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أول مواليد
كويتي في »العدان« 

وسورية في »الجهراء«

عوض جبران العجمي ولد في الساعة 12.10 
بعد منتصف ليل الخميس.. ونور الشاكر في الـ 1.59

فاطمة س���الم مسعود والدة 
ع���وض )كويتية اجلنس���ية( 
وتعتبر اول من وضعت مولودها 
في الدقائق االولى من 2010 حسب 
السجالت الطبية في مستشفى 
الع���دان 12.10 بعد منتصف ليل 
التعبير  ل���م تستطع  اخلميس 
عن فرحته���ا، لكن دموعها التي 
انهمرت م���ع رؤية وليدها كانت 
كفيل���ة بكتاب���ة صفح���ات من 
فنون البالغ���ة والك���الم العذب، 
وما اس���تطاع���ت أن تتفوه به 
ه���و جم��لة واح���دة قالت فيها 
»مستأنس���ة وايد وايد واحلمد 
هلل على ما أعطاني«، مضيف���ة أن 
آالم املخاض التي كابدتها أصبحت 
بالنس���بة لها »نس���يا منسيا«، 
السيما مع التقاء فرحة املولود 
ببهجة والدة السنة اجلديدة، بل 
قالت بعد ذلك »إن الوالدة كانت 
في منتهى السهولة«، متوجهة 
بالشكر إلى إدارة مستشفى العدان 
وإلى جمي���ع األطباء املخلصني 
فيه���ا، وعل���ى رأس���هم الفريق 
الطبي ال���ذي قام بتوليدها، كما 
التي  املميزة  أثنت على اخلدمة 
توفرها املستشفى، واصفة إياها 
بالعني الساهرة على أهالي الدائرة 
اخلامسة واحلارس���ة لصح��ة 

املرض��ى وزوار املستشفى.

العجمي: والدة عوض في هذا 
اليوم المميز فأل خير إن شاء اهلل

كما التقت »األنباء« أيضا بوالد 

الطفل جبران عوض العجمي الذي 
أعرب عن سعادته الغامرة بوالدة 
املولود اجلديد مع إطاللة الدقائق 
األولى من 2010، وقال »إن والدته 
مين وبركة بالنس���بة لنا، وفأل 
خير علينا جميعا إن شاء اهلل«، 
الفتا إلى أن املولود اجلديد الذي 
اختار مع زوجته فاطمة تسميته 
بعوض تيمنا باسم جده، والذي 
لم يتوقعا والدته في هذا اليوم 
املميز من حيث الت���اريخ، يعد 

كما نشكر جريدة »األنباء« عل���ى 
اجتهادها، ونح���ن راض���ون كل 
الرضا عنها، متمنيا الشفاء جلميع 

املرضى في الكويت.

د.العنزي: سعادتي ال توصف.. 
ومبروك للجميع

الس����عادة لم تكن حكرا على 
أمهات وآباء وذوي املواليد اجلدد، 
الذين كانوا  فاألطباء والطبيبات 
يس����هرون ليلة رأس السنة على 

جناح 25

شكرًا للظفيري

قبل حلول عام 2010 بساعت��ني ادخلت الى مستشفى 
اجله���راء 3 حاالت إل���ى ط���وارئ الوالدة حيث مت 
حتويلهن من قبل الدكت���ور املن���اوب د.محف���وظ 
محمد محفوظ ود.ماجدة صال��ح واملمرض���ة سوج���ي 
مول والذين كانوا مناوب��ني في قسم حوادث النس���اء 
والوالدة وعند الساع��ة 1.59 صباحا زفت والدة اول 
مولود في عام 2010 وهي أنث���ى لواف���د وواف���دة 
س���ورية حيث ترقد في غرفة 11 سري���ر 2 جن���اح 
25 واملولود الثاني انثى ايضا في الغرفة 13 سرير 
1 جن���اح 25 واملولود الثالث ك���ان لذكر في الغرفة 

12 سرير 3 جناح 25.

للرجال افعال واقوال، وم���ن بني هؤالء الرجال 
مدير العالقات العامة في مستشفى اجلهراء غازي 
الظفيري الذي زودنا بكل املعلومات عن مواليد عام 
2010 حتى الس���اعة الثالثة فجرا حقا يستحق هذا 
الرجل هذا املكان املناسب وهذا ليس بغريب عليه 

فأبو رغد قدها وقدود.

اخلفارة الليلية د.هدى العنزي، 
والتي أكدت حرص قسم الوالدة 
في مستشفى العدان على تقدمي 
أفضل وسائل العناية والرعاية 
للس���يدات احلوامل وللمواليد 
اجلدد، وقال���ت د.العنزي »إنها 
تش���عر بس���عادة ال توص���ف، 
السيما أن أول مولود في العام 
2010 كويتي أبص���ر النور بعد 
والدة طبيعية ميسرة، وبصحة 
جيدة« مقدمة أسمى آيات التهاني 

املولود الثالث لألسرة.  
وتوجه العجمي بالشكر إلى 
الطاق���م الطبي في مستش���فى 
العدان الذي قدم كل ما يستطيع 
من عناية ورعاية لألم وللطفل 
اجلديد ع���وض، معربا عن أمله 
في أن يكون ه���ذا العام اجلديد 
عام بركة وخي���ر على صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد وولي عهده وعلى الكويت 
حكومة وشعبا، وقال العجم���ي: 

الس����يدات احلوامل الذين أشرفن 
على الوضع، وصفوا س����عادتهم 
ب����� »العظيمة«، وارتس����مت على 
البهجة  وجوههم جميع����ا معالم 
والف����رح والغبطة، وتوجهوا إلى 
جريدة »األنباء« بالشكر على إعطاء 
هذه الفرحة زخما إعالميا طيبا، كما 
باركوا جلميع األسر على مواليدهم، 
آملني أن يوفقهم اهلل ويجعلهم من 

الصاحلني والصاحلات.
وقد التقت »األنباء« مع مشرفة 

والتبريكات للسيدات احلوامل 
على مواليدهن اجلدد«.

الجناح 25 مسـرح 
الفرحة والسرور

اجلناح 25 كان مسرحا للفرحة 
والسرور من قبل اهالي الطفلة 
املولودة نور، حيث كانت هناك 
امها من خ���الل والدة  بج���وار 

طبيعية.
نور كانت ضم���ن 3 حاالت 

دخلت الى مستش���فى اجلهراء 
جناح الوالدة، حيث كان السبق 
في الوالدة لنور فكانت اول طفلة 
تولد في اول ايام العام اجلديد، 
حيث ستبقى هذه ال���ذكرى عالقة 
في اذهان والديها وسيكون تاريخ 

ميالدها مميز للغاية.
»األنباء« تواجدت في مستشفى 
اجلهراء والتقت والد نور منصور 
عواد الشاكر الذي قال ان »األنباء« 
هي من زفت بشرى املولودة نور 
فشعوري ال يوصف بهذه الفرحة 
العزيزة والغالية علي، حيث ان 
س���عادتي االول���ى تكمن في ان 
املولودة اجلديدة هي »باكورة« 
زواجنا االول وسعادتي الثانية 
هي ان املول���ودة هي اول طفلة 
تولد في مطلع العام اجلديد عام 
2010، وعسى ان يكون عام خير 
وس���عادة عليها وان يكون هذا 
التاريخ تاريخ تفاؤل ومحب��ة.

واض���اف ان م���ن الص��دف 
اجلميلة ان والدة ابنتن���ا ن���ور 
تصادف مع يوم زواجن���ا وه���و 
2009/1/1 لذلك املناسب���ة ليس���ت 
عادية بل فرحة ما بعدها فرحة 

وحياة ما بعدها حياة.
وقال انه قام بزيارتها حيث 
ترقد في مستشفى اجلهراء وقام 
بحملها وتقبيلها، متمنيا ان يكون 
هذا العام عام محبة وخير على 
االمتني العربية واالسالمية وان 
يحفظ اهلل الكويت وشعبها من 

كل مكروه.

عوض العجمي خرج إلى احلياة بعد دقائق من بداية العام اجلديد

جانب من جناح الوالدات في مستشفى العدان

)سعود سالم(منصور الشاكر والد الطفلة نورالطفلة نور وأول اطاللة على احلياة

مدخل احلوادث في مستشفى اجلهراء

 فرج ناصر ـ محمد راتب
مع اطاللة الدقائق االولى من العام اجلديد 2010، حتولت فرحة والديهما الى فرحتني، عندما مأل عوض ونور عليهما وعلى ذويهما شعورا مفعما بالسعادة 
والبهجة والتفاؤل بغد مشرق ومستقبل واعد. عوض هو اول مولود كويتي ابصر النور في 2010 واطلق صرخته االولى معلنا قدومه للحياة، فبعد دقائق عديدة 
من سـاعة الصفر والتي كان اجلميع ينتظرها احتفاال بتخطي سنة 2009 الى سـنة 2010، ولد عوض بصحة جيدة وبوزن 2.280 كلغ وحتت اشراف فريق 
طبي مكون من مشـرفة اخلفارة في مستشـفى العدان د.هدى العنزي وكل من د.اسـامة صالح ود.جوهي رامابد، وقضى هذا الفريق سهرة رأس السنة في 
ميدان العناية باملرضى واحلوامل شـأنه شأن كثير من اجلنود املجهولني في هذا الوطن. اما نور السورية فكانت »باكورة« والديها منصور وخلود، فقد ولدت 

في مستشفى اجلهراء وكانت اول طفلة ولدت بعد الساعة 12 فجرا باشراف د.حنان جنيب السالم ود.اسميدا.


