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بحضور فاق التوقعات ولتبيان أهمية البيئة الصحية

انطالق»غرس المليون سدرة« من »الصدري«
رمضان: االنتهاء من مشروع الواجهة البحرية قريبًا

حنان عبدالمعبود
شهدت منطقة الصباح الصحية 
يوم أمس احتفاال في مستش����فى 
أقيمت حت����ت رعاية  الص����دري 
وزارة الصحة حيث أطلقت إدارة 
املستشفى مشروع غرس املليون 
سدرة والذي يستمر ملدة 5 أعوام، 
والذي بدأ بغرس مائتي ش����جرة 
عل����ى الواجهة البحري����ة املقابلة 
للمستشفى. كما انطلق املاراثون 
الذي نظمته املستش����فى صباح 
أمس حتت شعار »لنكن أصدقاء 
لقلوبنا«، وصرح مدير املستشفى 
د.عباس رمضان بأنه سيتم االنتهاء 
قريبا من مشروع الواجهة البحرية 
ملرضى املستش����فى بالتعاون بني 
وزارة الصحة ووزارة األش����غال 
العامة للزراعة والثروة  والهيئة 

السمكية.
وق����ال رمضان ف����ي تصريح 
صحافي ان الي����وم املفتوح ميثل 
تواص����ا بني األطب����اء واملرضى، 
وأيضا يع����د فرصة جيدة لزيادة 
الوع����ي للجمهور، وف����ي تعقيبه 
عن عدم حضور وزير الصحة أو 
الوكاء املساعدين بالوزارة  أحد 
قال رمضان: اتصل وزير الصحة 
أول م����ن أمس معت����ذرا عن عدم 
احلضور، على أس����اس أن ينوب 
عنه أحد الوكاء املساعدين، وقد 

تعد ذات فائ����دة كبيرة للمرضى 
واألصحاء. وفي الس����ياق نفسه 
أشاد مدير إدارة العاقات العامة 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري 
بتنظيم املاراثون، والذي يعد من 
أفضل السبل إليصال رسالة عن 
أهمية الرياضة للمرضى واألصحاء 
على حد سواء، وقال »ان تنظيم 
املستشفى لهذا احلدث والذي جاء 
مواكبا لغرس 200 سدرة يدل على 
تكاتف اجلهود للحياة بنمط صحي 
في بيئة صحية«. ومن جهته قال 
رئيس مشروع »املليون سدرة« 
خالد احلسن: لقد تبنينا مشروع 
زراعة مليون س����درة على أرض 
الكويت، والي����وم كانت انطاقة 
مش����روعنا، حي����ث بدأنا بغرس 
45 ش����تلة من أصل 200 ش����تلة 
موزعة في مستشفى »الصدري« 
كبداية النطاق املشروع في جميع 
مناطق ومحافظات الكويت. وأشار 
احلسن الى أنه خال األيام املقبلة 
سوف يلتقي وزماؤه باملسؤولني 
وسيطلبون منهم رعاية االنطاقة 
وإكمالها لتشمل كل منطقة الصباح 
الصحية. وبني أن فكرة االنطاق من 
مستشفى الصدري جاءت من كون 
العامل النفسي للمرضى يلعب دورا 
كبيرا في الشفاء، ولهذا كانت الفكرة 
بالبداية من مستشفى الصدري.

حضر مدير ادارة العاقات العامة 
بوزارة الصحة فيصل الدوسري.
وأشاد رمضان باإلعداد اجليد 
للمارثون ونسبة احلضور، مثمنا 
الدور الذي قامت به وسائل اإلعام 
في اليومني األخيرين، مما انعكس 
ايجابيا على احلضور، وأشار إلى 
أن املاراث����ون هو األول من نوعه 
املختص مبرضى القلب ويهدف إلى 
توعية اجلمهور بأن مرض القلب 
ال مينع من ممارسة الرياضة وان 
كان حتت شروط معينة، وقال ان 
املاراثون يضم مرضى وأصحاء، 
وق����د جهزنا غرفت����ني للطوارئ، 

ومسافة املاراثون تضم أطباء كل 
بضعة أمتار.

ونأمل أن نتواصل مس����تقبا 
بأن يكون املاراثون سنويا. وعن 
عدد املرضى املترددين قال ان عدد 
األسرة باملستشفى 250 سريرا. 
كما يتم حتويل بعض املرضى من 
مستشفى األميري، وكذلك مركز 
الدبوس للقلب بالعدان، نرس����ل 
أحيانا أطباء من املستشفى إلجراء 
اجلراحات للمرضى هناك. من جهتها 
قالت نائب مدير املستشفى ورئيس 
اللجن����ة املنظمة لليوم التوعوي 
د.رمي العسعوسي ان هذا النشاط 

يه����دف إلى التواصل ب����ني إدارة 
املستشفى والعاملني فيها واملرضى، 
مشددة على حرص املستشفى على 
توعية وتثقيف املرضى بأهمية 
الرياضة والدور الذي تلعبه في 
الوقاي����ة من الكثي����ر من أمراض 
القلب. وأضافت ان احلضور فاق 
التصور حيث قمنا بتجهيز 500 
تي ش����يرت مت توزيعها بالكامل، 
ومازال هناك حض����ور يطلبون 
التسجيل، وبينت العسعوسي أن 
عدد احلضور الكبير ميثل عاما 
مشجعا للمرضى على مزاولة أبسط 
أنواع الرياضة، وهي املشي، والتي 
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الوعالن لزيادة مخصصات مبتعثي 
العالج بالخارج لـ 60 دينارًا في اليوم

جناحان جديدان في »ابن سينا« 
الستيعاب مرضى الـ »إم إس«

حنان عبدالمعبود
انطلق صباح أمس املاراثون العاملي ملرضى ال� »ام اس« في مقهى 
سليمان الشميمري، والذي اقامته جمعية مرضى التصلب العصبي 
وش���مل العديد من املسابقات باالضافة الى توزيع اجلوائز والهدايا 
وتك���رمي االعاميني الذين لعبوا دورا ف���ي توعية املجتمع باملرض 

وكيفية عاجه والوقاية منه.
وق���د صرحت رئيس جمعية مرضى التصل���ب العصبي د.منى 
املصيريع خ���ال االحتفال باملاراثون العاملي الثانى ملرض التصلب 
العصبي عن انشاء جناحني جديدين في مستشفى ابن سينا خال 
الفت���رة املقبلة الس���تيعاب مرضى ال� »ام اس« الفت���ة الى ان اعداد 
املرضى في تزايد مستمر مشيرة الى اكتشاف من حالة الى حالتني 
جديدت���ني يوميا الفتة الى ظاهرة ب���دأت تلفت االنتباه وهي اصابة 
االطفال بهذا املرض حتى انه مت اكتشاف طفلة عمرها عامان مصابة 
بامل���رض بالرغم من انه من املتعارف علي���ه ان هذا املرض يصيب 

البالغني من سن 20 الى 40 عاما.

نواب لتدريس القاعدة النورانية برياض األطفال
قدم النواب د.وليد الطبطبائي ود.فيصل املس���لم ود.جمعان 
احلرب���ش ومحمد هايف وفاح الصواغ اقتراحا برغبة قالوا فيه: 
نظرا ألهمية وفائدة دراس���ة القاعدة النورانية فإنه يتم تدريسها 
لألطفال في املراحل اآلتية: املرحلة األولى: يبدأ تدريسها من سن 4 
سنوات في مرحلة رياض األطفال ويتم فيها تدريس نصف منهج 
القاعدة النورانية حتى يستطيع الطالب في نهاية املرحلة تهجي 
الكلمات احملركة باحلركات والتنوين مثا )أحد، ُكفوا، ُهمزة، ِعبرة(. 
املرحلة الثانية: املرحلة االبتدائية في الس���نتني األولى والثانية 
يكملون م���ا تبقى من دروس القاعدة النورانية حتى يس���تطيع 
الطالب في نهاية املرحلة قراءة اي آية في القرآن الكرمي عن طريق 

التهجي، مع تطبيق جميع أحكام التجويد.

تقدم النائب مبارك الوعان 
باقتراح برغب���ة لزيادة ورفع 
املالية املخصصة  املخصصات 
للمبتعثني للعاج في اخلارج 
ومرافقيه���م واملوفودي���ن عن 
طري���ق وزارة الصحة والدفاع 
والداخلية على حد سواء من 35 
دينارا في اليوم الى 60 دينارا 
تصرف للمريض ومرافقيه على 
حد سواء، وال تستقطع في حال 
دخول املريض املستشفى حتى 
ال تؤثر على ميزانية مرافقيه 

في املعيشة والسكن.
وق���ال الوعان في االقتراح 
الذي تقدم به ان هذه املخصصات 
املادي���ة الت���ي يت���م صرفه���ا 
للمبتعثني واملوفودين للعاج 
في اخلارج عفا عليها الزمن وال 
تكاد تكفي اليجارات السكن في 
بعض البلدان خصوصا في حال 
دخول املريض املستشفى، وبعد 

ارتفاع تكاليف املعيشة واحلياة 
في جميع بلدان العالم على حد 
سواء، مشيرا الى ان الكثير من 
املبتعثني الى العاج في اخلارج 
عانى من غاء املعيشة وارتفاع 
اسعار السكن في بعض البلدان 

االوروبية والواليات املتحدة.

مبارك الوعالن

الصحافيون البرلمانيون: بيان مجموعة
من الصحافيين ال يمثلنا

شمساه: انطالق »365 يوم الكويت
بدون ألم« في أبريل المقبل

أصدر الصحافيون البرملانيون 
بيانا أكدوا فيه ان »البيان الذي 
نش���ر اخيرا بشأن ما حدث في 
مجلس األمة ال ميثل الصحافيني 
البرملانيني املعتمدين لدى أمانة 

املجلس«.
وفيما يلي نص البيان الذي 
وجه لألمني العام ملجلس األمة 
ع���ام الكن���دري: تعليقا على 
البيان الصادر عن »مجموعة 
البرملانيني«  من الصحافي���ني 
والذي نشرته إحدى الصحف 
اليوم اخلميس 2010/3/18، نود 
التأكيد على ان هذا البيان ال ميثل 
الصحافيني البرملانيني املعتمدين 
لدى األمان���ة العامة، بل ميثل 
اجتهادا ملجموعة من الصحافيني 

الذين صاغوا بيانا دون الرجوع 
ال���ى الغالبية من الصحافيني، 
الزميل هادي  اللجنة  ورئيس 
العجمي الذي مت انتخابه أخيرا 
لتمثيل الصحافيني لدى األمانة 

العامة ملجلس األمة.
ونحن إذ ننفي اي عاقة من 
قريب او بعيد بالبيان الصادر 
اليوم، فإننا نرفض ردة الفعل 
املتس���رعة الت���ي أعقبت خطأ 
قام به البعض، ونأمل أال يتبع 
مثل هذه اخلطوة اي اجراءات 
مستقبلية من شأنها التضييق 
على الصحافيني البرملانيني، كما 
نؤكد على ما مت االتفاق بشأنه 
العجمي والس���يد  الزميل  بني 
الع���ام والس���يد مدير  األمني 

إدارة اإلعام واملتعلق بضرورة 
التنس���يق والتباحث حول اي 
تطورات تتعلق بتسهيل مهمة 
البرملاني���ني ال  الصحافي���ني 
العكس، وندعو األمانة العامة 
الى ض���رورة إصاح »اإلجراء 
املتسرع« وضرورة إعادة شاشة 
التلفاز الت���ي أزيلت من غرفة 
الصحافيني، ملا لهذه الشاش���ة 
من فائدة كبيرة وتسهيل على 
البرملانيني،  مهمة الصحافيني 
وال يفوتنا في هذا املقام اإلشادة 
بتعاون مدير ادارة اإلعام في 
مجلس األمة، واألخوات واالخوة 
العاملني في اإلدارة، والذين لم 
يدخروا جهدا في تذليل العوائق 

التي تعترض عملنا.

 أعلن رئيس قسم التخدير والعناية املركزة 
في مستشفى العدان د.محمد شمساه عن انطاق 
حملة وطنية تعد األولى من نوعها حتت شعار 
»365 يوم الكويت بدون الم« في ابريل املقبل.

واوضح شمس���اه في تصريح ل���� »كونا« 
مبناسبة تدشني احلملة الشهر املقبل ان هدف 
احلملة هو جعل مستشفيات الكويت خالية من 
األلم وتوفير س���بل الراحة لكل مريض يعيش 

على هذه األرض.
وقال شمساه ان هذا املشروع بدأت خطواته 
األول���ى بوضع خطة ش���املة وموحدة جلميع 
املستشفيات وخاصة ألقسام التخدير فيها لترتيب 
آلية اخلدمة وترش���يح ممرضة لكل مستشفى 

لتدريبها على ذلك بوج���ه خاص وتدريب كل 
أفراد الهيئة التمريضية بوجه عام.

وبني ان فريق العمل سيتولى إلقاء محاضرات 
ترشيدية لعامة املجتمع في األماكن اإلستراتيجية 
للدولة حيث سيتم التحدث عن اآلثار اجلانبية 
لأللم سواء كان حادا كاآلالم الناجتة عن العمليات 
اجلراحية أو احلوادث املرورية أو مزمنا كآالم 

السرطان وآالم الظهر املزمنة.
واكد الدكتور شمساه ان فريق العمل سيقوم 
بتعريف الناس على طرق السيطرة على األلم 
بش���كل مبسط وسهل وبالذات للحوامل الاتي 
يعتبرن الم الوالدة جتربة مريرة لتطبيق والدة 

دون الم تسودها الراحة واألمان.

..والمصورون أصدروا بيانًا
كما أصدر املصورون البرملانيون بيانا أشادوا 
فيه بالتسهيالت التي وفرتها إدارة اإلعالم مبجلس 

األمة.
وفيم��ا يلي نص البيان الذي وجهوه لألمني 
العام للمجلس عالم الكندري: نتقدم إليكم نحن 
مصوري الصحف البرملانيني بجزيل الش��كر 
واالمتنان على ما شاهدناه وملسناه من تنظيم 
داخل وخارج قاعة عبداهلل السالم يوم استجواب 

وزي��ر اإلعالم املواف��ق 2010/3/16، ما أدى الى 
انعكاسه ايجابيا على أداء عملنا بسهولة ويسر 
وعكس صورة حضارية عن مجلس األمة، وال 
يفوتنا ان نش��كر الس��ادة القائمني على إدارة 
اإلعالم بتس��هيل مهمتنا وكذلك السادة حرس 

املجلس على تعاملهم الراقي.
وفي اخلتام نأمل ان يس��تمر هذا التعاون 

املثمر بيننا، ولسيادتكم جزيل الشكر.

صاحب السمو هنأ زين العابدين

األمير يرعى الحفل الختامي 
لمسابقة الكويت الدولية للقرآن الكريم

يقام تحت شعار »اإلعداد األمثل لمعلم المستقبل«

ولي العهد ينيب الحمود لحضور 
المؤتمر التربوي الـ 39 لـ »المعلمين«

يتفضل صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد فيشمل برعايته وحضوره 
احلفل اخلتامي جلائزة مس���ابقة الكويت 
الدولية األولى حلفظ القرآن الكرمي وقراءته 
وتاوته وجتويده وذلك في متام الساعة ال� 
10.30 من صباح اليوم االحد، وذلك بفندق 

شيراتون الكويت.
من جهة اخرى، بعث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 

أخيه الرئيس زين العابدين بن علي رئيس 
اجلمهورية التونس���ية الشقيقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لباده، متمنيا له موفور الصحة والعافية 
وللجمهورية التونسية الشقيقة كل الرفعة 

واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
برعايته املؤمتر التربوي التاسع والثاثني 
الذي تقيمه جمعية املعلمني الكويتية حتت 

شعار »االعداد االمثل ملعلم املستقبل«.

واناب س���موه وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود حلضور 
حفل االفتتاح الساعة التاسعة والنصف من 

صباح اليوم االحد في فندق املوڤنبيك.

طريق خاص لكبار الشخصيات 
الزائرة لستاد جابر

تقنيات عالمية حديثة لمعالجة البحيرات النفطية

تعمل وزارة االشغال على تنفيذ طريق لدخول 
كبار الشخصيات واملسؤولني وبعض الشخصيات 
الزائرة للدولة الى س���تاد جابر الرياضي بقيمة 

107 آالف دينار.
ويهدف الطريق املس���تحدث الى دخول كبار 
الشخصيات من مدخل خاص على الدائري السادس 
السريع احملاذي لاستاد بعيدا عن املدخل الرئيسي 
للجمهور يسهل لهم الدخول بشكل سريع بعيدا 

عن االختناق���ات التي قد يحدثها توافد اجلمهور 
الكثي���ف حلض���ور املناس���بات الرياضية التي 
يحتضنها االس���تاد. وانتهت الوزارة من جميع 
االعمال التأسيسية للطريق بعد ترحيل اخلدمات 
املوجودة في حرم الطريق واخلاصة ببعض اجلهات 
االخرى لضمان االنتهاء من انشاء الطريق في وقت 
قياسي ومن ثم تسليمه الى االدارة العامة للمرور 

حتى تتم االستفادة منه بالشكل املطلوب.

ص����رح رئيس اللجنة املركزية لاش����راف على 
مش����اريع اعادة تأهيل البيئة املتضررة من احلرب 
)نقطة االرتب����اط الوطنية الكويتية( خالد املضف 
بأن نقطة االرتباط الوطنية الكويتية وبرعاية وزير 
النفط ووزير االعام الشيخ احمد العبداهلل تعتزم 
تنظيم منتدى علمي ملراجعة التقنيات املتاحة في 
مجال معاجلة البحيرات النفطية والبيئية املتضررة 
من احلرب واعادة تأهيل التربة وذلك خال الفترة 

من 22 الى 25 اجلاري مبش����اركة اخلبرات احمللية 
العلمية وشركات النفط االقليمية والعاملية وعدد من 
الشركات املتخصصة في تقنيات معاجلة البحيرات 
النفطية.واضاف املضف ان هذا املنتدى يهدف الى 
مناقشة التقنيات اجلديدة في مجال معاجلة البحيرات 
النفطية واعادة تأهيل التربة امللوثة بالنفط ومدى 
جدوى هذه التقنيات، اذ ان معاجلة البحيرات النفطية 

متثل حتديا تقنيا من حيث حجم هذه البحيرات.

)سعود سالم(غرس سدرة بيد طفولية


