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م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »4« تن�شر من 21 فرباير وحتى 25 فرباير 2010

1 - متى مت رفع العلم الكويتي احلايل يف عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح ؟

❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1965        ❏ ج - 1961

2 - متى �شدر د�شتور الكويت ؟

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1963

اأول دور انعقاد ملجل�س الأمة ؟ 3 - متى مت افتتاح 

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1963        ❏ ج - 1961

4 - متى مت حترير دولة الكويت من الغزو العراقي ؟

❏ �أ - 1991/1/26             ❏ ب - 1991/2/26        ❏ ج - 1991/3/26

اأمري القلوب ال�شيخ/ جابر الأحمد ال�شباح - رحمة اهلل ؟ 5 - متى توفى 

❏ �أ - 15/يناير 2006           ❏ ب - 10/يناير 2006             ❏ ج - 20/يناير 2006

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

�أو تر�سل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�سليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

پ �سيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�سول على ن�سخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

3 ورش عمل ألطباء المستوصفات
في مؤتمر الحاالت الطارئة لدى األطفال

الروضان: 30 مريضًا كويتيًا يتلقون 
العالج في المستشفيات األميركية

قال مساعد امللحق العسكري لشؤون العالج في السفارة الكويتية 
في واشـــنطن املقدم نبيل الروضان في تصريح لـ »كونا« ان هناك 
متابعة وتواصال مستمرين مع املرضى الكويتيني املبتعثني على نفقة 
وزارة الدفاع للعالج في الواليات املتحدة االميركية، وذلك على هامش 
زيـــارة وفد طبي أميركي، واضاف ان هناك نحو 30 مريضا كويتيا 
يتلقون العالج حاليا في املستشفيات األميركية، مؤكدا ان امللحقية 

على تواصل دائم مع املرضى وتنسيق مستمر مع املستشفيات.
وذكر الروضان ان امللحقية تقوم بتنظيم برنامج املواعيد للمرضى 
عند كبار االستشاريني املتخصصني في املستشفيات، وتتابع تطورات 
عالج كل مريض وحالته الصحية اضافة الى التنسيق بشكل مستمر 

لزيارة االطباء األميركيني للكويت.

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد للخدمات الفنية د.خالد 
الســـهالوي أن الوزارة حترص أشد احلرص مبا لديها من 
امكانيات على تطوير اخلدمات الصحية ورفع املســـتوى 

العلمي لألطباء في شتى املجاالت.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الســـاير خالل حفل افتتاح مؤمتر احلاالت الطارئة 
لـــدى األطفال في أمراض الغدد الصمـــاء وانعاش احلاالت 
الذي عقد أول من امس، مشيرا الى ان املؤمتر يشمل ورش 
عمل ملدة 3 أيام تختص بإنقاذ احلياة، ومشيرا ايضا الى ان 
الفئة التي تستهدفها هذه الورش هم أطباء الرعاية الصحية 
 األولية، حيث انهم يشـــكلون خط الدفـــاع األول للمناطق
الصحية املختلفة، مبينا انه خالل هذه الورش يتم تدريب 
األطباء على كيفية التعامل مع شتى احلاالت احلرجة لدى 

األطفال.
وأشار السهالوي الى ان الوزارة ال تألو جهدا في املشاركة 
في اي نشـــاط علمي لتحسني مســـتوى الطبيب سواء في 
املستوصف أو في أي مركز صحي في الكويت، ونحن نأمل 
ان يستفيد باقي األطباء من خبرة احملاضرين في املواضيع 
املختلفة املطروحة خالل الفترة املسائية أليام انعقاد املؤمتر 
وهذا ايضا يتماشـــى مع توجه الوزارة في رفع املســـتوى 

الطبي جلميع األطباء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة املنظمة د.زيدان املزيدي ان 
األطفال هم رجال املستقبل واالهتمام بصحتهم هو اهتمام 
مبســـتقبلنا جميعا، لذا كان هذا املؤمتر مخصصا للبحث 
 عن مشـــاكل األطفال املختلفة وكما تعلمون فإن االكتشاف
املبكـــر ومعاجلتـــه يجنب األطفـــال الكثير من املشـــاكل 

الصحية.
واضاف: يهدف هذا املؤمتر ايضا الى تبادل اخلبرات في 
املجال ومعرفة آخر املســـتجدات علـــى هذا الصعيد فعالج 
هذه املشكلة يســـتوجب التشخيص املبكر واعطاء العالج 
الالزم فـــي مرحلة مبكرة وذلك ملنـــع مضاعفات أخرى قد 

تنتج باالمكان تالفيها.

د.خالد السهالوي في مقدمة احلضور

افتتاح مركز للفحص 
قبل الزواج في 

الجهراء الشهر المقبل

شمساه إلقرار قانون 
الحصانة الطبية

انه  أعلنــــت وزارة الصحة 
سيتم افتتاح مركز جديد للفحص 
قبل الزواج في اجلهراء الشهر 
املقبــــل ويتبعه في املســــتقبل 
القريــــب مراكز فــــي محافظتي 

مبارك الكبير والفروانية.
وقال مدير ادارة الفحص قبل 
الــــوزارة د.يعقوب  الزواج في 
الكندري لـ »كونا« امس ان املراكز 
اجلديدة ستعمل على تخفيف 
الضغط على املركز الرئيســــي 
الى  في منطقة الصباح اضافة 

التسهيل على املواطنني.
واضاف الكندري انه مت فحص 
13 ألف شخص مقبل على الزواج 
حتى اآلن، مبينا ان عدد الشهادات 
غير اآلمنة للزواج الصادرة بلغ 
182 شهادة منها 80 حالة أصرت 
على استكمال الزواج رغم عدم 

املالءمة.
وذكر ان مدة نتيجة الفحص 
تستغرق نحو 5 أيام، مشيرا الى 
ان مدة صالحية الشهادة 6 اشهر 

فقط وفقا للقانون.

صــــرح امني عــــام اجلمعية 
الطبية الكويتية د.محمد شمساه 
بــــأن اجلمعية لــــم تدخر جهدا 
الدفاع عن االطباء وحماية  في 
انتشار ظاهرة  حقوقهم، وبعد 
االعتداءات املتكررة على االطباء 
خالل مزاولتهم اعمالهم، فقد سعت 
اجلمعية وبكل الطرق للمطالبة 
باقرار قانون احلصانة الطبية 
الذي ان مت اقراره فسيوفر اجلو 
اآلمن واملريــــح لالطباء للعمل، 
وقامت اجلمعية مبناشدة سمو 
رئيس مجلس الوزراء وخاطبت 
اعضــــاء مجلس االمة بضرورة 
ســــرعة تبني واقــــرار قانون 

احلصانة الطبية.
الطبية  كمــــا ان اجلمعيــــة 
الكويتيــــة وفرت احــــد مكاتب 
احملامــــاة وهو مكتــــب احملامي 
خالد العوضي، وهو احد مكاتب 
احملاماة املشــــهود له بالكفاءة 
واخلبــــرة، والذي قــــام بدوره 
بالدفــــاع عن االطبــــاء املعتدى 

عليهم دون مقابل.

الفالح: »الصحة« حريصة على االستفادة من خبرة البنك الدولي
حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة املساعد للتخطيط 
واجلودة د.وليد خالد الفالح بأن وزارة الصحة 
تدرك أهمية االستفادة من خبرات املؤسسات 
واملراكــــز العاملية في كل ما يتعلق باجلوانب 
املختلفة للخدمــــات الصحية حيث ان مفهوم 
هذه اخلدمات يجب أن يكون أشمل من مجرد 
اجلانب الطبي املتعلق بالتشخيص والعالج، 
ومن هذا املنطلــــق حرصت الوزارة على فتح 
أبواب التعاون مع البنك الدولي لالستفادة من 
خبرة البنك في مجاالت متعددة ومن تعامله 

مع دول كثيرة في مشاريع مختلفة.
وأوضح الفالح أن باكورة هذا التعاون كانت 
ورشة العمل التي عقدت في نهاية يناير املاضي 

وناقشــــت موضوع متويل اخلدمات الصحية 
وأنظمة التأمني الصحي املطبقة في دول مختلفة 
من العالم، مشيرا الى أن هذه الورشة قد حققت 
أهدافها وبينت بكل وضوح للمشــــاركني أهم 
النقاط الرئيســــية التي يجب أن يرتكز عليها 

نظام التأمني الصحي املزمع تطبيقه.
وأضــــاف الفــــالح أن مشــــاريع التعاون 
املستقبلية بني وزارة الصحة والبنك الدولي 
تشمل باإلضافة للتأمني الصحي مواضيع تتعلق 
بتطوير مهارات التواصل مع وســــائل اإلعالم 
املختلفــــة ووضع سياســــة واضحة ومحددة 
للتواصل بــــني قطاعات الوزارة وبني الوزارة 
واجلهات احلكوميــــة واألهلية، باإلضافة الى 
تطوير الرقابة الدوائية واالستخدامات املثلى 

لألدوية والنهوض باملعلومات الصحية املتعلقة 
بكل جوانب اخلدمــــات الصحية التي تقدمها 
الــــوزارة من أجل االســــتفادة منها في تقييم 
اخلدمات والتخطيط االستراتيجي لالحتياجات 
املستقبلية مبا يتناســــب مع النمو السكاني 
والتطور الطبي. وأكد الفالح أن وزير الصحة 
د.هالل الساير مهتم جدا مبتابعة هذا التعاون 
كما أنه طلب من البنك الدولي مساهمة املعهد 
الوطني للتميز الصحي واإلكلينيكي في اململكة 
املتحدة في تقييم اخلطط املستقبلية للوزارة 
وتقدمي املقترحات بشأن التطورات اجلديدة في 
مجال اخلدمات الصحية والتي يجب أن تهتم 
بها الوزارة مبا يعود بالفائدة على متلقي هذه 

د.وليد الفالحاخلدمات الصحية من املواطنني واملقيمني. 

الساير افتتح مركز الدبوس للقلب في »العدان« 
وأشاد بدوره في إنقاذ المصابين بالجلطات

املعايير العامليـــة جلودة الرعاية 
الصحيـــة، باإلضافة إلى االهتمام 
الذي توليـــه الوزارة باســـتقدام 
التقنيـــات احلديثة للتشـــخيص 
والعالج وحتديث وجتهيز وحدات 
القلب مبختلف املستشفيات بأحدث 
األجهزة احلديثة. ومن جانبه حتدث 
النائب السابق عصام الدبوس نيابة 
عن والده سلمان الدبوس مبينا ان 
انشاء هذا املركز دليل واضح على 
روح التكافل والتعاون التي جبل 
الكويت موجها الشكر  عليها اهل 
الى كل من ســـاهم في خروج هذا 
املركـــز الى النـــور وخاصة مدير 
منطقة االحمدي الصحية السابق 

د.عبداللطيف السهلي. 

الوزارة يتضمن الوقاية من أمراض 
القلب والشرايني من خالل التوعية 
بأهمية تشجيع العادات والسلوكيات 
الصحية وجتنب عوامل اخلطورة 
ذات العالقـــة بأمراض القلب مثل 
التدخـــني واخلمول اجلســـماني 
وزيادة الوزن والسمنة والتغذية 
غير املتوازنة وغير الصحية مشددا 
على ان برنامج عمل الوزارة يتضمن 
االهتمـــام بالبعثـــات واملؤمترات 
الطبية وباستقدام الفرق الطبية من 
املراكز العاملية املتخصصة والتعاون 
العاملية لتطوير  مع املستشفيات 
الرعايـــة الصحية وفقـــا ألحدث 

إلى  القلب والشـــرايني باالضافة 
ارتفاع معـــدالت الوفيات الناجتة 
عنها مشيرا الى ان أمراض القلب 
والشـــرايني اصبحت فـــي مقدمة 
األسباب الرئيسية للوفيات حيث 
ترتب علـــى ذلك أعباء ثقيلة على 
النظـــم الصحية وعلى مســـيرة 
التنمية مبختلف دول العالم، ومن 

بينها الكويت.
واضـــاف: لقد أولـــت الوزارة 
اهتماما كبيرا بالتصدي لهذه املشكلة 
وذلك بالعمل بشـــكل متواز على 
احملورين الوقائي والعالجي على 
حد سواء، موضحا ان برنامج عمل 

النظام احلديـــث يؤدي الى حفظ 
اجلودة وسالمة املرضى.

وبني اهميـــة املركز ودوره في 
انقاذ حياة املرضى الذين يصابون 
باجللطـــات في القلـــب حيث يتم 
انقاذهم بسرعة، وتذويب اجللطة 
خالل ســـاعة الفتا الـــى ان مركز 
الدبوس يعد نقلة نوعية للرعاية 
املقدمة حلـــاالت القلب في منطقة 

االحمدى الصحية.
وقال الســـاير في كلمته التي 
القاها خالل افتتاح املركز ان أمناط 
وضغوط احلياة احلديثة أدت إلى 
تزايد معـــدالت انتشـــار أمراض 

حنان عبدالمعبود
أشاد وزير الصحة د.هالل الساير 
مبركز ســـلمان الدبوس ألمراض 
القلب، مشيرا الى أنه يعد الثالث من 
نوعه على مستوى الكويت، ومبينا 
التقنيات  املركز يضم احـــدث  أن 
العاملية لعالج امراض القلب مؤكدا 
استخدام احدث االجهزة في غرف 

العمليات والعناية املركزة.
وأوضح الساير خالل تصريحه 
للصحافيـــني أمس علـــى هامش 
افتتاحه املركز في مستشفى العدان 
ان 80% مـــن العمل في املركز يتم 
الكترونيا بدون استخدام االوراق، 
ســـواء في طلب االدوية للمرضى 
او اجراء االشاعات، وأفاد بأن هذا 

80% من العمل يتم إلكترونياً سواء في طلب األدوية أو إجراء اإلشاعات

عصام الدبوس د.هالل الساير

د.هالل الساير والشيخ علي العبداهلل وسلمان الدبوس والشيخ د.ابراهيم الدعيج في مقدمة احلضور

وزير الصحة: تطوير األقسام الطبية المختلفة 
في المستشفيات وتنظيم العيادات المسائية

اكد وزير الصحــــة د.هالل الســــاير امس اهمية 
تطوير األقســــام الطبية املختلفة في املستشــــفيات 

العامة واملستشفيات التخصصية.
وشدد الساير في تصريح لـ »كونا« عقب اجتماعه 
االول مع رؤساء األقسام الفنية في املستشفيات والذين 
صدر قرارهم اخيرا على اهمية ضبط خفارات االطباء 
ابتداء من االستشاريني الى األطباء اضافة الى اهمية 
وضع سياسات لفحص املرضى ودخولهم وخروجهم 
من املستشفى. واكد ضرورة تنظيم العيادات املسائية 
واملرور على املرضى واحلاجة الفعلية لألطباء الزوار 
واالستفادة الكبرى منهم من خالل اجراء اجلراحات 
املعقدة وعرض احلاالت الصعبة اضافة الى تنظيم 
سياسة طلب االجهزة الطبية حسب احلاجة الفعلية 

لها وتنظيم عمليات الصيانة الدورية لها.
ولفت الساير الى اهمية اعمال اللجان الطبية في 

املستشفيات ودورها في النظر في احلاالت املرضية 
اضافة الى وضع خطط طويلة وقصيرة املدى وعرضها 
على الوزارة ومناقشتها لتطوير اداء العمل فنيا واداريا 

وملعاجلة اوجه القصور ومكامن اخللل.
وأشاد باملســـتوى الرفيع الذي وصل اليه األداء 
الطبي الكويتي، مؤكدا أن اجلسم الطبي الكويتي محل 
فخر للجميع واألطباء هم األساس في تقدمي اخلدمة 
الصحية والنهوض بها لتحقيـــق املصلحة املرجوة 
وهي خدمة املريض. واكد ان هذه االجتماعات ستكون 
بصفة دورية لتطوير آلية العمل في الوزارة واملرافق 
الصحية والنهوض باخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني 
واملقيمني. يذكر ان هذه االجتماعات تأتي ضمن سلسة 
االجتماعات التي يعقدها الوزير مع املسؤولني والقائمني 
علـــى وزارة الصحة لتطوير اخلدمات واالطالع على 

سير العمل في مختلف مرافق الوزارة.

أكد أن الجسم الطبي الكويتي محل فخر للجميع

العبداهلل: الوفد الطبي األميركي الزائر عاين
العديد من الحاالت في المستشفى العسكري

عناء السفر الى اخلارج.
ومتنــــى عبدالرحمن الصالح 
وهو والد احد املرضى املراجعني 
للمستشفى ان تستمر هذه الزيارات 
ملا لها من دور كبير في توفير عناء 
الغربة والسفر للخارج للحاالت 
التي يتطلب عالجها بقاء املريض 
فترة طويلة قد تصل احيانا الى 
شهور في ظل توافر احدث االجهزة 

الطبية في البالد.
ويضــــم الوفد الطبــــي الزائر 
الســــرطان والعظام  تخصصات 
والتجميل وجراحة القلب والشرايني 
وأمراض النساء والوالدة والعقم 
والباطنيــــة، إضافــــة الى جراحة 
املخ واألعصــــاب، واألنف واألذن 
واحلنجــــرة والعيــــون وجراحة 
األسنان واألمراض املعدية واجلهاز 

الهضمي.
يذكر ان زيــــارة الوفد الطبي 
تأتي حتت إشــــراف إدارة العالج 
فــــي اخلــــارج فــــي وزارة الدفاع 
بالتنسيق مع امللحقية العسكرية 
في السفارة الكويتية في الواليات 

املتحدة األميركية.

مســــتوى اخلدمة وتطويرها في 
هيئة اخلدمات الطبية واالستفادة 
منها، معربا عن خالص شكره ايضا 
الواليات املتحدة  لســــفيرنا لدى 
الشيخ سالم العبداهلل على تعاونه 

وجهده في تنسيق زيارة الوفد.
ومن جانبهم، أشاد املرضى في 
مستشــــفى جابر األحمد للقوات 
املسلحة بزيارة اخلبرات العاملية 
للبالد، مؤكدين ان زيارة األطباء 
العامليني توفر على املريض وأهله 

حنان عبدالمعبود
إدارة خدمــــة  صــــرح مديــــر 
املتقاعدين والعالج باخلارج بوزارة 
الدفاع الشيخ صباح العبداهلل بأن 
الوفد الطبي الزائر املكون من 25 
استشاريا من مستشفى ميموريال 
هيرمان في والية تكساس قد عاين 
العديد من احلاالت في مستشفى 
جابــــر األحمد للقوات املســــلحة، 
مضيفا انهم قاموا بتشخيص عدد 
من احلاالت املرضية في العيادات 

املختلفة في املستشفى.
الزائر سيقوم  الوفد  ان  وذكر 
بزيارة بعض املستشفيات التابعة 
لــــوزارة الصحــــة بهــــدف تقدمي 
استشارات طبية للمرضى وإلقاء 
محاضرات علمية، مؤكدا ان زيارة 
االستشاريني العامليني تلعب دورا 
كبيرا في تبادل اخلبرات التي من 
الطبية  شأنها االرتقاء باخلدمات 

املقدمة في البالد.
وأشاد بدعم وتوجهات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك للتعاقد 
ودعــــوة األطبــــاء العامليني لرفع 

تحت إشراف إدارة العالج بالخارج

الشيخ صباح العبداهلل

)احمد باكير(
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