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الداعية ناظم املسباح

د.هالل الساير

شركة »عسل معجزة الشفاء« كرمت احلجاج العائدين

األطباء املشاركون في املؤمتر الصحافي

حنان عبد المعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل 
الس����اير ق����رارا بتكليف مدير 
املكتب الفن����ي لوزير الصحة 
د.راشد العميري القيام مبهام 
وأعمال مدير إدارة مكتب الوزير 
باإلضافة إل����ى عمله، كما قرر 
الوزي����ر ض����م مدي����ر منطقة 
الطبية التخصصية  الصباح 
د.عبداللطيف السهلي وم.سارة 
الهندس����ة  إدارة  العوضي من 
الطبية وخالدة املشعان لعضوية 
جلنة مراجعة وتدقيق طلبات 

املختبرات واللوازم الطبية.
وأصدر د.الساير قرارا آخر 
بتشكيل جلنة متابعة العمل في 
عيادات األمراض املزمنة ومراقبة 
صرف األدوية الالزمة لعالج تلك 
األمراض برئاسة وكيل وزارة 
الصحة املساعد للشؤون الفنية 
د.خالد السهالوي وعضوية وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون األدوية 
والتجهي���زات الطبي���ة د.عمر 

ورئيس اخلدمات الصيدالنية 
مبنطقة الفروانية الصحية عادل 
سالم ود.عبدالسالم توفيق من 
اإلدارة املركزية للخدمات الطبية 

الفنية.
هذا وتختص اللجنة بوضع 
آلية محددة لص����رف األدوية 
من عي����ادات األمراض املزمنة 
باملراك����ز الصحي����ة وحتديد 
التي  نوعية األمراض املزمنة 
يتم صرف الع����الج للمرضى 
املصابني بها على سبيل احلصر، 
وحتديد كميات األدوية املصرح 
بها لهؤالء املرضى ونوعيتها 
ومواعيد صرفها واملدد املستحق 
الصرف عنها، ووضع املعايير 
التنظيمية والرقابة  والقواعد 
لضمان عدم ازدواجية صرف 
األدوية ومتابعة العمل بعيادات 
األم����راض املزمن����ة بالس����بل 
والوس����ائل التي تراها اللجنة 
لضمان اس����تمرار هذا النظام 

وتطويره كلما امكن ذلك.

السيد عمر ومدير منطقة حولي 
الصحية د.عبدالعزيز الفرهود 
ومدير اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية د.ليلى الدوسري 
إدارة نظ���م املعلومات  ومدير 
صالح باقر ومدير مستش���فى 
اجلهراء د.حس���ن الدوس���ري 
ورئيس مركز الصقر الصحي 
العلي  التخصص���ي د.س���ناء 

السهلي والعوضي والمشعان لعضوية لجنة مراجعة وتدقيق طلبات المختبرات

الساير: تشكيل لجنة لمتابعة عمل عيادات 
األمراض المزمنة ومراقبة صرف األدوية

حنان عبدالمعبود
أعل����ن رئيس قس����م جراحة 
امل����خ واالعصاب في مستش����فى 
ابن سينا د.يوسف العوضي عن 
خطة عمل سيقوم بعرضها على 
املس����ؤولني قريبا، إلنشاء عيادة 
للمخ واالعصاب في املستوصفات، 
بحيث يقوم طبيب متخصص من 
مستشفى ابن سينا بالكشف على 
املرضى في املستوصفات مساء، 
وذل����ك لتخفيف الضغ����ط على 

املستشفيات.
وقال خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده لإلع����الن عن انطالق 
انش����طة املؤمتر العاملي االميركي 
� الكويتي الثالث خالل الفترة من 
5 وحتى 7 اجلاري، الذي س����يتم 
الش����يخة سلوى  افتتاحه بقاعة 
باملارين����ا: ان املؤمتر يضم نخبة 
كبيرة من كبار االطباء املعروفني في 
مجال جراحة املخ واالعصاب ومنهم 
البروفيس����ور سليم عبدالرؤوف 
كادول  ولي����م  والبروفيس����ور 
والبروفيسور االسترالي تشالرز 
اويت����و الذي يعد نابغة في مجال 

ما يقارب ال����� 1300 جراحة للمخ 
واالعصاب سنويا في مستشفى ابن 
سينا، مشيرا الى استخدام احدث 
االجهزة امليكروسكوبية واملناظير 

في جراحات املخ واالعصاب.
وحول ورش العمل التي ستقام 
ف����ي املؤمتر، حتدث استش����اري 
جراحة امل����خ واالعصاب د.طارق 
الشيخ، فأشار الى عقد ورش عمل 
ملدة 3 س����اعات صباحا على مدار 
االيام الثالثة، حيث يقوم بتدريب 
االطباء البروفيسور االميركي ألبرت 
روتان الذي يعد من العلماء القالئل 
املتخصصني في تقنية تش����ريح 

اجلهاز العصبي.
من جانبه، اكد اخصائي جراحة 
املخ واالعصاب د.هشام يسري ان 
ابن سينا يضم احدث  مستشفى 
االجهزة التي تستخدم في جراحات 
املخ واالعصاب، الفتا الى ان االطباء 
في املستشفى يس����عون لتقليل 
املضاعف����ات التي م����ن الطبيعي 
حدوثها، اال انهم يبذلون قصارى 
جهدهم للتقليل من تعرض املريض 

لها.

الكويت. داعيا الى االستفادة من 
مثل هذه املناسبات لتعزيز القيم 
االجتماعية والدينية في املجتمع 

وتعزيز روح املشاركة.

الفتا الى ان االحتفاء بعودة حجاج 
بيت اهلل احلرام يأتي في إطار 
حرص الشركة على املشاركة في 
املناسبات الدينية التي تهم شعب 

من منتجات الشركة على حملة 
الشايجي املتميزة على نحو 170 
من احلجاج العائدين من األراضي 
املقدسة في مطار الكويت الدولي، 

أعلنت شركة »عسل معجزة 
الشفاء«، إحدى الشركات الرائدة 
في مجال صناعة املواد الغذائية 
في الكويت ومنطقة اخلليج، انها 
وفي إطار أنشطتها االجتماعية 
ومشاركة الشعب الكويتي واألمة 
اإلس���المية املناسبات الدينية، 
واحتفاال بعودة حجاج بيت اهلل 
احلرام من األراضي املقدسة، قامت 
بتنظيم حفل استقبال في مطار 
الكويت الدولي للحجاج العائدين 

وتوزيع الهدايا عليهم.
وقال املدير اإلقليمي لشركة 
»معجزة الشفاء« محمد املجددي 
ان الشركة حرصت أشد احلرص 
القيام بدورها االجتماعي  على 
في شتى املناس���بات التي تهم 
املجتمع الكويتي، مش���يرا الى 
ان���ه مت توزيع هداي���ا متنوعة 

اك����د استش����اري  وب����دوره، 
جراحة امل����خ واالعصاب وعضو 
اللجنة املنظمة للمؤمتر د.ممدوح 
الزائرين  ان االطب����اء  عبدالرازق 
س����يعرضون كل ما هو جديد في 
مجال جراح����ات املخ واالعصاب، 
باالضاف����ة الى استش����اراتهم في 
احلاالت املعق����دة جلراحات املخ 
واالعصاب. وكش����ف ع����ن اجراء 

حيث ستتم مناقشة امراض االوعية 
الدموية ف����ي املخ، وكذلك االورام 
احلمي����دة واخلبيثة ف����ي النخاع 
الى جراحة  الش����وكي، باالضافة 

املناظير داخل املخ.
واعلن العوضي عن خطة جللب 
اطباء زائرين بش����كل دوري من 
اميركا ملناظرة املرضى في مستشفى 

ابن سينا خالل الفترة املقبلة.

مناظي����ر جراحة املخ واالعصاب، 
باالضافة الى البروفيسور الفنلندي 
هنري سيني واملعروف في جراحات 
االوعية الدموية اخللقية ونزيف 
املخ. واضاف العوضي ان املؤمتر 
سيستضيف ايضا اجلراح العاملي 
املتخصص في عالج أورام النخاع 
الشوكي جاك بروتشي، مشيرا الى 
ان املؤمتر يتناول ثالثة محاور، 

أكد أن المؤتمر العالمي األميركي ـ الكويتي الثالث 5 الجاري حدث مميز

العوضي: خطة إلنشاء عيادات للمخ واألعصاب في المستوصفات

»معجزة الشفاء« كّرمت 170 حاجًا
ليلى الشافعي

صرح رئيس جلنة احياء التراث االسالمي � بيان 
ومشرف � الداعية ناظم املسباح بأن اللجنة قامت 
بذبح 233 خروفا واثنني من اجلزور داخل الكويت 
ومت توزيعها على اسر االيتام واحلاالت التي تقوم 
اللجنة مبساعدتها ومسجلة لدى اجلمعية، باالضافة 
الى الفقراء واحملتاجني. وافاد املس���باح بأن ما مت 
ذبحه وتوزيعه خارج الكويت 41293 أضحية وقد 
باش���رت اجلمعية منذ اليوم االول لعيد االضحى 
املبارك بذبح االضاحي وتوزيعها في عدد من الدول 
وبالتعاون والتنسيق مع بعض اجلمعيات اخليرية 

واملنظمات االنسانية في الدول االخرى.
واشار املسباح الى ان اللجنة سعت الى تكثيف 

جهودها هذا العام لزيادة ميزانية مشروع االضاحي 
ليشمل اكبر قدر من الش���رائح الضعيفة واالسر 
املتعففة وااليتام واالرامل واملطلقات والفئات االشد 
فقرالتوفير احتياجاتها من حلوم األضاحي خاصة 
ان هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في اسعار االضاحي 
وتعذر على الكثير من االسر محدودة الدخل توفير 
مس���تحقات االضحية واحياء س���نة أبي االنبياء 

ابراهيم عليه السالم.
واضاف: وقد اختتم املش���روع على اجمل حال 
وه���ذا من فضل اهلل علينا وعلى الناس س���ائلني 
اهلل الكرمي ان يجزل العطاء واملثوبة لكل من تبرع 
وأعان وشارك وساهم في هذا اخلير العظيم وأن 

يعيده علينا بالسالمة واالسالم.

ليلى الشافعي
لم ميض عيد االضحى املبارك هذا العام اال وقامت جمعية احياء 
التراث االس���المي فرع اجلهراء بادخال السعادة على الفقراء ، حيث 

وزعت 700 اضحية على احملتاجني من خالل مشروع االضاحي.
وقال رئيس جلن���ة العالقات العامة واالعالم س���عود اخلالدي: 
هذا املش���روع يعد احد املشاريع احليوية ويأتي ثمرة للتعاون بني 
اجلمعية األم وفرعها في اجلهراء عبر مشروع الوقف الكبير، ودافعنا 

االكبر لذلك هو طاعة اهلل تعالى. واش���ار اخلالدي الى ان مش���روع 
االضحية يأتي في سياق املش���اريع اخليرية التي تنفذها اجلمعية 
داخل الكويت وباألخص داخل محافظة اجلهراء وذلك في اطار توطني 
املش���اريع اخليرية داخل البلد باالضافة لتلمسها حلاجة الكثير من 

االسر احملتاجة والفقيرة الستكمال فرحة العيد.
واضاف اخلالدي: ان اللجنة اس���تعدت لهذا املش���روع منذ فترة 

طويلة من خالل حصر االسر احملتاجة.

توزيع 41.500  أضحية داخل الكويت وخارجها

»تراث الجهراء« وزعت 700 أضحية على المحتاجين

توزيع ألف إصدار دعوي 
على المهتدين الجدد

ليلى الشافعي
ضمن اطار االنشطة االجتماعية 
التي قامت به���ا جلنة التعريف 
باالس���الم حيال املهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة، نظمت اللجنة 
برنامجا دعويا وترفيهيا خاصا 
للمهتدي���ن اجل���دد واجلاليات 
املس���لمة، حيث قام���ت اجلالية 
الكيرالوي���ة بعمل برنامج مميز 
للمهتدين ب���دأ بصالة العيد في 
حديقة السياحة بجليب الشيوخ 
وحظيت مبشاركة فعالة، حيث 
شارك في االنشطة ما يزيد على 
4500 شخص من املهتدين اجلدد 
واجلاليات املس���لمة، وقام امير 
اجلماعة االسالمية كيرال بالهند 
بإلقاء اخلطبة، موضحا فيها ان 
العيد للعب���ادة والطاعة واننا 
نتذكر فيه قصة سيدنا اسماعيل 
گ وكيف اوحى احلق جل وعال 
الى سيدنا ابراهيم گ بالنداء 
للحج وتكفل سبحانه بالتبليغ، 
ووضح العبر املستفادة من قصة 
سيدنا اسماعيل گ ودعا اجلميع 
الى التحلي بأخالق الرسول ژ 
والسير وفق سنته. اجلدير بالذكر 
انه ش���ارك في انشطة البرنامج 
العديد من الشخصيات السياسية 
الفعالة مثل السفير الهندي وسفير 
ڤيتنام والعديد من الشخصيات 

املسلمة وغير املسلمة.
وأعدت اللجنة مكانا مخصصا 
لغير املسلمني لكي يستمعوا فيه 
الى خطبة العيد، ومن ابرز برامج 
احلفل املعرض الثقافي االسالمي 
والذي يتحدث عن العلوم وكيف 
ان االس����الم حث على طلب العلم 
والتزود به، وكذلك تخلله جانبا عن 
التاريخ االسالمي وكيف ان االسالم 
استطاع ان ينشئ دولة مترامية 
االطراف في فترة ال تس����اوي من 
حساب الزمن شيئا، ومت توزيع ما 
يزيد على 1000 اصدار من اصدارات 
الدعوي����ة املختلفة. وفي  اللجنة 
السياق ذاته، مت توزيع 60 اضحية 
من الغنم على مساكن العمال وعلى 
الشركات، وتوجه املهتدون اجلدد 
واجلاليات بالشكر الى اللجنة على 
جهودها الدعوي����ة البارزة وعلى 
حرصها املستمر على سقي شجرة 

الدعوة.

»اإلعالم الديني« طرحت مسابقتها
»أفضل شعار« عبر موقعها اإللكتروني »نفائس«

ليلى الشافعي
افاد مراقب الدراسات والتسويق االعالمي بادارة 
االعالم الديني بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
واملدير التنفيذي للمشروع القيمي لتعزيز العبادات 
»نفائس« خليفة الهاجري بأن املسابقة التي اطلقتها 
االدارة منذ عدة اشهر عبر موقعها االلكتروني نفائس 
www.nafaess.com الختيار افضل شعار حلملتها 
اجلديدة عن الصالة مازالت مس���تمرة، وبأن آخر 
موعد لتلقي الرسائل االلكترونية عبر املوقع هو 30 

اجلاري الفتا الى انه لم يقع االختيار على الشعار 
الفائز حتى اآلن. واضاف الهاجري ان اجراء امثال 
هذه املسابقات يتوافق متاما مع استراتيجية الوزارة 
وغاياتها املتمثلة في حتقيق التواصل اجلماهيري 
بجميع الطرق والوس���ائل املمكنة، والس���يما مع 
الش���باب باعتباره الركيزة االساسية في نهضة 
االمم وتقدمها، فضال عن افساحها املجال الختيار 
افضل الشعارات املناسبة للحملة باعتبارها خالصة 

الفكار وثقافات متعددة.


