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بحضور الخشتي والخضر

«السالم» َّكرم أوائل خريجي «الطب»:
تخفيف آالم املرضى مهمة جليلة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرم الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ملستشفى السالم الدولي الدكتور
أي ـم ــن امل ـط ــوع أوائ ـ ــل الـخــريـجــن
بكلية الطب فــي جامعة الكويت
وذل ـ ـ ــك خ ـ ــالل اح ـت ـف ــال ـي ــة أق ـي ـمــت
فـ ــي فـ ـن ــدق شـ ـي ــرات ــون ب ـح ـضــور
كــل مــن الــوكـيــل املـســاعــد لـشــؤون
ال ـ ـجـ ــودة والـ ـتـ ـط ــوي ــر فـ ــي وزارة
الصحة الدكتور محمد الخشتي
وعميد كلية الطب الدكتور عادل
الخضر.
وأل ـ ـقـ ــى امل ـ ـطـ ــوع ك ـل ـم ــة خ ــالل
االحتفالية هنأ فيها الخريجن،
وحضهم على استمرار االطالع
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــة وت ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذات،
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ثـ ـق ــة امل ــرض ــى
باالستعانة بما حصلوا عليه
من تأهيل جامعي متميز.
وشــدد على ان «تحمل أعباء
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـ ــرض ـ ــى وت ـخ ـف ـيــف
آالمـهــم مهمة جليلة ،نــرجــو من
ً
الله أن تكونوا أهال لها» ،مؤكدًا
ان األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ي ـح ـم ـل ــون رس ــال ــة
سامية ينبغي استخدامها في
تحقيق نفع املجتمع.
ً
وخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــب املـ ـ ـك ـ ــرم ـ ــن قـ ــائـ ــال
«اح ـ ــرص ـ ــوا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام مــا
تلقيتموه من خبرات في تحقيق
ن ـف ــع امل ـج ـت ـم ــع ،واعـ ـلـ ـم ــوا أن ـكــم
ح ـم ـلــة رس ــال ــة ســام ـيــة يختص
حــام ـلــوهــا بــأن ـهــم س ـبــب لـشـفــاء
اآلالم ،وتخفيف الجروح ،وإنقاذ
ح ـيــاة ال ـب ـشــر ،وال يــوجــد هــدف
أسـمــى مــن ذلــك يجعلنا نفتخر

الوزير وضع الحجر األساس ملركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي في الدسمة

«الصحة» :تزويد املستوصفات
بأجهزة آلية تقيس ضربات القلب
| كتب عمر العالس |

املطوع مكرمًا أحد الطالب الفائقني

بكم ونأمل فيكم خيرًا».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوع بـ ـ ـ ــأوائـ ـ ـ ــل
ً
الخريجن قائال «اننا إذ نحتفل
م ـع ـك ــم ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـح ـط ــة فــاص ـلــة
فــي حياتكم املهنية فــإنـنــا نأمل
مــن الـلــه تـعــالــى ان يوفقكم ألداء
واج ـ ـب ـ ـكـ ــم ون ـ ـشـ ــد عـ ـل ــى أي ــدي ـك ــم
ك ـ ــي ال تـ ـنـ ـس ــوا ان ع ـل ـي ـك ــم غـ ـدًا
الـتــزامــات كـبـيــرة ،فعمل الطبيب
يتعلق بجوانب انسانية عظيمة
ويــرتـبــط بـمــريــض يـضــع صحته
أمــانــة بــن ايــدي ـكــم ،ون ـحــن نــأمــل
فيكم بإذن الله الجهوزية للقيام
بمهامكم وتحمل مسؤولياتكم».
ون ـ ـصـ ــح ال ـ ـط ـ ــالب م ـ ــن واق ـ ــع
ً
خـ ـ ـب ـ ــرات ـ ــه ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــال «ال
تـعـتـبــروا شـهــاداتـكــم الجامعية
نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف ب ـ ــل اسـ ـتـ ـم ــروا
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــود امل ـ ـعـ ــرفـ ــة ال ـع ـل ـم ـيــة

واج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوا الك ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ث ـق ــة
مرضاكم ،إذا أردتــم ان تصنعوا
ت ـم ـي ـزًا ت ــواكـ ـب ــون بـ ــه ت ـم ـيــز مــن
سبقوكم من األطباء الكويتين،
ال ــذي ــن ش ـق ــوا طــري ـق ـهــم بـنـجــاح
ودون ــوا أسماءهم ضمن قائمة
أفضل األطباء في مجاالت عدة».
ووجه في ختام كلمته الشكر
ل ـكــل م ــن ســاهــم ف ــي إع ـ ــداد هــذه
ال ـك ــوك ـب ــة ال ـش ــاب ــة م ــن األطـ ـب ــاء،
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا ان ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء ي ـ ـقـ ــومـ ــون
بجهود جليلة لتغذية القطاع
الطبي الكويتي وتجديد دمائه
ب ـح ـي ــوي ــة الـ ـشـ ـب ــاب وال ـح ـم ــاس
امل ـ ــدع ـ ــوم بـ ــالـ ــدرايـ ــة واملـ ـع ــرف ــة،
ول ـي ـك ــون ــوا اض ــاف ــة إلـ ــى ال ـك ــادر
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـط ـ ـبـ ــي امل ـ ـم ـ ـيـ ــز فــي
م ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـك ــوي ــت ال ـع ــام ــة
والخاصة.

«املواساة الجديد» ّكرم الهيئة التمريضية

الهيئة التمريضية خالل االحتفال

أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت إدارة م ـس ـت ـش ـف ــى
املــواســاة الجديد بجهود الهيئة
ال ـت ـم ــري ـض ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدة أن «هـ ــذه
الجهود متميزة في تقديم رعاية
ت ـم ــري ـض ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ــال
مــن الـكـفــاءة والـخـبــرة وال ـجــودة»،
مثمنة خ ــالل احـتـفــال املستشفى
باليوم العاملي للتمريض ،تبني
املستشفى لتنمية هــذه املـهــارات
ورع ــاي ــة ال ـك ـف ــاءات وال ـع ـمــل على
ت ــزوي ــده ــا بـ ــالـ ــدورات التعليمية
والتدريبية الالزمة.

www.alraimedia.com

وأوضحت اإلدارة في بيان أمس
أن «مـسـتـشـفــى امل ــواس ــاة الـجــديــد
ي ـع ـت ـبــر م ــن أوائ ـ ـ ــل املـسـتـشـفـيــات
املتكاملة للرعاية الطبية املتميزة
على مستوى القطاع األهـلــي في
ال ـكــويــت ،كـمــا أن ــه أول مستشفى
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـطــاعــن األه ـلــي
والـ ـحـ ـك ــوم ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ي ـنــال
شـهــادة االعـتـمــاد الكندي لجودة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ( )ACIفــي
ي ـنــايــر  2008وشـ ـه ــادة االع ـت ـمــاد
األمـ ـي ــرك ــي م ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ــدول ـي ــة

املشتركة ( )JCIفي نوفمبر ،2010
كما حصل على تجديد لشهادة
االع ـت ـم ــاد األم ـي ــرك ــي م ــن الـلـجـنــة
الدولية املشتركة (.» )JCI
مــن ناحية أخ ــرى ،أكــدت إداراة
املستشفى أن «االح ـت ـفــال باليوم
ال ـعــاملــي لـلـتـمــريــض يــؤكــد بـمــا ال
ي ــدع م ـجــاال لـلـشــك أن املستشفى
حــريــص كــل الـحــرص على تكريم
ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة والـ ــرفـ ــع م ــن روح ـه ــا
املـعـنــويــة الـتــي تـصــب بـكــل تأكيد
في صالح العمل».

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة
ال ــدك ـت ــور ج ـم ــال ال ـح ــرب ــي عن
تــوجــه الـ ـ ــوزارة إلدخـ ــال جـهــاز
آلي لقياس ضربات القلب إلى
مراكز الرعاية الصحية االولية
«املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات» ،ب ـ ـهـ ــدف
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ف ـ ــي ان ـ ـق ـ ــاذ ح ـي ــاة
املرضى قبل استفحال حالتهم
الصحية.
وقــال الحربي فــي تصريح
صحافي على هامش االحتفال
ب ــوض ــع ح ـجــر االسـ ـ ــاس ملــركــز
سـ ـي ــد عـ ـب ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق ال ــزل ــزل ــة
ال ـص ـح ــي ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــدس ـم ــة،
إن ه ـن ــاك ع ـ ــددا م ــن امل ـشــاريــع
الصحية بـتـبــرعــات مــن رجــال
الـخـيــر سيتم تنفيذها تباعا
خالل املرحلة املقبلة.
وفي كلمته بمناسبة وضع
حجر االس ــاس ،تـقــدم الحربي
بالشكر للمتبرع على «املبادرة
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي تـجـســد على
أرض ال ــواق ــع ال ـق ـيــم األصـيـلــة
والنبيلة ألهل الكويت األوفياء
وت ـســاب ـق ـهــم ل ـعـمــل ال ـخ ـيــر في
املجاالت املختلفة» ،مشيرا الى
ان هذه املبادرة تضيف صفحة
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ــالـ ـسـ ـج ــل الـ ـن ــاص ــع
ل ـل ـم ـســاه ـمــات امل ـت ـع ــددة ألهــل
ال ـك ــوي ــت األوف ـ ـيـ ــاء ف ــي جميع
أن ـحــاء ال ـبــالد فــي دع ــم النظام
الصحي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان «مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
امل ـشــروع تبلغ اكـثــر مــن 2000
متر مــربــع ،ويتضمن تصميم
امل ـب ـن ــى دورا أرض ـ ـيـ ــا ودورا
أول وس ـط ـح ــا ،وت ـب ـلــغ تـكـلـفــة
امل ـش ــروع نـحــو مـلـيــون دي ـنــار،
وب ـ ـعـ ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن إنـ ـج ــاز
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع حـ ـس ــب الـ ـب ــرن ــام ــج
الـ ــزم ـ ـنـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ل ـ ــه ب ـعــد
نحو  18شهرًا فسيقدم املركز
الخدمات الوقائية والعالجية
وال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة وال ـتــأه ـي ـل ـيــة
ل ـ ـس ـ ـكـ ــان مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ــدس ـ ـمـ ــة،
وذلــك ضمن منظومة الرعاية
الصحية األول ـيــة الـتــي يتميز
ب ـ ـهـ ــا الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ف ــي
الكويت».
وشــدد الحربي على حرص
وزار ة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى دعـ ــم
قــدرات ـهــا وت ـطــويــرهــا بـصــورة
مستمرة ،مؤكدا ان املركز وبعد
االن ـت ـهــاء م ــن إن ـج ــازه سيضم
عـيــادات للطب الـعــام ولرعاية
الطفولة وللطفل السليم ،إلى
جانب عيادات السكر وعيادات
األسنان واألشعة واملختبرات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري ـ ـ ــض والـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدل ـ ــة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة ،كـمــا

الحربي يضع الحجر األساس للمشروع بعد إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية

الحربي :تنفيذ مركز
األطراف الصناعية
بمستشفى الطب
الطبيعي ومستوصف
العبدلي قريبًا بتبرع
من املحسنني
 ...ويلقي كلمته في حفل وضع الحجر األساس

 ...ويتوسط وجهاء املنطقة في الحفل

املــزمـنــة غـيــر املـعــديــة وعــوامــل
الـ ـخـ ـط ــورة ذات الـ ـع ــالق ــة بـهــا
وتـ ـق ــدي ــم الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
الـ ــالئ ـ ـقـ ــة لـ ـكـ ـب ــار ال ـ ـسـ ــن وف ـ ـ ـ ً
ـاء
وامـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان ـ ــا ل ـ ـهـ ــم ول ـ ـ ــدوره ـ ـ ــم
التنموي املتميز.
وأكــد ان «منظومة الرعاية

سـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــم امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات
لـ ــأمـ ــراض امل ــزمـ ـن ــة ول ــرع ــاي ــة
الــرعـيــل األول ،وبـمــا يتفق مع
أهمية استجابة برامج الوزارة
للتحديات التي تواجه النظام
الـصـحــي مــن اج ــل الـعـمــل على
الــوقــايــة والـتـصــدي لــأمــراض

 100ألف دينار من الصندوق الكويتي
لتنمية سيناء
| القاهرة ـ من فريدة موسى |
ّ
ثمنت مناقشات لجنة الزراعة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
املصري برئاسة هشام الشعيني
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
مشروعات التنمية في بالدها.
وأش ـ ــادت الـلـجـنــة ،بــاالتـفــاقـيــة

امل ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة بـ ـ ــن م ـ ـصـ ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة
وال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــى للتنمية
االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة ،وقيمتها
 100أل ــف ديـنــار كــويـتــي ،لتنفيذ
م ـشــروع نـمــوذجــى لتكنولوجيا
ال ـ ــزراع ـ ــة ال ـع ـض ــوي ــة وال ـح ـي ــوي ــة
لـلـمـحــاصـيــل الــزيـتـيــة بمحافظة
شمال سيناء .وقالت اللجنة ،ان

امل ـش ــروع الـجــديــد هــدفــه تحسن
مستوى دخل املــزارعــن ،وإيجاد
منافذ تسويقية جديدة ،وزيــادة
حصيلة البالد من الدخل القومي
الــزراعــي ،عن طريق زيــادة نسبة
الصادرات من املحاصيل الزيتية،
للمساهمة فــي تنمية محافظة
شمال سيناء.

تنظم أنشطة دينية وتربوية ورياضية خالل النادي الصيفي

«النجاة» :نسعى لحماية الطلبة
من آثار الفراغ السلبية
أعلنت جمعية النجاة الخيرية
«ورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم أنـ ـشـ ـط ــة
ديـنـيــة وتــربــويــة وريــاض ـيــة خــالل
الـنــادي الصيفي ومــراكــز األنشطة
الـطــالبـيــة ،وذل ــك الستثمار أوقــات
فــراغ الطلبة وتلبية احتياجاتهم
ورغـ ـب ــاتـ ـه ــم بـ ـم ــا يـ ـع ـ ـ ــود ع ـل ـ ـي ـهــم
بـ ــالـنـفــع والـ ـف ــائ ــدة ،ت ـحــت إش ــراف
معلمن مـؤهلن تربويا.
وقــال نائب املدير العام لشؤون
القرآن الكريم في الجمعية الدكتور
بــدر الرخيص إن الـنــادي الصيفي
ي ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـن ـ ــاء ال ـش ـخ ـص ـي ــة
املتوازنة للطلبة في ضوء التعاليم
اإلســالم ـيــة الـسـمـحــة فـهــي مــن أهــم
ً
أولويات إدارة (ورتل) آمال أن يكون
هؤالء الشباب طاقات فاعلة تعمل
على نهضة األمة وريادتها».
وأضاف «نسعى كذلك الكتشاف
املـ ــواهـ ــب ل ـ ــدى ال ـط ـل ـب ــة وص ـق ـل ـهــا
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم امل ـخ ـت ـل ـف ــة
وحمايتهم من آثار الفراغ السلبية
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ب ــال ـب ــرام ــج امل ـف ـي ــدة،
وحضهم كــذلــك على األداء األمثل

(تصوير نور هنداوي)

بدر الرخيص:
نسعى الكتشاف مواهب
الطلبة وتنمية مهاراتهم

بدر الرخيص

ف ـ ــي ك ـ ــل امل ـ ـه ـ ــام واألعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـت ــي
يقومون بها ،فنحن أمــرنــا بإتقان
العمل وإخراجه في أبهى صورة».
وأضـ ـ ــاف ان «ال ـج ـم ـع ـي ــة تـهـتــم
ب ــالـ ـتـ ـج ــوي ــد والـ ـ ـت ـ ــالوة وال ـح ـف ــظ
ومــواد القصص والقيم والـقــدوات
وامل ـه ــارات الحياتية كالكمبيوتر
وتنمية السلوك واألخالق واأللعاب
الــريــاضـيــة وبـقـيــة امل ــواد املـعـهــودة
كالسيرة النبوية والحديث النبوي

ب ـج ــان ــب م ـ ـ ــواد خ ــاص ــة ل ـل ـف ـت ـيــات
ك ــالـ ـطـ ـب ــخ واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد املـ ـن ــزل ــي
وال ـخ ـيــاطــة وغ ـيــرهــا م ــن األنـشـطــة
الخاصة بالفتيات».
ّ
وح ـ ـ ـ ــض أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ع ـلــى
دعــوة أبنائهم للمشاركة فــي هذه
األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات ال ـتــي تــوفــر
ل ـه ــم ال ـب ـي ـئــة ال ـص ــال ـح ــة الـصـحـيــة
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـه ــم وت ـن ـم ــي ثـقــافـتـهــم
وتكتشف مواهبهم وطاقاتهم.

الصحية األولية تعتبر القلب
الـنــابــض والــرك ـيــزة األســاسـيــة
للنظام الـصـحــي» ،مشيرا الى
ان ــه «م ــن خ ــالل ه ــذه املنظومة
تتحقق مــن خــاللـهــا التغطية
الصحية الشاملة ،وأن التبرع
الكريم إلقامة مركز سيد عبد

الرزاق زلزلة الصحي يعبر عن
م ـف ـهــوم امل ـســؤول ـيــة املـشـتــركــة
ع ــن الـصـحــة ويـضـيــف الكثير
إلــى النظام الصحي بالكويت
ويـبـعــث عـلــى األم ــل وال ـت ـفــاؤل
ب ــال ـت ـق ــدم م ـع ــا ن ـح ــو تـحـقـيــق
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي ن ـس ـعــى إلـيـهــا
جميعا لضمان تمتع الجميع
بــأن ـمــاط ع ـيــش صـحـيــة ط ــوال
جميع املــراحــل العمرية ،وبما
يـتـفــق م ــع ال ـه ــدف ال ـث ــال ــث من
األهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـع ــاملـ ـي ــة لـلـتـنـمـيــة
امل ـس ـتــدامــة امل ـع ـت ـمــدة م ــن قمة
األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
لـلـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة املـنـعـقــدة
في مدينة نيويورك بالواليات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي 25
سبتمبر .»2015
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــربـ ــي عـ ـل ــى ان
«ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
املختلفة بــالــوزارة وبــاألخــص
فــي قـطــاع ال ـشــؤون الهندسية
وامل ـشــاريــع سـيـحــرصــون على
مضاعفة الجهد خــالل الفترة
امل ـق ـب ـلــة ،وال ـت ـن ـس ـيــق املـسـتـمــر
مــع جميع ال ــوزارات والجهات
ذات ال ـص ـلــة سـ ــواء م ــن خ ــارج
ال ــوزارة أو من داخلها ،للعمل
ع ـل ــى إن ـ ـجـ ــاز املـ ـ ـش ـ ــروع خ ــالل
الـفـتــرة الزمنية امل ـحــددة وهي
 18شـهـرًا ووف ـقــا للمواصفات
واالش ـت ــراط ــات الـحــديـثــة التي
تحقق الخصوصية وسهولة
ويـســر تـقــديــم الـخــدمــة وتتفق
م ـ ــع املـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـع ــاملـ ـي ــة مل ـنــع
ال ـ ـعـ ــدوى والـ ـ ـج ـ ــودة وس ــالم ــة
املرضى».

