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الفالح: نهدف إلرساء قواعد نظام صحي 
جديد يرتكز على الصحة وليس على المرض 

 الدوسري: الجرحى العراقيون غادروا
إلى موطنهم بعد تلقي العالج

يجب إدراك أن الصحة قضية مجتمع وليست قضية وزارة

د.وليد الفالح

د.رمي الرضوان

التبرع بالدم له فوائد عديدة

الدم متوافر في البنك ويعطى ألصحاب احلاجة فورا

فيصل الدوسري

احلفاظ على الصحة. األب واألم 
يقدمان خدمات صحية ألطفالهما 
ف���ي املنزل من خ���ال توفير 
بيئة صحية وآمنة وكذلك في 
حسن اختيار الطعام والشراب 
إلى  الصحي واملفيد باإلضافة 
أهمية كونهم قدوة ألطفالهما 
باالبتعاد عن السلوكيات الضارة 
بالصحة والتحل���ي بالعادات 
الصحية. وكذلك تقوم املدرسة 
وبيئة العم���ل وبقية قطاعات 
املجتمع بدور أساسي وضروري 
في احملافظة على الصحة. أما 
ب���وزارة الصحة  فيما يتعلق 
فإن املطلوب هو إعادة ترتيب 
األوليات للخدمات التي تقدمها 
الوزارة من خال التركيز على 
الثقافة  تعزيز الصحة ونشر 
الصحية وتطبيق برامج الفحص 
املبكر وتغيير سلوكيات الناس 
الكتس���اب الع���ادات الصحية 
الرياضة املعتدلة  وممارس���ة 
واالبتع���اد عن كل ما هو ضار 
بالصحة، باإلضافة إلى السعي 
احلثيث لتطوير خدمات الرعاية 
الصحي���ة األولية وتوفير كل 
اإلمكانيات البشرية واملادية لهذا 
القطاع احليوي وعدم االكتفاء 
بالتركيز على الرعاية الصحية 
املقدمة في املستشفيات العامة 
والتخصصية. كما يجب عدم 
إغفال فتح أبواب التعاون مع 
جميع قطاعات املجتمع من أجل 
النهوض مبستوى الصحة في 

الدولة.
وأض���اف ان وزارة الصحة 
كونها أكبر وأهم جهة تنفيذية 
ف���ي الدولة لتق���دمي اخلدمات 
الصحية يجب أال يقتصر دورها 
في العم���ل على تقدمي خدمات 
تشخيصية وعاجية وتأهيلية 
متطورة وعالية اجلودة، ولكن 
يجب أن تقوم بتطوير مفهوم 
اخلدمات الصحية في املجتمع 
مبا يتناسب مع احتياجات هذا 
املجتمع وتطور الوعي واإلدراك 
لدي أفراده ومب���ا يتوافق مع 
الذي نعيش  حتديات العصر 
فيه. إن املطلوب هو نظام جديد 
يقدم خدم���ات صحية وليس 

مجرد خدمات مرضية.

حنان عبد المعبود 
صرح وكيل وزارة الصحة 
املس���اعد للتخطيط واجلودة 
د. وليد خالد الفاح بأن نظام 
السائد في  اخلدمات الصحية 
معظ���م دول العال���م مبا فيها 
الكويت هو نظام قائم أساسا 
على املرض، وليس على الصحة 
وأن هذا النظام يجب تسميته 
نظام اخلدمات املرضية وليس 
النظام  اخلدمات الصحية. إن 
القائم حاليا هو نتيجة منطقية 
للتطور التاريخي للطب احلديث 
حي���ث كان التحدي األكبر هو 
التعام���ل العلمي والعملي مع 
الكثير من األمراض التي كانت 
البش���رية، واستمر هذا  تهدد 
التوجه كأس���اس لبناء نظام 
خدمات صحية متشعبة يرتكز 
على تطوير وحتسني القدرة على 
التشخيص والعاج والتأهيل. 
ولكننا في الس���نوات األخيرة 
بدأنا ندرك قصور وس���لبيات 

هذا النظام.
وأضاف د.الفاح في تصريح 
صحاف���ي »ال يس���تطيع أحد 
الكبيرة  التط���ورات  أن ينكر 
الت���ي حققها الط���ب احلديث 
وبالذات فيما يتعلق باستخدام 
العلمية املذهلة  االكتش���افات 
والتكنولوجيا املتطورة في كل 
أفرع الطب. ولكن في املقابل يجد 
القائمون على اخلدمات الصحية 
في معظم دول العالم أنفسهم 
أمام حتدي���ات كبرى تتلخص 
في ازدياد الطلب بشكل سريع 
على اخلدمات املقدمة وارتفاع 
حاد في التكاليف املالية لهذه 
اخلدمات وكذلك في تدهور ثقة 
اجلمهور باملؤسسات الصحية 
الرضا عن  وانخفاض مقياس 
هذه اخلدمات. لقد مت بذل جهود 
كبيرة ومضني���ة للتعامل مع 
هذه التحديات ولكن النتائج لم 
حتقق اآلمال املنشودة، ولذلك 
فإنه قد ب���دأ يتبلور تدريجيا 
الرئيسية  اعتقاد بأن املشكلة 
تكمن في ركائز النظام القائم 
وأن املطل���وب هو نظام جديد 

ملفهوم اخلدمات الصحية.
وقال »لو تأملنا في الطبيعة 

من حولنا، لوجدنا أن الصحة 
هي الوضع الطبيعي وأن املرض 
هو الوضع غير الطبيعي. ولذلك 
فإن نظ���ام اخلدمات الصحية 
يج���ب أن يرتك���ز عل���ى هذه 
احلقيقة البس���يطة واملنطقية 
وأن الهدف من أي نظام للخدمات 
الصحية يج���ب أن يكون في 
املقام األول هو احملافظة على 
الصحة وليس االنتظار حتى 
ح���دوث األم���راض وم���ن ثم 
التعام���ل معها. يب���ذل الناس 
املال واجله���د للمحافظة على 
ممتلكاتهم ومنازلهم وسياراتهم 
ولكن عندما يتعلق األمر بأكبر 
نعمة أنع���م اهلل عز وجل بها 
على البشر وهي الصحة، جند 
االعتقاد السائد مع األسف هو 
أن الناس ميكنهم العيش كما 
يش���اءون ألن األطباء قادرون 
على التعامل مع األمراض عند 
الغريب  حدوثها. هذا الوضع 
والعجي���ب يجب أال يس���تمر 
وحان الوقت ألن يدرك الناس أن 
احملافظة على الصحة وتقويتها 
هي الهدف األول واألخير ألي 
خدمات تستحق أن يطلق عليها 

مسمى خدمات صحية.
واشار إلى أهمية وضع أسس 
جديدة لنظام خدمات صحية 
حديث���ة يعتمد عل���ى الصحة 
وليس املرض، يتجلي في نتائج 
هذا النظام اجلديد. وقال ان أهم 
نتيجة ه���ي إدراك أن الصحة 
قضية مجتمع وليست قضية 
وزارة حيث ان جميع قطاعات 
املجتمع يجب عليها املشاركة في 

وإصابت���ه، وق���ال »ان معظم 
اإلصابات كانت بالغة وموزعة 
بني كسور وإصابات في الوجه 
إضافة الى إصابات في الرأس 
والظهر واجله���از العصبي«، 
مؤكدا أن هذه املبادرة ليس���ت 
األولى وليس���ت غريبة على 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ملساعدة األشقاء 

والتخفيف من معاناتهم.
الدوس���ري أن وزير  وأكد 
الصحة د.هال الساير ووكيل 
الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي 
قد أصدرا أوامرهما بتقدمي كل 

الطبية وتوفير  التس���هيات 
الرعاية الصحية حلني استكمال 
ش���فائهم واالطمئن���ان عليهم 
وعودتهم لذويهم معافني، مشيدا 
ف���ي الوقت نفس���ه بالطاقمني 
الطبي والفني في املستشفيات 
اللذين ل���م يدخ���را جهدا في 
تقدمي كل اجله���ود حتى متام 
شفائهم، مضيفا أن عدد 24 من 
العراقيني  اجلرحى واملرافقني 
س���يغادرون الباد قريبا بعد 

متام شفائهم.
واشار الى أنه مازال يوجد 
عدد 20 جريح���ا ومصابا من 
اليمنية  العربية  اجلمهوري���ة 
الش���قيقة يتلقون عاجهم في 
الباد بني أشقائهم في الكويت 
حلني مت���ام ش���فائهم والذين 
الباد منذ شهرين  قد وصلوا 
تقريبا بناء على رغبة صاحب 
السمو االمير لتخفيف املعاناة 
عن االخوة واألشقاء في اليمن. 
وبني أن األخوة اليمنيني كانت 
إصاباتهم ما بني حروق وأطراف 
صناعية وإصاب���ات مختلفة 
الش���ظايا واأللغام،  من جراء 
الباد بعد إمتام  وسيغادرون 

شفائهم قريبا.

حنان عبدالمعبود
صرح مدير إدارة العاقات 
العامة واإلعام بوزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري بأن 29 من 
العراقيني  اجلرحى واملرافقني 
غادروا الباد صباح أمس بعد 
أن تلقوا العاج مبستشفيات 
الكويت واالطمئنان عليهم من 

قبل األطباء املعاجلني.
وقال الدوسري، في تصريح 
صحافي عقب مغادرة اجلرحى 
التش���ريفات  العراقيني صالة 
مبطار الكويت الدولي والذين 
قد أصيبوا خ���ال التفجيرات 
الدامية األخيرة في بغداد، ان 
نقل اجلرحى لتلقي العاج في 
الباد قد جاء إميانا وإس���هاما 
من الكويت في تخفيف معاناة 
العراق،  االخوة األش���قاء في 
ق���د مت توزيع  أن���ه  موضحا 
اجلرح���ى على املستش���فيات 
التخصصية في منطقة الصباح 
الصحية منها مستشفى الصباح 
ومستش���فى ال���رازي للعظام 
ومركز البابطني لعاج احلروق 
والتجمي���ل باإلضافة الى نقل 
حالة واحدة للمستشفى األميري 
على حس���ب حالة كل مريض 

جديدة لتثبيط الميكروبات 
ومثلها في مشتقات الدم بما 
يتوافق مع المقاييس العالمية 
واالرتقاء بالجودة والنوعية 
بالعمل وذلك بالحصول على 
االعترافات الدولية والحفاظ 
عليه����ا، فبنك الدم المركزي 
حائز على االعتراف الدولي 
من خال عضويته في منظمة 
 )AABB( بنوك الدم األميركية
منذ عام 1989 كما انه يشترك 
في برنامج الجودة العالمي 
لتقييم األداء وذلك باالتفاق 
الكلية األميركية ألطباء  مع 
الباثولوجي )CAP( منذ عام 
1994 وقد اشترك في عام 2007 
بالبرنامج الخاص بملوثات 
تحاليل الدم في نفس الكلية 
)CAP( وحص����ل بن����ك الدم 
على شهادة أفضل 10% ممن 
شاركوا في هذا االختبار، كما 
أن بنك الدم في الكويت يعتبر 
مرجعا دوليا لمنطقة الشرق 
األوس����ط فانه باالتفاق مع 
منظمة الصحة العالمية يقوم 
بتدري����س األطباء والفنيين 
والممرضات من نفس المنطقة، 
)وأيضا االعتراف الدولي من 
الكلية على التدريب لشهادة 
M.R.C.Path في علوم أمراض 
ونقل الدم( كما أن بنك الدم 
يتعامل مع الشركات المعترف 
بها دوليا من خال إدارة الغذاء 
 )FDA( واألدوي����ة األميركية
ومنظمة المقاييس األوروبية 
)CE Mark( وذلك الستيراد 
جميع األجه����زة والمحاليل 
واألمصال والمواد المستعملة 

في بنك الدم.
كما أوضحت د.ريم أن بنك 
الدم المركزي يقوم بفحص 
العينات من خال العديد من 
المختبرات المختصة في بنك 
الدم ويتم تجميع المعلومات 
مع بعضها وإذا تم اكتشاف 
شيء في الفحص المبدئي أو 
عدم تطابق فصيلة دم العينة 
مع البيانات يتم إتاف كيس 
الدم فورا لضمان األمان وحتى 
يتم قطع الشك باليقين، وأيضا 
يتم عمل فحص ثان للتأكد 
بعد إتاف الكيس قبل وضع 
اسم المتبرع بقائمة المنع من 
التب����رع، والفحوصات التي 
يقوم بها بنك الدم هي ما تنص 
عليها منظمة الصحة العالمية 
WHO ومنظم����ة بنوك الدم 
األميركية AABB، باإلضافة 
الى بعض الفحوصات الدقيقة 
المتعلقة بالماريا والتهاب 
الكبد الوبائي B ألنها أمراض 
تتواجد في المنطقة، باإلضافة 
الى فحوصات أدق للحمض 
النووي أدخل����ت منذ ثاث 
س����نوات وه����ي فحوصات 
دقيق����ة تبين الم����رض في 
فترة الحضانة قبل أن يشعر 
به المتب����رع أو قبل أن تبدأ 

أعراضه في الظهور.
أنن����ا س����باقين في  كما 
المنطقة بعمل فحص تثبيط 
الميكروبات وذلك من خال 
تعريض الصفائح ألش����عة 
معين����ة لقت����ل الميكروبات 
وتعتب����ر الكويت أول دولة 
شرق أوس����طية تطبق هذا 
النظام بش����كل ش����امل على 
الصفائح، وعند االنتهاء من 
كل فحص يتم نقل كيس الدم 
من ثاجة الى أخرى لضمان 
عدم خلط األكياس التي تم 
فحصها مع التي لم تفحص 
وذل����ك للوقاي����ة، وال يدخل 
إلى الثاجات اال أش�����خاص 
مح����ددون يحمل����ون أرقاما 
سرية للدخول لإلشراف على 

الفحص.

للمتبرع بالتبرع حتى نطمئن 
على صحته، وتبدأ من االستقبال 
الذي يطلب من المتبرع سواء 
كان مواطنا أو مقيما البطاقة 
المدني����ة وال يقبل بأي إثبات 
شخصية غيرها وذلك للتأكد 
من أن المتبرع ال يوجد عليه 
أي حذر م����ن قبل البنك وذلك 
التب����رع وتم  ألنه قد س����بق 
اكتشاف وجود مشكلة ما في 
الدم، ثم يتم تحويل المتبرع 
الى الطبيب لفحصه ولتعبئة 
اس����تمارة تشير الى األمراض 
الذي يعاني منه����ا أو األدوية 
التي يتعاطاها ويتم اخذ عينة 
الدم، وإذا  دم لتحديد فصيلة 
لم يكن هناك ما يمنع التبرع 
يتم تعقيم المنطقة التي سيتم 
س����حب الدم منها جيدا خوفا 
من انتقال البكتيريا فبنك الدم 
يحرص على استخدام احدث 
التعقيم  التقنيات لعملي����ات 
واإلدم����اء وبرمج����ة البيانات 
بالحاسب اآللي للحصول على 
منتج آمن خال من أي ملوثات 
وكذلك المحافظة على المتبرع 
من خال استخدام كيس معقم 
وإبرة معقمة تستخدم للمتبرع 
الواحد مرة واحدة وكذلك الحال 
بالنسبة للتبرع بصفائح الدم 

بالفرز اآللي حيث تس����تخدم 
مجموعة باس����تيكية معقمة 
مرة واح����دة للمتبرع الواحد، 
وعند سحب الدم من المتبرع 
يتم سحب كمية كيس باإلضافة 
العينات للفحص،  الى بعض 
وعملية التبرع تستغرق من 5 
الى 10 دقائق فقط، بعدها يتم 
وض����ع barcode على العينات 
لحفظ سرية معلومات التبرع 

عند فحص العينات.
مس����تطردة بأنه في حال 
تم اكتشاف مرض معين عند 
فحص العينة فإنه يتم التخلص 
من كيس الدم فورا، كما أنه يتم 
الفحص عن الڤيروسات في الدم 
عن طريق مختبر الڤيروسات 
)الش����عب( وإذا تم اكتش����اف 
أمر ما يتم التنسيق مع إدارة 
الصحة الوقائية بوزارة الصحة 
الازم س����واء  التخاذ اإلجراء 
كان المصاب مواطنا أو وافدا، 
مؤكدة على سامة وجودة الدم 
الذي يقوم بنك الدم المركزي 
بتوفيره للمستشفيات، فنحن 
نحرص في بنك الدم المركزي 
على ضمان وسامة الدم وخلوه 
من األمراض وذلك باتباع احدث 
الطرق للفحص عن الميكروبات 
والڤيروسات واستحداث طرق 

يستخدم المضادات الحيوية، أو 
أن نسبة الدم لديه منخفضة، 
أو تك����ون المتبرعة حاما، أو 
أن  أو  الشهرية،  الدورة  خال 
يكون الشخص قد أجرى عملية 

جراحية خال العام.
كما نفت د.ري����م ما يتردد 
أقاوي����ل عن اش����تراط  م����ن 
المستش����فيات بتب����رع أهل 
المري����ض بالدم قب����ل إعطاء 
المستشفى  الدم في  المريض 
أو قبل إجراء العملية الجراحية 
له، مؤكدة أن المريض في جميع 
مستشفيات الكويت الحكومية 
الدم  والخاصة يحص����ل على 
عن����د الحاجة فورا، ولكن يتم 
الطلب من األهل التبرع كنوع 
من االستبدال وذلك ألنهم في هذا 
الموقف قد يستشعرون بحاجة 
اآلخرين للدم الن الدم ال يمكن 
تصنيعه والمصدر الوحيد هو 
تبرع اآلخرين بالدم لمساعدة 
المرضى، وال يل����زم األقرباء 

بالتبرع إطاقا.
 و بين����ت أن متبرعي بنك 
الدم ه����م الكنز الن����ادر الذي 
يهدف بنك الدم دائما المحافظة 
عليهم. مؤكدة على أن التبرع 
بالدم عملية آمنه ال خطر فيها 
على الصحة، وقالت ال يسمح 

حنان عبدالمعبود
بنك الدم المركزي هو الجهة 
الوحيدة المخولة بخدمات نقل 
الدم في الكويت، حيث يقوم بعمل 
المخبرية  الفحوصات  جميع 
التي تضمن سامة وخلو الدم 
من األمراض وتحضير جميع 
مكون����ات الدم وتوزيعها على 
جميع المستشفيات الحكومية 
والخاص����ة، كما يش����رف من 
الناحية الفنية على مختبرات 
بنك الدم التابعة للمستشفيات 
الحكومية والخاصة، وقد افتتح 
بنك الدم في الكويت عام 1965 
كأحد أقسام المختبر المركزي 
للمستشفى األميري وكان يشغل 
غرفة واحدة بها سريران للتبرع 
ولم يكن هناك سوى فحصين 
فقط يتم إجراؤهما على كل كيس 
دم قبل صرفه للمريض وهما 
فصيلة الدم وفحص األمراض 
التناسلية وقبل ذلك كان جميع 
الدم المس����تهلك يستورد من 
الخارج، وفي عام 1968 توقف 
استيراد الدم من الخارج وتم 
االكتفاء الذاتي، وقد استقل بنك 
الدم في عام1970 وانتقل الى مقر 
مستقل في منطقة الشرق وتم 
استحداث وحدات جديدة وإدخال 
فحوصات جديدة واستدعى ذلك 
زيادة عدد العاملين من أطباء 
وفنيين وممرضات وإداريين، 
وفي عام 1987 أنش����ئت إدارة 
خدمات نقل الدم كإدارة مركزية 
مستقلة معنية بكل ما يخص 
علوم نقل الدم ابتداء من التبرع 
بالدم وإدارة شؤون المتبرعين، 
فحص الدم وضمان خلوه من 
األمراض، تحضير مشتقات الدم 
بأحدث الطرق العلمية، تخزين 
الدم وصرفة للمستشفيات، هذا 
وقد افتتح رسميا المقر الدائم 
لبنك الدم المركزي في الجابرية 
ال����ذي صمم خصيص����ا لهذا 
الغرض مجهزا بأحدث األجهزة 
وأرقى الكوادر البشرية حسب 

احدث المواصفات الدولية.
وقد بينت مدير إدارة خدمات 
نقل الدم والمدير الطبي لبنك 
الدم المركزي د.ريم الرضوان أن 
للتبرع بالدم العديد من الفوائد 
فهو يعمل عل����ى تخفيف آالم 
الصداع خاصة الصداع الناتج 
النفسي  عن اإلرهاق والتوتر 
ويخلص الجس����م من الحديد 
الزائد فيه، ويخفف من نسبة 
ترسب الدم الناتجة عن التدخين 
مما يقلل من احتماالت اإلصابة 
بأمراض الش����رايين، ويساعد 
على تجديد ال����دورة الدموية 
ويحفز الجس����م عل����ى إنتاج 
أنه  خايا دموية جديدة، كما 
بتبرع واح����د يمكنك أن تنقذ 
حياة أربع أش����خاص هم في 
أمس الحاجة للمساعدة والتبرع 
بالدم كل شهرين أو ثاثة أشهر 
مهم فالحاجة للدم مس����تمرة، 
المستش����فيات  فالمرضى في 
بحاجة الى نق����ل الدم وكذلك 
المرض����ى الذين يت����م إجراء 
عمليات جراحية لهم ومرضى 
الدم )اللوكيميا � الثاسيميا � 
تكسر خايا الدم( والمصابون 
في الح����وادث بجميع أنواعها 
والنساء أثناء الوالدة واألطفال 
الخدج )غي����ر مكتملي النمو( 
واألطف����ال الحديث����ى الوالدة 

)المصابون بالصفراء(.
وذكرت أن الفترة المناسبة 
بين كل تبرع وآخ����ر إذا كان 
التبرع بالبازما فيمكن التبرع 
كل ش����هر، أما إذا كان التبرع 
بالدم فيجب أال تقل المدة بين 
كل تبرع وآخر عن ش����هرين، 
مشيرة إلى أنه يمنع الشخص 
من التبرع بالدم عندما يكون 
المتبرع مصابا باالنفلونزا، أو 

الرضوان: المريض في مستشفيات الكويت يحصل 
على الدم عند الحاجة وال صحة الشتراط تبرع أهله

مدير إدارة خدمات نقل الدم والمدير الطبي لبنك الدم أكدت أن للتبرع العديد من الفوائد

)CMA( إع���ادة تنظيم ش��ه��ادة احملاسبن اإلداري���ن : إنفوسنتر 
أعلن معهد احملاسبن اإلدارين املعتمدين )ICMA®(. فرع 
منح الشهادات في معهد المحاسبين اإلداريين عن إعادة 
تنظيم حقيقية لبرنامج وامتحان ش����هادة المحاس����بين 
اإلداريي����ن المعتمدين )ICMA®( الت����ي يمنحها المعهد. 
وبرنامج CMA الذي يش����كل ش����هادة هام����ة للتقدم في 
مسيرة العمل والتي يقدرها ويطلبها أرباب العمل، حيث 
س����يتم تحديثها خالل فصل الربيع المقبل لكي تتماشى 
أكثر مع المعارف والمهارات التي يستخدمها المحاسبون 
واختصاصي����و المال ف����ي عملهم اليومي. وس����يتضمن 
البرنامج ش����قين لالمتحان بدل أربعة. ويركز االمتحان 
الجديد عل����ى مواضيع تهم المحاس����بين واختصاصيي 
الم����ال في عملهم ال س����يما التخطيط المال����ي، التحليل، 
الرقابة ودعم اتخاذ القرارات. وفي هذا السياق قال دنيس 
ويتني. نائب الرئيس األعلى في معهد ICMA : إن برنامج 
CMA الجديد سيحافظ على المستوى العالي الذي يتمتع 
به غير أننا أجرينا بع����ض التغييرات وحدثنا البرنامج 
لكي يتالئم مع المس����تجدات التي تطرأ على المهنة ومع 
الحاج����ات المتغيرة ألصحاب هذه المهنة اليوم. وبفضل 
أكثر من 30 ألف ش����هادة منحت حتى اليوم يعد برنامج 
CMA من أكثر البرامج التي تس����هم في التقدم في مسيرة 
العم����ل والت����ي يقدرها أصح����اب العم����ل ويطلبون من 
 IMA موظفيهم الحصول عليها، ووفقا لمسح أجراه معهد
عن الراتب الس����نوي لعام 2008 تبين أن حاملي شهادة 

CMA يحصلون على راتب أعلى بنسبة 24 ٪ من زمالئهم 
الذين ال يحملون هذه الشهادة. وقال جوزف أ. فينسينت 
رئي����س مجلس مدراء معهد CMA و ICMA : »إننا واثقون 
من أن التحديث الذي أدخل على ش����هادة CMA سيضمن 
قيمة ألهمية هذه الش����هادة التي تعد من أفضل الشهادات 
بالنسبة للمحاسبين واختصاصيي المال في المؤسسات 
ح����ول العال����م. وبم����وازاة تقديم برنام����ج CMA الجديد 
أطلق معهد IMA ش����عاري شهادة IMA و CMA الجديدين 
والخاصي����ن بالمحاس����بين واختصاصي����ي المهنة. هذا 
ويق����دم معهد انفوس����نتر دوراته التدريبي����ة على أعلى 
مس����توى من الجودة من خالل الحرص على اس����تخدام 
أفضل الكفاءات البش����رية من خبراء ومدرسين وعاملين 
متميزين ذوي خبرة طويلة في مجال التدريب والتعليم 
ويحملون ش����هادات معتمدة من أشهر الجهات والوكاالت 
المتخصص����ة في العال����م. كما أن المعه����د يحرص على 
توفير مناخ دراس����ي فعال للطلبة حي����ث تقدم الدورات 
ف����ي فصول دراس����ية حديث����ة مجهزة بأح����دث األجهزة 
والتقنيات والوسائل التدريبية المدعومة بمرافق طالبية 
متعددة مثل الكافيتيريات والقاعات الدراس����ية. إضافة، 
يوفر المعهد خدمات����ه للعمالء في جميع مناطق الكويت 
وذلك من خالل ثالثة مواقع للتدريب منتشرة في مناطق 
العاصمة )مركزي����ن( والمركز الثال����ث الفحاحيل حيث 

يتسع لعدد 1750 طالب وطالبة في آن واحد.

النات�ج الص�داع  آالم  م�ن  يخف�ف  التب�رع    
 ع�ن اإلره�اق والتوت�ر النفس�ي ويخل�ص الجس�م
من الحديد الزائد فيه ويقلل من نس�بة ترس�ب الدم


