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الوفاء من األخالق 
الكرمية واحلميدة 

وهو صفة من صفات 
النفوس الشريفة 
يعظم في العيون 

وتصدق فيه خطرات 
الظنون

العوضي: وضع برامج 
عمل لـ 2014 مع 
إدارة األمن النووي 
لالستفادة القصوى 

من تطوير البنية 
التحتية

انطالق البرنامج 
الوطني للمسح 

السمعي قريباً

بسمة السعدون

سالم احلمر

د.نادر العوضي  د.ناجي املطيري

د.محمد عويضة 

أثنى على مشاركة وفد الكويت مبؤمتر الوكالة الدولية للطاقةبعد رفض محكمة االستئناف طلب »الشؤون« وتأييدها حلكم أول درجة

ً إشهار نقابة العاملني في األشعة رسميا

زكاة الشامية: مشروع رعاية األسر املتعففة 
ساعد 3 آالف أسرة مبعدل 12 ألف فرد

املطيري: الكويت نّفذت 85% من املشاريع 
املرتبطة بإدارة التعاون التقني اعلنت نقابة العاملني في 

االشــعة بوزارة الصحة عن 
اشــهار النقابة رســميا بعد 
رفــض محكمة االســتئناف 
الشــؤون  وزارة  طلــب 
االجتماعية والعمل بإلغائها، 
وتأييدها حلكــم اول درجة 
في اشــهار النقابة، مشيرة 
الــى ان هــذا جــاء بعد جهد 
وعمل ملدة تزيد على السنتني 
ملجموعة مــن اختصاصيي 
األشعة التشخيصية، وجهود 
احملامي فواز العوضي الذي 
كان مؤيدا حلقهم في املطالبة 
باإلشــهار، اذ صــدر حكــم 
محكمــة االســتئناف اخيرا 
إلشهار النقابة لتتكلل مساعي 
أعضاء مجلس إدارة النقابة 

بالنجاح.
وكانت نقابة العاملني في 
االشــعة بوزارة الصحة قد 
عقدت جمعيتها العمومية منذ 
حوالي عام، وانتهت بتزكية 
بندر احلربي رئيسا ملجلس 
االدارة، ونوف العتيبي نائبا 
للرئيس، وبسمة السعدون 

امينا للسر.
واكــدت امــني ســر نقابة 

أكد سالم احلمر مدير عام 
جلنة زكاة الشامية والشويخ 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اللجنــة تهتــم  أن  اخليريــة 
مبساعدة الفقراء واحملتاجني، 
وأنها ملا رأت أن هناك شريحة 
كبيرة مــن األرامــل واأليتام 
واملطلقات واألســر الضعيفة 
موجودة داخل الكويت وأن هذه 
الشريحة تزداد يوما بعد يوم 
قررت إنشاء مشروع »رعاية 
األســر املتعففة« لرعاية هذه 
الفئات ورسم االبتسامة على 

وجوههم. 
وأوضح احلمر: أن األســر 
املتعففة تأتي انطالقا من قول 
الذين  اهلل تعالــى )للفقــراء 
أحصــروا فــي ســبيل اهلل ال 
يستطيعون ضربا في األرض 
يحســبهم اجلاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بســيماهم ال 

ڤيينا ـ كونا: وصف املدير 
الكويت لألبحاث  العام ملعهد 
العلميــة د.ناجــي املطيــري 
مشــاركة وفد املعهــد بأعمال 
الدورة 57 للمؤمتر الســنوي 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة بانها كانــت »ناجحة 

بجميع املقاييس«.
وقال املطيري في تصريح 
لـ »كونــا«: ان الوفد وقع مع 
املسؤولني في الوكالة العديد 
من االتفاقيات وبحث في سبل 
تطوير التعاون بني اجلانبني 
عبر تنفيذ مشــاريع برنامج 
التعاون التقني التي وضعت 
في اطار خطة الكويت االمنائية.
وتطــرق في حديثــه الى 
مختلف الفعاليات التي شارك 
فيها املعهد، مشيرا بشكل خاص 
الى اجتماع )اتفاق عراســيا( 
وهو االتفــاق اإلقليمي للدول 
العربيــة فــي آســيا للبحــث 
والتطوير والتدريب في مجالي 
العلوم والتكنولوجيا النوويني 
مــع التركيــز علــى مجــاالت 
معاجلــة املياه وتنمية موارد 
الغذاء. وأكد املطيري ان املعهد 
يولــي اهتماما كبيرا للتعامل 
مع ادارة التعاون التقني لقارة 
آسيا ومنطقة الدول املطلة على 
احمليــط الهــادئ باعتبــار ان 
برامج التعاون التقني تعد أحد 
األسس لبناء القدرات الوطنية 
وهي ضمان لنقل التكنولوجيا 
النووية ذات االستخدام السلمي 

لتحقيق األهداف التنموية.
وأوضح ان هــذا التعاون 
شــهد اجنازات كبيرة وتنفيذ 
عدد من املشروعات التي متت 

أعلن مدير مستشفى ابن 
ســينا د.محمد عويضة عن 
مشــروع جديد باملستشفى 
يتمثل في إنشاء قسم جديد 
للطب النووي في املستشفى 
مببنــى األشــعة التداخلية، 
مبينا أن القسم سيتم تنفيذه 
بتبرع كــرمي ألحد أصحاب 

األيادي البيضاء.
وقال عويضة في تصريح 
له: إن هذه اخلطوة تأتي بعد 
موافقة وكيل وزارة الصحة 

العاملني في االشــعة بســمة 
الســعدون في بيان صحافي 
على ان النقابة هي اول نقابة 
الختصاصيي وفنيي األشعة 
التشــخيصية على مستوى 
املنطقــة، مشــيرة الى ان من 
اهداف النقابة االرتقاء باملهنة 
التي تعــد ركنا أساســيا في 
أي مستشــفى او مركز طبي 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
الفتــة فــي الوقت ذاتــه الى 
أن مطالــب النقابة ال تقتصر 
على احلقوق املادية، بل ان من 
اهم أهدافها املطالبة باحلقوق 
املعنوية واالرتقاء باملستوى 
الوظيفــي ملهنة نــادرة تقوم 
على عمل فحوصات إشعاعية 
دقيقة وخطرة يتعرض فيها 
العاملون ألضرار إشعاعية ال 
تخفى على اجلميع في سبيل 
الوصول للتشخيص الصحيح، 
عــدا االخطــار االخــرى مثل 
التعرض للعدوى، كما تهدف 
الى تطويــر املهارات العلمية 
والتقنية للعاملني في األشعة 
للوصول إلى أحدث الطرق في 
عمل الفحوصات وأقلها ضررا 

على املراجعني والعاملني.

يســألون النــاس إحلافا وما 
تنفقــوا من خيــر فإن اهلل به 
عليم ـ البقرة: 273(، إذن هي 
األسر التي لو رأيتها ظننتها 
غنيــة مع أنهم فقــراء وكذلك 
مصداقــا لقول الرســول ژ: 
»ليس املســكني الذي يطوف 
علــى النــاس تــرده اللقمــة 
واللقمتان، والتمرة والتمرتان، 
ولكن املسكني الذي ال يجد غنى 
يغنيه، وال يفطن له فيتصدق 
عليه، وال يقول فيسأل الناس.
وقــال احلمــر: إن تعفــف 
أبنــاء هذه األســر عن الطلب 
والســؤال، يجــب أن تقابلــه 
مبادرة من املجتمع للوصول 
إليهم بالعطاء، وتقدمي العون 
واملســاعدة لهم، مــع احلفاظ 
على كرامتهم، والســتر على 
ضعفهم وحاجتهم، الفتا الى 
أن عدد املستفيدين حتى اآلن 

املوافقــة عليها مســبقا حتى 
2013، مشــيرا الــى التقديــر 
الدولــي للــدور الــذي يقــوم 
بــه معهــد الكويــت لألبحاث 
العلمية على املستوى االقليمي 
ومســاهمته في تنفيذ ورش 
عمل ودورات تدريب سواء في 
الكويت او في الدول االقليمية.
وذكر املطيــري انه ناقش 
مع املسؤولني الدوليني اهم ما 
نفذته الكويت من املشــاريع 
املرتبطة بإدارة التعاون التقني 
حيث بلغت نسبة االجناز نحو 
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من جهته، قــال املفوض 
الدولي  التنفيذي للتعــاون 
مع اوروبا وآســيا وافريقيا 
وضابــط االتصــال الوطني 
مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية د.نــادر العوضي في 
تصريح مماثل لـ »كونا« ان 
الوفد اجتمع مع املسؤولني في 
إدارة األمن واألمان النوويني 
والتي يتعاون معها املعهد في 
تطوير قــدرات العاملني في 
عدد من املؤسسات الوطنية.

د.خالد السهالوي على إنشاء 
القسم، الفتا الى أن هذا القسم 
يعد بديال للقسم املقام حاليا 
مبركز حامد العيسى لزراعة 
القســم  األعضــاء. وبني أن 
القائــم حاليــا يحتــاج الى 
الكثيــر من اإلمكانــات التي 
سيراعى توافرها في القسم 
اجلديــد، الفتا الى ان قســم 
الطــب النووي مبستشــفى 
ابن سينا سيخدم املستشفى 
واملراكز التابعة له مبنطقة 

وشددت السعدون على ان 
النقابة تسعى للدفاع عن أي 
ظلم يتعرض له أي عضو من 
أعضــاء النقابة، او العاملني 
في مجال االشــعة سواء في 
وزارة الصحة او غيرها من 
اجلهــات االخــرى، مشــيرة 
الى التجهيز ملطالبات قريبا 
برفع التصنيف الوظيفي لهذه 
املهنة املهمة وتخصيص بدل 
ألخطار األشعة والذي يصرف 
ملعظم العاملني في األشعة في 
أنحاء العالم عدا 3 دول احداها 
لالسف الكويت والتي تعتبر 
الســباقة في التقدم العلمي 
الطبــي، مبينــة ان لهذا اثرا 
محبطــا في نفــوس جميع 
العاملني في أقســام األشعة 
مــن أطبــاء واختصاصيني 

وممرضني.
الســعدون عن  وكشفت 
عمل بعــض االتصاالت بني 
اختصاصيي األشعة من دول 
أخرى لالستفادة من خبراتهم 
في مجال األشــعة وتنسيق 
تعاون مســتقبلي لالرتقاء 
مبهنة اختصاصيي األشعة 

قريبا. 
عبدالكريم العبداهلل ٭

مــن مشــروع رعايــة األســر 
املتعففة عدد 3000 أسرة مبا 
يعادل 12 ألف فرد من الفقراء 
وذوي احلاجــة، وميكن ألهل 
اخلير التبرع لهؤالء عبر اخلط 
الســاخن 97222542 أو رقــم 

اللجنة 24840740
وبني احلمر أن الكثير من 
املتصدقني لديه النية الصاحلة 
والقصد احلسن أثناء تصدقه، 
لكن تنقصه الرؤية التي تريه 
مواطن االنتفاع بنفقته، ونحن 
في عصر اتســعت فيه رقعة 
احلاجــة، وكثــر فيــه أعــداد 
طالبي الصدقــة بحق وبغير 
حــق مما يتطلب التحري عن 
مســتحقي الصدقة، وتلمس 
حاجات النــاس حتى يتمكن 
أهل اخلير من إعطاء صدقاتهم 

ملن هم في حاجة إليها.

وبــني العوضــي ان تلــك 
املؤسســات تتضمــن االدارة 
ووزارة  للجمــارك  العامــة 
العامــة  واالدارة  الداخليــة 
للدفــاع املدني وادارة الوقاية 
من االشعاع في وزارة الصحة.
وأضــاف ان املعهد يعتزم 
تنظيــم دورات تدريــب فــي 
الكويت وخارجها ملنتســبي 
اخلط االمامي في حال وقوع 
حوادث اشــعاعية او تهريب 
املــواد املشــعة الــى جانــب 
التدريب على استخدام االجهزة 
املتطورة في الكشف عن املواد 

املشعة.
وحــول جهــود املعهد في 
هذا االجتاه اشار العوضي الى 
اقامــة املعهد ورشــة عمل في 
ديسمبر املاضي بالتعاون مع 
ادارة التعاون التقني التابعة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والذي يأتي في سياق تعزيز 
القدرات االقليمية للوقاية من 
االشعاع والتعامل مع حاالت 
الطوارئ االشعاعية والنووية.
جلســات  واســتعرض 
الورشة جتارب وخبرات دول 
مجلس التعاون اخلليجي لدول 
اخلليج العربية بهدف تطوير 
وتدريــب الكــوادر اخلليجية 
على اساليب خطط ومواجهة 
الطوارئ االشــعاعية. وأشار 
العوضي الى انه خالل االجتماع 
مت وضع برامج عمل لعام 2014 
مع إدارة األمن النووي بهدف 
االستفادة القصوى من تطوير 
البنية التحتية لكل ما يتعلق 

باالمن النووي في الكويت.

الصباح الطبية التخصصية.
كما كشــف عويضة عن 
اجتماع ســيعقد صباح غد 
األربعــاء مــع وكيــل وزارة 
الصحة وعدد من املسؤولني 
باملنطقة إلى جانب املتبرع 
ملناقشــة جميــع التفاصيل 
اجلديــدة  الوحــدة  حــول 
والتــي تتضمن عدد الغرف 
والتصميم الهندسي للمبنى 

وغيرها من التفاصيل.
حنان عبدالمعبود ٭

عويضة: قسم جديد للطب النووي في ابن سينا

الهيفي: 260 طفاًل زرعوا القوقعة منذ بدء البرنامج 
والزراعة ال تنهي املشكلة فالتأهيل هو األهم

املطوع: للحفاظ على صحة قلبك ووقايته من األمراض 
جتنب التدخني وخفف من امللح والسكر

)قاسم باشا( د.عبير الهيفي تتحدث لـ »األنباء« 

كشــفت رئيســة قســم 
الســمع والنطق في مركز 
سالم العلي للنطق والسمع 
د.عبيــر الهيفــي عن قرب 
افتتــاح البرنامج الوطني 
للمسح السمعي في الكويت، 
مؤكدة ان هذا املشروع يعد 
ركيــزة أساســية لبرنامج 
زراعة القوقعة، ألنه يساعد 
على االكتشاف املبكر حلاالت 
ضعــف الســمع لألطفــال 
الــوالدة، الفتــة  حديثــي 
الى أن املشــروع بإشراف 
ووكيــل  الصحــة  وزارة 
اللجنــة  الــوزارة رئيــس 
اإلشــرافية على املشــروع 
الوطنــي وعضوية رئيس 
مجلس أقسام األنف واألذن 
واحلنجرة ورؤساء األقسام 

في مختلف التخصصات.
الهيفي في  وأوضحــت 
تصريــح لها علــى هامش 
اليوم التوعوي الذي أقامه 
مركز الشــيخ سالم العلي 
للنطــق والســمع لألطفال 
القوقعة وأســرهم  زارعي 
في مجمع ديســكفري، ان 
املشروع ســيكون مبادرة 
تعد األولــى من نوعها في 
الكويــت  املنطقــة حيــث 
ســتكون ســباقة فــي هذا 
املجــال لالهتمــام بفحص 

الســمع لألطفــال حديثــي 
الوالدة وحتســني مستوى 
التحصيل العلمي مستقبال 
وتأهيــل النطــق، بحيــث  
يقلــل من حــاالت احلاجة 
الى املســاعدات الســمعية 
والــدروس وكافــة األمور 
التــي يعاني منهــا األهالي 
كتأهيل لنطق األطفال من 
ضعاف السمع والذين يتم 
عمل زراعة قوقعة بشــكل 
متأخر بسبب تأخر اكتشاف 
الضعف السمعي لهم، ولهذا 
فإننــا نأمل خيــرا من هذا 
البرنامــج ويعتبر شــرفا 
كبيرا لنا ملساعدة أطفالنا 
ورد جزء من اجلميل للوطن 

وألوالده.

وعــن اليــوم التوعوي 
»اليــوم  الهيفــي:  قالــت 
توعــوي تعليمــي تربوي 
ترفيهي يضم األطفال زارعي 
القوقعة وأهاليهم، ويتضمن 
العديد من األنشــطة التي 
تشــمل محاضرات وورش 
عمل تعلمهــم على طريقة 
اســتعمال أجهزة القوقعة 
الغيــار وكيفيــة  وقطــع 
العناية بها، بحضور فريق 
عاملي متكامل جاء خصيصا 
ليســاعد األهالي على فهم 
القطــع واســتعمال  هــذه 
األجهــزة بشــكل صحيــح 
وإرشــادهم لكيفية تأهيل 
أطفالهم واملساعدة في كيفية 

النطق.
وعن عدد األطفال التابعني 
للمركز من زارعي القوقعة 
قالت: » بدأنا من عام 2001 
ووصل عدد االطفال إلى 260 
حالة وهو ما متت الزراعة 
لهــم داخل الكويت، كما أن 
الزراعة  هناك حاالت متت 
لهــم خــارج الكويت ويتم 
متابعتهم باملركز وتأهيلهم 
من حيث النطق وتدريبات 
اللغــة بحيــث ميارســون 
التعليم في مدارس خاصة.

حنان عبدالمعبود ٭

فيصل املطوع

دعا رئيس جمعية القلب 
الكويتية فيصل املطوع إلى 
جتنب الســلوكيات الضارة 
بالصحة واملرتبطة بأمناط 
احلياة احلديثة والتي تؤدي 
إلى اإلصابة بأمراض القلب 
ومــن أهمها التدخــني بكافة 
أشــكاله وأنواعه واخلمول 
اجلسماني وعدم اتباع النظام 
الغذائي الصحي املتوازن إلى 
جانب تناول كميات كبيرة من 
امللح أو الســكر في الطعام، 
جاء هذا التصريح له مبناسبة 
يــوم القلب العاملــي والذي 
يوافــق 29 ســبتمبر من كل 
عام، الفتا الى أن الشعار ليوم 
القلب العاملي لهذا العام يبني 
خارطة الطريــق للمحافظة 
على صحــة القلب والوقاية 

من أمراضه.
وذكر املطوع أن التصدي 
ذات  اخلطــورة  لعوامــل 
القلــب  العالقــة بأمــراض 

الدمويــة يعتبر  واألوعيــة 
الرئيســية  التحديات  أحــد 
التــي يجب التصدي لها من 
خالل البرامج والسياســات 
الصحية والتي يشــترك في 
وضعهــا وتنفيذها املجتمع 
املدني وجمعيات النفع العام 
باعتبــار أن جمعيات النفع 
العام تعتبر شريكا رئيسيا 
فــي وضع وتنفيــذ اخلطط 
والبرامج اإلمنائية وبصفة 
خاصة ذات العالقة بالصحة. 
كما دعــا في تصريحه إلى 
تبنــي اجلميــع خلارطــة 
الطريــق للمحافظــة على 
صحــة القلب والوقاية من 
أمراض القلب التي أصدرتها 
املنظمات الصحية الدولية 
والتي ترسم معالم الطريق 
لألعمــار املختلفة للوقاية 
من أمراض القلب. وأضاف 
القلــب  رئيــس جمعيــة 
الكويتية أن تقارير منظمة 

الصحة العاملية والدراسات 
العلميــة املنشــورة تــدق 
ناقــوس اخلطــر منبهــة 
إلــى أهميــة تبنــي أمناط 
احلياة الصحيــة وتعزيز 
الســلوكيات الصحيــة في 
احلياة مــن خالل االنتظام 
على ممارسة النشاط البدني 
بصــورة يوميــة وتناول 
النظــام الغذائــي املتوازن 
والذي يحفظ صحة القلب 
ويقــي من أمــراض القلب، 
مؤكــدا أهميــة اإلكثار من 
تناول اخلضراوات والفواكه 
واللحوم اخلالية من الدهون 
وتناول األســماك واإلقالل 
من تناول امللح والســكر، 
فضال عــن أهمية االمتناع 
عن التدخني بكافة أشكاله 
وأنواعــه وحمايــة غيــر 
التعــرض  املدخنــني مــن 

ألدخنة التبغ.
حنان عبدالمعبود ٭

)هاني عبداهلل(  لقطة تذكارية مبناسبة صدور اجلزء االول من كتاب »الوفاء الصراح لتراجم رجال االصالح« 

خالل حفل صدور اجلزء األول من كتاب »الوفاء الصراح لتراجم رجال اإلصالح«

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للقلب 29 اجلاري

الياقوت: »اإلصالح« لم ولن تألو جهدًا في حتقيق
معنى الوفاء بني أبنائها األحياء قبل األموات

احتفلت جمعية اإلصالح 
االجتماعي مســاء امس االول 
مبناسبة صدور اجلزء األول 
من كتاب الوفاء الصراح لتراجم 
رجال اإلصالح وذلك في جمعية 
اإلصــالح االجتماعي وحتدث 
خــالل احلفــل نائــب رئيس 
مجلس إدارة جمعية اإلصالح 
االجتماعي حامد الياقوت نيابة 
عن رئيس مجلس اإلدارة قائال: 
يشرفني أن أقف بينكم اليوم 
نيابة عن رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصــالح االجتماعي 
حمــود الرومــي، مرحبا بكم 
جميعا، مبناسبة صدور اجلزء 
األول من كتاب »الوفاء الصراح 
لتراجم رجال اإلصالح«، ألخينا 
الشــيخ عبداحلميــد الباللي، 

جزاه اهلل خيرا.
وأضاف الياقوت ان جمعية 
اإلصالح االجتماعي منذ نشأتها 
علــى خلــق قومي، هــو خلق 

»الوفاء« ـ وهلل احلمد واملنة، 
فالوفــاء من أعظــم الصفات 
اإلنسانية، والناس مضطرون 
إلى التعاون، وال يتم تعاونهم 
إال مبراعاة العهد والوفاء به، 
ولوال ذلــك لتنافرت القلوب، 
مشيرا الى ان الوفاء من األخالق 
الكرمية واحلميدة، وهو صفة 
من صفات النفوس الشريفة، 
يعظم في العيــون، وتصدق 

فيه خطرات الظنون.
وزاد: اشــتمل اجلزء األول 
من هــذا اإلصدار املوجود بني 
أياديكم اآلن، اإلخوة األحباب 
ـ رحمهــم اهلل ـ وهــم: خالــد 
الرويشد، ومساعد عبداجلادر، 
خالــد  الكنــدري،  وســعود 
اجليران، وإبراهيم اخلميس، 
وعبد اللطيف الهاجري، ونافع 
املطيري، وحمد املزعل، وجنيب 
العامر واخيــرا وليد عبداهلل 
الســبع، رحمهم اهلل جميعا، 

وتقبل أعمالهم خالصة لوجهه 
الكرمي، وجمعنا بهم في مستقر 
رحمته مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني. ويسرنا 
فــي هذا املقام أن نتقدم بوافر 
الشكر وجزيل التقدير ألخينا 
الكــرمي الشــيخ عبداحلميــد 
الباللي على هذا اجلهد الرائع، 
داعــني اهلل تعالــى أن يجعله 
أثقــاال فــي موازيــن أعمالــه. 
وأشار الى ان جمعية اإلصالح 
االجتماعي لم ولن تألو جهدا 
في السير قدما لتحقيق معنى 
الوفاء بني أبنائها األحياء قبل 
األموات، ألنه خلق يشف عن 
إنســانية اإلنســان، ويكشف 
عن ســمو نفسه، وعلو قدره، 
خلق يتالشى أو يكاد عند طالب 
الدنيا، والعاملني ألنفسهم، إنه 
خلق الكرمــاء الباذلني، خلق 
الرجال األجواد، خلق الصادقني 

العارفني.
حمد العنزي ٭


