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حصل في 1954 على شهادة طيار وكان على رأس الدفعة األولى

»الدفاع« تنعى اللواء طيار متقاعد مرزوق العجيل أول طيار كويتي
نع���ت وزارة الدفاع ورئاس���ة األركان العامة للجيش أمس وفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى اللواء طيار متقاعد مرزوق مبارك عجيل العجيل أول طيار كويتي والذي 

حصل في عام 1954 على شهادة طيار وكان على رأس الدفعة األولى.
وذك���رت الوزارة في بيان لها ان الفقيد يعتبر م���ن الرعيل األول الذين التحقوا 
باجليش الكويتي حيث مت في العام 1953 تأسيس مدرسة نادي الطيران التي كانت 
الب���ذرة التي نبتت منها ش���جرة القوة اجلوية بناء على رغبة املغفور له الش���يخ 

عبداهلل املبارك الصباح.
وأضاف البيان ان نادي الطي���ران كان يقبل الراغبني في الطيران من الكويتيني 
وغيرهم وبعد إنهاء مجموعة من الشباب تدريبهم على طائرة )األوستر( يحصلون 

على شهادة طيار خاص.
وذكر ان النادي قام بإرس���ال الدفعة األول���ى من الطيارين ومن ضمنهم مرزوق 
العجيل إلى اجنلترا للحصول على ش���هادة الطيران التجاري عام 1954 في مدرسة 

الطيران مبدينة هامبل البريطانية وفى شهر مارس 1961 مت إرسال دفعة من الطيارين 
الى لندن للتدريب على الطيران العسكري.

وأش���ار البيان الى انه بعد إعالن اس���تقالل الكويت مت حتويل النادي إلى مركز 
الطيران العسكري ليعرف رسميا باسم سالح الطيران الكويتي ومتت ترقية مرزوق 
العجيل إلى رتبة نقيب عنينّ بعدها آمرا لسالح الطيران الكويتي وأحيل الفقيد مرزوق 

العجيل إلى التقاعد برتبة لواء.

اللواء طيار متقاعد مرزوق العجيل خالل حفل تخرجهاللواء طيار متقاعد مرزوق العجيل الشيخ عبداهلل املبارك الصباح يكرم الفقيد مرزوق العجيل كأول طيار عسكري

حنان عبدالمعبود
اص����در وكي����ل وزارة الصح����ة د. ابراهيم 
العبداله����ادي امس عددا من الق����رارات الهامة 
والصارمة الت����ي يهدف من خاللها إلى تنظيم 
سير العمل في املستشفيات واملراكز الصحية 
آمال من وراء ذلك أن يعود األمر بالفائدة على 
املواطن واملقيم، فقد اجاز في القرار األول إعفاء 
الطبيبات والعامالت في الوظائف الفنية االخرى 
من اخلفارة بناء على طلبهن وذلك في حاالت 
معينة، منها ان تكون مقدمة الطلب في الثالثة 
اشهر االخيرة من احلمل، او في السنة االولى 
بعد الوضع عل����ى ان يتم خصم بدل اخلفارة 
خالل فترة االعف����اء منها، حيث يقضى القرار 
بان يقدم الطلب باسم وكيل وزارة الصحة د. 

ابراهيم العبدالهادي مش����فوعا برأي الرئيس 
املباشر.

كما اص����در العبدالهادي ق����رارا آخر يجب 
مبقتضاه على جميع العاملني في املرافق الصحية 
التابعة للوزارة االلتزام بساعات الدوام الرسمي 
وس����اعات اخلفارة، مع عدم الس����ماح بتبديل 
اخلفارات بني القائمني بها اال في اضيق نطاق 
وللظروف الطارئة القصوى فقط وبعد موافقة 
املس����ؤول عن اخلفارة، مش����ددا على ضرورة 
اخطار مدير املستش����فى او رئيس املركز في 
اليوم التالي مباشرة. والقرار يلزم في مادته 
الثانية جميع االطباء االستشاريني بالتواجد 
في املستشفى مدة ال تقل عن 3 ساعات خالل 
اخلف����ارة يقوم خاللها مبعاينة املرضى اجلدد 

واملرضى االخرين في املستشفى والذين تستدعى 
حاالتهم املعاينة من قبل االستشاري.

من جهة اخرى اص����در العبدالهادي قرارا 
اخرا بتعديل البند 1 من املادة الثانية من القرار 
االداري رقم 4084 لعام 2006 واخلاص بشرط 
املدة الالزمة لنقل فنيي املختبرات من اقس����ام 
املختبرات باملستشفيات العامة والتخصصية 
الى املراكز الصحية ليصبح »مرور سنة على 

التعيني في اقسام املختبرات باملستشفيات«.
كما اصدر العبدالهادي قرارا يقضي بأن يعهد 
الى د.مسعود محمد – م.الصدري- باالضافة 
الى عمله – القيام باعمال رئيس مجلس اقسام 
الطب الن����ووي اعتبارا من 2010/1/24، وحلني 

عودة د.اميان مطر الشمري من االجازة.

تنـعـى

وزارة الــدفـــاع 

المغفور له باإذن اهلل تعالى

اللــواء طيــار متقــاعـــد 

 مرزوق مبارك عجيل العجيل

وتتقدم اإلى اأ�سرة وذوي الفقيد بخال�ص العزاء

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان 

العبدالهادي: قرارات تنظم العمل بالمستشفيات

د.هالل الساير

الوفد أشاد بمشروع بيت عبداهلل للرعاية التلطيفية لألطفال

افتتح المؤتمر الدولي الخامس لجراحة وعالج أمراض األذن نائبًا عن الوزير

 الساير اجتمع مع وفد الشبكة الصحية الجامعية الكندية

الدويري: »األذن واألنف والحنجرة« يرتقي بخطوات ثابتة 

الذين يحتاجون الى الدعم ليعيشوا 
حياة كرمية ومتعافية.

ويقدم بي����ت عبداهلل الرعاية 
املتخصص����ة مجان����ا لألطف����ال 
باستخدام وس����ائل مختلفة مثل 
تقدمي الرعاية املخففة آلالم هؤالء 
األطفال ومعاناة ذويهم باستخدام 
طرق طبي����ة متخصصة وتوفير 
تسهيالت س����كنية لراحة هؤالء 
األطف����ال وعائالته����م الى جانب 
تقدمي خدمات الطوارئ والرعاية 

الصحية.
وم����ن املقرر ان يكون ش����كل 
املشروع ترفيهيا شبيها باملنتجع، 
اذ سيتضمن مسرحا وناديا ومطاعم 
واحواض سباحة من أجل تسلية 
الطفل كما ستخصص غرف كما في 
الشاليهات للعوائل حتى يناموا الى 
جانب اوالدهم املصابني بالسرطان 

حتى ال يشعروا بالوحدة.
ويعد بيت عبداهلل مش����روعا 
وطنيا كويتيا كانت بدايته من قصة 
طفل كويتي اسمه عبداهلل أصابه 
مرض السرطان. ويستقبل البيت 
كل االطفال املصابني بالس����رطان 
والذين يصلون الى املراحل االخيرة 
من املرض حيث يقيمون مع أولياء 
امورهم بوجود االطباء واملمرضات 
بلباس عادي حتى ال يشعر الطفل 

بأنه في مستشفى.

كذلك اشاد د.الدويري بوجود 
عدد من االساتذة األطباء اجلامعيني 
م����ن ذوي اخلب����رة والش����هرة 
العاملية ف����ي مجال جراحة األذن 
امليكروسكوبية على أرض الوطن 
لالستفادة من خبراتهم املتقدمة في 
إجراء العمليات املعقدة وتدريب 
الطواقم الطبية، مش����يرا الى ان 
استقدام هذه النخبة من اخلبراء 
الدوليني يفتح بابا كبيرا لتدريب 
االطباء، وإكسابهم خبرة على احدث 
الطرق العالجية مما يعود بالنفع 
على الطبيب واملريض في الوقت 
نفس����ه. من جهته، اعلن رئيس 
قسم االنف واالذن واحلنجرة في 
مستشفى العدان ورئيس املؤمتر 
عن اجراء ما يق����ارب 46 عملية 
جراحية ميكروسكوبية كبرى في 
االذن. وقال الشمري � في كلمته 
افتتاح املؤمتر  القاها خالل  التي 
مساء االول من امس � ان املؤمتر 
يه����دف الى التعريف باملش����اكل 
الصحية واالمراض اخلاصة باالذن 
ومضاعفاتها باالضافة الى التعرف 
العلمية والعملية  التجارب  على 
القائمة فعليا في العالم واملتعلقة 
باجلراحات امليكروسكوبية املعقدة 
ل����الذن والتي حتتاج الى مهارات 
وخبرات خاصة لتحس����ني قوة 
الس����مع للمرضى الذين يشكون 
من ضعف الس����مع. واضاف: ان 
املؤمتر يهدف ايض����ا الى توفير 
قاع����دة لتب����ادل املعلومات بني 
االطباء العاملني في مجال االنف 
واالذن من جهة املؤسسات العلمية 
واملستشفيات اجلامعية في الدول 
املتقدم����ة ومنتس����بيها من جهة 

اخرى.

وتهدف فكرة انشاء البيت الى 
تقدمي الدعم للذين يتوقع وفاتهم 
وهم في سن الطفولة اضافة الى 
الدعم ايضا لعائالتهم في  تقدمي 
جو حميم مساعد للطفل وتقدمي 

العناية الشاملة واملرنة له.
ويقدم البيت خدمات تشتمل 
على املساعدة على تخفيف األلم 
عب����ر مرافقه اخلاص����ة بالعناية 
اليومية وتتضمن مرافق لأللعاب 
الى مرافق  واالس����تجمام اضافة 
سكنية للراحة والطوارئ والعناية 

الصحية املتقدمة.
وتكمن فكرة هذا املشروع في ان 
يكون بيت عبداهلل بيتا بديال عن 
البيت األصلي لألطفال وعائالتهم 

في التعاون وتطوير االستثمارات 
في مجاالت الصحة بهدف تطوير 

اخلدمات الصحية في الكويت.
وأكد بي����ل ان مستش����فيات 
الش����بكة الصحية اجلامعية في 
كندا ستقدم كل التسهيالت املمكنة 
وافضل اخلدم����ات الصحية على 
أعلى املس����تويات، مبينا انه في 
القريب العاجل ستعمل اخلبرات 
الكندية جنبا الى جنب مع االطباء 
في الكويت مما س����يكون له أثر 
إيجابي على القط����اع الطبي في 

الكويت.
الوفد  وبدورهم اشاد اعضاء 
الصحي الكندي مبش����روع بيت 
عبداهلل للرعاية التلطيفية لالطفال 
في الكويت، واصفا مشروع الرعاية 
التلطيفية لالطفال بأنه »مفخرة« 

للكويت.
وق����ال الرئي����س التنفي����ذي 
ملستش����فيات الش����بكة الصحية 
اجلامعي����ة غير الربحية في كندا 
د.روب����رت بيل ف����ي تصريح ل� 
»كونا« مبناسبة زيارته للبالد، ان 
العالج التلطيفي مهم جدا للمرضى 
وذويهم، مضيفا انه يساعد الطفل 
على الشفاء ويجعل الوقت الذي 
يقضي����ه اكثر س����عادة ويجعله 
اقل رعبا م����ن الدواء ومن الهيئة 

التمريضية واالطباء.

تطوي����ر وصقل املهارات الطبية. 
كما استذكر د.قيس الدويري في 
كلمته الراحل البروفسور هينينق 
هيلدمان الرائد في مجال عمليات 
اإلذن، قائ����ال ان����ه املعلم ألجيال 
الوطنية  الكف����اءات  متعددة من 
والعاملية وهو من أس����هم بعلمه 
وخبرته الرفيعة وحضوره املتميز 
في املؤمترات السابقة وكان واحدا 
من األسباب الرئيسية للنجاحات 
التي حققتها تلك املؤمترات من قبل 
والتي أجرى من خاللها عشرات 
العمليات اجلراحية الناجحة ألبناء 
واخوة لنا هنا على أرض الوطن. 
واضاف: وألن الكويت مبا جبلت 
عليه من االعت����راف بالفضل ملن 
س����اهموا في نهضتها في ش����تى 
املج����االت فقد كان لزام����ا علينا 
ونحن في هذه املناسبة العلمية 
أن نتذكر البروفيسور وبحضور 

زوجته وابنته.

واألبحاث املقدمة بهذه املؤمترات 
من توصيات لالرتقاء باملستوى 
املهني والطب����ي املقدم للمرضى، 
إضافة إلى االستفادة من التواصل 
الطبي ب����ني املتخصصني وتبادل 
اخلبرات مشيرا إلى أن تخصص 
االذن واالنف واحلنجرة بدأ يرتقي 
بخطوات ثابت����ة نحو الدقة على 
مستوى عال من املعرفة، مضيفا 
أن املؤمتر سيناقش في برنامجه 
العلمي وعلى مدى األيام الثالثة 
عددا من املواضيع الهامة واملتعلقة 
بتشخيص وعالج أمراض األذن 
وجراحتها واجلديد في عمليات 

زراعة القوقعة.
ان املؤمتر يشتمل على  وبني 
العديد من احملاضرات واملناقشات 
العلمية وحلقات العمل التدريبية 
للعملي����ات اجلراحية مباش����رة 
إلى قاعات  العملي����ات  من غرف 
احملاضرات ملا لذلك من أهمية في 

اجتم����ع وزير الصحة د.هالل 
الس����اير مع وفد طبي كندي من 
مستش����فيات الش����بكة الصحية 
اجلامعية ي����زور الكويت لوضع 
تص����ور لبدء العم����ل في تطوير 
خدم����ات امراض الس����رطان في 
مجاالت األورام واالشعاع والعالج 
التلطيف����ي. وقال وكي����ل وزارة 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
املساندة د.قيس الدويري ان زيارة 
الوفد الكندي جاءت بناء على دعوة 
م����ن وزارة الصحة بعد توقيعها 
اخيرا مذكرة تفاهم مع مستشفيات 
الش����بكة الصحية اجلامعية في 
مدينة تورونت����و الكندية بهدف 
وضع تصور لتطوي����ر خدمات 
امراض الس����رطان ف����ي مجاالت 

عدة.
وذكر الدويري ان الفريق الكندي 
اكد اس����تعداده لتعزيز العالقات 
التسهيالت  الصحية وتقدمي كل 
املمكنة وافضل اخلدمات الصحية 
ونقلها للكويت خاصة في مختلف 

مجاالت امراض السرطان.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
ملستش����فيات الش����بكة الصحية 
اجلامعية د.روبرت بيل ان التعاون 
الصحي مع الكويت سيصبح اكثر 
قوة، مشيدا بحرص واهتمام وزارة 
الصحة ورغبة املسؤولني اجلادة 

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري أن الوزارة متوافر 
لديها في الوق����ت احلالي مليون 
طعم، وهو كاف حسب املستجدات 
على الساحة العاملية، مشيرا الى 
أن املوج����ة الثالث����ة املتوقعة لم 
حتدث حتى اآلن، مش����يرا إلى أن 
املوجات السابقة في انحسار شديد، 
واحل����االت بالكويت في حدودها 
الدنيا، لم نسجل أي وفيات مبرض 
إنفلونزا اخلنازي����ر، ونتمنى أال 
حتدث املوج����ة الثالثة. وأضاف 
الطعوم املتوافرة حاليا كافية جدا 
حتسبا حلدوث أي موجة وبائية 
وس����تكون هناك توعية متكاملة 
الطعوم، والتي وزعناها  إلعطاء 
على شرائح متعددة خاصة فيما 
يختص بشريحة األطفال والتالميذ، 
وكذلك بعض الشرائح املرضية 
باعتبارها معرضة أكثر من غيرها 

لإلصابة باملضاعفات.
جاء هذا في تصريح صحافي 
أدلى به عقب افتتاح املؤمتر الدولي 
اخلامس جلراحة وعالج أمراض 
األذن وورشة العمل املصاحبة له 
والذي أقيم بفن����دق كراون بالزا 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير وحضور نخبة من اخلبراء 
من مختلف دول العالم وكوكبة من 
األطباء املتخصصني في الكويت، 
وقد ألق����ى كلم����ة افتتاحية أكد 
فيها ان الوزارة تسعى من خالل 
العلمية بكل  تنظيم املؤمت����رات 
تخصصاتها الدقيقة لرفع مستوى 
اخلدمات الصحية وذلك من خالل 
م����ا حتققه من خالل الدراس����ات 

)محمد ماهر(د.قيس الدويري في مقدمة احلضور 


