
محلياتاالحد  27  ديسمبر  2009   4

وأصح���اب الوظائف وبالتالي 
الوصول إلى الغاية املنشودة. 
هذا ويباشر نخبة من موظفي 
املوارد البشرية في بنك الكويت 
الوطني من���ذ اللحظات األولى 
مقابلة عدد كبير من املتقدمني 
والباحثني عن الوظائف من اليوم 

األول للمعرض.
العبالني أن نسبة  واختتم 
البنك  ل���دى  الوطنية  العمالة 
الوطني جت���اوزت ال� 61% من 
إجمالي العاملني، ليسجل بذلك 
واحدة من أعلى املعدالت على 
مس���توى املصارف احمللية في 
الوقت الذي بلغ فيه عدد الذين عينوا منذ مطلع 
العام احلالي نحو 430 كويتيا من جميع املؤهالت، 
وأن الوصول إلى هذه النس���بة ميثل اس���تمرارا 
لتحقيق أهداف مهمة ضمن خطة البنك طويلة املدى 
والتي بدأها منذ سنوات خللق جيل مصرفي كويتي 

قادر على حتمل املسؤولية وحتقيق الذات.
جتدر اإلش���ارة إلى أن بن���ك الكويت الوطني 
حريص جدا على زيادة توظيف الشباب الكويتي 
الطامح إلثبات نفسه وإظهار قدراته في مجال العمل 
املصرفي واملالي، وذلك من خالل طرح العديد من 
الفرص الوظيفية الواعدة ألبناء الكويت، علما أن 
البنك قد استوفى نسبة العمالة الوطنية املطلوبة 

من البنوك واملؤسسات املصرفية.

يشارك بنك الكويت الوطني 
الي���وم ف���ي مع���رض الفرص 
الوظيفية )وظائف 2009( وذلك 
خالل الفترة م���ن 27 حتى 30 
اجلاري في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد، حيث تأتي مشاركة 
الوطن���ي بهدف دع���م القطاع 
اخلاص وحتفيز الشباب الكويتي 
من اجلنسني على اخلوض في 

العمل به.
وقال رئيس مجموعة املوارد 
البشرية في بنك الكويت الوطني 
العبالني ان مش���اركة  عم���اد 
الوطني جاءت إميانا منه بأهمية 

دعم الشباب الكويتي وحتفيزهم على العمل في 
القطاع اخل���اص، باإلضافة إل���ى تقدمي عروض 
العمل لطلبة اجلامع���ات أو املعاهد املقبلني على 
التخرج وذلك تأكيدا على أهمية قضية التوظيف 
واملستقبل املهني للشباب، وحرصا من البنك على 
دعم كل قضايا الشباب والطلبة في البالد إميانا 
منه بالدور املهم الذي سيلعبه الشباب مستقبال 
في الب���الد ونظرا ألهمية القضية املهنية للعديد 

من املواطنني.
وأضاف العبالني أن معرض ومؤمتر الفرص 
الوظيفية الس���ادس ميثل فرصة كبيرة ومهمة 
للمواهب والطاقات الشابة في جميع املجاالت، حيث 
يوفر فرصة اللتقاء الباحثني عن عمل مع ممثلي 

»الوطني« يؤكد اهتمامه بالكوادر الوطنية
لدعم القطاع الخاص وتحفيز الشباب على العمل

العبالن�ي: االهتم�ام بالتوظي�ف والمس�تقبل المهن�ي 
للشباب من أهم أولوياتنا.. وعمالتنا الوطنية تجاوزت ال� %61

�إعـــــــالن

مع حتيات جمل�س الإدارة

اأن يك�ن امل�شاهم قد م�شى على ع�ش�يته باجلمعية �شنة )ح�شب تعليمات وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية والعمل(.  -1

2 - ال�شعر ي�شمل )تذاكر ال�شفر على اخلط�ط اجل�ية ال�شع�دية + ال�جبات + امل�ا�شالت( فندق دار الت�حيد.

3 - الأول�ية ملن مل ي�شبق له الذهاب لأداء رحلة العمرة مع اجلمعية.

يجب اح�شار )�ش�رة ج�از ال�شفر +  بطاقة مدنية اأ�شلية( مع ا�شتيفاء كافة ال�شروط والبيانات عند الت�شجيل   -4

)يتم ا�شتبعاد الطلب الغري م�شت�فى دون ات�شال(.

يف حال املحرم يتحمل تكاليف الرحلة بالكامل.  - 5

ل يتم الت�شجيل للذين لديهم ازدواجية يف جمعيات اأخرى)هام جدا(.  -6

يف حالة زيادة العدد املطل�ب �شيتم اجراء القرعة وذلك ي�م الثنني امل�افق )2010/01/04( ال�شاعة )5.30(  -7

م�شاًء ب�شالة ثان�ية جابر املبارك ال�شباح.

8  - تخ�شم ن�شبة )50٪( يف حالة الن�شحاب قبل الرحلة باأ�شب�ع واأي�شًا لي�شرتد قيمة التذاكر اإذا كان الن�شحاب 

اأقل من اأ�شب�ع.

واملزمع اقامتها اعتباراًمن ي�م الأربعاء امل�افق )2010/02/03(

حتى ي�م ال�شبت امل�افق )2010/02/06( 

لرحلة العمرة
للم�ساهمني منطقة ال�سرة

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:

فعلى الراغبني بامل�شاركة من ال�شادة امل�شاهمني مراجعة اإدارة اجلمعية )ق�شم العالقات العامة(

اعتباراً من )2009/12/27( حتى )2009/12/31( خالل الدوام الر�شمي من ال�شاعة )8 - 1 ظهراً(

ومن )4 - 8 م�شاًء( لأيام ال�شبت وحتى الأربعاء واأما ي�م اخلمي�س من ال�شاعة )8 - 2 ع�شرًا(

ي�شر جمل�س الإدارة  اأن يعلن عن بدء الت�شجيل

غزة � كون���ا: وزعت جمعية الرحمة لالغاثة 
والتنمية بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة 
أمس مساعدات نقدية على الف اسرة متضررة 

في قطاع غزة.
وقد وصل حجم هذه املساعدات الى ما قيمته 
800 شيقل )الدوالر يس���اوي 3.9 شيقل( لكل 
اسرة تضررت من احلرب االخيرة التي شنتها 
اسرائيل على القطاع قبل عام بتمويل من اللجنة 
الكويتية املشتركة بالتعاون مع جمعية الرحمة 

العاملية الكويتية.
وقال م. كمال مصلح املدير التنفيذي جلمعية 
الرحمة لالغاثة والتنمية في كلمته خالل احتفال 
تسليم املساعدات نظمته الرحمة في مدينة غزة 
»ان هذه املساعدة تأتي استكماال ملشروع تنفذه 
جمعيته بالشراكة مع دار الكتاب والسنة ملساعدة 
الفي اسرة متضررة ومتعففة في جميع محافظات 

القطاع اخلمس«.
واش���ار مصلح الى ان كل عائلة س���تحصل 
على مبلغ 800 شيقل مشيرا الى انه مت اختيار 
العائالت بعد بحث ودراس���ة ميدانية مبينا ان 
قيمة املرحلة الثانية من املش���روع بلغت نحو 

800 الف شيقل.
ولفت مصلح الى انه مت توزيع مس���اعدات 
مش���ابهة لنحو الف أسرة في محافظات جنوب 
قطاع غزة قبل نحو شهر ونصف الشهر موضحا 

»ان املس���اعدات احلالية استفاد منها فقراء في 
مدينة غزة وشمال قطاع غزة«.

وقال مصلح »ان هذه املساعدات تعتبر جزءا 
بسيطا مما تقدمه املؤسسات اخليرية الكويتية 
وعلى رأسها جمعية االصالح االجتماعي والرحمة 
العاملية الكويتية واللجنة الكويتية املش���تركة 

وغيرها من املؤسسات االخرى.
واستعرض مصلح بعضا من املشاريع التي 
تنفذه���ا جمعيته في القط���اع بتمويل كويتي 
ومن ابرزها مزرعة بيرحاء الكويت في جنوب 

القطاع.
واوضح »ان هذا املشروع يشتمل على زراعة 
نحو خمسني ألف نخلة متت زراعة 15 الفا منها 
باالضاف���ة الى حدائق في مدين���ة خان يونس 
مشيرا الى »انه متت زراعة 19 الف شجرة فيها 

خالل اقل من عام«.
وتط�رق الى مستشفى الكويت التخصصي 
واثره على س���كان منطقة رفح واخلدمات التي 
يقدمها للمواطنني هناك كما اشار الى املساعدات 

االغاثية والتنموية واملوسمية االخرى.
ولفت الى ان جمعيته بصدد تنفيذ مشروع 
مزرع���ة االبقار ومصنع األلبان وس���ط القطاع 
باالضافة الى انش���اء اكبر مشروع لالستزراع 
الس���مكي في قطاع غزة بتكلف���ة ثالثة ماليني 

دوالر.

مساعدات من »الرحمة لإلغاثة والتنمية«
ل� 1000 أسرة متضررة في غزة

د.وليد الفالح

عماد العبالني

تنطلق اليوم انشطة مؤمتر 
ومع����رض الف����رص الوظيفية 
السادس »وظائف 2009« والذي 
تنظمه شركة فيجن لالستشارات 
برعاية اس����تراتيجية لبرنامج 
اع����ادة هيكلة الق����وى العاملة 
التنفي����ذي للدولة  واجله����از 

ويستمر حتى 30 اجلاري.
وتقام االنشطة وسط مشاركة 
مميزة لعدد من البنوك والشركات 
التي حرص����ت على  احمللي����ة 
املشاركة انطالقا من مسؤولياتها 
املجتمعية وبهدف دعم العمالة 
الوطنية التي اثبتت جدارتها في 
كل ميادين العمل املختلفة حتت 

راية القطاع اخلاص.
ويهدف املعرض في دورته 
السادسة الى استكمال مسيرة 
النج����اح في تش����جيع العمالة 
الوطنية على العمل في القطاع 
اخلاص وذل����ك بعد ان تغيرت 
قناعات الش����باب من اجلنسني 
ح����ول العمل في ه����ذا القطاع 
ابواب����ه للكفاءات  الذي فت����ح 

الكويتية.
كما يهدف املعرض ايضا الى 
التعري����ف بأهمية دور القطاع 
اخلاص وما يقوم به من تنمية 
اقتصادية من خالل دعم العمالة 
الى اطالع  الوطنية، باالضافة 
الطالب واملتدربني على الفرص 
الوظيفية املتاحة في سوق العمل 
احمللي واحتياجات الشركات، 
حي����ث يتالقى طرف����ا املعادلة 
الوظيفية حتت سقف واحد وهو 
ما ساهم الى حد كبير في إحداث 
الوظائف  تناغم على مستوى 
املطلوبة واحتياجات ومتطلبات 

سوق العمل.

التدريب  متخصصة في مجال 
وذلك بهدف رفع كفاءة العمالة 

الوطنية.
وفيما يلي الئح����ة بالرعاة 
ف����ي »وظائ����ف  واملش����اركني 

:»2009
الرعاة الداعمون: مؤسس����ة 
البترول الكويتية، بيت التمويل 
الكويت����ي، ش����ركة االتصاالت 
ايكوي����ت  الوطني����ة، ش����ركة 
للبتروكيماويات، بنك الكويت 

الوطني وبنك بوبيان.
اجله����ات املش����اركة: البنك 
التجاري، البنك االهلي، الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك(، معهد نيوهورايزون، 
معهد اكسبرشن للتدريب األهلي، 
بن����ك اخلليج، البن����ك الدولي، 
مجموعة املال، الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة، 
الكويت املركزي، احللول  بنك 
املثلى، لوفن أوفن، شركة نقل 
وجتارة املواشي، عيادة امليدان، 
البحار  شركة هاليبرتون عبر 
احمل����دودة، احتاد طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
جامع����ة الكويت � كلية العلوم 
العامة  الهيئ����ة  االجتماعي����ة، 
التطبيقي والتدريب،  للتعليم 
الكوي����ت للتصوي����ر  مرك����ز 
الفوتوغراف����ي، موي����ا الدارة 
املش����اريع القابضة وشركاتها 

التابعة.
الرعاية االعالمية: تلفزيون 
الراي، جريدة »األنباء«، جريدة 
النهار، جريدة  القبس، جريدة 
الرؤية، جريدة الصباح، جريدة 
احلرية، جريدة اخلليج، شركة 

دارت ميديا.

ويشارك في املعرض جهات 
متعددة جت����اوز عددها ال� 35 
جهة ستوفر من خالل مشاركتها 
في املعرض الكثير من الفرص 
الوظيفية احلقيقية في جميع 
املالية واالستثمارية  املجاالت 
واخلدمية، كما تش����ارك معاهد 

دعم االقتصاد الوطني بالطاقات 
الوطني����ة الش����ابة لتحقي����ق 
التفاعل االيجابي مع املتغيرات 
االقتصادية، وتوطني اكبر عدد 
ممكن من الوظائف بدافع وطني 
نظرا ألن البل����دان ال تبنى اال 

بسواعد ابنائها.

ومن اهم االهداف التي يسعى 
اليها معرض الفرص الوظيفية 
الس����ادس ايجاد قن����اة اتصال 
فعالة ب����ني الباحثني عن عمل 
وخوض غم����ار التجربة حتت 
مظلة القطاع اخلاص ومختلف 
الشركات واملؤسسات، وكذلك 

بمشاركة مجموعة من البنوك والشركات المحلية

انطالق معرض الفرص الوظيفية السادس »وظائف 2009« اليوم
في إطار دعمه للشباب الكويتي

ٍ بالتيني لمعرض الفرص الوظيفية 2009 »بوبيان« راع
أعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته في 
معرض الفرص الوظيفية السادس »وظائف 
2009« والذي س���يقام برعاية إستراتيجية 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة ف���ي الفترة من 27 وحتى 

30 اجلاري.
وقال بنك بوبيان في بيان صحافي بهذه 
املناسبة ان مشاركته في مثل هذه النوعية 
من األنشطة تأتي في إطار حرصه على دعم 
املوارد البش���رية الوطنية خاصة كجزء من 
مسؤوليته االجتماعية وتأكيد دوره التنموي 

في خدمة االقتصاد الكويتي.
وس���يتواجد في املع���رض مجموعة من 
مسؤولي وموظفي البنك لاللتقاء بالكفاءات 
الواع���دة من أبن���اء الكويت من اجلنس���ني 
وتعريفهم بفرص العمل والتدريب التي يوفرها 
البنك وكيفية احلصول عليها وأيضا تعريفهم 
على طبيعة العمل في القطاع اخلاص من خالل 
احلوار املباشر الى جانب التعرف على آخر 

واحدث مخرجات التعليم في الكويت.
ويحرص بنك بوبيان على املشاركة بصورة 

دائمة في املعارض التي تهتم باملوارد البشرية 
باعتبارها الفرصة للتعريف بأنشطة البنك 
واحتياجاته من هذه املوارد إلى جانب كونها 
فرصة للوصول إلى أفضل الكفاءات الوطنية 
من خالل اللقاء املباشر معهم أو توفير فرص 
عديدة لالتصال والتواصل بينهم وبني إدارة 

املوارد البشرية.
يذكر ان معرض الفرص الوظيفية »وظائف 
2009« أصبح يقوم بدور فاعل في مساعدة 
الباحثني عن عمل وكذلك املؤسسات الراغبة 
في زيادة نسب العمالة الوطنية لديها، داعيا 
الى ضرورة زيادة املشاركات من قبل شركات 
ومؤسسات القطاع اخلاص، حيث ان من شأن 
ذلك زيادة الفرص واستقطاب اكبر عدد ممكن 

من الشباب الكويتي.
ويعتبر املعرض فرصة حقيقية لطرفي 
العمل اخلاص سواء من اجلهات الباحثة عن 
أفضل الكوادر البشرية أو الشباب الراغب في 
احلصول على فرص حقيقية للعمل في القطاع 
اخلاص الذي بات يضطلع مبهام إيجاد املناخ 

األفضل للعمل وحتقيق الطموحات.

تضم محاورها التأمين الصحي وتطوير مهارات التواصل وتبادل الخبرات

الفالح: خطة متكاملة للتعاون مع البنك الدولي خالل 2010
حنان عبدالمعبود

الوكيل املس���اعد  ص���رح 
لش���ؤون التخطيط واجلودة 
د.وليد الف���الح بأن فريقا من 
البنك الدول���ي اختتم زيارته 
لوزارة الصحة األسبوع املاضي، 
مبينا أنه���ا الزيارة الثالثة له 
خالل العام احلالي، موضحا أن 
الهدف منها تفعيل التعاون بني 
وزارة الصحة والبنك الدولي 
من أجل املساهمة في تطوير 
اخلدمات الصحية التي تقدمها 
الوزارة للمواطنني واملقيمني 

في الكويت.
 وب���ني د.الفالح أن الزيارة 
تضمنت عقد اجتماعات مطولة 
بني فريق البنك الدولي وفريق 
العمل الذي ش���كل مؤخرا في 
ال���وزارة من أجل التنس���يق 
التعاون، وقال  واملتابعة لهذا 
ان الفري���ق التقى مع عدد من 
القياديني واملختصني في الوزارة 
القيام بزيارات  إلى  باإلضافة 
ميداني���ة ملنطق���ة األحم���دي 
الصحي���ة ومنطق���ة الصباح 
الطبي���ة التخصصية والتقوا 
مع مديري هذه املناطق ومديري 

ومحددة للتواصل في وزارة 
الصحة.

� تبادل اخلبرات، وذلك بني 
وزارة الصحة واجلهات املعنية 
في دول اجلوار أو دول العالم 
املتقدمة في مج���ال اخلدمات 
الصحية من أجل االستفادة من 
التجارب واخلطط والدروس 
التي متت االستفادة منها في 
ه���ذه الدول، حي���ث ان البنك 
الدولي لدي���ه اإلمكانية لفتح 
قن���وات تعاون م���ع اجلهات 
الصحية املختص���ة في دول 
العالم وذل���ك من أجل تفعيل 
مفهوم التعاون من أجل تطوير 
منظومة اخلدم���ات الصحية 
واالستفادة من كل ما هو جديد 

في هذا املجال.
الى أن  واش���ار د.الف���الح 
الوزارة جادة وحريصة على 
تطوير خدماتها الصحية التي 
تقدمها للمواطنني واملقيمني وأن 
مبدأ التعاون مع البنك الدولي 
وجهات دولية وإقليمية أخرى 
أساسي وضروري لهذا التطوير 
والتقدم في النظام الصحي في 

الكويت.

واملطبقة في دول متعددة وذلك 
من أجل االتف���اق على أفضل 
نظام تأمني صحي يتناس���ب 
مع احتياجات الكويت وطبيعة 
املقدمة في  اخلدمات الصحية 
الدولة من قبل القطاعني العام 
واخلاص، مع األخذ بعني االعتبار 
أهمية التواصل والتحاور مع 
اجلهات املعنية بهذا املوضوع 
س���واء كانت جهات حكومية 
أو قطاعا خاصا مثل شركات 
التأمني وغيرها أو مؤسسات 

أهلية في املجتمع.
� تطوير مهارات التواصل، 
أن���ه ال يخ���ف���ى على  حيث 
التواصل  اجلم���ي���ع أهمي���ة 
املستمر واملباشر بني ال���وزارة 
وجهات خارج الوزارة، سواء 
أه���لي���ة أو  أو  حك���ومي���ة 
مؤسسات اإلعالم املخ��تلفة، 
التواصل داخل  إلى  باإلضافة 
الوزارة بني القطاعات املختلفة 
فيها م���ن أجل تطوير مهارات 
العاملني فيها في أساس���يات 
التواصل والتعامل مع وسائل 
اإلعالم املختلفة، بحيث نصل 
إلى وضع سياس���ة واضحة 

والتي ترتكز على ثالثة محاور 
أسياسية مت االتفاق عليها حلاجة 
الوزارة للخبراء واملختصني في 
هذه املجاالت من أجل تفعيلها 
والب���دء في تنفيذه���ا، وهذه 

احملاور الثالثة هي:
� نظام التأمني الصحي، حيث 
سيقوم اخلبراء في البنك الدولي 
القياديني واملديرين  بتعريف 
في الوزارة باألنظمة املختلفة 
في متويل اخلدمات الصحية 
واقتصادي���ات الصحة ونظم 
التأم���ني الصح���ي املختلف���ة 

مستشفيات وعدد من املختصني 
التطورات،  لإلطالع على آخر 
الى  الى االس���تماع  باإلضافة 
آراء وتطلعات املختصني في 
املناطق الصحية مشيرا إلى انها 
الواجهة األولى للتعامل  تعد 
مع اجلمه���ور في���ما تق��دمه 
الوزارة م���ن خدمات صحية 

مختلفة.
وأكد د.الفالح أنه مت االتفاق 
الدولي خالل  البنك  مع فريق 
الزيارة على إعداد خطة  هذه 
متكاملة للتع���اون بني البنك 
الدولي ووزارة الصحة خالل 
العام 2010 وتقدمها بأس���رع 
وقت، خص���وص���ا بع����د أن 
الزيارات  الوزارة خالل  قامت 
الثالث بتعريف البنك الدولي 
بنظ���ام اخلدم���ات الصحية 
وبرنامج عم���ل الوزارة وأهم 
املشاريع املست��قبلية، مشيرا 
أنه سي���تم عرضها على  إلى 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
لإلط���الع عليها والب���دء في 
تنفيذها في حالة موافقة الوزير 

عليها.
وأشار الى أهم مالمح اخلطة 

وذلك باس���تقبال 3 - 4 آالف 
حاج عراقي سنويا مرورا الى 
الديار املقدسة برا عن طريق 
الساملي ومت استقبالهم  منفذ 
عند العودة بعد أدائهم فريضة 

احلج.
الدور احليوي  الى  واشار 
الذي لعبت���ه وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بالتنسيق 
مع وزارتي الداخلية والصحة 
وادارة اجلمارك، مما أسهم في 
تقدمي افضل اخلدمات في هذا 
املج���ال، وأدى مرور احلجاج 
الذهاب  اثناء  بسهولة ويسر 
والع���ودة، حيث ل���م يواجه 
احلجاج أي صعوبات، مثمنا 
التواصل الذي اس���تمر حتى 
في مكة املكرمة وباخلصوص 
م���ع الوكيل د.ع���ادل الفالح 
والوكي���ل املس���اعد د.مطلق 
الق���راوي ومدير احلج رومي 
الرومي، حيث ساهم اجلميع في 
ترجمة اهتمام صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء لتقوية 
أواصر االخوة بني الش���عبني 

الشقيقني.

أسامة أبوالسعود
قال ممث���ل هيئ���ة احلج 
العراقية عبداحلافظ التميمي 
انه بعد حترير العراق، ومع أول 
موسم للحج في العهد اجلديد 
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ميالدية، قامت حكومة الكويت 
بفتح حدودها البرية واجلوية 
ملرور نحو 30 ألف حاج عراقي 
عبر اراضيها الى الديار املقدسة 
ألداء فريضة احلج، مشيرا الى 
ان وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ووزارة الداخلية في 
الكويت استقبلتا القوافل ابتداء 
من منف���ذ العبدلي الى مدينة 
احلجاج في اجلهراء وانتهاء 

مبطار الكويت الدولي.
وب���ني التميمي ف���ي بيان 
صحافي ان استقبال احلجاج 
العراقيني الذي حرصت عليه 
الكويت لم يكن مقتصرا على 
وزارتي االوقاف والداخلية، بل 
ساهمت وزارة الصحة ممثلة 
بإدارة الطوارئ الطبية، حيث 
مت تق���دمي اخلدم���ات الطبية 
ووجبات الطعام وكذلك الهدايا 
للحجاج، الفتا الى تطور املشهد 
في االعوام 2007 و2008 و2009 

»الحج العراقي« تشيد بجهود »األوقاف« 
في تذليل الصعوبات أمام الحجاج

كشف منسق االطباء الزائرين في مركز البابطني 
للحروق والتجميل د.عهدي الرشيد البدر عن وصول 
طبي����ب زائر من بلجيكا اليوم، مش����يرا الى ان هذا 
الطبي����ب يعتبر من اجلراح����ني البارعني في مجال 
الترمي����م. واضاف البدر في تصريح صحافي امس 
ان الطبيب الزائر سيجري عمليات ترميم لعدد من 
املرضى الكويتيني، موضحا انه سيلقي نظرة على 
اجلرحى العراقي����ني املتواجدين في مركز البابطني 
الذين وصلوا ال����ى البالد منذ يومني ليعطي وجهة 
نظره باحلاالت املوجودة، الفتا الى انه من احملتمل 

ان يجري عمليات لهم اذا تطلب االمر ذلك.

وذكر ان الطبيب الزائر الذي سيصل البالد اليوم 
قد وجه����ت له دعوات عديدة من عدة دول حلضور 
مؤمترات، وورش عمل جراحات التجميل والترميم 
حول العالم، الفتا الى انه سيتم فحص حاالت اجلرحى 
العراقي����ني من قبل اطباء مرك����ز البابطني للحروق 
والتجميل، حيث سيتم اجراء عدة عمليات لهم بعد 
استكمال الفحوصات الالزمة لهم، مؤكدا انهم سيتلقون 
الرعاية الطبية الكامل����ة، وذلك بناء على تعليمات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد حفظه 
اهلل ورع����اه الذي امر بعالج اجلرحى العراقيني في 

مستشفيات الكويت.

يقام تحت شعار »صحتك في ابتسامتك« 

األسبوع الخليجي للوقاية من التسوس 27 مارس
حنان عبدالمعبود

اعلنت مراقبة صحة الفم واالسنان بوزارة الصحة 
د.صبيحة املطوع عن تنظيم الكويت ممثلة بوزارة 
الصحة لالسبوع اخلليجي للوقاية من تسوس االسنان 
لدى االطفال، حتت شعار »صحتك في ابتسامتك« وذلك 

خالل الفترة من 27 مارس الى 31 مارس 2010.
واكدت املطوع أننا سنركز في انشطة االسبوع 
على اظهار التجربة الرائدة للكويت في مجال صحة 
الفم واالس����نان املتمثلة ب� 25 عاما في خدمة طلبة 
املدارس في جميع محافظات الكويت من خالل البرنامج 

الوطني لصحة الفم واالسنان حيث وصل عدد الطلبة 
املسجلني لدينا الى 280 الف طالب وطالبة.

واضافت ان الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي قد اوصت بتوثيق جتربة الكويت وتعميمها 
على دول مجلس التعاون اخلليجي كتجربة رائدة 
وناجحة وقد بدأنا االعداد لهذا االس����بوع من خالل 
رفع مستوى التوعية الصحية وطباعة البوسترات 
والبروشورات وسيتم تنظيم العديد من االنشطة 
التوعوية في »صحة الفم واالس����نان« في مختلف 

محافظات الكويت.

أشارت إلى التنسيق بين »الداخلية« و»الصحة« و»الجمارك«

أكد أن الجرحى العراقيين يتلقون الرعاية الكاملة

البدر: طبيب بلجيكي إلجراء عمليات الترميم

استفاد منها الفقراء في القطاع


