
محلياتالثالثاء  27  ابريل  2010   10

البحوه: 61298 حادثًا مروريًا تسبب 
في وفاة 407 أشخاص في 2009

الجمعية الصيدلية تهنئ الصيادلة 
الكويتيين بدالتهم

الرشود: التصدي للتحديات الصحية
الناتجة عن التمدن والتحضر

عبدالمعبود حنان 
أكد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية االهلية د.راشد الرشود 
ان الكوي����ت ممثلة في وزارة الصحة حترص على مواكبة االحتفاالت 
الصحية الدولية. وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الساير في االحتفال الذي نظمته جمعية الرعاية االسالمية ب� 
»ي����وم الصحة العاملي« أول من أمس في قاعة تنمية املجتمع مبنطقة 
اليرموك. ان التركيز على صحة االفراد في املدن والتصدي للتحديات 

الصحية املتزايدة التي تظهر من التمدن والتحضر.

قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.عبير البحوه 
ان احلوادث املرورية تعد القاتل األول واملسبب األكبر في حاالت 
اإلعاقة في الكويت، مش���يرة إل���ى إحصائية عام 2009 والتي بلغ 
فيها عدد حوادث املرور 61298 حادثا مروريا ونتج عنها وفاة 407 
حاالت مقارنة بإحصائيات عام 2008 والتي بلغ فيها عدد احلوادث 
املروري���ة 56 ألف حادث مروري نت���ج عنها وفاة 416 حالة وفاة. 
مؤكدة أن احلوادث املرورية تش���كل خطورة على حياة وسالمة 
اإلنسان باإلضافة إلى زيادة اخلسائر املادية واملعنوية الناجمة عن 

احلوادث ناهيك عن عرقلة حركة السير واملرور وتعطيلها.

تقدم رئيس اجلمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي طارق احلبيب 
بالتهنئة جلميع الصيادلة الكويتيني مبناس����بة املوافقة على بدالت 
وزيادات الصيادلة ورفعه من قبل مجلس اخلدمة املدنية ملجلس الوزراء 
واملوافقة عليه وانهاء هذا امللف الذي طال انتظاره من قبل الصيادلة 
الكويتيني وأدى تأخيره الى تسرب عدد كبير من الكفاءات الكويتية 

اخلالصة للعمل في القطاع اخلاص او خارج الكويت.

)أنور الكندري( د.الرشود مكرما إحدى املشاركات  

الدويري: »الديوان« منح »الصحة« 2000 درجة للهيئة التمريضية
افتتح مؤتمر الشركة المتحدة لطب وإدارة المختبرات وأكد أن كوادر فنيي المختبرات واألشعة ُأقّرت والزيادات مجزية للجميع

)أحمد باكير( د.قيس الدويري مفتتحا مؤمتر الشركة املتحدة للمختبرات 

جناح مستشفى السيف

فريحة األحمد: كل الدعم لمرضى السرطان

البروش����ورات  خالل����ه توزي����ع 
لتوعية مرتادي الس����وق بكيفية 
الفحص الذاتي للثدي عند النساء 
مبا انها الطريقة األفضل للوقاية 
من س����رطان الثدي وذلك بسرعة 
اكتشافه في حال وجوده وسرعة 
عالجه، ألن االكتش����اف املبكر هو 

الطريق للشفاء.
الس����وق  ان  وأضاف الصالح 
اخلي����ري س����يتضمن تش����كيلة 
املالب����س والدراعات  متميزة من 
واالكسسوارات واملاكياج وغيرها 
من مستلزمات األسرة والتي سيعود 

ريعها لصالح مرضى السرطان.

التدخني والس����رطان واملنس����قة 
العامة للمشروع د.ابتهال العوضي 
وعضو مجلس االدارة ورئيس جلنة 
العالقات العامة نايف شرار يأتي 
ضمن اخلطة التي تنتهجها جلنة 
األورام باجلمعية لصالح مرضى 
السرطان واملتمثلة في إقامة الندوات 
العلمية واجلماهيرية وتقدمي الدعم 
املادي ملرضى السرطان وتسيير 
رحالت عم����رة للمرضى وغيرها 

من األنشطة.
وزاد الصالح انه ضمن السوق 
التوعوي والذي سيس����تمر حتى 
الس����ادس من مايو وس����يتم من 

ندى أبونصر
عبرت رئيس����ة اللجنة العليا 
جلائ����زة األم املثالي����ة لألس����رة 
املتميزة الش����يخة فريحة األحمد 
عن سعادتها بتواجدها ورعايتها 
للس����وق اخليري التوعوي الذي 
تنظمه اجلمعية الكويتية ملكافحة 

التدخني والسرطان.
وقالت: يسعدني تواجدي في 
هذا امللتقى املبارك لرسم البسمة 

على وجوه مرضى السرطان.
وأضافت: نحن نفخر بوجود أياد 
بيضاء ومتطوعة لألعمال اخليرية. 
وزادت األحمد انها على استعداد 
للمساهمة في حمالت التوعية التي 
تديرها اجلمعية لوقاية املجتمع 

من هذا املرض العضال.
ومتنت ان يب����ارك اهلل جميع 
خطوات اجلمعية في بلد العطاء 
واخلي����ر في القيادة السياس����ية 

احلكيمة.
من جانب����ه، أكد رئيس رابطة 
األورام وأمني سر اجلمعية الكويتية 
ملكافحة السرطان د.خالد الصالح ان 
افتتاح السوق اخليري التوعوي في 
صالة الشيخ سالم العلي بحضور 
الشيخة فريحة األحمد عضو مجلس 
الكويتية ملكافحة  ادارة اجلمعية 

رعت افتتاح السوق الخيري التوعوي الذي تنّظمه الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين

د.خالد الصالح الشيخة فريحة األحمد

لجنة التعويضات تبحث التعويضات البيئية

نقابة العاملين بـ »التأمينات« انتخبت عبدالغفور رئيساً

يناقش مجلس ادارة جلنة االمم املتحدة للتعويضات 
في اجتماعه الذي يبدأ اليوم مختلف القضايا املتعلقة 
بعمل اللجنة مبا في ذلك التقارير عن انشطة االمانة 
العامة للتعويضات منذ الدورة املاضية في نوفمبر 
2009. واعلنت االمم املتحدة في مقرها االوروبي في 
جنيڤ في بيان صحافي ان مجلس ادارة جلنة االمم 
املتحدة للتعويضات سيعقد دورته ال� 69 حتت رئاسة 

السفير النمساوي ستروهال.
وسيقوم مجلس االدارة كذلك مبناقشة ومتابعة 
برنامج التعويضات البيئية الذي وضعه املجلس لرصد 
التنفيذ التقني واملالي الصالح البيئة ومشاريع الترميم 
والتوزيع من قبل احلكومات واملنظمات الدولية من 
مدفوعات الصحاب املطالبات والشفافية في عملية 

التوزيع واعادة االموال غير املوزعة.

مت انتخاب أمير عبدالغفور رئيس���ا ملجلس 
إدارة نقابة العاملني باملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وذلك بتاريخ 12 اجلاري حيث عقد 
املجلس اجتماعه الذي مت فيه انتخاب الرئيس 
كما مت انتخاب علي كرم نائبا للرئيس وفيصل 
عبدالغفور أمينا للسر ومنى الفارسي نائب أمني 
الس���ر وس���اير الظاهر أمينا للصندوق ويضم 

مجلس اإلدارة في عضويته حمدان البذالي وجابر 
العازمي.

وقد أعرب أمير عبدالغفور عن شكره ألعضاء 
اجلمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة النقابة 
الس���ابق وانه سيسعى مع املجلس اجلديد الى 
رعاية مصالح العاملني في إطار من التعاون مع 

إدارة املؤسسة.

الخرافي كّرم خريجي الدفعة األولى في »روض الصالحين«:
ردوا الجميل لوطنكم وال تنسوا فضل ذويكم في نجاحكم

رندى مرعي
أشاد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي بتميز مدرسة 
روض الصاحلني التي حصلت على التقدير الدولي: »مدرسة 
متميزة حائزة التقدير الدولي« آمال ان تس����تمر على هذا 
النحو، مشيرا إلى جهود املدرسني التي بفضلها حاز طالب 
املدرسة املراكز األولى في العديد من املسابقات التي أقيمت 

في التعليم اخلاص.
وتوجه اخلرافي خالل رعايته حفل تخريج الدفعة األولى 
لطالب املرحلة الثانوية في املدرسة الى اخلريجني بالقول 
انه يجب عليهم اال ينسوا فضل ذويهم في جناحهم كما ان 
عليهم رد اجلميل لوطنهم الغالي الكويت، وذلك بحضور 

عدد من اعضاء مجلس االمة وكالء ومديرين.
وخالل احلفل ألقى مدير عام شركة املجموعة الكويتية 
للتعليم املتكامل عبدالرحمن العليان كلمة قال فيها إن روض 
الصاحلني ال حتتفل فقط بتخريج دفعتها االولى من الطلبة 
الثانويني الذين يبلغ عددهم 21 طالبا وتكرميهم بل ايضا 

مبرور 12 عاما على إنشاء املدرسة وقد تخلل هذه السنوات 
الكثير من االجنازات في مجال التعليم والتربية مش����يدا 
بجهود مؤسسة املدرس����ة املربية غنيمة سلطان السنان 
والتي مازالت جتاهد بالدعم املادي واملعنوي املتواصل من 
مالك املدرسة. وتابع العليان ان من اجنازات املدرسة غرس 
حب الوطن في قلوب الطلبة واالرتقاء العلمي للمدرس����ة 
الذي ت����وج بحصولها على االعتراف الدولي بفترة زمنية 
قياسية واهتمامها بالناحية الدينية وحصول طلبة املدرسة 
على النصيب األكبر من املراكز االولى في مسابقات ادارة 
التعليم اخلاص للمدارس االجنبية وثنائية اللغة وعددها 
46 مدرسة وكان نصيب روض الصاحلني 13 مركزا أول من 
أصل 24 مركزا في مسابقة حفظ القرآن الكرمي و17 مركزا 
أول من اصل 24 في مس����ابقة حفظ احلديث الشريف و14 
مركزا أول من أصل 24 في مسابقة تالوة القرآن الكرمي إلى 
جانب مش����اركات عديدة في املسابقات العلمية والثقافية 

للطالب ولهم في ذلك مراكز متقدمة.

وقدم عدد من طالب املدرسة من مراحل دراسية مختلفة 
أوبريت غنائية بعنوان مس����يرة جناح، يختصر مسيرة 

مدرسة روض الصاحلني في مجال النجاح التربوي.
وعلى هامش احلفل اكد اعضو مجلس األمة النائب د.وليد 
الطبطبائي في تصريح صحافي رفضه لقانون اخلصخصة 
حتى وإن مت تعديله فقد جاء هذا القانون في توقيت سيئ 
معربا عن عدم تفاؤله ب����ه معتبرا انه من االجدى ان يقر 
قانون حماية املستهلك وقانون ضريبة وقانون منع احتكار 
وغيرها من القوانني التي يجب وجودها قبل اخلصخصة. 
وامل د.الطبطبائي ان يعزز دور التعليم العام ومقوماته 
ليلغي وجود املدارس اخلاصة ألن وجودها يشير إلى تردي 
التعليم العام لذلك يجب على االخير ان يستعني بأحسن 
املدرسني واالداريني، ومتنى د.الطبطبائي مضاعفة فترات 
التعليم وأش����ار الى ان زيادة كادر او بدل املعلم ستشجع 
اخلريجني على العمل في مج����ال التعليم بعدما اصبحت 

هذه املهنة هي االبعد عن ذهنهم.

أشاد بتميز المدرسة وحصولها على التقدير الدولي

)أسامة البطراوي( رئيس مجلس األمة مكرما أحد املتفوقني 

جاسم اخلرافي في لقطة تذكارية مع املتفوقني

جاسم اخلرافي ود.فيصل املسلم وأحمد سعد اجلاسر

وأعلن اجلعفر عن إدخال فحص 
جديد لألطفال من أول مايو املقبل 
وهو فحص املسح الوراثي لألطفال 
حديثي الوالدة والذي يكشف عن 
أكثر من 30 مشكلة صحية مختلفة 
حتتاج إلى العالج املبكر، الفتا إلى 
انه يعد الفحص األول من نوعه في 
القطاع اخلاص في الكويت والذي 
يقدم م���ن قبل مختب���ر »املتحدة 

للجزئيات والچينات الوراثية«.
 كم���ا حتدثت نائ���ب الرئيس 
للشركة املتحدة للخدمات الطبية 
للتس���ويق والعالقات العامة هند 
الغربللي عن مش���اركة مستشفى 
السيف في هذا املؤمتر، مشيرة الى 
ان قيام املستشفى بإجراء فحوصات 
مجانية للدم والس���كر باإلضافة 
إلى قياس ضغط الدم للمشاركني 
والزائرين للمعرض، باإلضافة إلى 
عرض اخلدمات الطبية التي تقدمها 
مستشفى السيف للمرضى، مشيرة 
إلى أهمية الفحص اجلديد لألطفال 
والذي سيقدمه مختبر »املتحدة«.

احدث األجهزة الطبية والتقنيات 
املتخصصة ف���ي مجال املختبرات 

الطبية.
وبني إن معه���د االختصاصات 
الطبية منح املشاركني في املؤمتر 
17 نقطة معتمدة من نقاط التعليم 

املستمر.

من جميع التخصصات والفنيني 
واإلداريني العاملني في املختبرات 
الطبية، ما يتيح لهم فرصة تعليمية 
مميزة اللتقائهم بنخبة من األطباء 
واملختص���ني من داخ���ل الكويت 
وخارجها، الفتا الى املعرض الذي 
يقام عل���ى هامش املؤمتر لعرض 

حنان عبد المعبود 
أعل���ن وكي���ل وزارة الصحة 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري عن إقرار كادر فنيي 
املختبرات واألشعة وغيرهم، وأكد أن 
الزيادات ستكون مجزية لكل فئاته، 
مبينا أن قطاع املختبرات سيشهد 
تطورا، خالل الفترة املقبلة يتزامن 
وتوسعة املستشفيات، وقال »أن هذا 
التطور سيواكبه تطور في خدمات 

الرعاية الصحية األولية«.
وأضاف د.الدويري في تصريح 
افتتاحه  صحافي عل���ى هام���ش 
مؤمت���ر الش���ركة املتح���دة لطب 
وإدارة املختبرات، والذي عقد في 
فندق راديسون ساس صباح أمس 
وناب فيه عن وزير الصحة د.هالل 
الساير »أن اهتمام وزارة الصحة 
خالل الفترة املقبلة سينصب على 
جودة اخلدمات التي س���تقدم في 

املختبرات«. 
وكشف د.الدويري عن موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية منح وزارة 
الصح���ة 2000 درج���ة للهيئ���ة 
التمريضي���ة، مبينا أن���ه مت رفع 
ال���وزراء للحصول  األمر ملجلس 
على املوافقة، مشيرا الى ان الفترة 
املقبلة ستشهد وفرة في التمريض 
باملستشفيات بعد املوافقة على هذا 
الكادر، مش���يرا إلى طلب خبرات 
جديدة من فنيي األشعة واملختبرات 
لتواكب احتياجات الصحة ولسد 
النقص في أي مستشفى او مختبر 

يتبع الصحة.
وفي استفس���ار عم���ا إذا كان 
سيتم استغالل مختبرات إنفلونزا 
اخلنازير في أي أغراض أخرى أكد 
د.الدويري انه س���يتم استغاللها 
كمختبرات للڤيروسات على غرار 
مختبر الش���عب وذلك على املدى 

القريب.
ومن جانبه أك���د نائب رئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة املتحدة للمختبرات ورئيس 
املؤمتر د.محمد اجلعفر أن املؤمتر 
يعد األول م���ن نوعه الذي يجمع 
جميع تخصصات علم املختبرات 
الطبية والذي تنظم���ه هيئة من 
القطاع اخلاص، مشيرا الى مناقشة 
أكثر من 75 بحث���ا يلقيها 35 من 
األطباء والعلم���اء والباحثني في 
الطبية  جميع مجاالت املختبرات 
من داخل الكويت وخارجها، وأشار 
الى مشاركة أكثر من 600 من األطباء 

للصندوق  التنفي��ذي  املدير  اعرب 
العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا 
ميشيال كازاشني عن األمل في حضور 
الكوي��ت واململكة العربية الس��عودية 
مؤمتر املانحني للصندوق الذي سيعقد 
في نيويورك بع��د اجتماع قمة تقييم 

أهداف األلفية.
وقال كازاشني في اجتماع مع احتاد 
صحافي��ي األمم املتح��دة ان عددا من 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي الى 
جانب الكويت والس��عودية اعربت عن 
رغبته��ا في حض��ور االجتماع ومنها 

اإلمارات وقطر وعمان.
وأض��اف ان العالقات م��ع منظمة 
املؤمتر اإلس��المي تتنامى وان مذكرة 
تفاهم وقعت ب��ني الصندوق واملنظمة 
موضحا ان 47 دولة عضوا في املنظمة 

تتلقى دعما من الصندوق.
وأعرب عن أمله في ان تلعب الدول 
املانحة من اعض��اء املنظمة دورا أكثر 

فاعلية في متويل برامج الصندوق.
وقال ان التبرعات املطلوبة تتم على 
اس��اس سيناريوهات ثالثة حيث يقوم 
كل سيناريو على تبرعات تبلغ مليارات 
ال��دوالرات ملواجه��ة أعب��اء األمراض 
الثالثة في أكثر الدول تضررا مؤكدا ان 
الصندوق ميول برامج صحية في دول 
املؤمتر اإلس��المي والش��رق األوسط 

تصل الى ثمانية مليارات دوالر.
وأكد أهمية االس��تثمار في الصحة 
م��ن اج��ل التنمي��ة اذ ان 100 مليون 
شخص على األقل يعانون من امراض 

متعددة.
وأع��رب عن أمله ف��ي التغلب على 
مرض املالريا في السنوات املقبلة غير 
انه اك��د ان املالريا التي ال تس��تجيب 
الى العالج تفتقر للعناية حتى اآلن من 
املجتم��ع الدولي حيث يقوم الصندوق 
حاليا بعالج 30 ألف حالة من هذا النوع 
من بني نصف مليون نس��مة يعانون 

منه.
وفيما يتعلق مبرض الس��ل قال انه 
من املمكن حتقيق أهداف األلفية اذ ان 
املع��دل احلالي ه��و 164 حالة لكل ألف 
ش��خص بينما أه��داف األلفية تضع 
املعدل املأم��ول عند 124 حالة لكل ألف 

شخص في 2012.
يذك��ر ان الكوي��ت ق��د س��اهمت 
حت��ى اآلن مببل��غ 2.5 ملي��ون دوالر 
ف��ي الصندوق العامل��ي ملكافحة االيدز 

والسل واملالريا.

مدير صندوق مكافحة اإليدز 
يأمل بمشاركة الكويت

في مؤتمر المانحين


