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»الصحة العالمية« أكدت سالمة اللقاح وأنه شبيه بلقاح اإلنفلونزا الموسميةأدى اليمين القانونية سفيرًا لسورية لدى الكويت

عبدالمجيد لـ »األنباء«:  عالقتنا بالكويت 
تتميز بخصوصيات كثيرة وهي األكثر عمقًا

الساير: توزيع اللقاح األسبوع المقبل والتطعيم ليس إجباريًا

عقب افتتاحه الجناح الرابع بالباطنية والمتبرع بتجهيزه ورثة إبراهيم المعجل

وزير الصحة: مساهمات المواطنين تدعم 
القطاع الحكومي لخدمة المجتمع

 حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير على أهمية 
العمل الخيري والتبرع من قبل المواطنين والذي 
يصب في النهاية في خدمة الناس جميعا، جاء 
هذا عقب افتتاحه الجناح الرابع في مستش���فى 
الصباح بقس���م الباطنية والذي تكفل بصيانة 
وتجهيزه ورثة المرحوم ابراهيم المعجل، كما 
قدم الشكر ألسرة المرحوم ابراهيم حمد المعجل 
للتبرع الس���خي الذي قدموه لتحديث الجناح، 
مش���يرا الى ان هذا األمر ينتظر من المواطنين 
الكويتيين ان يس���اهموا في المجاالت الخيرية 

المختلفة.
من جانبه، قال النائب د.علي العمير انه يشجع 
هذه المبادرة الطيبة من الشعب الكويتي وهي 
ليست بغريبة عليهم، مشيدا بجهود وزارة الصحة 
في سعيها المتواصل للرفع من مستوى خدماتها. 
من جهته، قال وكي���ل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي نبارك هذه الخطوة التي ليس���ت 
بغريب���ة على أهل الكوي���ت، والتي تعد احدى 

اللبنات التي تس���اهم ف���ي النهوض بالخدمات 
الصحية التي يش���كل مستش���فى الصباح أحد 

أهم صروحها. 
من جانبه، قال مدير مستشفى الباطنة بمنطقة 
الصباح د.طارق الجس���ار »ان ه���ذه المبادرة 
الكريمة من أس���رة المتب���رع المرحوم ابراهيم 
محم���د المعجل، حيث قام���وا بتحديث الجناح 
الرابع باطنية بمستش���فى الصباح، والجناح 
يضم 18 غرفة بكل ملحقاتها ومنفذ على أحدث 
طراز، وهو جناح يضم غرفا خصوصية، وهذه 
المبادرة الكريمة تعد خطوة طيبة منهم لتحديث 
المستشفى، وهذا ما جبل عليه أهل الكويت من 
تبرع للمراف���ق الصحية وغيرها من الخدمات، 
وعن القيام بتجهي���ز أجنحة أخرى بتبرع من 
المواطنين، قال د.الجسار هناك جناح للعناية 
المركزة في الدور األرضي بمبنى الجراحة، سوف 
يتم تجديده وتجهيزه بتبرع من أسرة عبدالهادي 
الكدم والذي سيتم افتتاحه خالل فترة قليلة ألنه 

اليزال في طور االعداد.

الدويري: الخدمات الطبية شهدت 
نقلة نوعية في مختلف التخصصات

 حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
ان اخلدمات الطبية شهدت نقلة نوعية وتطورا في أساليب العالج 
في مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها أمراض النساء والوالدة، 
الفتا الى ان هذه األمراض في تزايد مستمر لدى النساء، مشيرا الى 
ان املتخصصني في هذا املجال يعملون على تقدمي أفضل اخلدمات 
الطبية من خالل استخدام أحدث األجهزة التي تساعد على القضاء 
على امل����رض أو التقليل من آالمه. وقال الدوي����ري في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن وزير الصحة د.هالل الساير في افتتاح امللتقى ال� 
14 ألمراض النساء والتوليد، والذي اقيم في فندق موڤنبيك املنطقة 
احلرة أمس ان املؤمتر سيناقش 29 ورقة عمل تتضمن اجلديد في 
عالج أمراض النس����اء والتوليد، خاصة أمراض العقم عند النساء، 
باإلضافة الى مناقشة موضوعات تتعلق باألمراض النسائية لدى 
املراهقات. بدوره، حتدث رئيس املؤمتر د.سامي الطاهر مؤكدا على 
حرص ودعم وزارة الصحة للمؤمترات العلمية نظرا لدورها املهم 
في إثراء وتبادل اخلبرات الطبية وعرض أحدث ما توصل اليه العلم 

في عالج وتشخيص األمراض.

 حنان عبدالمعبود
قال وزير الصحة د.هالل الساير 
ان اعالن الواليات املتحدة حلالة 
الطوارئ القومية بس����بب تفشي 
وانتش����ار وباء انفلونزا اخلناير 
جاء السباب ادارية ومالية وتسهيل 

اجراءاتهم ملكافحة املرض.
واعلن د.الساير، عقب افتتاحه 
مختبر فحص انفلونزا اخلنازير 
مبركز القص����ر الصحي مبنطقة 
اجلهراء أمس، انه س����يتم توزيع 
اللقاح االسبوع املقبل، حيث وصل 
145 الف جرعة، موضحا أنه سيتم 
تطعيم احلجاج اوال ثم العاملني في 
وزارة الصحة ثم االطفال دون ال� 5 
سنوات واالطفال من سن 5 سنوات 
إلى 18 سنة املصابني بأمراض مزمنة 
وذوي املناعة الضعيفة ومرضى 
السكر واملصابني بسمنة مفرطة.
واشار إلى ان التطعيم اختياري 
وليس اجباريا، وقال »نحن نسدي 
النصح والباقي على الشخص«، 
موضحا ان الوزارة تسعى الفتتاح 
س����بعة مختبرات، مشيرا إلى انه 
سيفتتح االسبوع املقبل مختبرات 
ف����ي منطق����ة االحم����دي وحولي 

والعاصمة الصحية.
وحول االستجواب، اكد د.الساير 
انه حق دستوري والنواب لهم احلق 
في استجواب أي وزير، وقال انه 
يتوقع كل شيء »واالستجواب ممكن 
يصير وممكن م����ا يصير«. وعن 
الهجوم النيابي على كل وزير، قال 
»بالنسبة لي خلهم يهاجمون واللي 

عندهم يطلعونه«.
وع����ن اصاب����ات التربية، قال 

ان االصابات في مدارس مختلفة 
وصفوف مختلف����ة، الفتا إلى ان 
اج����راء وزارة الصح����ة في حال 
زادت االصاب����ات عن اصابتني في 
صف واحد فإنه يتم اغالق الصف 
وهذا ما لم يحدث.وعن آلية اجراء 
الفحوصات على ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير وعدم اخذ العينات اال من 
احلاالت التي يتم دخولها املستشفى، 
قال د.الساير اننا نطبق تعليمات 

واقتراحات منظمة الصحة العاملية 
وال� CDC من ان احلاالت املشتبه 
بها وليس لديها أمراض مزمنة ال 
تأخذوا منها عينة. واكد د.الساير ان 
رئيسة منظمة الصحة العاملية اكدت 
على سالمة اللقاح وان هذا اللقاح 
يعطى منذ سنوات وهو شبيه بلقاح 

االنفلونزا املوسمية.
من جهته، ق����ال وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 

الطبية املساندة د.قيس الدويري 
ان خطة الوزارة هي افتتاح مختبر 
ڤيروسي في كل محافظة ومنطقة 
صحية يستخدم حاليا في فحوصات 
»ات����ش1 ان1« لكن في املس����تقبل 
ستس����تخدم ف����ي كل م����ا يخص 
الفحوصات املخبرية للڤيروسات. 
وق����ال الدوي����ري ف����ي تصريح 
للصحافيني: نحن اآلن نركز على 
استخدامه فقط لفحص ال� »اتش1 
ان 1«، خاصة بدخول املوجة الثانية 
من االصابات والتي بدأت تتزايد 
بسبب دخول فصل الشتاء والتي 
يكون فيها نوع دمج بني االنفلونزا 
املوسمية وانفلونزا اخلنازير.وقال: 
كنا نتوقع هذه الزيادة، لكن نحمد 
اهلل ان عدد الوفيات في حدودها 
الدنيا ومعظمها الصحاب أمراض 
مزمنة وذلك دليل على ان االجراءات 

االحترازية سليمة.
واش����ار إل����ى ان املختب����رات 
الڤيروسية اجلديدة ستعمل جميعها 
في بداية االسبوع االول من نوفمبر 
في جميع املناطق الصحية باالضافة 
إل����ى مختب����ر الش����عب ومختبر 

مستشفى االمراض السارية.

»السكنية« تجري قرعة الدفعة 5
 من بيوت »سعد العبداهلل«

 أحمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية صباح امس بإجراء القرعة 
على الدفعة اخلامس����ة من بيوت 
مدينة س����عد العبداهلل قطعة 10 
والتي تشتمل على 162 بيتا مبساحة 
400م2 هذا وقد أعلنت املؤسس����ة 
أسماء املواطنني املستحقني لدخول 
هذه القرعة بناء على أولوية طلبه 
اإلسكاني والتي وصل التخصيص 
لها حتى تاريخ 1995/12/31 وبهذا 
تكون املؤسسة قد قامت بتوزيع 
الدفعة الثالثة والتي حتتوي على 
160 بيت����ا والدفعة الرابعة والتي 
حتتوي على 177 بيتا خالل شهر 
يونيو املاضي لتكون بذلك قد انتهت 
من توزيع بي����وت القطعة 10 في 

مشروع مدينة سعد العبداهلل.

 دمشق ـ هدى العبود
أدى بسام عبداملجيد أمس االحد اليمني القانونية 
أمام الرئيس السوري بشار االسد كسفير لبالده لدى 

الكويت بحضور وزير اخلارجية وليد املعلم.
وأكد عبداملجيد في تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
سعيد بأن يحمل مهمة سفير لبالده في دولة تربطنا 
معها عالقات تتميز بخصوصيات كثيرة وهي االكثر 
عمقا، اذ أرسى دعائمها القائدان الراحالن حافظ االسد 
واملغفور له جابر االحمد الصباح، اذ ان سورية لطاملا 
وقفت مع الكويت في قضاياها القومية وخاصة عندما 
تعرضت الكويت الى االحتالل الغاشم، فكانت سورية 
قلبا وقالبا مع اس����تقالل الكويت وال ننسى املواقف 
الكويتية املؤيدة لقضايانا في استعادة اجلوالن احملتل. 
واضاف السفير عبداملجيد ان العالقات شهدت تطورا 
ملحوظا في عهد صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والرئيس بش����ار األسد اس����تنادا الى االخوة 
العربية واملصالح املشتركة، وقال: انني آمل ان أكون 
على قدر الثقة التي أوالني اياها الرئيس بشار األسد 

وأن أمثل بلدي خير متثيل.
وأشار السفير عبداملجيد الى ان التبادل الثقافي 
بني البلدين يعود الى خمسينيات القرن املاضي، اذ 

ان سورية ساهمت في احلركة التعليمية في الكويت 
ابان استقاللها وما زالت العالقات في جميع املجاالت 
الثقافية والتعليمية والتجارية والسياس����ية تتمتع 

بصالت قوية.
وأشار عبداملجيد الى ان االستثمارات الكويتية في 
سورية في مختلف القطاعات شاهد عيان على عمق 

العالقات االقتصادية املتميزة بني بلدينا.
ويأتي تعيني اللواء عبداملجيد سفيرا لسورية لدى 
الكويت خلفا للسفير علي عبدالكرمي الذي انتقل ليكون 

أول سفير سوري في لبنان قبل عدة أشهر.
يش����ار الى ان عبداملجيد هو من ضباط اجليش، 
حي����ث تدرج في املناصب العس����كرية واألمنية كان 
آخرها منصب وزير الداخلية الذي شغله حتى أبريل 

املاضي، وهو في العقد السادس من عمره.
وفي السياق ذاته، أكد بيان رئاسي سوري صدر 
أمس ان الرئيس بش����ار االس����د زود السفير اجلديد 
بتوجيهاته ومتنى له النجاح في مهامه سفيرا جديدا 

لدى الكويت.
هذا، وكان السفير الكويتي عزيز رحيم الديحاني 
قدم أوراق اعتماده الى الرئيس السوري سفيرا جديدا 

لدى دمشق في وقت سابق من أكتوبر اجلاري.

اللواء بسام عبداملجيد يؤدي اليمني القانونية سفيرا لسورية لدى الكويت أمام الرئيس بشار األسد

)سعود سالم(د.هالل الساير يفتتح مختبر فحص إنفلونزا اخلنازير مبركز القصر الصحي

 )محمد ماهر(د.قيس الدويري في جولة أثناء افتتاح امللتقى

د.هالل الساير وإبراهيم العبدالهادي ود.عبداحملسن اخلرافي وعبدالعزيز الغنام

)أحمد باكير(جانب من قرعة بيوت »سعد العبداهلل« 

وفاة معلم مصري بإنفلونزا الخنازير
توفي صباح امس حسن محمد سعيد 46 سنة معلم مبدرسة 
سيد بداح املطيري املتوسطة على خلفية إصابته مبرض انفلونزا 
اخلنازير. اصابته باملرض بدأت، حسب رواية زوجته هالة حسني 
حسني البيومي ل� »األنباء«، في يوم اجلمعة قبل املاضي في متام 
الساعة 5 مساء، حيث شعر بارتفاع في درجة احلرارة ورعشة 
وبرودة في جسده، مما اضطرها لشراء بعض املضادات احليوية 
من الصيدلية وداوم على اخذها ملدة اربعة ايام حتى مساء يوم 
االثنني دون ظهور اي حتسن مما اضطره ملراجعة مستوصف 
حولي صباح يوم الثالثاء وبعد اجراء الكشف عليه وصف له 
طبيب املس����توصف مذيب للبلغم وخافض للحرارة. واضافت 
انه لم يشعر بأي حتس����ن طوال ليلة الثالثاء بل زادت الكحة 
جدا وصباح االربعاء و حوالي الس����اعة 8 صباحا اتصلت على 
االسعاف الذي نقله ملستشفى مبارك وادخلوه للعناية املركزة. 
يوم اجلمعة تلقت اتصاال من مس����توصف الساملية يبلغهم ان 
العينة التي اخذت من زوجها للتحليل اثبتت انه مصاب بانفلونزا 
اخلنازير وطلبوا ان تذهب هي واطفالها الثالثة ندا 6 س����نوات 
ويوس����ف 4 سنوات وعبدالرحمن 8 اشهر ألخذ جرعة وقائية، 
كما بادر عدد من اجلي����ران املتخالطني للمتوفي بأخذ جرعات 
وقائية ايضا في مستوصف حولي. واشارت بأسى أنها أبلغت 

ظهر اليوم في متام الساعة 11.30 بوفاة زوجها.

املدرس الفقيد حسن محمد سعيد وأبناؤه يوسف وندا وعبدالرحمن


