا املجال.
م���ن جانبه ق���ال رئيس 
املؤمتر د.مس���عود محمد ان 
املؤمتر يعد ثمرة التعاون بني 
مجلس أقسام الطب النووي 
في وزارة الصح���ة ورابطة 
الطب النووي، وقال: يعتبر 

أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
السهالوي أن الكويت وضعت 
العديد م���ن اخلطط العلمية 
لدعم الركائز األساسية املعنية 
بتطوير جميع مجاالت علوم 
الطب، مش���ددا على ضرورة 
احلرص عل���ى  توفير الدعم 
الكامل للبحوث الطبية الهادفة 
وتنظيم املؤمترات التي تؤدي 
الى اثراء وزي���ادة فهم هذه 
العلوم وجميع مستجداتها.

وقال السهالوي في كلمة 
ل���ه ألقاها نياب���ة عن وزير 
الصح���ة، د.عل���ي العبيدي 
خالل افتتاح املؤمتر السنوي 
للطب النووي والذي تنظمه 
رابطة الطب النووي الكويتية 
للسنة الثانية، وعقد بفندق 
ميس���وني. »ان املؤمتر يأتي 
في إطار االهتمام الذي توليه 
وزارة الصح���ة لبرنام���ج 
التعليم الطبي املس���تمر من 
خالل عقد املؤمترات والندوات 
واحملاضرات الطبية والعلمية 
إلتاحة املج���ال أمام الكوادر 
الطبي���ة لالطالع على أحدث 
التقنيات الطبية التشخيصية 
والعالجية ف���ي مجال الطب 
النووي والتصوير اجلزيئي 

د.خالد السهالوي

تدشني برنامج جديد ملعاجلة حاالت التسرب

إلزام أطباء العائلة املنقولني للعمل اإلداري باخلفارة

كشف وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية 
د.خالد السهالوي خالل 

تصريح له على هامش املؤمتر 
عن تدشني برنامج جديد 

ملعاجلة حاالت التسرب في 

الطب النووي، كما أكد عزم 
وزارة الصحة على ابتعاث 

جلان طبية الى األردن ومصر 

وتونس وباكستان وماليزيا 
الختيار 120 طبيب طوارئ 

ورعاية صحية أولية.

أكد خالد السهالوي على 
مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 

من قبل وزارة الصحة إلضافة 
1500 درجة جديدة خالل 

السنة احلالية لتدعيم الصحة 
بالعناصر التمريضية، ودعم 

القطاعات الصحية اجلديدة 
واملستحدثة بالعناصر الطبية، 
نافيا في الوقت نفسه اعتبار 

تسرب احلاالت الفردية من 
األطباء بتخصص طب العائلة 
واالجتاه للعمل في القطاعات 

االدارية بالوزارة ظاهرة، مبينا 
أن عدد األطباء املنقولني من 

الرعاية األولية الى املراكز 
االدارية ال يتعدى 18 طبيبا، 

موضحا ان وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 

اصدر قرارا في مجلس 
الوكالء األخير يلزم أطباء 

العائلة املنقولني للعمل اإلداري 
باخلفارات ايضا، وفي حال 
عدم االلتزام بها يتم خصم 

قيمة اخلفارة.

أعلن مدي���ر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة، 
فيصل الدوسري عن إقامة حفل 
افتتاح املبنى اجلديد إلدارة نظم 
املعلومات مبنطق���ة الصباح 
الطبية التخصصية حتت رعاية 
وحضور وزير الصحة د.علي 
العبيدي، مبينا أن احلفل سيقام 
الس���اعة  املقبل  يوم األربعاء 
12.30 ظه���را، مش���يرا الى ان 
املبنى اجلديد يحمل اسم »إدارة 
نظم املعلومات � مركز التقدم 
التكنولوجي« وتبلغ مساحته 
أكثر من 3000 متر مربع ويتكون 

من 4 أدوار.
وقال الدوس���ري إن املبنى 
اجلدي���د يحتوي عل���ى قاعة 
تشغيل نظم املعلومات، حيث 
تضم القاعة أجهزة الكمبيوتر 
املركزية واملرتبطة مبنظومة 
املعلومات املتكاملة في الوزارة، 
مضيفا »ان هذه املنظومة من 
شأنها ان حتقق التطوير املستمر 
في نظم املعلومات وميكنة امللف 
الطبي خالل الفترة املقبلة حيث 
امللف  سيتم تس���هيل تطبيق 
اإللكترون���ي املوحد للمرضى 
وحف���ظ املعلوم���ات وتبادلها 
وس���هولة تداولها بني األطباء 
الرعاي���ة الصحية  ومقدم���ي 
والربط املعلوماتي بني األقسام 
املختلفة باملستشفيات مبا في 
ذلك أقسام الصيدلة واألشعة 

واملختبرات.
وأوض���ح ان املبنى اجلديد 
للعملي���ات  مرك���زا  يض���م 
اإلستراتيجية ومركزا للمراقبة 
واملتابعة مزودين بالتجهيزات 
الفنية واإللكترونية وخطوط 
الالزمة  االتصاالت احلديث���ة 
لتحقيق التواصل املعلوماتي بني 
برامج وشبكات نظم املعلومات 

بالوزارة.
واختتم الدوسري تصريحه 
معتبرا ان هذا املشروع مبنزلة 
خطوة رائ���دة لتطوير تقنية 
املعلومات احلديثة واستخدام 
تطبيقاتها مب���ا يخدم أهداف 
برامج الرعاية الصحية وتطوير 
اإلدارة ودعم اتخاذ القرار ووضع 
ومتابعة تطبيق االستراتيجيات 
والسياس���ات الصحية ضمن 
اخلط���ة اإلمنائية للدولة ومبا 
يحقق مصلحة املرضى ويعزز 

الثقة باخلدمات الصحية.
حنان عبدالمعبود  ٭

الدوسري: العبيدي 
يفتتح مبنى نظم 

املعلومات غداً

فيصل الدوسري

أعلن���ت مؤسس���ة جائزة 
البابطني  عبدالعزيز س���عود 
الش���عري عن أسماء  لالبداع 
الشعراء املشاركني في مهرجان 
ربيع الش���عر العربي بدورته 
اخلامسة من داخل الكويت. وهم: 
عبداهلل الفيل���كاوي وإبراهيم 
اخلالدي ودالل البارود ومحمد 
هشام املغربي وسالم الرميضي، 
ومن الشعراء العرب املصريني 
املقيم���ني في الكوي���ت كل من 
أحمد فضل ش���بلول ومحمود 

عثمان.
ويقام املهرجان يوم اخلامس 
والعشرين من مارس اجلاري، 
على مس���رح مكتبة البابطني 
املركزية للشعر العربي، ويستمر 
ثالثة أيام، ويحمل اسم الشاعرين 
عبداهلل زكريا األنصاري ومحيي 
الدين خريف. وقد اختارتهما 
املؤسس���ة كدأبها في كل عام 
بإطالق اسم شاعرين متميزين 
إلطالق اسميهما على املهرجان 
تخليدا لذكراهما، وتقديرا من 
جمهور الشعر لدورهما في رفد 
احلركة الشعرية العربية خالل 

حياتهما.
كم���ا يتضم���ن املهرج���ان 
أمسيتني ش���عريتني في اليوم 
األول واألخي���ر، تتخللهم���ا 
ندوة عن الش���اعرين احملتفى 
بهما. ومعرض للكتاب يستمر 
طيلة أي���ام املهرجان، يتم فيه 
عرض نتاج الش���اعرين ايضا 
من دواوين شعرية ودراسات 

وكتب أخرى.
كما دعت املؤسسة عددا من 
املثقفني واإلعالميني  الضيوف 
من خارج الكويت ايضا حلضور 

أنشطة املهرجان.

أسماء الشعراء 
املشاركني في 

مهرجان ربيع الشعر


