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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الزميل

محمود غسان الشامي
لوفـاة المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عـمـه
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

يبيله چاره، أي حّل!
عندما يقولها الكويتي في «سستم احلكومة» 
يبيله چاره، فهذا يتطلب أن نحرص على إيجاد 
حلول لــكل هؤالء املواطنني والوافدين الذين 
أحيانا يذهبون من الفجر إلى الدوائر احلكومية 
على اختالفها، وأحيانا يكون (املوظف) زهقان 
وما له خلق على طول ما يتســلفها يقول لك 

«السستم خربان»!
الشاعر الفذ د.يعقوب يوسف الغنيم (خير) 
من ميثلنــا في هذا الوضع (موظف احلكومة 
معاملة بعد الساعة ١٢ دائما يا سكرنا أو السستم 

عطالن)!
اقرأوا ما سطرته (شاعريته) في نداء ألجهزة 

احلكومة، يقول:
ْســـتُم السِّ أيهـــا  يـــا  آذيتنـــا 

ـــُم ـــد جـــرى ُتظل ـــا ق ـــت فيم وأن
ــا ــا بآمالنـ رنـ ــح بكَّ ــي الصبـ فـ

مـــن قبـــل أن َتْخَتفـــَي األُجنـــُم
نـــوُرُه وكان يومـــًا مشـــرقًا 

املّظلِـــُم َهـــَو  ومـــا لقينـــاه 
ـــا ـــي أمرن ـــن ينظـــر ف ـــَر م ـــم ن ل

ـــُم ـــمُع أو يفه ـــن يس ـــَق م أو نل
طبعا ال نقول إن السســتم ال يتعطل قد 
يحصــل، لكن العذر دائمــا يأتي من موظف 
(طفشان حيران زعالن) غير مقدر لوقت هؤالء 
املواطنني والوافدين الذين اصطفوا من الصباح 
الباكر حتى يخلصوا املعاملة، وقد تنبه شاعرنا 
الكبير (أبو أوس) لهذه احلجة، فيقول شعرا:

قـــال لنـــا املســـؤول فـــي دهشـــة
أليـــس للحاســـوب أن ُيحِجـــم؟

آلـــة تقتضـــي ألـــم تـــروُه 
ــَزُم؟ ــا َتلـ ــي وقتهـ ــة فـ صيانـ

ِمنُتـــْم ومـــا نـــام الـــذي قـــد أتـــى
ُم ُنـــوَّ أنُتـــُم  إذ  مـــن أجلـــه 

ـــي ـــه ينبغ ـــًا ب ـــه َجّس ـــد جس ق
ـــُم أن يقطـــع الصمـــت مبـــا يعل

لكنـــه لـــم َتْبـــُد مـــن حالـــه
َمْغَنـــُم لنـــا  فيهـــا  داللـــٌة 

هـــو الـــذي كان لنـــا نافعـــا
ُيْقـــِدُم ال  لألعمـــاِل  فصـــار 

وأنا تخيلت نفســي مع الواقفني في أخذ 
الدور وملا وصل دوري قال لي املوظف (تعال 

باچر) أي غدا!
ويأتي رد د.يعقوب يوسف الغنيم منقذا 

وردا:

قلنـــا عرفنـــا ذاك فـــي أمســـنا
ونحـــن ال نهـــذي وال َنْحَلـــُم

ـــنا ولـــو تأملـــت مبـــا مسَّ
يـــا مســـلُم ْدنـــاه  ومـــا تكبَّ

َحّظـــُه رأيـــت كهـــال باكيـــا 
وامـــرأة مـــن همهـــا تلطـــُم

نحـــن لنـــا أمـــر ذهبنـــا بـــه
إلـــى جهـــاز مثلكـــم يحُكـــُم

فمـــا وجدنـــا أمـــال ُيرجتـــى
ُم الّلـــوَّ دونـــه  وبادرتنـــا 

فقـــال هاتـــوا كل أوراقكـــم
إذا صحـــا مـــن نومـــه فـــْزُمتُ

ِه َردِّ مـــن  نلقـــاه  مـــا  وكل 
علقـــُم كلـــه  وقـــوٌل  ُمـــرٌّ 

٭ ومضة: السســتم (حكاية) لن تنتهي أبدا ما 
دام هناك موظف مقصر أو فني حرفي مهني 
ال يقوم بواجبه، وليس عندي من ومضة إال 
ومضة أبي أوس الذي يواصل ويختم رائعته 

السستم قائال:
ـــس للسســـتم أرٌض ســـوى ألي

أرض بـــالدي نفعهـــا يحـــرُم
أم أنـــه فـــي كل ِصْقـــع لـــه

ـــرُم نفـــع علـــى طـــول املـــدى ُمْب
ــة ــرأت حاجـ ــا إن طـ ــا بالنـ مـ

ـــُم ـــب األبك ـــا احلاس ـــدُّ عنه َيُص
فـــي كل وجـــه قـــد طرقنـــا نـــرى

ُيؤلِـــُم أمـــراً يالقينـــا مبـــا 
ـــا ـــام نقاســـي العن ـــا قـــوم حّت ي

ـــدُم ـــم أذًى َيْص ـــد ع ـــوم ق ـــا ق ي
ــا ــوا حالنـ ــا وارحمـ ــا إلينـ هيـ

وهـــل نرى فـــي القوم من يرحُم
ـــم ـــا لك ـــر َمَدْدن ـــي األم ـــا أول وي

يـــد الرجـــاء فاعملـــوا واســـلموا

٭ آخر الكالم: ليس هناك من تعليق يضاف إلى 
ما تفضل به املواطن يعقوب يوسف الغنيم.

٭ زبدة احلچي: كل األعــذار كاذبة، فمن يُرد 
يستطع، والبعض من املوظفني الذين ال يخافون 
اهللا يختلقون أعــذارا واهية واهمة ليتنصل 

من مسؤوليته!
ر.. كفاك أعذارا  نقول ملوظف احلكومة املُقصِّ

واعتذارا باسم السستم، فقد نطق!
شكرا أبا أوس يبيلك استجواب!

ومضات

سستم 
احلكومة

يبيله «چاره»!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

الشمري: نطالب وزير الصحة باستبدال 
رصيد اإلجازات الدورية للصيادلة ببدل نقدي

ناشد رئيس مجلس إدارة اجلمعية الصيدلية الكويتية 
الصيدلي وليد الشمري وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
السماح باستبدال رصيد اإلجازات الدورية للصيادلة ببدل 
نقدي. وقال الشمري: نظرا لألوضاع الصحية الراهنة التي 
متــر بها البالد بجائحة كورونا ومنع الصيادلة من التمتع 
بإجازاتهم الدورية وإصرار الصيادلة على العمل بجد وإخالص 
خلدمــة بلدهم الغالي دون كلــل أو ملل متحملني الضغوط 
النفسية واجلسدية واالجتماعية، نطالب الوزارة مبخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية بالسماح للصيادلة باستبدال إجازاتهم 
الدورية ببدل نقدي لتخفيف الضغوط النفسية واالجتماعية 
وليد الشمريعنهم أسوة ببعض الوزارات واجلهات احلكومية األخرى.

سفير سريالنكا يزور مركز ضمان للرعاية الصحية األولية
قام ســفير جمهورية ســريالنكا 
الدميوقراطية االشتراكية عثمان محمد 
جوهر بزيارة إلى شركة مستشفيات 
الضمان الصحي «ضمان» رافقه خاللها 
الوزير املفوض بالســفارة بوشــيثا 

بيريرا.
وخالل جولة في أحد مراكز الرعاية 
الصحية األولية، تلقى السفير عرضا 
توضيحيا حول دور «ضمان» في قطاع 
الرعاية الصحيــة باعتبارها من أهم 
املشاريع الرئيسية في خطة التنمية 
«كويــت جديــدة ٢٠٣٥» والتي تقدم 
خدماتها من خــالل منظومة صحية 
متكاملة تتكون من شبكة مركز رعاية 
صحية أولية ومستشفيات وتستقبل 
يقارب ٢ مليون من املقيمني العاملني 

في القطاع اخلاص وعائالتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب السفير عن 
تقديره وامتنانه للكويت ملا تقوم به 
من جهود لتوفير خدمات رعاية صحية 
متكاملة من خــالل «ضمان» وهو ما 
يساهم بشكل كبير في صحة وسالمة 
جميع األفراد املعنيني في الدولة من 
خالل تطبيق اخلطوات الالزمة للتوعية 

والوقاية والعالج.
وعبر الســفير عن جزيل الشــكر 
لشــركة ضمــان لقيامهــا بتوظيــف 
مجموعة من الكفاءات الســريالنكية 
من العاملني في القطاع الصحي، مضيفا 
أن سريالنكا تتطلع إلى القيام بدور 

أكبر في قطاع الرعاية الصحية.
وكان في استقبال السفير، الرئيس 
التنفيذي بالوكالــة د.محمد القناعي 
إضافة إلى مدير إدارة اخلدمات الطبية 
بالوكالة د.فاطمة بن ظفاري، ومدير 
إدارة عمليات املراكز الصحية األولية 
بنســون كولم، وكذلــك مجموعة من 
األطباء وغيرهم من العاملني في املركز.

سريالنكا وجميع اجلهات ذات الصلة. 
وأضاف القناعــي: مع كونها أول 
مؤسسة من نوعها على مستوى الشرق 
األوسط، تقوم «ضمان» بتقدمي رعاية 
صحية عالية اجلودة مبراعاة أفضل 
معايير اجلودة العامليــة في القطاع 
الصحي من خالل تطبيق منوذج رائد 

في الرعاية الصحية لشريحة كبيرة 
ومتنوعة من املستفيدين، مبا يسهم 
في رفع مســتوى اخلدمات الصحية 

في الكويت. 
وقام السفير السريالنكي والوفد 
املرافق له بزيارة ملركز ضمان للرعاية 
الصحية األولية في منطقة حولي الذي 
يتميز بطاقته االستيعابية في خدمة 
٢٤٠ ألف نسمة عبر مساحة إجمالية 
قدرها ٣٠٨٠ مترا مربعا ويتكون من 
طابقني ويضم ١٦عيادة لطب العائلة 
و٤ عيــادات لطب األطفــال و٩ لطب 
األسنان و٥ غرف للتمريض و٥ غرف 
للمالحظة و٥ غرف لألشعة واملختبرات 

و١٠ مناطق لالنتظار.
ومبجــرد اكتمال املرحلــة األولى 
من شــبكة ضمان من مراكز الرعاية 
الصحية األولية واملستشفيات بحلول 
نهاية عام ٢٠٢١، ستشــرع «ضمان» 
بتقــدمي خدماتهــا للمســتفيدين من 
املقيمني وعائالتهم في الكويت والبالغ 

عددهم ٢ مليون مستفيد.

القناعي: «ضمان» تقدم رعاية صحية عالية اجلودة مبراعاة أفضل املعايير العاملية

لقطة تذكارية خالل زيارة سفير سريالنكا ملركز «ضمان» في حولي

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
بالوكالة في ضمان د.محمد القناعي: 
في سياق إجنازنا للعديد من اخلطوات 
في سبيل تقدمي خدمات رعاية صحية 
متكاملة ومتطورة للشريحة املستهدفة 
من املســتفيدين في الكويــت، فإننا 
نتطلع إلى تعزيز التعاون مع سفارة 

سفير سريالنكا يستمع لشرح عن خدمات املركز

جمعة لـ «األنباء»: تطعيم ٥ حاالت يوميًا 
مبعدل ٢٥ أسبوعيًا من طريحي الفراش

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مدير منطقة حولي الصحية 
د.نادية جمعة عن بدء حملة تطعيم طريحي 
«الفراش» باملنطقة، مشيرة الى انه سيتم 
تطعيم ٥ حــاالت يوميا مبعدل ٢٥ حالة 
اسبوعيا في الوقت احلالي، متأملة زيادة 
االعداد خالل االيام املقبلة. وذكرت د.جمعة 

أنه مت املرور على فريق تطعيم طريحي 
الفراش للتأكد من جهوزيتهم قبل البدء 
باحلملة، الفتــة الى انه مت التواصل مع 
احلاالت قبل اخذ املواعيد، مشجعة اهالي 
املرضى طريحي الفراش على التسجيل 
لتلقي لالستفادة من اخلدمة، ونوهت الى 
ان املسجلني احلاليني تواصلوا مع فريق 

الوحدة املتنقلة ملنطقة حولي الصحية.

د.نادية اجلمعة

٩٩٦ إصابة بـ«كورونا» وشفاء ٥٨٢ حالة و٣ وفيات
أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 
٩٩٦ إصابــة جديــدة بڤيــروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) في الساعات الـ٢٤ 
املاضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ١٧١٩٩٤ فيما سجلت 
٣ حاالت وفاة ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى اآلن ٩٦٩ حالة، وشفاء ٥٨٢ 
إصابة، ليبلغ عدد حاالت الشفاء ١٦٢١٢٠، 
وبلغت نسبة مجموع حاالت الشفاء من 

مجموع اإلصابات ٩٤٫٢٪.
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا السند لـ«كونا»: ان عدد احلاالت 
التــي تتلقــى الرعاية الطبية في أقســام 
العنايــة املركزة بلغ ٩٠ حالــة، ليصبح 
بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 

إصابتها مبرض (كوفيــد- ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة ٨٩٠٥ حاالت.
وأضــاف ان عــدد املســحات التــي مت 
اجراؤها في الســاعات الـ٢٤ املاضية بلغ 
٨٨٦٤ مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 
١٦٠٨٣٠٥، الفتــا الى ان نســبة االصابات 
لعدد املســحات في الـ٢٤ ســاعة املاضية 

بلغت ١١٫٢٪.
وجدد السند دعوة املواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 
التباعد البدني، وزيارة احلسابات الرسمية 
للوزارة واجلهات الرسمية لالطالع على 
االرشادات والتوصيات، وكل ما من شأنه 

اإلسهام في منع انتشار الڤيروس.

توصيف مهنة العالج الطبيعي يكفل ملزاوليها حقوقهم
عبدالكرمي العبداهللا

أكدت جمعيــة العالج الطبيعي 
الكويتية على أهمية دور اختصاصيي 
العالج الطبيعي، مؤكدة أن املهنة لها 
توصيف ودور مهم صادر من وزارة 
الصحة كفل ملزاولي املهنة حقوقهم، 
رافضه حتديد مهام العالج الطبيعي 
من اشخاص غير معنيني بالتصنيف 

او التوصيف الوظيفي لهذه املهن
وذكرت أن ديوان اخلدمة املدنية 
صنــف املهــن حســب التخصص 
واملؤهل الدراســي، واصــدر دليال 
خاصا بهذا التصنيف ســنة ٢٠١٤، 
دليــال لتطوير مفهوم الوظيفة في 
العصــر احلديث واختــالف أنواع 

وهو ما أوجبته املادة التاسعة من 
قانــون اخلدمــة املدنيــة بترتيب 
الوظائــف في اجلهــات احلكومية 

اخلاضعة ألحكامه.
وبينت أن املهن الطبية خاضعة 
لهذا التصنيف، حيث صنفت املهن 
الطبية مــن حملة املؤهل اجلامعي 
كمهن طبية تخصصية على اختالفها 
ولهــا تــدرج وظيفــي مبســميات 
تخصصيــة اما حملــة املؤهل دون 
اجلامعــي فصنفت باملهــن الطبية 

املساندة مبسميات فنية.
وشددت على أن الختصاصيي 
العــالج الطبيعي دور حيوي في 
عمليــة العــالج وتضــم مؤهالت 
علمية على أعلى املستويات منها 

«دكتوراه» تدرس ملدة ٧ سنوات 
كدرجة مهنية اولى ولها تخصصات 
دقيقة ومصنفه مهنيا وعلميا في 
جميع دول العالم، موضحة أن مهنة 
العالج الطبيعي متخصصة وتعمل 
بشكل مهني مستقل ومسؤولة عن 
تقدمي الرعايــة العالجية وكتابة 
اهــداف العالج واســلوب العالج 
والفحص والتقييم وكتابة التقارير 
واالستشارات، وهو اسلوب عمل 
املهنــة في جميع دول العالم عبر 
تقدمي النصائح يوميا لكل املرضى 
من االطباء واختصاصيي العالج 
الطبيعي، مبينة أن الختصاصيي 
العالج الطبيعي دورا اساسيا في 
التعامل مع ازمة «كورونا» أيضا.

اخلدمــة العامة وتعدد املســميات 
الوظيفيــة وزيادة عــدد املوظفني 
القائمني عليها، حيث نظم تقسيم 
هذه الوظائف الى مجموعات وفئات 
ليكون أساســا منطقيا يكفل ادارة 
ودعم شؤون التوظف بكفاءة عالية 

الضبيب: انطالق حملة تطعيم «طريحي الفراش»
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــر اإلدارة املركزيــة 
للرعايــة الصحية االوليــة بوزارة 
الصحة د.دينا الضبيب عن انطالق 
حملة تطعيم «طريحي الفراش» ضد 
كوفيد- ١٩ عبــر الوحدات املتنقلة 
للتطعيم لتشــمل جميع محافظات 

الكويت.
وذكــرت د.الضبيــب أن هــذه 
الوحــدات املتنقلة ســتخدم جميع 
واحلــاالت  الفــراش  «طريحــي 
املســتعصية بجميع االعمار، الفتة 
الى انها مجهزة بالكامل من ضمنها 
حاسب آلي لتسجيل املرضى، مبينة 
أن الفريق يتكون من اطباء وممرضني 
وطوارئ طبية. ولفتت الى انه بعد 
تطعيم األشخاص سيتم االنتظار ١٥ 
دقيقة مثل ما هو معمول في مراكز 
التطعيم للتأكد من عدم حدوث اي 
مضاعفات، وستصل رسائل نصية 
بأنــه مت تطعيمهــم وموعد اجلرعة 
الثانيــة، داعية اجلميع الى االلتزام 
باملواعيد وذلك حلضور اإلســعاف 
فــي الوقت املوجود بالرســالة، كما 
ســيتم التأكيد على املوعد قبل يوم 
عبــر االتصال بأهــل متلقي اللقاح. 
ودعت د.الضبيب الى التسجيل الخذ 
جرعات التطعيم لطريحي الفراش 

عبر موقع وزارة الصحة.

عبر الوحدات املتنقلة للتطعيم ضد «كوفيد - ١٩» لتشمل جميع احملافظات

أحد فرق التطعيم أمام مركز السالم الصحي د.دينا الضبيب


