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»التعريف باإلسالم« تهدي إجنازاتها 
ألمير البالد وأهل الكويت

ــة الــتــعــريــف  ــن أعــلــن مــديــر جل
باإلسالم فريد العوضي عن جملة 
من اإلجنــازات الهائلة التي حققتها 
اللجنة خالل عام 2017 منها إقامة 
عــدد 1095 دورة شرعية استفاد 
منها 253251 شخص مــن شتى 
ــدة  ــواف ــات ال ــي ــال اجلــنــســيــات واجل
ـــة الــكــويــت وتنوعت  ضــيــوف دول
ــدأ باملستوى  ــب ــي ت ــت الــــــدورات ال
التمهيدي الذي يعلم املهتدين اجلدد 
الوضوء والطهارة وأركان اإلسالم 
وأركـــان اإلميـــان مـــرورا باملستوى 
األول وصوال للمستوى الرابع الذي 
من خالله يتعلم املهتدي جانبا من 
الفقه واحلديث والسيرة وغيرها من 
األساسيات التي يجب على املسلم 

اإلملام بها.
وتابع: كما قامت اللجنة بتوزيع 
عدد 18428 حقيبة بشتى اللغات 
وتعد احلقيبة الدعوية واحــدة من 
أهــم وســائــل الــدعــوة التي تتبعها 
الــلــجــنــة إذ أنــهــا تــضــم املــطــويــات 
والفليرات والكتيبات التي تعرف 
الطرف االخر باإلسالم، وقد مت إعداد 
هــذه املــادة بطريقة مميزة وسهلة 
ــة الــشــرائــح  ــاف بــحــيــث تــخــاطــب ك
املستهدفة مــع احلـــرص على عدم 
التطرق لألديان األخــرى فقط نحن 
نعرف األخــريــن مبحاسن اإلســالم 

ورسالته السامية.
وفيما يتعلق بالزيارات امليدانية 
قال العوضي: مت القيام بعدد 4817 
زيــارة إلى مختلف مناطق الكويت 
شملت املـــوالت التجارية وأماكن 
جتمع العمالة الوافدة والشركات 
ومكاتب استقدام العمالة املنزلية 

ولهذه األنشطة ثمارها املباركة حيث 
تعمل على تفعيل النقاش املباشر 
ــن الــداعــيــة واملــدعــو  ــا ب واملــثــمــر م
ــالم  وتــعــزز مــن قيمة احــتــرام اإلس
ألصــحــاب الــديــانــات األخـــرى يركز 
دعاتنا اإلجابة على األسئلة التي 
تكون عالقة فــي أذهـــان الكثيرين 
من غير املسلمن وبفضل الله تثمر 
هذه اجلهود وتكلل بحاالت إشهار 

اإلسالم.
وبن العوضي أن اللجنة أقامت 
كذلك عدد 1943 محاضرة تنوعت ما 
بن بن دعوية وتثقيفية وتوعوية 
وعلمية واجتماعية وندعو اجلميع 
للمشاركة فــي أنشطتنا ونرحب 
ــرض عليهم  ــع بغير املسلمن ون
بضاعتنا الثمينة وفق أسلوب علمي 
مميز مواكب للتطور التكنولوجي، 
وتعد هــذه األنشطة فرصة مميزة 
لاللتقاء مــع الشريحة املستهدفة 

ــز وبــنــاء وتعزيز  ــواج وكــســر احل
جسور التواصل.

وقال : أقمنا خالل العام عدد 164 
مسابقة بحيث شملت أغلب اجلاليات 
ــدة ومت تــوزيــع الــهــدايــا على  ــواف ال
املشاركن بل خصصنا مسابقة لغير 
املسلمن تناولنا من خالل العديد من 
القيم واآلداب التي يحرص اإلسالم 
على نشرها وحظيت بتفاعل مميز 
كما سيرت اللجنة خالل العام عدد 
10 رحــالت عمرة للمهتدين اجلدد 
واجلاليات استفاد منها عــدد 467 
معتمر ومعتمرة وتــقــوم اللجنة 
بوضع برنامج مميز لرحالت العمرة 
يشملها منذ االنطالقة وحتى العودة 
ـــة املعتمرين  ــرص عــلــى راح ــح ون
فنتعاقد مع الشركات ذات السمعة 
اجليدة ونوفر للمعتمرين كافة سبل 

الراحة 
وأوضـــح الــعــوضــي أن اللجنة 
قامت بترجمة خطبة صالة اجلمعة 
لعدد 630 خطبة كما قامت بتوزيع 
عدد 1204 نسخة من القرآن الكرمي 
وفيما يخص مشروع تعليم اللغة 
العربية بلغ عدد املستفيدين 13236 
شخص ومن خالل هذا املشروع نعلم 
املهتدين اجلدد اللغة العربية وننشر 
ثقافتنا اإلسالمية ونعرفهم بعادات 

وتقاليد املجتمع الكويتي.
ــدم الــعــوضــي بــإهــداء هــذه  ــق وت
االجنــازات إلى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وكافة 
اهل الكويت ومحبي الدعوة وداعمي 
ومساندي جلنة التعريف باإلسالم 
فاجلميع شــريــك فــي حتقيق هذه 

األهداف املباركة والله واسع عليم.

فريد العوضي

100 في املئة أكد أن نسبة جناح العملية 

6 أورام ليفية من رحم مريضة   األفغاني ينجح في استئصال 
جنح املدير الطبي واسشاري 
ــاء والــــــوالدة في  ــس ــن أمـــــراض ال
ـــاة اجلــديــد«  ـــواس مستشفى »امل
الدكتور محمد األفغاني في إجراء 
استئصال كيس كبير على املبيض 
ـــن ملــريــضــة بعمر 47 عاما  األمي
ولديها 3 أطفال فضال عن استئصال 

6 أورام ليفية من رحمها.
ـــال الــدكــتــور األفــغــانــي في  وق
ــى هــامــش  تــصــريــح صــحــفــي عــل
العملية »أنــة فــي أغلب احلــاالت 
أكياس املبيض الصغيرة ال تظهر 
أي أعراض على املريضة ولكن في 
حال كانت األكياس كبيرة احلجم 
ميكن أن تعاني املريضة مــن ألم 
في احلــوض يكون على شكل ألم 
فــي أسفل البطن فــي اجلهة التي 
تكون فيها األكــيــاس مع الشعور 
بثقل البطن وإنتفاخه إلــى غير 
ذلك من األعــراض األخــرى وهو ما 
كانت تعاني منه مريضة بعمر 47 
عاما حضرت إلى املستشفى في 2 

نوفمبر الفائت.
ــور األفــغــانــي  ــت ــدك وأوضــــح ال
ــت تــعــانــي من  ــان ــة ك ــض ــري أن امل
آالم وانــتــفــاخ أســفــل البطن ومت 
لتشخيص حالتها عبر إجراء أشعة 
موجات فوق صوتية وتبن وجود 
كيس كبير على املبيض األميــن 
بــقــيــاس 17*15*9 ســـم، فضال 
عن عمل أشعة رنــن مغناطيسي 
حول منطقة احلوض وتبن وجود 
الكيس سالف الذكر وأروام ليفية 

ــن أن بعد شرح  ــم.  وب ــرح فــي ال
احلالة للمريضة حضرت في 20 
نوفمبر الفائت ومت إجــراء عملية 
جراحية إلستئصال تلك األورام 
عن طريق استكشاف البطن، حيث 

مت إســتــئــصــال كــيــس كبير على 
املبيض األميــن للمريضة بقياس 
17*15*9 سم واستئصال عدد 6 
أورام ليفية من منطقة الرحم مع 
احملافظة على الرحموإرسالها إلى 

التحليل البيولوجي حيث أظهرت 
التحليل البيولوجي أن الكيس 

واألورام حميدة.
وأشار الدكتور األفغاني إلى أن 
نسبة جناح العملية للمريضة التي 

خرجت بعد يومن كانت 100% 
مــع احلــفــاظ على سالمة املبيض 
األيسر للمريضة متقدما في اخلتام 
بالشكر للفريق الطبي والتمريضي 

املتعاون.

د. األفغاني خالل العملية

519 طفال  وفقا لدارسة أجرتها على عينة شملت 

وتوت: معظم األطفال يعانون
من نقص احلديد

كشفت إستشاري طــب األطــفــال فــي مستشفى 
املواساة اجلديد الدكتورة إميان وتوت عن نتائج 
دراســـة أجرتها على مــدى 6 أشهر لقياس معدل 
عنصر احلديد لدى عينة من األطفال بلغت 519 طفال 
وأكدت الدكتورة وتوت أن » الهدف من الدراسة 
تقييم مدى انتشار أنيميا نقص احلديد عند األطفال 
فــي الكويت للتعرف على األســبــاب التي تــؤدي 
للمرض للمساعدة بشكل أفضل في جتنبه واحلد من 

مضاعفاته.« 
ــة التي  ــدارس وأعلنت الــدكــتــورة وتــوت أن »ال
أجرتها خــالل الفترة من يناير إلــى يوليو 2016 
على عينة من األطفال شملت 264 طفال و 255 طفلة 
أظهرت نتائجها نقص في عنصر احلديد عند معظم 
األطفال واإلصابة باالنيميا من خالل الفحوصات 

التي أجريت عليهم في مختبر املستشفى.« 
 وأوضــحــت أن » أعــمــار األطــفــال التي شملتهم 
الــدارســة تــتــراوح بــن بضعة أشهر إلــى عمر 15 
سنة، وأن النتائج أظهرت أن املجموعة األكثر تأثرا 
باألنيميا من هم بعمر أقل من 5 سنوات، مع عدم 

وجود اختالف كبير بن الذكور واإلناث«
 وأكدت أن« قياس مستويات احلديد في الدم أمر 
ضروري جدا سيما عند األطفال الذين يعانون سوء 
التغذية مشيرة إلى أهمية اإلكتشاف املبكر لألنيميا 
للحد من مضاعفاتها مع وجــوب فحص مستوى 
احلديد ألي مريض يعاني من األنيميا في حالة 
حدوث أي أعراض وعالمات لها أو في حال إن كان 

املريض يعاني من سوء في التغذية.«
وبينت أن السبب األكثر شيوعا لألنيميا عند 
األطفال وفقا لنتائج الدارسة يرجع إلى إنخفاض 
مستوى احلديد في النظام الغذائي »الدايت« والذي 

ال يحتوى على نسبة حديد كافية 
مشيرة إلى أن األطفال الذين يشربون الكثير من 

ألبان البقر رمبا يصابون باألنيميا وذلك حال عدم 
تناولوهم أغذية صحية أخرى حتتوي على احلديد

 وأشارت إلى أن من األسباب األخرى التي تؤدي 
لإلصابة باألنيميا هي عدم قيام اجلسم بإمتصاص 
احلديد بشكل جيد، حتى و لو كان الطفل يتناول 
أغذية غنية باحلديد، إحتياج شديد لعنصر احلديد 
خاصة فــي مرحلة النمو السريع جلسم الطفل 
وباألخص في سن البلوغ، ونزف بطيئ من األمعاء 

لفترة طويلة. 
ونصحت الدكتورة وتوت األباء واألمهات بأهمية 
أن يعودوا أطفالهم على تناول األغذية الصحية 
وجتنب الوجبات السريعة واألكــل اجلاهز »املعد 
خارج املنزل«. مع األخذ في اإلعتبار أهمية الفحص 
الدوري ألطفالهم لتقييم مستوى فقر الدم أو نقص 

احلديد عندهم 

د. إميان وتوت

استشاري جراحة التجميل أحمد 
الدنف يزور مستشفى »املواساة« 

ــن زيـــارة  ــد ع ــدي أعــلــن مستشفى املـــواســـاة اجل
استشاري جراحة التجميل الدكتور أحمد الدنف 
إلــى الــكــفــاءات الطبية بعيادات جــراحــة التجميل 

باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبر الدكتور أحمد الدنف احلاصل 
على دكــتــواره جراحة التجميل ودكــتــواره جراحة 
جتميل الوجه والفكن من فرنسا عبرعن سعادته 

بالزيارات املستمرة لدى مستشفى املواساة.
ــرة باملستشفى  ــوف ــت ــــاد بــاإلمــكــانــيــات امل وأش
والتجهيزات مؤكدا أنها على أعلى مستوى وبأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، وأن هذا 
بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله ويلبي كافة 

متطلبات املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة في شد البطن 
والــزنــد واألرداف وشفط وحقن الــدهــون والفيلر 
والبوتوكس وجتميل الــوجــه والرقبة واجلفون 
ورفــع وتصغير وتكبير الصدر فضال عن جتميل 
ــرح او عــالمــات خارجية وجتميل  األنــف بــدون ج
الشفة األرنبية واألذن البارزة وجتميل عظام الوجه 

وضمور أو بروز الفك والذقن
ــال  ــم ــت مــديــرة تــطــويــر األع ــب مــن جــانــبــهــا رح
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء السيد 

بالدكتور أحمد الدنف مؤكدة أنه من الكفاءات العلمية 
واألكادميية املميزة في مجال جراحة التجميل وأن 
زيارتة إلى مستشفى املواساة اجلديد يأتي انطالقا 
من حرص اإلدارة على استقطاب الكفاءات الطبية 

واخلبرات املميزة في مختلف التخصصات الطبية.

 د. أحمد الدنف

تاميل سلفان ينضم إلى الطاقم 
الطبي في »املواساة«

أعلن مستشفى املــواســاة اجلديد عن انضمام 
اختصاصي اجلراحة العامة الدكتور د. تاميل 
سلفان إلى الطاقم الطبي لقسم اجلراحة العامة 

باملستشفى.
وبهذه املناسبة عبر الدكتور د. تاميل سلفان 
احلــاصــل على زمــالــة فــي كــال مــن الكلية امللكية 
لألطباء واجلراحن في جالسكو والكلية األمريكية 
للجراحن، عضو اجلمعية البريطانية للغدة 
ــدد الــصــمــاء، عضو فــي املجتمع  ــغ الــدرقــيــة وال
األوروبــي جلراحن الغدد الصماء باإلضافة إلى 
ــة ألخصائي سرطان  ــي عضو اجلمعية األوروب

الثدي
وأشاد الدكتور باإلمكانيات املتوفرة باملستشفى 
والتجهيزات املتوفرة بــه وفــق أعلى مستوى، 
وبــأحــدث ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 
الطبية، مــؤكــدا أن هــذا بـــدوره يساعد الطبيب 
ويسهل عليه عمله ويلبي كافة متطلبات املرضى 

في ذات اآلن.
يذكر أن الدكتور تاميل سلفان ميتلك خبرات 
كبيرة في جراحة الغدد الصماء مثل القيام بجميع 
أنواع جراحات الغدة الدرقية احلميدية واخلبيثة، 
ــات غــدد  ــراب ــط ــي إلض ــراح ــالج اجل ــع التقيم وال
مجاورات الــدرق، العالج اجلراحي ألورام الغدة 
الكظرية وعــالج القدم السكرية وقرحات القدم 
باإلضافة إلى جراحة الثدي والتي تتضمن تقييم 
جميع أنواع كتل الثدي )حميدة وخبيثة(، القيام 
بجميع العمليات اجلراحية لتفريغ احللمة وإزالة 
كثل الثدي الغير سرطانية وعالج الكتل اإلبطية. 
باإلضافة إلى القيام بجميع اجلراحات للخراجات 
والكتل اجللدية واألنسجة الرخوة، القيام بجميع 

ــي، السري  العمليات اجلراحية مثل الفتق اإلرب
والفتق اجلراحي وعالج القيام بجميع العمليات 
اجلراحية الطارئة وإستئصال الزائدة الدودية 

وجراحات البطن وغيرها وجراحة الدوالي.
مــن جانبها رحــبــت مــديــرة تــطــويــر األعــمــال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء 
السيد بالدكتور تاميل مؤكدة أنــه من الكفاءات 
العلمية واألكادميية املميزة في مجال اجلراحة 
العامة وأن انضمامه إلى مستشفى املواساة اجلديد 
يأتي انطالقا من حــرص اإلدارة على استقطاب 
الكفاءات الطبية واخلــبــرات املميزة في مختلف 

التخصصات الطبية.

د. تاميل سلفان

يقام السبت املقبل برعاية وزارة الصحة

 الفضلي يعلن عن إقامة 
املؤمتر األول ألمراض التهاب 

األمعاء املزمنة
ــر األول  ــؤمت ــن رئــيــس امل  أعــل
ألمــراض التهاب األمعاء املزمنة د 
أحمد الفضلي استشاري اجلهاز 
الهضمي والــكــبــد رئــيــس وحــدة 
اجلهاز الهضمي ب مستشفى مبارك 
الكبير مبركز هيا احلبيب عن إقامة 
املــؤمتــر األول ألمـــراض التهاب 
األمعاء املزمنة، وذلك اعتبارا من 
يــوم 20إلى 21 يناير اجلــاري 
برعاية وزارة الصحة في فندق 

ريجينسي الساعة 9 صباحا.
ويهدف املؤمتر إلقامة عالقات 
تواصل بن أطباء املهنة الواحدة، 
والتخصص الــواحــد، باإلضافة 
إلى تبادل املعلومات في أحدث ما 
توصل إليه العلم احلديث في عالج 

التهاب األمعاء املزمنة.
اجلدير بالذكر أن التهاب األمعاء 
املــزمــن هــو مــرض التهابي مزمن 
يصيب الغشاء املخاطي، والــذي 
يظهر عادة أوال في نهايات األمعاء 
»املستقيم«، وبتقدم املرض ينتشر 
االلتهاب، وميتد ليشمل القولون 

بأكمله. 
ــرض  ــامل ـــاب الـــنـــســـاء ب ـــص وي
بصورة أكثر من الــرجــال. بشكل 
ــرض فــي شكل  عــام يسري هــذا امل

ــا يعني أن املــريــض  نــوبــات، مم
ميكن أن يظل خاليا مــن املــرض 
ــراض  ــوات، ثــم تظهر أع ــن ــدة س مل
االلتهاب مــرة أخــري عليه، وعند 
فــحــص الــغــشــاء املــخــاطــي خــالل 
نــوبــات املـــرض جنــد أن املريض 
يــكــون مصابا مبساحات كبيرة 
من االلتهاب احلاد، وهذا االلتهاب 

يكون مصحوبا بتقرحات.

 د. أحمد الفضلي

احتاد التطبيقي يدعو املستجدين 
حلضور املقابالت الشخصية 
وحتديد مستوى اإلجنليزية

 
أهـــاب رئــيــس جلنة املستجدين فــي االحتـــاد الــعــام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله 
مساعد الهزاع بجميع زمالئه املستجدين املقبولن واحملولن 
لكلية التربية األساسية ضــرورة حضور املقابلة الشخصية 
جلميع التخصصات ماعدا تخصص تكنولوجيا التعليم والتي 
ستكون خــالل الفترة من 29 إلــى 2018/1/30 من الساعة 
الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، ويستثنى من ذلك 
فقط املقبولن بتخصص تكنولوجيا التعليم فال يوجد لهم 
مقابلة، كما يوجد بنفس التاريخ امتحان لتحديد مستوى اللغة 

االجنليزية.
ـــاد لشئون الكليات   مــن جهته تــوجــه نــائــب رئــيــس االحت
سعود مهلهل الشمري بشكره وتقديره لرئيس وأعضاء جلنة 
املستجدين على جهودهم في خدمة زمالئهم املستجدين، مشيرا 
إلــى أن االحتــاد سيكون متواجدا مع املستجدين خــالل فترة 
املقابالت إلرشادهم واإلجابة عن استفساراتهم، مشيرا إلى أن 
عدم حضور املقابلة يحرم الطالب من استالم جدوله الدراسي، 
كما يتوجب على الطلبة اصطحاب صــورة شخصية حديثة 
وأصــل البطاقة املدنية وصــورة عنها خالل حضور املقابالت، 

متمنيا السداد والنجاح جلميع زمالئه.

طالل اخلرافي: املعرض الدولي العاشر 
لالختراعات في الشرق األوسط 

28 يناير اجلاري ينطلق 
أعلن رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي 
ورئيس اللجنة املنظمة للمعرض الدولي العاشر 
لإلختراعات في الشرق األوسط طالل جاسم اخلرافي، 
عن انطالق املعرض حتت الرعاية السامية لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، خالل الفترة 

من 28 – 31 يناير اجلاري.
وقال ان الرعاية السامية للمعرض منذ انطالقته، 
هي الدافع األكبر لنا لبذل الـمزيد من اجلهود فـي 
تطويره والذي من خالله حصلت الكويت على الـمركز 
األول فـي منطقة الشرق األوسط والثاني عالـميا فـي 
دعم االبتكارات العلمية، وتقدمها إحدى عشر مركـزا 
خـالل عـام واحد لتحتل الـمـرتبة الـ 56 فـي مؤشر 
االبتكار العالـمي الصادر عن الـمنظمة الدولية حلماية 
الـملكية الفكرية )وايــبــو(، وحصولها أيضا على 
الـمركز الثامن عشر فـي معدل كفاءة االبتكار حسب 
مؤشر االبتكار العالـمي والذي أهلها لتكـون ضـمن 
مجموعة أفضل 20 دولة فـي مؤشر الــدول مرتفعة 

الدخل لعام 2017.
ـــاف ان املــعــرض أُدرج ضمن خــارطــة أهم  وأض
معارض االختراعات الدولية على مستوى العالم، 
فقد ُصنف بانه ثاني أكبر معرض لالختراعات عامليا 
بعد معرض جنيف الــدولــي، واألول على مستوى 
الشرق األوســط، وهــذا التصنيف يعد قيمة مضافة 
لألنشطة والفعاليات املميزة لدولة الكويت بشكل عام 

وفعاليات وأنشطة النادي العلمي بشكل خاص.

ـــاف ان املــعــرض الــدولــي لــإلخــتــراعــات في  وأض
الشرق األوسط يعد فرصة مهمة للمخترعن لعرض 
ابتكاراتهم، مؤكدا ان النادي العلمي استطاع من خالل 
رؤيته الوطنية وبرامجه الرائدة ودوره التنموي 
العمل على حتقيق غايات املخترعن، وأصبح منصة 
للتعاون اجلــاد وخلق الشراكة اإلستراتيجية بن 
قطاعات الدولة كافة من وزارات ومؤسسات حكومية، 
وجمعيات النفع العام واملجتمع املدني، والقطاع 

اخلاص.
وأعلن اخلرافي ان النادي العلمي سيعقد مبقره 
مؤمترا صحافيا لإلعالن عن أخر االستعدادات إلقامة 
املعرض الــدولــي العاشر لالختراعات في الشرق 
األوســط، وذلك يوم الثالثاء املقبل املوافق 23 يناير 

اجلاري في متام الساعة السادسة مساء.
وحول أهم أهداف املعرض، أوضح انها تتمثل في 
دعم ونشر ثقافة االختراعات في الكويت والوطن 
العربي، وتشجيع املخترعن على االختراع واإلبتكار، 
مشيرا إلى انه بامكان املخترعن الكويتين املشاركة 
في معارض االختراعات الدولية خارج الكويت، لكن 
النادي العلمي اختار أن ُيقيم هذا املعرض واستقطاب 
املخترعن من كافة أنحاء العالم ليكون هناك تبادل 
خبرات فيما بينهم، والعمل على التقارب والتعاون 
بن الـمستثمرين والـمخترعن، وإيــجــاد مساحة 
تعاون لتسويق االختراعات حتى ترى النور وتطبق 

على أرض الواقع.

جمعية املهندسني تدعو للتغلب على معوقات تنفيذ قرارات »املدنية«

الكليب: تعاون األشغال العامة ساعد في انطالق آلية لصرف البدالت
نــوهــت جمعية املهندسن الكويتية 
باجلهود التي يقوم بها املسؤولون في 
ــال الــعــامــة لــصــرف بــدالت  ــغ وزراة األس
املهندسن وموظفي الـــوزارة، معربة عن 
األمــل في أن يتجاوب الــديــوان واجلهات 
ـــرى لــصــرف بـــدالت النوبة  املعنية األخ

والضوضاء واخلطر والتلوث بأسرع وقت 
ممكن.

ودعــا أمــن الصندوق املساعد وعضو 
مجلس االدارة املــهــنــدس أحــمــد الكليب 
اجلهات احلكومية األخرى الى التغلب على 
معوقات آليات صــرف بــدالت املهندسن، 

الفتا الى أن جتاوب املسؤولن في األشغال 
ومبقدمتهم وكيلة الوزارة املهندسة عواطف 
الغنيم ولقاءاتهم مع الوزير السابق ساهم 
في إنهاء هذه املعاناة والتغلب على العقبات 
التي أعاقت الصرف رغــم وجــود قــرارات 

اخلدمة املدنية املنظمة لهذه البدالت.

وأشـــار الكليب الــى أن املهندسن في 
بلدية الكويت وبعض مــواقــع الكهرباء 
واملاء اليزالون يعانون ولهذا فإننا نأمل من 
الوزراء اجلدد العمل على إنهاء هذه املعاناة 
ــادة تضمن  وتقليص الفترة الزمنية وإع

هذه البدالت لشهادات الراتب .


