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 دمشق ـ هدى العبود
  شارك اإلعالمي والشاعر 
العنزي «ســـفير  عبدالكرمي 
املعاقـــني» في احتفال خاص 
باملتفوقني من ذوي االحتياجات 
اخلاصة في الشهادتني الثانوية 
واالعدادية في منطقة بلودان 
اجلبليـــة في ريف دمشـــق 
ـ  املتاخمة للحدود السورية 

اللبنانية.
  وألقـــى العنزي مجموعة 
من القصائد الشعرية أنشدها 
لهم فـــي االحتفال التكرميي 
املتفوقني  كتشـــجيع لهؤالء 

السيما أنهم من ذوي االحتياجات اخلاصة. وأكد العنزي انه يسعى 
دائما لتكريس جناحه في خدمة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة 
على مســـتوى الوطن العربي ألنه يعتبر تلك قضيته األساسية، 
الســـيما انها قضية إنسانية، معتبرا ان هذه الفئة من الناس هي 
أوالدنـــا وأكبادنا التي متشـــي على األرض لو هبـــت الريح على 
بعضهم المتنعت عيني عن الغمض حسب تعبير كل من عمل في 
هذا املجال سواء أكان سفيرا للنوايا احلسنة أو ناشطا في مجال 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
  كما يشارك الشاعر العنزي في هذه املناسبة اجلليلة مجموعة 
من الشعراء مثل الشـــاعر عمر الفرا والشاعرة ابتسام الصمادي 
وأحد أهم شـــعراء مدينة الرقة على احلدود الســـوريةـ  العراقية 

خليل حسني الهملو.
  يشار إلى أن ذوي االحتياجات اخلاصة يحظون برعاية خاصة 

في سورية من قبل السيدة أسماء األسد. 

 عبدالكرمي العنزي

 (خديجة عبداهللا) نعيمة العبيد مع األطفال املكرمني في احلفل 

 العبيد: ملء أوقات فراغ ذوي اإلعاقة ودمجهم مع أقرانهم
 بشرى شعبان

  أكدت مديرة النادي الصيفي في املدارس اخلاصة نعيمة العبيد 
ان ادارة التربيــــة اخلاصة تهدف من إقامة النادي الصيفي الى 
شغل اوقات فراغ االبناء املعاقني خالل االجازة الصيفية ودمج 

االبناء مع اقرانهم االسوياء.
  وقالت في تصريح صحافي خالل احلفل اخلتامي ألنشــــطة 
النادي وتوزيع الهدايا على املشــــاركني ان انشــــطة هذا العام 
متيزت بالتنــــوع حيث تضمنت العديد مــــن البرامج الثقافية 
والترويحية والرياضية الى جانب االقتصاد املنزلي واحلاسوب 
والورش الفنية لتنمية املواهب. واشارت العبيد الى ان انشطة 
النادي هذا العام سجلت اقباال غير مسبوق سواء من املعاقني أو 
أولياء أمورهم الى جانب مشاركة العديد من النوادي الصيفية 
من املناطق املختلفة ابناءنا في انشــــطتهم وهذا رسم البسمة 
في نفوس ابنائنا. وتوجهت العبيد بالشــــكر جلميع املشرفات 
واملوجهات الالتي بذلن قصارى جهدهن إلجناز العمل، وخصت 

بالشكر وسائل اإلعالم التي واكبت انشطة النادي. 

 خالل حفل ختام أنشطة النادي الصيفي

 العفاسي بحث دعم التعاون بين «الشؤون» و«المناقصات المركزية» 
 استقبل وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي رئيس جلنة املناقصات 
املركزية أحمد الكليب وأشاد الوزير 
بدور جلنــــة املناقصات املركزية 
في تطوير العمل بكل مؤسسات 
الدولة احلكومية ومناقشة سبل 
تطوير العالقة بني الوزارة واللجنة 
املركزية للمناقصات مبا يساهم 
في سرعة وحتســــني اداء العمل 
بالوزارة. ومن جانبه أعرب الكليب 
عن تقديره ملا تقدمه الوزارة من 
خدمــــات اجتماعية وانســــانية 
وعماليــــة وفي جميــــع املجاالت 
الوزارات  اكبــــر  مما يجعلها من 
اخلدمية في الكويت، متمنيا للوزير 
التوفيق والسداد في عمله ورقي 
االداء احلكومــــي ملصلحة الوطن 
الغالي. من جانب آخر، اســــتقبل 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري وبحضور 
الوكيل املســــاعد للشؤون املالية 
واإلدارية الوكيل املساعد للرعاية 

 د.محمد العفاسي خالل لقائه أحمد الكليب

 (اسامة البطرلوي)  د. عبير الفضل ود. أنوار النجار مع املشاركني في اليوم املفتوح

االجتماعية باإلنابة أحمد الصواغ 
كال من خالد العلــــي مدير دائرة 
شؤون العمليات بعمليات اخلفجي 
املشتركة ومحمد احلريتي سكرتير 
تنفيذي بعمليات اخلفجي املشتركة 

«الشركة الكويتية لنفط اخلليج»، 
حيث قدما للوكيل التبرع الثاني 
من قبل الشركة واملخصص لدعم 
صندوق املعاقني واملسنني واالحداث 
ودار األيتام والتنمية االجتماعية 

والصندوق اخليري لدور الرعاية 
االجتماعية وأشــــاد الوكيل بهذا 
التعاون والتبرع من قبل مسؤولي 
الشركة للمرة الثانية على التوالي 
لهذه القطاعــــات، ويدل هذا على 

الوعي بتحمل املسؤولية واملشاركة 
البناءة والفعالة في حتسني أداء 
قطاعات التنمية االجتماعية وذوي 
الفئات اخلاصة، كما شكر الوكيل 
املساعد للرعاية االجتماعية باإلنابة 
احمد الصواغ مسؤولي الشركة 
على تبرعهم السخي الذي يساهم 
بشكل كبير في دعم العمل التطوعي 
واعتبار ذلك منوذجا يحتذى به في 
مشاركة القطاع اخلاص في العمل 
التطوعي املثمر ومن جانبهما أكد 
العلــــي واحلريتي ان هذا التبرع 
من قبل الشركة يصب في صالح 
حتسني أداء القطاعات املتبرع لها 
واملساهمة البناءة في خدمة املجتمع 
فعال ال قوال وتسعى الشركة دائما 
الى زيادة نســــبة التبرع ملواكبة 
التطور واحلاجة إلى رقي أداء هذه 
املهمة وتقدما بالشكر  القطاعات 
والتقدير إلى مسؤولي الوزارة على 
اتاحتهم هذه الفرصة للمساهمة 

في العمل اخليري. 

 الوزارة تلقت التبرع الثاني من شركة نفط الخليج لصندوق المعاقين والمسنين

 «إعادة الهيكلة» استقبل ٤٤ مسّرحًا ومستقيًال 
من القطاع الخاص في اليوم الرابع

 أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة امس استقبال ٤٤ مسرحا ومستقيال 
مــــن القطاع اخلاص في اليــــوم الرابع من فتح باب 
االستقبال لصرف البدل لهذه الشريحة من العاملني. 
وقالت ادارة العالقات العامة واالعالم في البرنامج 
في بيان صحافي ان اللجنة املعنية بالنظر في أحقية 
املتقدمني في صرف البدل تعقد اجتماعني في اليوم على 

فترتني صباحية ومسائية لتسهيل العمل ولسرعة 
صرف البدل للمستحقني من املسرحني واملستقيلني 
من اخلاص. وأضاف البيان ان جلنة متابعة العاملني 
املسرحني من القطاع اخلاص تضم اعضاء من برنامج 
اعادة الهيكلة وآخرين من الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعيــــة ووزارة الشــــؤون االجتماعية والعمل 
ويرأسها أمني عام البرنامج باإلنابة فوزي املجدلي. 

 أسماء المقبولين بخطة مؤسسة البترول
  و«إيكويت للبتروكيماويات» للعام الدراسي الجديد

 أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء املقبولني 
بخطة مؤسسة البترول الكويتية وخطة شركة 
إيكويت للبتروكيماويات للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

وفيما يلي األسماء:
  اململكة املتحدة: فيصل ناصر املري ـ هندسة 

البترول
  الواليات املتحدة: حمود محســـن العجمي ـ 
هندسة البترول، فهد ســـعد املطيري ـ هندسة 
البتـــرول، تركـــي يعقوب احلريبي ـ هندســـة 
البترول، زينب احلوراء محمد جعفرـ  هندســـة 
كيميائية، حوراء فتاح احملمدـ  هندسة البترول، 
محمد عبدالوهاب الكندري ـ هندسة كيميائية، 

عبدالرحمن محمد العجمي ـ هندسة كيميائية، 
عبدالعزيز  مشعل السعيد ـ هندسة كيميائية، 
سعود رعد الصالح ـ هندسة كيميائية، احلسن 
علي اجلناعيـ  هندسة بيئية، نور عادل الصدي 
ـ هندسة بيئية، بدر عبداحملسن الشطيـ  هندسة 
الفلزات، إبراهيم ناصر املشعلـ  الصحة املهنية، 
أحمد عبداللطيف األحمدـ  الصحة املهنية، شافي 
حمد العجمي ـ هندســـة كيماوية، عبدالرحمن 
محمد النهيو ـ هندسة كيماوية، محمد عبداهللا 
السبيعي ـ هندسة االطفاء، محمد حسني عوض 
ـ هندســـة الكترونية، تركي مشـــيط العجمي ـ 

هندسة الكترونية. 

 الفضل: الغذاء السيئ في رمضان
   مقدمة لإلصابة بأخطر األمراض

 تناول وجبة السحور له أثر إيجابي على صحة 
الصائم فهـي تقي من اإلصابة باإلعيـاء والصداع 

 محمد راتب
  حذرت رئيس مركز العمرية الصحي د.عبير 
الفضل من خطورة اإلفراط في تناول احللويات 
والدهون والوجبات السريعة خالل شهر رمضان، 
الفتة الى ان جتنب املأكوالت السالفة الذكر، يعتبر 
من أهم الوصايا الصحية التي يجب امتثالها في 
شهر الصيام، والتي يسفر عن حتقيقها اخلروج 
من الشهر بنتيجة ايجابية على الصحة العامة، 
تتمثل في إنقاص الوزن، والشــــعور بالسعادة 
والراحة في اجلسد والقلب، والوقاية من األمراض 

املزمنة أو تخفيف حدتها.
التوعوي  البرنامج    وقالت د.الفضل خـــالل 
«صحتك فـــي رمضان»، والـــذي أقامته منطقة 
الفروانية الصحية، بالتعاون مع قســـم توعية 
املجتمع في ادارة التغذية واإلطعام: ان الرسول 
ژ أوصى في أحاديثه الشريفة بضرورة تناول 
وجبة السحور ملا لها من أثر إيجابي كبير على 
صحة الصائم، حيث انها تقي من اإلصابة باإلعياء 
والصـــداع أثناء نهار رمضـــان، كما انها تخفف 
من الشعور بالعطش الشديد، لذا حرصت إدارة 
مركز العمرية الصحي بالتعاون مع ادارة تعزيز 
الصحة في منطقة الفروانية الصحية على اقامة 
هذا النشاط لتحقيق االستفادة الكبرى لشريحة 
من سكان املنطقة واملترددين على املراكز الصحية 

واملستشفيات، حتى يتسنى لهم معرفة كيفية 
التعامل مع االمراض املزمنة ومنها السكر والضغط 

وارتفاع الكوليسترول والدهون والربو.
  من جانبها، أكدت د.انوار النجار، اختصاصية 
طب العائلة في مركز العمرية الصحي، وعضو 
الكلية امللكية البريطانية، ان نســـبة االمراض 
املزمنة مثل السكر وارتفاع الضغط والكوليسترول 
والربـــو تتزايد في الكويت، وذلك مثل الســـكر 
وارتفاع الضغط والكوليسترول والربو، وذلك 
بســـبب تغير منط احلياة فـــي اآلونة األخيرة، 
خاصة تغير نوع الغذاء الذي أصبح يحتوي على 
سعرات حرارية عالية مع قلة النشاط احلركي، 
وهو ما أدى الى تزايد نســـبة الســـمنة، والتي 
تعتبر العامل الرئيســـي ملعظم هذه األمراض، 
وأضافـــت د.النجار ان احلد مـــن هذه األمراض 
يتطلب تضافـــر جهود اجلميع من اجل التحكم 

بها، والوقاية منها وعالجها.
  واعتبرت د.النجار شهر رمضان فرصة سانحة 
من اجل التحكم بهـــذه األمراض في حال تدارك 

اإلنسان نفسه وسعى لتعديل منط حياته.
  وذكرت ان هذا اليوم التوعوي يهدف الى توعية 
النــــاس الى طرق الوقاية مــــن األمراض، وكذلك 
عالجها وكيفية التعامل معها في رمضان من خالل 
احملاضرات واملطويات التثقيفية وورش العمل. 

 خالل البرنامج التوعوي «صحتك في رمضان»

 العنزي: تكريس الجهود
  لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة
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 الوزير د.هالل الساير خالل جولته داخل املستشفى مع د.إبراهيم العبدالهادي وقيادات الصحة

 العبدالهادي: ١٨٠ سريرًا تدخل الخدمة في مستشفى الرازي خالل ١٨ شهرًا
 قال وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
ان ١٨٠ سريرا ستدخل اخلدمة في مستشفى الرازي 

خالل ١٨ شهرا.
  جاء ذلك في تصريح أدلى به د.العبدالهادي لـ 
«كونا» عقب جولة قــــام بها وزير الصحة د.هالل 
الساير في مستشفى الرازي لتفقد مشاريع التوسعة 
فيه. وأوضح العبدالهادي ان املشــــاريع اخلاصة 
باملستشفى تأتي بعد موافقة مجلس الوزارء على 
االعتمادات املالية لتوسعة وتأهيل عدة مستشفيات، 
مضيفا ان التوســــعة اجلديدة ملستشــــفى الرازي 
ستشمل جتهيزه بأفضل واحدث االجهزة الطبية 
املتقدمة، كما ان االضافة اجلديدة ستكون كلها على 
شكل غرف خاصة. وأكد حرص وزير الصحة على 
متابعة تقييم اخلدمــــات الصحية وايجاد احللول 
الكفيلة بتقدمي افضــــل اخلدمات الصحية ووضع 

مصلحة املرضى فوق كل اعتبار.
  وقال ان الوزير الساير اكد اهمية متابعة الصيانة 
الدوريــــة للمعدات الطبيــــة واألجهزة وغيرها في 
املستشفى لتالفي السلبيات ورفع مستوى اخلدمة 

الطبية. كما اكــــد حرص الوزير على تفعيل نظام 
الرقابــــة ومتابعة العمل وتفعيل جلان اجلودة في 
املستشــــفى لرفع مستوى اخلدمات املقدمة اضافة 
الى التواصل الدائم مع االطباء ورؤســــاء االقسام 
للتباحث من اجل االرتقاء باخلدمة من اجل مصلحة 

املرضى.
  ونقل تأكيد الوزير الســــاير على اهمية اتباع 
االسلوب العلمي للتخطيط ووضع االستراتيجيات 
وحتديد الرؤى واالهــــداف قصيرة وطويلة املدى 

ملتابعة اخلطط الصحية للسنوات املقبلة.
  وتأتي اجلولة واللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات 
يعقدها الوزير الساير مع املسؤولني والقائمني على 
مرافق وزارة الصحة بهدف االطالع على سير العمل 

فيها لتطوير اخلدمات الصحية في البالد.
  يذكر ان مجلس الوزراء قــــد وافق اخيرا على 
اعتماد ميزانية خاصة لتوسعة مستشفيات ابن سينا 
والرازي والوالدة واألميري والصباح والفروانية 
واجلهراء واألشــــعة العميقة بهدف زيادة طاقتها 

االستيعابية وتطوير اخلدمات الطبية. 

 خالل احتفال بالمتفوقين من ذوي اإلعاقة

 إنفلونزا الخنازير تطارد
  الهيئة التمريضية في «األميري»

 محمد الجالهمة
  يبدو ان انفلونزا اخلنازير دخلت في 
حالة مطاردة مع الهيئة التمريضية العاملة 
في املستشفى األميري، فبعد اكتشاف اصابة 
٩ من املمرضــــني واملمرضات العاملني في 
هذا املستشفى قالت مصادر طبية مطلعة 
انه مت اكتشــــاف اصابتني جديدتني أمس 
ملمرضتني احداهما مــــن فئة غير محددي 
اجلنسية واألخرى آسيوية، الفتة الى ان هذه 
االصابات تسببت في وجود نقص بالهيئة 
التمريضية في املستشفى. واجلدير بالذكر 
انه قبل ٤ أيام مت اكتشاف ٨ إصابات منهم 
٦ ممرضني باملستشــــفى واالثنان اآلخران 
من أســــرة أحدهم، وبعدها بيوم واحد مت 

اكتشاف ٣ اصابات بني املمرضات. 


