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تنسيق بني 
»الصحة« 

و»الزراعة« ملكافحة 
الكالب الضالة 
بجميع مناطق 

الكويت

٣١٥ حالة »عض 
حيوان« أحيلت إلى 
مستشفى اجلهراء 

واملراكز الوقائية منها 
١٨٠ عضة كالب

جمعيـة النعـــيــــم التعــاونـيــة

  2017/6/12 الشـؤون اإلجتماعيـة والعمـل رقم والمـؤرخ في  بناء على كتـاب وزارة 
بشأن الموافقة على تحديد يوم االربعاء الموافق  2017/7/5 موعدا النعقاد الجمعية 

العمومية العادية واجراء انتخابات جمعية النعيم التعاونية لعام 2017.
لذا فقـد تقـرر دعـوة المساهمين البالغين من العمر )21 عاما فأكثـر( حتـى تـاريـخ 
2017/4/30 لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة واجراء االنتخابـات بمدرسـة 

أم البراء بنت صفوان )بنات( ومدرسة أم ورقة االبتدائية )بنات( بمنطقة القصر.  
1- الجمعية العموميـة العادية والتي تبـدأ في الساعة الثانيـة والنصف وفي حـال عدم 
اكتمـال النصـاب القانـوني يؤجـل االجتمـاع نصف ساعـة ليصبح قانونيًا بحضور 

خمسة وعشرين عضوًا.
2- إجـراء االنتخابـات والتي تبـدأ في تمـام الساعة )5 مساًء( لغـايـة الساعة )8 مساًء( 

)لمدة ثالث ساعات(.
وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي :

1- منـاقـشـة التقــريـر المـالـي واإلداري بشـأن مـا تـم صـرفـه مـن قبـل المـؤسسين 
والتصديق عليه.

2- اختيار مكتب للتدقيق على حسابات الجمعية للسنة المالية القادمة.
3- إجـراء االنتخـابات الختيـار عـدد )9( أعضـاء لمجلـس إدارة جمعيـة النعيـم التعاونيـة 

لعام 2017 وذلك في تمام الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة.
مالحظــات :

1- لجـان الرجـال فـي مـدرسـة )أم البـراء بنـت صفـوان( ولجـان النـسـاء فـي مـدرسـة 
)أم ورقة االبتدائية بنات( في منطقة القصر.

أو إحضار شهادة  المدنية األصلية ولن تعتمد صورة عنها  البطاقة  2- يجب إحضار 
لمن يهمه األمر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

واهلل ولي التوفيق

اللجنة التأسيسية لجمعية النعيم التعاونية

دعـــوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية  

واجراء االنتخابات 2017

وزير الصحة تفقد مراكز »سعد العبداهلل« الصحية

احلربي: جوالت متعددة باملراكز الصحية 
واملستشفيات  ملعرفة السلبيات وعالجها

 د.جمال احلربي في أحد مراكز مدينة سعد العبداهلل الصحية ملتابعة سير العمل 

حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبداهلل

 قــام وزير الصحــة د.جمال احلربي 
بجولة تفقدية على مستوصفات مدينة 
ســعد العبداهلل التابعة ملنطقة اجلهراء 
الصحية ملتابعة سير العمل واالطمئنان 
عليه. وذكر د.احلربي في تصريح صحافي 
على هامش اجلولة أن هذه الزيارة تعد 
ضمن سلســلة من الزيارات التي يقوم 
بها على املستشفيات واملراكز الصحية 
لالطالع على ســير العمــل، مؤكدا على 

التوسع في الزيارات خالل الفترة املقبلة 
للتواصــل مــع املرضــى والوقوف على 

املعوقات وعالجها.
وبني احلربي ان الزيارة التفقدية شملت 
٣ مراكــز للرعاية الصحيــة األولية في 
مدينة ســعد العبداهلل في القطع »٢ و٥ 
و١٠«، الفتا الى انه مت خاللها متابعة أعمال 
املوظفني من إداريني وممرضني وأطباء، 
وصيادلة، فضال عن انه مت االلتقاء ببعض 
املراجعني واملرضى لسماع مالحظاتهم، 

ووضع احللول املناسبة حللها.

احتساب إضافي موظفي البترول ضمن األجر
 احملسوب على أساسه »نهاية اخلدمة«

التابعة بحقهم  بالشركات 
في احتســاب معدل العمل 
االضافــي ضمــن األجــر 
األخير الذي حتســب على 
أساسه مكافأة اخلدمة عند 
انتهاء خدماتهم باملؤسسة/ 

الشركة.

من مصفاة الشــعيبة إلى 
الشركة الكويتية للصناعات 
املتكاملــة من  البتروليــة 
املعينني قبل ١ أبريل ٢٠٠٣ 
بصدور قرار مجلس إدارة 
املؤسســة رقم )٢٠١٧/٥٧( 
بتاريــخ ٢٠١٧/6/١١ بشــأن 
العمــل  احتســاب معــدل 
االضافي ضمن األجر الذي 
حتسب على أساسه مكافأة 
نهاية اخلدمــة وذلك على 

النحو التالي:
أوال: احملافظة على هذه 
امليزة للعاملني في املؤسسة 
الوطنية  البترول  وشركة 
الكويتيــة املعينــني قبــل 
٢٠٠٣/4/١ ســواء استمروا 
بالعمــل لديهــا أو عنــد 
انتقالهم للعمل بالشركات 

التابعة األخرى.
ثانيا: احتفاظ العاملني 
الذيــن ســينتقلون مــن 
املؤسسة وشركة البترول 
الوطنيــة الكويتية للعمل 

اسامة ابو السعود
 

زف احتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات 
موافقة مؤسســة البترول 
االحتــاد  مطلــب  علــى 
العمل  باحتســاب معــدل 
االضافي ضمن األجر الذي 
حتسب على اساسه مكافأة 
نهايــة اخلدمــة للعاملــني 
مبؤسسة البترول وشركة 

البترول الوطنية.
وقال االحتاد في بيان: 
ان مؤسسة البترول وافقت 
على مطلب االحتاد بشأن 
طلب احتساب معدل العمل 
اإلضافي ضمن األجر الذي 
حتتسب على أساسه مكافأة 
نهاية اخلدمة للعاملني في 
الوطنية  البترول  شــركة 
الذين مت نقل خدماتهم في 
السابق إلى شركة خدمات 
القطــاع النفطــي وكذلــك 
بيان احتاد عمال البترولالعاملون الذين سيتم نقلهم 

ممثل »بيتك« مع د. قيس الدويري

يوم من السينما املصغرة أسعد األطفال

مشاركة األطفال بورشة فن الديكوباج وائل حويدر يتوسط أطفال لوياك اجلهراء

انطالقاً من أهمية نشر التوعية الصحية في املجتمع

»بيتك« يطلق مبادرة »صحتك في بيتك« بالتعاون مع معهد دسمان

افتتاح فرع »لوياك« خلدمة أطفال وشباب اجلهراء

والرسالة التوعوية الصحية 
املناسبة للصائمني.

املبــادرة  هــذه  وتؤكــد 
حرص »بيتــك« على االلتزام 
باملسؤولية االجتماعية بشتى 
مجاالتها، ونشر الوعي الصحي 
الــالزم وإبــراز دور التغذية 

وأكدت حرص لوياك على 
متكني الشباب من خالل فرص 
فريدة ليصبح مواطنا إنسانيا 
فاعال، الفتة إلى أننا اختصارنا 
املســافات على أهــل اجلهراء 
ونقلنــا لهم أنشــطتنا والتي 
القت استحسانا كبيرا وردود 
فعل أثلجت صدورنا وجعلتنا 

الصحية السليمة في حتسني 
حيويــة اجلســم ووضعــه 
الصحــي العــام والوقاية من 
األمــراض. واســتمرت هــذه 
املبادرة طيلة الشهر الفضيل 
سعيا لزيادة املنفعة للمجتمع 
وتعزيز وعيهــم الصحي في 
مسائل عديدة خصوصا تلك 
املتعلقــة بالصــوم، وطــرق 
الوقاية من بعــض األمراض 

وسبل التعامل معها.
ويقوم »بيتك« بدور كبير 
في املجــال الطبي والعالجي، 
والتعاون مع اجلهات الصحية 
واملشاركة بأنشطة وفعاليات 
توعوية مختلفــة اميانا منه 
بــأن احلالة الصحيــة للفرد 
ارتباطا  واملجتمــع، ترتبــط 
بالتنمية االجتماعية  مباشرا 
والتنمية املستدامة مبفهومها 
الشامل، وتلعب دورا أساسيا 
في تقدم وازدهــار االقتصاد 

املجتمع.

مطمئنني على جناح برامجنا 
التي خططنا لها في الصيف.

واضاف منســق ومشرف 
فرع لويــاك اجلهــراء »وائل 
حويدر« باننا استطعنا تنظيم 
مخيم رمضاني لألطفال تخللته 
فعاليــات جميلة ومميزة في 
الرسم والطبخ وعمل ديكوباج 
قرقيعــان  ومعــرض  فنــي 
وإســعافات أوليــة باإلضافة 
إلى سينما مصغرة سعد بها 
األطفال وذووهم واحلاضرون. 
كما شكرت نائبة املشرف 
العام لفــرع لويــاك اجلهراء 
»معالــي جميــل الظفيــري« 
علــى  واألطفــال  األهالــي 
حضورهم ومشــاركتهم التي 
أضفــت جــوا مــن الســعادة 
والفرح، وأثنت على الدور الذي 
تقدمة لوياك في دعم الشباب 
باعتباره شــريكا في التنمية 
املســتدامة وخيــر اســتثمار 

للمستقبل.

والقت هــذه املبادرة التي 
اطلقت بهاشــتاغ #صحتك_
فــي _بيتك تفاعــال كبيرا من 
متابعي »بيتك« على وسائل 
التواصل االجتماعي، كما القت 
اشــادة وترحيبا كبيرين من 
اجلمهور بفضل احملتوى اجليد 

الداللي« بأننا في أمس احلاجة 
إلى خلق ثقافة جديدة تعزز 
قيم احملبة والســالم وخدمة 
برامــج  وابتــكار  املجتمــع 
وأنشــطة في مواجهة العنف 
والتطرف الذي يسود العالم 
والذي يكون معظم ضحاياه 

من الشباب واألطفال. 

أطلق بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( مبــادرة »صحتك في 
بيتــك«، بالتعــاون مع معهد 
دسمان للسكري، والتي عرض 
من خاللها البنك على منصاته 
االلكترونيــة مقاطــع ڤيديو 
حتمل نصائح ومعلومات طبية 
وإرشادات تغذية للصائمني، 
انطالقا من أهمية تركيز جهود 
نشــر التوعيــة الصحية في 
املجتمع، وضمن اطار برنامج 
»بيتك« املكثف الذي اطلقه في 
شهر رمضان بعنوان »تواصل 

باخلير في شهر اخلير ٣«.
وتضمنت املبادرة سلسلة 
مــن اللقاءات املصــورة التي 
حتمل نصائح مهمة تناســب 
الصائمني في الشهر الفضيل 
مــن قبل اطبــاء متخصصني 
وصيادلة وعدد من اخصائيي 
التغذية، تنشــر على قنوات 
»بيتك« على وسائل التواصل 

االجتماعي.

لميس بالل

فــي إطــار ســعي لويــاك 
لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية 
ونشر منوذجها في احملافظات 
الكويتية وحتقيقا لرؤيتها في 
ابتكار برامج وأنشطة تنموية 
تســاهم في تطوير شخصية 
إبداعاتهم  الشــباب وإطــالق 

وتأهيلهم لسوق العمل.
أعلنت لوياك افتتاح فرع 
لوياك خلدمة أطفال وشــباب 
اجلهراء بدعم من إدارة تنمية 
املجتمع فرع القيروان، وتزامنا 
مع حلول شهر رمضان استهل 
الفرع نشاطه بحملة موسعة 
لتوزيع مؤنة رمضان الغذائية 
علي ٢٥٠ أسرة بدعم من شركة 
امليزان القابضة إحدى شركات 

مجموعة الوزان.
ومن جانبها، صرحت عضو 
مجلس إدارة لوياك واملشرف 
العام على فرع اجلهراء »فتوح 

أحد الكالب الضالة في منطقة اجلهراء 

مواطنون أكدوا أنها أصبحت مصدر فزع وقلق لهم

»الكالب الضالة« تسرح في اجلهراء دون حسيب أو رقيب

الكويت دون استثناء للقضاء 
على هذه الظاهرة التي تهدد 

صحة املواطنني.
بدوره، قال هادي العنزي 

ان الــكالب الضالــة أصبحت 
تســرح ومتــرح فــي منطقة 
املســاكن  وبــني  اجلهــراء 
دون حســيب او رقيــب، مــا 
يشــكل خطورة على اطفالنا 
وصحتهــم، خاصة ان معظم 
هذه الكالب مريضة، وفي حال 
قامت بـ »عض« االنسان فرمبا 

تسبب له املوت.
من جانبه، ناشد املواطن 
ابوطــالل محافــظ اجلهــراء 
التدخــل الســريع ومخاطبة 
اجلهات املعنية سواء البلدية 
للثــروة  العامــة  الهيئــة  او 
الســمكية ملكافحــة ظاهــرة 
الكالب الضالة املنتشــرة في 
املنطقة بأســرع وقت، وذلك 
لكي ال تتســبب في كارثة ال 
حتمــد عقباها مســتقبال من 
خالل تعريض حياة اآلخرين 

للخطر.

بشكل عام للحفاظ على صحة 
وســالمة املواطنني واملقيمني 
وتفادي اي مضاعفات تنتج 

عن »عضة الكالب«.
وفــي جولــة لـ»األنبــاء« 
مبنطقة اجلهراء التقت بعدد 
من املواطنني الذين ناشــدوا 
اجلهــات املعنيــة مــن خالل 
»األنبــاء« مكافحــة ظاهــرة 
»الكالب الضالة« التي انتشرت 
مبنطقة اجلهراء بشكل رهيب 
في الطرق وعلى »الدوارات« 

وأروقة السكن.
ويقول ابومحمد انني اعمل 
في وزارة األشغال في مقرها 
الكائن في منطقة اجلهراء، وهو 
مكان مليء بالكالب »الضالة«، 
ما ميثل خطرا على املوظفني، 
وقمنا بالتواصل مع البلدية 
اكثــر من مرة بخصوص هذا 

املوضوع، لكن دون جدوى.
وناشد ابومحمد املسؤولني 
في الوزارات املعنية التحرك 
ملكافحــة الــكالب الضالة في 
منطقة اجلهراء وجميع مناطق 

عبدالكريم العبداهلل

انتشرت في اآلونة االخيرة 
ظاهرة اصبحت متثل مصدر 
قلق وفزع للمواطنني واملقيمني 
يعرض حياتهم وحياة ابنائهم 
للخطر وهي ظهور العديد من 
الــكالب الضالة فــي املناطق 
السكنية، وهي تسرح ومترح 
دون رقيب أو حسيب، خاصة 
في محافظة ومنطقة اجلهراء.

وفي تقرير خاص حصلت 
»االنباء« على نسخة منه صدر 
من وزارة الصحة، كشف عن 
احالة ٣١٥ حالة الى مستشفى 
اجلهــراء ومراكــز الصحــة 
الوقائيــة فــي املنطقــة بعد 
تعرضها لـ »عضة احليوان« 
في محافظة اجلهراء، منها ١٨٠ 
حالــة جاءت بســبب »عضة 

الكالب«.
وأكد التقرير الذي حصلت 
»االنباء« على نسخة منه ان 
ســبب تزايد حــاالت »عضة 
الكلب« في محافظة اجلهراء 
جاء بسبب كثرة وجود الكالب 
الضالة فــي احملافظة، والتي 
تســبب خطــرا علــى صحة 
املواطنني وسالمتهم في حال 
نتجــت اي مضاعفــات مــن 

تعرضهم لعضة الكالب.

تنسيق 
»الصحة« بدورها بعد هذا 
التقرير قامت بشــكل سريع 
العامــة  الهيئــة  مبخاطبــة 
للزراعــة والثروة الســمكية 
لعمل تنسيق موسع واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة ملكافحة 
»الكالب الضالة« في محافظة 
اجلهراء بشكل خاص، وبقية 
محافظــات ومناطق الكويت 

ابتكار برامج لتطوير 
شخصية الشباب


