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تضمنت موافقة اجليران وضرورة توافر مواقف للسيارات

شروط تراخيص دور احلضانة اخلاصة: 5000 دينار تأمينًا
وعدم السماح بوجود أكثر من داري حضانة في قطعة سكنية

الدور  املبنى، واس���تخدام 
االرضي كفصول دراس���ية 
الع���اب وغرف���ة  وصال���ة 
نوم وغرفة ع���زل ومطعم 
فقط وال���دور االول لالدارة 
واالنش���طة. توفير شروط 
االم���ن والس���المة وتوفير 
واق���ف للس���يارات وصالة 
لاللع���اب احلركية لالطفال 
وتوفير 3 فصول على االقل 
وتوفير غرفة نوم لالطفال 
الرضع وتوفير غرفة عزل 
لهم وتوفير غرفة استقبال 

وتوفي���ر دورات للمي���اه 
مناسبة حلجم االطفال وال 
يسمح باس���تقبال االطفال 
دون 4 س���نوات وتوفي���ر 
مطع���م لالطف���ال ويق���دم 
الطلب مبوجب كتاب خطي 
موجه الى مدير ادارة املرأة 
والطفولة مرفق به صورة 
املدنية وصورة اجلنس���ية 
واخر شهادة دراسية جامعية 
وشهادة من التأمينات تثبت 

القاعد.
وتتمن���ى االدارة ع���دم 

استئجار املبنى اال بعد معاينة 
املبنى واحلصول على املوافقة 
وعل���ى ان يلت���زم صاحب 
الترخيص بايداع مالي لدى 
الوزارة محدد ب�5000 د.ك، 
وايصال سداد رسم االصدار 
200 دينار وايصال سداد رسم 
جتديد 100 دينار ويلتزم عدم 
استقبال اطفال الروضة في 
اي حالة من االحوال وال يجوز 
الترخيص الكثر من عدد 2 دار 
حضانة في القطعة السكنية 

الواحدة.

وغي���ر موظف ب���اي جهة 
حكومي���ة او اهلية وعمره 
فوق ال� 21 س���نة وشهادة 
دراسية جامعية، وان يكون 
املبنى املراد انشاء احلضانة 
عليه مستقل بذاته ويستعمل 
بالكامل لغرض وليس الي 
غرض اخر واحضار موافقة 
اجليران خطيا واعتمادها من 

قبل مختار املنطقة.
وعدم استئجار اي مبنى 
اال بع���د موافقة ادارة املرأة 
والطفولة في الشؤون على 

بشرى شعبان

الش���ؤون حتدد  وزارة 
الش���روط اخلاص���ة ف���ي 
تراخيص دور احلضانات 
اخلاص���ة بعد فت���ح باب 
اس���تقبال الطلبات من قبل 
ادارة املرأة والطفولة اجلهة 
املسؤولة عن منح التراخيص 
ومتابع���ة عم���ل احلضانة 

وشروط الترخيص هي:
التقدم بطلب موجه الدارة 
امل���رأة والطفولة بفتح دار 
حضانة، مرفق به صورة عن 
املدنية واجلنسية  البطاقة 
وصورة من املؤهل الدارسي 
واالصل للمطابقة وشهادة 
م���ن التأمينات االجتماعية 
العمل باجلهات  تثبت عدم 
القط���اع  او  احلكومي���ة 

اخلاص.
وفي حال كانت احلضانة 
متخصصة في ذوي االعاقة 
احض���ار موافقة من الهيئة 
العامة للمعاق���ن، ويكون 
مقدم الطلب كويتي اجلنسية 

على هامش محاضرة »املخدرات.. االكتشاف املبكر وكيفية التعامل«

غنيمة: لدينا أكثر من 60 ألف مدمن في الكويت
السهلي في اخلالدية.

واش���ارت العن���زي الى 
ان تلك احملاض���رات تهدف 
دائما الى توعية مش���رفات 
أطي���اف  وجمي���ع  اإلدارة 
الكويت���ي، وخلق  املجتمع 
مجتمع اكثر وعيا بقضاياه، 
مش���يدة باجلهد املبذول من 
قبل الوزارة في توفير كافة 
الس���بل لتحقي���ق األهداف 
التوعوية واالجتماعية من 

تلك احملاضرات. 
من جانبها اشارت رئيسة 
اهال���ي املدمنن  فريق دعم 
واستش���اري عالج االدمان 
د.غنيم���ة حبي���ب ال���ى ان 

احملاضرة تهدف الى نش���ر 
الوعي االجتماعي وتوضيح 
خطورة املخدرات، الى جانب 
تعريف كافة أطياف املجتمع 
مبفه���وم االدم���ان وكيفية 
التعرف والتعامل مع املدمن 
داخل العائل���ة، خاصة أننا 
لدينا اكثر من 60 ألف مدمن 
في الكويت. واشارت الى ان 
تلك احملاضرات تقوم بتأثير 
واسع على أطياف املجتمع 
خاصة عندما تكون من خالل 
املتخصصن في تلك االمور 
واالبتع���اد ع���ن املعلومات 
والنصائح اخلاطئة في ذلك 

الشأن.

ألقى احملاضرة استش���اري 
عالج اإلدمان د.غنيمة حبيب 
وذلك في حديقة الشهيد سعود 

بشرى شعبان ـ كريم طارق

أك���دت مش���رفة حديقة 
سعود السهلي التابعة لوزارة 
الشؤون تالي العنزي، حرص 
الوزارة واهتمامها الش���ديد 
بتوعية أفراد املجتمع، خاصة 
فيما يتعلق بفئة الش���باب 

وقضاياهم.
ج���اء ذلك عل���ى هامش 
»املخ���درات..  محاض���رة 
االكتش���اف املبك���ر وكيفية 
التعامل« والتي أقيمت صباح 
ام���س حتت رعاي���ة مديرة 
ادارة املرأة والطفولة بوزارة 
الشؤون خلود الكندري، حيث 

تالي العنزي تكرم د.غنيمة حبيب 

مستشفى األمراض السارية حصل على أعلى تقييم لالعتراف
حنان عبد المعبود

حتت رعاية وزير الصحة 
العبيدي، وبحضور  د.علي 
الوكيل املس����اعد لش����ؤون 
الرقاب����ة الدوائية والنباتية 
د.عمر السيد عمر، تقيم وزارة 

الصحة املؤمتر الدولي الثاني 
ملكافحة التزوير في الصناعات 
الدوائية واملستلزمات الطبية، 
وذلك مساء اليوم األربعاء في 
برج مزايا. وفي سياق آخر، 
ومبناسبة حصول مستشفى 
األمراض السارية على أعلى 

تقييم من قبل البرنامج الوطني 
لالعتراف حتت إشراف هيئة 
كندا الدولية لالعتماد، تقيم 
إدارة املستشفى صباح اليوم 
مؤمترا صحافيا يعقده مدير 
املستشفى وبحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة، للحديث عن 

األم����ر. وفي  تفاصي����ل هذا 
إطار آخر، يقيم قسم اخلدمة 
النفس����ية واالجتماعية في 
مستش����فى الصب����اح غ����دا 
اخلميس، حتت رعاية مدير 
املستشفى د.عباس رمضان، 
ندوة طبي����ة بعنوان »كيف 

تتعامل مع مرض السكر في 
الدم؟«، يحاضر فيها كل من 
د.ندى التركيت، ود.إس����راء 
التغذية  معرفي، واخصائي 
محم����د الصف����ار، وذلك في 
قاعة البن����ك الوطني مببنى 

األطفال.

ورشة عمل كويتية ـ يابانية حول أمراض القلب والقسطرة

الذي عقد مبناسبة ورشة 
القس���طرة املش���تركة بن 
كل من أطباء قس���م القلب 
والقس���طرة في مستشفى 
األمراض الصدرية وأطباء 
القس���طرة في مستش���فى 
اليابانية  جامعة أوس���اكا 
الياباني  السفير  وبحضور 

اليابانية  السفارة  وأعضاء 
الكوي���ت، وكما حضر  في 
االجتماع بعض مس���ؤولي 
الهيئات الطبية حيث بحث 
هذا االجتماع كيفية تطوير 
التع���اون الطبي الكويتي � 
القلب  الياباني في مج���ال 

والقسطرة.
وقال املطي���ري ان هذا 
التع���اون لالس���تفادة من 
األطباء اليابانين وخبراتهم 
في هذا املج���ال كما يعتبر 
ه���ذا التع���اون دائم���ا بن 
القلب في مستشفى  أطباء 
األمراض الصدرية واألطباء 
الياباني���ن ممثال بالدكتور 
ساتورو وفريقه الطبي حيث 
مت إج���راء أكثر من 4 ورش 
عمل مشتركة خالل السنتن 
املاضيتن ومت خاللها عالج 
اكثر من 30 مريضا كويتيا 
بالتقنيات اليابانية املتطورة 
واحلديثة في فتح الشراين 
املزمنة وكانت نسبة النجاح 
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التعاون  ويوسع من قاعدة 
العامل���ي واإلقليمي  الطبي 

والعربي.
ومن جانبه قال رئيس 
القلب والقس���طرة  قس���م 
ف���ي مستش���فى األمراض 
الصدرية د.محمد املطيري 
إنه خالل االجتماع التشاوري 

حنان عبد المعبود
عبدالكريم العبداهلل

أقام���ت وزارة الصح���ة 
صباح أمس في مستش���فى 
األمراض الصدرية ورش���ة 
العمل املش���تركة في مجال 
أمراض القلب والقسطرة بن 
مستشفى األمراض الصدرية 
ومستشفى جامعة أوساكا 
الياباني���ة. ورح���ب مدير 
مستشفى األمراض الصدرية 
العوضي بالضيوف  د.نادر 
اليابانين وعلى  واألطب���اء 
راسهم السفير الياباني مشيدا 
الطبي  التعاون  بتطور هذا 
املش���ترك ال���ذي يهدف الى 
تطوير وتعزيز وحدة القلب 
والقس���طرة في مستشفى 
األمراض الصدرية، مشيرا إلى 
أن املستشفى ماض في خططه 
التطويرية والتحس���ينية 
على جمي���ع الصعد الطبية 
واإلداري���ة واخلدماتية مبا 
يرق���ى باملنظومة الصحية 

السفير الياباني مع املشاركني في الورشة 

الى بعض الوظائف االشرافية 
املمثلة ببعض املسؤولن الذين 
يتقاضون عنها »بدل خفارة« 
وغيره���م بالتواجد في مقار 
عملهم اثناء اخلفارات املكلفن 
بها، مهيبا في الوقت ذاته في 
اخلطاب بض���رورة االلتزام 
مبواعيد اخلفارات املقررة مع 
املكلفن  ادراج اسماء  مراعاة 
الكش���وف ليتس���نى  ضمن 
العضاء اللجنة االطالع عليها 
وفقا للتعميم رقم 81 � 2014.

املصادر ذاته���ا أكدت أن 
خط���اب الوكيل الس���هالوي 
شمل ايضا اصحاب الوظائف 
االشرافية من املسؤولن الذين 
يتقاضون عنها بدل خفارة، 
مشيرة في الوقت ذاته الى أن 
اللجنة لن تتوانى في ضبط كل 
من تسول له نفسه »التسيب« 
عن العمل، الفتة الى ان التزام 
هؤالء املوظف���ن بخفاراتهم 
سيمنع هدر املال العام الذي 
يتسلمه بعض املتسيبن الذين 
ال يتواجدون على رأس عملهم، 

ويسجلون فقط اسماءهم.
وأشارت الى أن الذين مت 
ضبطه���م من خالل اجلوالت 
التفتيشية للجنة سابقة الذكر 
مت رفع اسمائهم الى وكيل وزارة 
الصحة ال���ذي بدوره احالهم 
الى قطاع الشؤون القانونية 
والتحقيق���ات ليتم التحقيق 
معهم ومحاسبتهم على عدم 
او  الرسمي  بالدوام  التزامهم 

دوام »اخلفارات«.

بعد تشديد الوكيل السهالوي على االلتزام مبواعيد »اخلفارات«

»الصحة«: جلنة التفتيش عن »الدوام« حتيل 
عدداً من »املتسيبني« إلى التحقيق

تعليمات الوكيل السهالوي 
حس���ب املص���ادر كانت هي 
»التش���ديد« عل���ى فري���ق 
التفتيش باالستمرار في هذه 
اجلوالت لضب���ط العمل في 
مرافق ال���وزارة اثناء الدوام 
او اخلفارات، ومنع  الرسمي 
اي عملية »تخلف« عن العمل، 
وذل���ك بهدف تق���دمي افضل 
خدمة للمرضى واملراجعن، 
موضحة أن اللجنة لن ترضخ 
الي ضغوطات او واسطات، 
وهي ملتزمة بالتفتيش على 
مدار الساعة على كافة مرافق 
الوزارة، وأشارت املصادر الى 
أن جوالتها ستش���مل مرافق 
الوزارة ومراكزها البعيدة مثل 
»العبدل���ي � الوفرة � بنيدر � 

اخليران« وغيرها.

عبدالكريم العبداهلل

في الوقت الذي شدد فيه 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 
الس���هالوي عل���ى االلت���زام 
مبواعيد »اخلفارات« من قبل 
العامل���ن في جميع قطاعات 
الوزارة، شّن فريق التفتيش 
التابع للجنة مواعيد احلضور 
واالنصراف والدوام الرسمي 
و»البصمة« في كافة قطاعات 
»الصحة« جوالت تفتيشية 
املناط���ق الصحي���ة  عل���ى 
ومستش���فياتها ومراكزه���ا 
الصحي���ة والتخصصي���ة، 
باالضافة الى عدد من االدارات 

املركزية.
وذكرت مص���ادر صحية 
مطلعة ف���ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« أن هذه اجلوالت 
اس���فرت عن احال���ة العديد 
من املوظفن املتس���يبن الى 
»التحقي���ق« نتيج���ة ع���دم 
التزامهم بالدوام، سواء اثناء 
اوق���ات الدوام الرس���مي او 

»اخلفارات«.
جاء هذا بعد خطاب وجهه 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 
القيادين  الس���هالوي لكافة 
وم���دراء املناط���ق الصحية 
واالدارات املركزي���ة، والذي 
يفيد مبالحظة اللجنة سابقة 
الذكر عدم التزام بعض موظفي 
ال���وزارة والعامل���ن بها من 
»اطباء � فنين � وظائف طبية 
د.خالد السهالويمساندة � ادارين«، باالضافة 

الفودري: مستشفى اجلهراء أجرى جتارب 
على التعامل مع األمراض املعدية

حنان عبد المعبود ـ عبدالكريم العبداهلل

أعلن مدير منطقة اجله����راء الصحية د.فهد 
الفودري عن تنظيم جلن����ة تعزيز الصحة في 
منطقة اجلهراء الصحية ليوم توعوي مبناسبة 
يوم اإليدز العاملي، مبينا أن هذا اليوم جاء بهدف 

التوعية للوقاية من األمراض املعدية.
وقال الفودري ف����ي تصريح له على هامش 
رعايته لليوم »ان اللجنة نظمت معرضا صحيا 
توعويا للجمهور حول اإلجراءات الصحية حيال 
األمراض املعدية، مبينا أن املستش����فيات لديها 
سياسات محددة حيال التعامل مع هذه األمراض، 
وأن الفرق الطبية لديها مدربة على كيفية التعامل 
مع أي حالة، مشيرا الى أن ذلك ينطبق بشكل خاص 
على ڤيروس اإليبوال العاملي معتبرا أن السياسات 

الصحية مهمة في الوقاية من األمراض.
ولفت إلى أن مستشفى اجلهراء كان قد أجرى 
جتارب جيدة خالل الشهر اجلاري حول التعامل 
مع األمراض املعدية، وقال»طبقنا السياس����ات 

الصحية الوقائية بشكل صحيح، واجلدير بالذكر 
أن ڤيروس اإليبوال حتى اآلن ال يوجد له دواء، لكن 

تبقى اإلجراءات الوقائية هي احلل الصحيح«.
م����ن جانبه قال مقرر جلن����ة تعزيز الصحة 
د.عبدالرحمن لطف����ي أن اللجنة أقامت معرضا 
للوقاية من األمراض املعدية وان املعرض يشير في 
معظم مرافقه إلى الوقاية الصحيحة من األمراض 
املعدية كما قدمنا نشرات توعوية للجمهور وذلك 
للوقوف على ط����رق الوقاية الصحيحة خاصة 
مع دخول موسم الش����تاء حيث تنتشر عدوى 
األجواء الباردة واجلهاز التنفس����ي واإلنفلونزا 
وااللتهاب الرئوي. وأض����اف ركزنا أيضا على 
أهمية التطعيمات املوسمية ودورها في احلماية 
من األمراض، خاصة في موسم الشتاء، مبينا ان 
أهم التطعيمات هي تطعيم اإلنفلونزا املوسمية 
وااللتهاب الرئوي وبشكل خاص مرضى السكر 
والربو وأمراض اجلهاز التنفسي وأمراض الكبد 
املزمن حيث يتوجب التطعيم  ضد هذه األمراض 

لتجنب مضاعفات أمراض الشتاء.

فهد الفودري متوسطا أعضاء جلنة تعزيز الصحة

خالل عملية التبرز، وكلما زاد 
استهالك األلياف انخفضت نسبة 
خطر اإلصابة بسرطان القولون 
واملستقيم، حيث أكدت الدراسات 
أن تناول 5 حصص من اخلضار 
والفاكهة يوميا تعمل بحد ذاتها 
عل����ى تقليل ف����رص اإلصابة 
بس����رطان القول����ون، نظرا ملا 
حتتويه على مضادات األكسدة، 
ولفتت إلى أن املعدالت الصحية 
للمغذيات الضرورية للجسم 
تعتمد على تناول الكربوهيدرات 
يوميا بنس����بة 55٪، والدهون 
بنس����بة 25٪، والبروتين����ات 

بنسبة ٪20.
أقامت  وفي سياق متصل، 

بن سالمة: العادات الغذائية الصحية تقلل 
اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم بـ %45

حملة »كان« محاضرة توعوية 
في روض����ة الضحى باجلهراء 
للتوعي����ة بالنم����ط الصحي 
للغذاء ضم����ن حملة التوعية 
للوقاية من االصابة بسرطان 
القولون واملستقيم بالتعاون 
مع ادارة تعزيز الصحة ممثلة 
في اخصائية التغذية د.هايدي 
السعداوي التي قدمت نصائح 
وإرش����ادات عدة للمدرس����ن 
وأولي����اء االمور والعاملن في 

الروضة.

حنان عبدالمعبود

أكدت اخصائية التغذية هبة 
بن سالمة ان اتباع نظام صحي 
من خالل تبني عادات غذائية 
صحية واملواظبة على النشاط 
احلركي واحملافظة على الوزن 
املثالي يقل����ل 45٪ من حاالت 
س����رطان القولون واملستقيم، 
وذلك وفقا إلحصائيات املنظمة 

األميركية لبحوث السرطان.
جاء ذلك خالل محاضرة في 
اطار احلملة الوطنية للتوعية 
بأمراض السرطان »كان« للتوعية 
القولون واملستقيم،  بسرطان 
نظمتها شركة اليسرة لألغذية 
أول من أمس لتوعية موظفيها 
بضرورة تبن����ي منط صحي 
للحياة، واحلملة انطلقت نهاية 
اكتوبر املاضي ومتتد حتى نهاية 
ديسمبر اجلاري حتت عنوان 
»انعش حياتك نوع غذاءك زد 

خطواتك«.
الغذائية  الع����ادات  وع����ن 
الصحية قالت بن س����المة ان 
األطعمة التي حتتوي على كمية 
مناسبة من األلياف تساعد في 
تصريف السموم املوجودة في 
هبة بن سالمة ملقية محاضرتهااألمعاء فيتم التخلص منها من 

هيئة العمل تدرس إعداد تقارير الكفاءة للموظفني
بشرى شعبان ـ كريم طارق 

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة 
للقوى العاملة عن أن الهيئة تعكف 

حاليا على إعداد تقارير الكفاءة 
السنوية للموظفني. وبني املصدر 

أن تعليمات مدير عام الهيئة جمال 

الدوسري إلى املسؤولني في الهيئة 
أكدت أن تعد تقارير الكفاءة بحيادية 

تامة ويراعى فيها االنضباط في 
العمل واإلنتاجية واالبتعاد عن 

احملسوبية باإلضافة الى دقة التعامل 
مع املراجعني وأضاف أن هناك توجها 

لعقد اجتماع مع املراقبني ورؤساء 

األقسام لتوضيح آلية العمل في 
إعداد التقارير، ومن احملتمل ان يتم 

اعتماد منوذج لذلك مع التشديد على 
املوضوعية النه يتوقف على هذه 

التقارير تثبيت املوظفني في الهيئة أو 
إنهاء ندبهم استنادا لقانون اخلدمة 

املدنية.

»العدان« اختتم مؤمتر جراحات »األذن«
أن احملاض����رات تطرقت الى 
طنن »األذن« وفسيوجليتها 
والنظريات الطبية املقترحة 
لإلصاب����ة بها ومس����بباتها 
املختلفة، س����واء كانت من 
او  االذن مبختل����ف اجزائها 

من خارجها.
وكشفت د.الكندري عن 
نسبة االصابة ب� »طنن االذن« 
والتي تتراوح بن 10 و٪20 
بن املجتمعات املختلفة، منهم 
2.5٪ يلجأون لطلب العالج من 
قبل االطباء املختصن، مشيرة 
الى أن احملاضرة تطرقت ايضا 
الى الطرق املختلفة لعالجات 
طنن االذن، سواء باستخدام 
االدوية او اجلراحات املختلفة 

او املس���اعدات السمعية او 
العالجات التأهيلية االخرى. 
ام���ا فيم���ا يخص ورش���ة 
»الدوخ���ة« فقالت: تضمنت 
احملاض���رات االساس���يات 
والفسيولوجيا لهذه االعراض، 
ومس���بباتها املختلفة، كما 
ش���ملت الش���رح املفص���ل 
للفحوص���ات االكلينيكية، 
ووضع التشخيص الصحيح 
لها من خ���الل معرفة ما اذا 
كانت ناجتة عن امراض االذن 
او خارجه���ا، كم���ا تضمنت 
احملاض���رة ط���رق العالج 
املختلفة، سواء كانت جراحية 
او دوائي���ة او تأهيلي���ة كل 

حسب التشخيص.

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

اق����ام مستش����فى العدان 
على هام����ش اختتام مؤمتر 
جراحات »األذن« ورش����تي 
عمل فيما يخص طب السمع 
ف����ي كل من طنن  واالتزان 

»األذن والدوخة«.
وذكرت استشاري امراض 
السمع والتوازن مبركز الشيخ 
سالم العلي للنطق والسمع 
د.مرمي الكندري في تصريح 
صحافي أن الورشتن تضمنتا 
محاضرات علميه وعملية في 
الذكر،  كال املجالن س����ابقي 
مش����يرة في الوقت ذاته الى 

د.مرمي الكندري مع األطباء املشاركني في ورشتي عمل لطنني األذن والدوخة


