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اجتمع مع رئيسة مركز العمرية الصحي ومدراء المدارس في المنطقة بمناسبة زيارة وفد صحي كويتي لمركز سامسونغ الصحي

بن قبيل: تعاونية العمرية تسخر طاقاتها 
لحماية أبنائنا من إنفلونزا الخنازير

مسن: الخدمات الصحية في كوريا الجنوبية 
تنافس  الدول األوروبية مع رخص ثمن العالج

س����يئول � كون����ا: تس����عى 
الكورية ألن تكون  املستشفيات 
الوجهة االولى للراغبني في العالج 
من دول العالم وخاصة من اخلليج 
بعد ان بدأت كوريا في تقدمي العديد 
من التسهيالت جلذب املرضى من 

مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق اكدت مديرة 
العالق����ات اخلارجية ف����ي مركز 
سامسونغ الصحي هان مسن في 
لقاء مع »كونا« امس مبناسبة زيارة 
وفد صحي كويتي للمستش����فى 
ان هن����اك العديد من املرضى من 
الواليات املتحدة وروسيا يأتون 
للعالج ف����ي كوريا نتيجة تطور 
اخلدمات الصحية ومنافس����تها 
للدول االوروبي����ة والتي يقابلها 
الع����الج مقارنة مع  رخص ثمن 

اوروبا وأميركا.
واضاف����ت مس����ن ان املرك����ز 
متخصص في ع����الج العديد من 
االمراض وخاصة امراض السرطان 
ويستخدم احدث االجهزة الطبية 
حتت اش����راف نخبة من االطباء 

املميزين من ذوي اخلبرات، مشيرة 
ال����ى ان املرك����ز يعد م����ن افضل 
املراكز الطبية في آسيا بالشراكة 
مع برنامج مرك����ز مايو كلينيك 
الواليات املتحدة لتشخيص  في 

االمراض والفحص الصحي.

واعربت عن سعادتها لزيارة 
وفدي وزارت����ي الصحة والدفاع 
في الكويت واطالع أعضائهما عن 
كثب على اخلدمات والتكنولوجيا 
املتطورة املوجودة هناك مؤكدة ان 
املرضى الكويتيني الذين يخططون 

لزيارة كوريا اجلنوبية سيجدون 
خدمات ذات جودة عالية وبأسعار 

مناسبة.
واكدت مس����ن ان الس����لطات 
الطبية املسؤولة في كوريا أزالت 
جمي����ع العراقيل الس����ابقة التي 

كانت حت����ول دون جذب مرضى 
من اخلارج مبينة ان هناك زيادة 
ملحوظة في عدد املرضى األجانب 
الذين يتلق����ون العالج والرعاية 

الطبية في كوريا.
ويق����ع مركز سامس����ونغ في 
العاصمة الكورية س����يئول وهو 
مجهز بأحدث املعدات الطبية في 
الفندقية  العالم ويقدم اخلدمات 
للمرض����ى ومرافقيهم ويضاهي 

مستواه املستشفيات العاملية.
ويوجد ف���ي املركز اكثر من 
1300 س���رير م���ن بينه���ا 800 
سرير ملرضى السرطان ونحو 
600 طبي���ب متخصص وتصل 
اعداد الهيئة التمريضية الى ما 
يقارب االلف ممرض وممرضة.
وتسعى كوريا اجلنوبية حاليا 
الستهداف منطقة الشرق األوسط 
وخاصة دول اخلليج لالستفادة 
من سوق السياحة الطبية فيها 
لالنضمام الى صفوف السياحة 
الطبية ومنافسة الدول االسيوية 

كالهند وتايلند.

اتحاد بريطانيا وإيرلندا يدعو الطلبة 
للمشاركة في حفل الخريجين

 عادل العتيبي
اجتمع رئيس مجلس ادارة جمعية العميرية والرابية التعاونية 
عبداهلل بن قبيل مع رئيس���ة مركز العميرية الصحي ومدراء مدارس 
منطقتي العميري���ة والرابية، وذلك ملعرفة متطلب���ات هذه املدارس 
للوقاية من انفلون���زا اخلنازير واحملافظة على س���المة الطلبة من 
االصابة بهذا املرض. وقال بني قبيل ل� »األنباء«: ان اجلمعية ستسخر 
كل طاقتها وجميع االمكانيات جلميع املدارس وأخذ االرشادات الكافية 
م���ن مركز العميرية الصحي للوقاية من ه���ذا املرض ودعم املدارس 
باملنادي���ل والقفازات واملنظفات واملطه���رات وغيرها للمحافظة على 

سالمة وصحة الطالب.
واضاف بن قبيل ان مدارس املنطقة س���تتقدم بكتب رسمية تفيد 
باحتياجاتهم، موضحا ان مجلس االدارة سيقوم بدعم كل هذه االحتياجات 
وتوفير النقص خلدمة اهالي املنطقة واحملافظة على سالمتهم لتجنيب 

ابناء املنطقة من االصابة بهذا املرض ال قدر اهلل.

محمد المجر
أعلن نائب رئي����س االحتاد الوطني لطلبة الكوي����ت – فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا للعالقات اخلارجية والشعب العويد العتيبي عن اللقاء 
التنوي����ري للطلبة اخلريجني املقام حتت رعاي����ة النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك يوم السبت املوافق 
2009/9/26 في قاعة الهاشمي بفندق راديسون ساس من السادسة مساء 
وحتى التاسعة حيث سيتم توزيع أوشحة التخرج للطلبة والطالبات 
واعتماد كشف احلضور بالنسبة للطلبة اخلريجني مما يعني ان حضور 
الطالب اخلريجني لهذا الي����وم مهم جدا حتى يتمكنوا من فهم التنظيم 
واللوحات اإلرشادية لهم في هذا احلفل وحتى تتمكن اللجنة من اعتماد 

الكشف النهائي للطالب اخلريجني الراغبني باملشاركة في هذا احلفل.
وذكر العتيبي الطلبة اخلريجني بتاريخ احلفل 29 اجلاري في قاعة 
الهاشمي بفندق راديسون ساس، للمزيد من املعلومات رجاء زيارة موقع 

.www.nuks.com االحتاد االلكتروني

عبداهلل بن قبيل

بجاد العتيبي

العويد العتيبي

الوفد الصحي الكويتي يستمع إلى شرح عن تطور اخلدمات الصحية في كوريا اجلنوبية

»المعلمين« لمعالجة قصور بعض المدارس الخاصة في مواجهة إنفلونزا الخنازير
طالبت جمعية املعلمني باتخاذ االجراءات الالزمة 
ملواجهة التذمر الوارد اليها من قبل بعض مديري املدارس 
اخلاصة واملعني بوجود نوع من القصور وعدم اجلدية 
والتعاون في توفير احتياجات مدارسهم مبستلزمات 
ومتطلبات االجراءات االحترازية املعلن عنها من قبل 
 AH1N1 �وزارة التربية ووزارة الصحة للتصدي لوباء ال
واملس����مى بانفلونزا اخلنازير، األمر الذي قد تكون له 
تداعياته السلبية على مستوى وقاية وصحة الطلبة 
وجميع العاملني في هذه املدارس، وفي انتظام احلضور 
اليومي للطلبة، الى جانب وجود نوع من احلرج وعدم 

الثقة بني االدارات املدرسية وأولياء األمور.
واش����ار رئيس اجلمعية عايض السهلي في كتاب 
رس����مي وجهه الى وزيرة التربي����ة د.موضي احلمود 
الى انه وف����ي الوقت الذي نقف فيه جميعا في خندق 
واحد ملواجهة هذا التحدي للحد من انتشار الوباء فإننا 
نتطلع الى ضرورة اتخاذ االجراءات الكفيلة والالزمة 
ملعاجلة هذا األمر، معربني في الوقت نفسه عن ثقتنا 
بتفهم اصحاب هذه املدارس واجلهات املعنية في وزارة 
الصح����ة لتذمر مديري امل����دارس، ومعربني ايضا عن 

تقديرنا للجهود املبذولة من االدارات املدرسية بشكل 
عام في مدارس التعليم اخلاص وادارة التعليم اخلاص 
واالحت����اد الكويتي ألصحاب امل����دارس اخلاصة وفي 
الس����عي اجلاد لتوفير وتنفيذ مستلزمات ومتطلبات 

االجراءات االحترازية.
من جانب آخر، ومبناس���بة بدء الدوام املدرس���ي 
لطلب���ة املرحلة الثانوية اعتب���ارا من يوم غد األحد 
أصدرت جمعية املعلمني بيانا الى أهل امليدان هنأت 
فيه جموع املعلمني واملعلمات واالدارات املدرس���ية 
مبناسبة بدء مشوار العمل والعطاء للعام الدراسي 
اجلديد 2010/2009، مؤكدة اعتزازها الكبير بهم بصفتهم 
حملة راية العلم واملستقبل، وثقتها الكاملة في حرصهم 
الكامل على اجلدية وااللت���زام وبذل قصارى اجلهد 
وتشمير السواعد كما العهد بهم من أجل اداء رسالتهم 
التربوية ومسؤولياتهم اجلسام على أكمل وجه، ومبا 
يتوافق مع اآلمال والطموحات املنش���ودة.كما هنأت 
اجلمعية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ووكيلة الوزارة متاضر السديراوي وجميع 
الوكالء املس���اعدين ومديري عموم املناطق ومديري 

االدارات، معربة عن اعتزازها الكبير باجلهود الكبيرة 
التي تبذل من قبلهم مع احلالة االستثنائية التي مير 
بها العام الدراسي اجلديد، ومن اجل استكمال جميع 
االستعدادات التربوية والوقائية مع بدء انتظام الطلبة. 
وأكدت اجلمعية في بيانها وقوفها الكامل الى جانب 
الوزارة وقياداته���ا والقائمني عليها وأهل امليدان من 
اجل تأمني كل فرص النجاح للعام الدراسي اجلديد، 
ومواجهة هذه احلالة االستثنائية التي تتطلب الوقاية 
وحماية اسرنا التربوية وابنائنا الطلبة من مخاطر 
انتشار وباء انفلونزا اخلنازير � ال سمح اهلل تعالى � 
ومن اجل معاجلة جميع القضايا واملعوقات واحلاالت 
املستجدة والطارئة، وللمضي قدما في تعزيز مجاالت 
التعاون والتشاور والتنسيق لتنفيذ اخلطط والبرامج، 
وتأم���ني األجواء التعليمية املناس���بة، وفي احلفاظ 
على حقوق املعلمني واملعلمات وتعزيز مكتسباتهم 
واالرتقاء بقدراتهم وامكاناتهم، ومبا يساهم ويعزز 
مكانتهم االجتماعية واملادية بصفتهم اصحاب رسالة 
شبهت برسالة األنبياء، وتقع على عاتقهم املسؤوليات 

اجلسام في تربية وتعليم أجيال الوطن.

تسجيل المواد بكليات التطبيقي 
عبر موقعها اإللكتروني

 محمد المجر
اعلن منسق قائمة املستقبل الطالبي في كلية الدراسات التكنولوجية 
بجاد العتيبي ان بيانات تسجيل املواد للطالب والطالبات مت رفعها على 
املوقع االلكتروني اخلاص بالهيئة www.paaet.edu.kw، موضحا انه مت متديد 
تغيير التخصص بالكليات وان النظام االلكتروني للتسجيل باملقررات في 
الكليات متاح عبر املوقع من الثامنة صباحا الى 12 مساء. وطالب زمالءه 
بالتروي قبل تس���جيل املواد واختيار ما يناس���بهم منها، موضحا ان كل 

البيانات التي يحتاجها الطالب سيجدها على املوقع االلكتروني للهيئة.
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