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البدر: مساندة األمير لقضايا الزراعة واألمن الغذائي إقليميًا ودوليًا رفعت من مكانة الكويت بين الدول

بعث رئيس مجلس االدارةـ  املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر ببرقية تهنئة الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى الرابعة لتوليه 
مقاليد احلكم بالبالد قال فيها: يسرني باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة لشــــؤون الزراعة والثروة 
السمكية وجميع العاملني فيها ان اتقدم لسموكم بتهانينا املخلصة 
وسعادتنا الغامرة ومشاعرنا الصادقة الفياضة مبناسبة الذكرى 

الرابعة لتولي سموكم احلكم في البالد، داعيا اهلل ـ عز وجل ـ ان 
يرعاكم مبوفور الصحــــة والعافية ويوهبكم العمر املديد لتنعم 
الكويت وشــــعبها ومن يقيم على ارضها الطيبة في ظل قيادتكم 
احلكيمة مبزيد من االســــتقرار واخلير والرخاء. وأضاف وانني 
ألنتهز هذه املناســــبة العطرة والسارة على قلوبنا جميعا لنعبر 
لسموكم عن عظيم شكرنا وامتناننا لدعمكم الالمحدود ومساندتكم 

املستمرة للقطاع الزراعي.

الساير وقع مذكرة تفاهم 
مع مركز لعالج السرطان بكندا

رمضان: مرضى الصدر بمركز الراشد  
ينقلون لمشفاهم الجديد العام الحالي

غلوم: جولة صحية
 إلى السودان وإثيوبيا

لتقييم مراكز فحص العمالة

كشف رئيس قسم صحة املوانيء واحلدود وفحص 
العمالة الوافدة بوزارة الصحة د.حميد غلوم عن جولة 
قام بها في كل من السودان وإثيوبيا بصفته أحد اعضاء 
فريق اللجنــــة الفنية اخلليجية ملعاينة وتقومي مراكز 
الفحص الطبي املعتمدة من املكتب التنفيذي لإلطالع على 
آلية العمل وعمل التقييم الالزم لتلك املراكز.  واضاف 
في تصريح صحافي أن الهــــدف من تلك اجلوالت هو 
االهتمام بوصول عمالة وافدة ســــليمة صحيا وخالية 
من األمراض املعدية واملزمنة قبل املوافقة لها بالسفر 

والعمل بدول مجلس التعاون اخلليجي.  واشار الى ان 
الزيارة تأتي من منطلق حرص دول مجلس التعاون على 
اتخاذ اإلجراءات الصحية املناسبة حيال العدد الكبير من 
العمالة الوافدة للعمل فيها والتأكد من خلوها من األمراض 
املعدية مبا تشكله من خطر على أمن وسالمة املجتمع 
اخلليجي باالضافة الى معرفة لياقة تلك العمالة صحيا 
ملا اســــتقدمت له وكذلك التأكد من خلوها من األمراض 
املزمنة مبا تشكله من عبء اقتصادي على املستقدمني 
لها.  وتابع »انه لتحقيق ذلك الهدف يتم القيام بزيارة 

مكتب جامكا )احتاد املراكز الطبية املعتمدة من املكتب 
التنفيذي( واالجتماع مع اإلدارة حيث يتم اإلطالع على 
ســــير العمل والتأكد من الربط اإللكتروني بني املكتب 
والسفارات واملراكز الطبية املعتمدة. وأوضح د.غلوم أنه 
مت االجتماع أيضا مع مسؤولي املراكز الطبية املعتمدة 
في كل من اخلرطوم وأديس أبابا للتأكيد على التوزيع 
العادل للحاالت بني املراكز الطبية املعتمدة باالضافة الى 
انه مت االجتماع مع سفراء وقناصل دول مجلس التعاون 

اخلليجي بهذه الدول خالل تلك اجلولة.

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير مستشـــفى الصدري د.عباس رمضان عن انتهاء 
التأهيل الثاني لغرف العمليات والعناية املركزة جلراحة قلب 
االطفال في املبنى القدمي، مبينا أنه سيتم افتتاحه خالل 6 اشهر 
وقال رمضان ان العمل يجري على قدم وســـاق لنقل املرضى 
من مركز الراشد للحساسية الى جناحهم اجلديد في مستشفى 

الصدري وذلك خالل العام احلالي.
كما أشار رمضان خالل تصريحه إلى اجتماع سيعقد األسبوع 
املقبل مع وزير االشـــغال د.فاضل صفر لالتفاق على انشـــاء 

مشروع الواجهة البحرية.

تورنتو )كندا( ـ كونا: وقع وزير الصحة د.هالل الســــاير مذكرة 
تفاهم مع احد اكبر املراكز الصحية في كندا وهو مستشفيات الشبكة 

الصحية اجلامعية بحضور سفيرنا لدى كندا مساعد الهارون.
وقال الساير عقب توقيع مذكرة التفاهم ان الهدف من توقيع املذكرة 
هــــو تطوير خدمات عالج امراض الســــرطان في الكويت في مختلف 
تخصصاته. وذكر ان مذكرة التفاهم تتضمن وضع خطة استراتيجية 
على مدى عشر سنوات لرعاية مرضى السرطان في الكويت وحتسني 
الرعاية املقدمة لهم على نفس املســــتوى املعمول به في مستشفيات 
الشــــبكة الصحية اجلامعية. وأشار الســــاير الى ان اجلانب الكندي 
ســــيقوم بتطوير مجاالت االدارة في مركز الكويت ملكافحة السرطان 
ومجال اجلراحة االشعاعي والتلطيفي والكيماوي، اضافة الى حتسني 

خدمات تقنية املعلومات.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم


