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جانب من فحص العينات

)قاسم باشا(د.مها الرمح تتحدث إلى الزميلة حنان عبداملعبود د.يعقوب الكندري يتابع تسجيل املراجعني

طلبة لـ »األنباء«: »الكيمياء« تناسب جميع المستويات

يوسف: تنسيق بين »الحرس الوطني«
وأكاديمية سعد العبداهلل في مجال التدريب األمني

زار قائد التعليم العسكري في احلرس الوطني 
العميد الركن م.هاش���م يوسف أكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية لالطالع على املستوى 
األكادميي في إعداد وتأهي���ل الطلبة الضباط 

وضباط الصف وغيرها من الدورات.
وقالت الرئاسة العامة للحرس الوطني في 
بيان صحافي امس ان العميد يوسف أكد ان هذه 
الزيارات تأتي من منطلق توجيهات القيادة العليا 
للحرس وحرصها الدائم على دعم أوجه التنسيق 

والتعاون املشترك مع وزارة الداخلية.

وأضافت ان الزيارة أسفرت عن التنسيق بني 
أكادميية سعد العبداهلل وقيادة التعليم العسكري 
باحلرس الوطني للخروج بتوصيات عدة أهمها 
تشكيل جلنة مشتركة في مجال التعليم والتدريب 
األمني والعسكري بني املؤسستني. ورافق العميد 
يوس���ف آمر مدارس احل���رس الوطني العقيد 
الركن خالد حمد صالح، وآمر مدرس���ة تدريب 
الضباط بالوكال���ة النقيب خالد حمود محمد، 
واملالزمون األوائل محمد نايف وصقر عبداهلل 

محمد وعيسى عبدالرحمن عيسى.

المطوع: العمل على مشروع وقفية »شهداء الحرية« 
لدعم ورعاية أبناء وأسر شهداء »األسطول«

البابطين: أي لقاء مع أي جهة عربية 
مكسب للثقافة العربية واألمة ككل

عادل الشنان
التقت »األنب���اء« عددا من 
طالب ثانوية جليب الشيوخ 
بن���ني ملعرف���ة آرائه���م حول 
العامة  الثانوي���ة  امتحان���ات 
بقسميها األدبي والعلمي حيث 
أكد الطالب منصور السعيدي 
)علمي( سهولة الكيمياء وانها 
جاءت من صميم املنهج املدرسي 
التدريبات على أسئلة  وكتاب 
االمتحانات وفي مستوى الطلبة 
عامة، كما أشاد بلجان املدرسة 
والقائمني عليه���ا وما لهم من 
دور كان أثره بالغا في طمأنينة 

نفوس الطلبة.
من جانبه، أبدى الطالب عمر 
الرشيدي )أدبي( استياءه من 
األسئلة حيث جاءت بسهولة لم 
تكن متوقعة ومن الدروس التي 
لم يتم التركيز عليها بصفتها 

دروسا مهمشة على حسب ما 
قاله لنا املعلمون وبالتالي ذهب 
تعبنا وتركيزنا على الدروس 
املهم���ة ذات الك���م الكبير مع 
الريح، متس���ائال: كيف تضع 
الوزارة مثل هذه األسئلة التي 
من شأنها ضياع جهد الطالب 
املتفوق وعندما نعترض يكون 
الرد ان االمتحان مناسب فهل 

هذا معقول؟
الطال���ب بدر  ق���ال  بدوره 
املطيري )أدبي( لقد فقد الطالب 
الثقة وانتابهم شعور باليأس 
وفقدان األمل وتبددت أحالمهم 
وحتولت رغبتهم في احلصول 
على نس���ب عالي���ة الى مجرد 
الرغبة فقط ف���ي النجاح وما 
يحدث في أس���ئلة وامتحانات 
العام  العامة ه���ذا  الثانوي���ة 
مهزلة ال ميكن بأي من األحوال 

السكوت عليها والبد من وقفة 
من املسؤولني والتدخل العاجل 
خاص���ة ان مس���تقبل الطالب 
مهدد بالضياع حيث مت وضع 
أسئلة ال تتناسب مع مستوى 
عقول الطالب ف���ي هذه الفئة 
العمري���ة باالضافة الى كونها 
غير مباشرة اي حتتاج الى وقت 
طويل لفهمها بصورة صحيحة 
وبالتالي االجابة عنها والوقت 
ال يساعد على التعامل مع مثل 

هذه األسئلة.
وأع���رب الطال���ب حم���ود 
املطيري )علمي( عن رضاه التام 
عن جميع االمتحانات ووصفها 
باالمتحان���ات ذات األس���ئلة 
املباش���رة والتي تتناسب مع 
مختلف مستويات الطلبة، وشكر 
جميع القائمني عليها والقائمني 

على جلان االختبارات.

يتوج���ه ال���ى اس���طنبول 
)تركيا( وفد كويتي برئاس���ة 
احملامي مب���ارك املطوع يضم 
في عضويته احملاميني يوسف 
الياسني وعماد السعدون وينضم 
اليهما احملامي باسم املظفر في 
وقت الحق وهم أعضاء اللجنة 
الشعبية والقانونية التي شكلت 
بالتعاون مع جمعية احملامني 
للدفاع عن املشاركني بأسطول 
احلرية ومتابعة حقوقهم والذين 
قاموا بدورهم في حترير وإصدار 
توكي���الت رس���مية للمحامني 
املذكورين لالس���تناد اليها في 

مطالباتهم ومتابعتهم ملا تعرضوا له من إيذاء وضرر 
متعمد مخالف ألبسط القيم األخالقية والقوانني 
الدولية، وسينضم الفريق املغادر الى اسطنبول 
الى فريق قانوني تركي من احملامني األتراك مشكل 
مبعرفة اجلهات املنظمة ألسطول احلرية وسيعمل 
الفريق على فتح امللفات وجمع املعلومات وحترير 

املخالفات والوقائع املرتكبة بحق 
الكويتيون  كل مشارك ومنهم 
الستة عشر العائدين الى الوطن، 
ومنهم كذلك الشهداء واجلرحى 
واملصاب���ون وكذلك املطالبون 
باألم���وال واملمتلكات الصادرة 
السفينة »مرمرة«  مع احتجاز 
والس���فن األخرى املس���تولى 

عليها.
وأعلن املطوع املسؤول عن 
هذا املل���ف والذي يرأس فريق 
احملام���ني املتوجه ال���ى تركيا 
وبصفته نائب���ا لرئيس احتاد 
املنظمات األهلية في تركيا انه 
سيعمل على اقامة مشروع »وقفية شهداء احلرية« 
بالتعاون مع هيئات خيرية كويتية ممثلة بوقفية 
أهل الطيب وغيرها لتقوم الوقفية بدعم ورعاية 
ابناء وأسر شهداء اسطول احلرية ال� 9 وغيرهم 
من ضحايا العمل االس���رائيلي الال انس���اني في 

عرض املياه الدولية.

دمش���ق � كونا: قال رئيس 
مؤسس���ة جائ���زة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري 
عبدالعزيز البابطني ان السبب 
اقامة املؤسسة  الرئيس���ي في 
هو التدهور الذي اصاب الشعر 
العربي وانحسار دوره عكس 
م���ا كان موجودا في العصرين 
االموي والعباس���ي وحتى في 

عصر اجلاهلية.
وذكر البابطني في تصريح 
ل� »كونا« امس »نحن قمنا بهذا 
العمل حتى نعيد للشعر دوره 
ف���ي احلياة العملي���ة العربية 

اليومية ونس���تقطب الشباب العربي كي ندربهم 
على مهارات اللغة العربية وعروض الشعر وتذوق 

الشعر«.
واضاف »لقد وجدنا اهتماما كبيرا في االوساط 
الش���بابية العربية وفائدة كبرى من الدور الذي 
نقوم به وشجعنا انفسنا وشجعنا اآلخرون بان 
نفصل دوراتنا بحيث تقام دورة كل عام خاصة 
بالشعر العربي وتليها دورة خاصة خارج العالم 
العرب���ي حلوار احلضارات وه���ذه داللة على ان 

عملنا كان مفيدا«.
واوضح في رده على سؤال حول حوار احلضارات 

ان »التسامح العربي وتسامح 
املسلمني سيقنع اآلخرين بوجهة 

نظرنا.
نحن نذهب هن���اك لتقدمي 
وجهة نظر معاكسة ملا اختمر 
في اذهان اآلخرين ضد العرب 
واملسلمني ونحن سنحاول قدر 
الش���يء من  ازالة هذا  االمكان 

اذهانهم وامتنى ان ننجح«.
امللتق���ى االعالمي  وح���ول 
الكويتي � السوري االول الذي 
سيعقد في دمش���ق في الرابع 
واخلامس من يوليو املقبل وما 
يتضمنه من انشطة ثقافية قال 
البابطني ان »أي لقاء مع أي جهة عربية هو مكسب 
للثقافة العربية واالم���ة ككل ونحن ابتعدنا عن 
بعضنا البعض وآن االوان ألن نتحدث مع البعض 
وان يفه���م كل منا االخر«. م���ن جهته قال وزير 
الثقافة الس���وري رياض نعسان اغا في تصريح 
مماثل ل� »كونا« »هذه ليست اول مرة يقيم فيها 
الشاعر عبدالعزيز البايطني نشاطا جلائزته في 
دمشق حيث اقامت مؤسسته العديد من االنشطة 
التي رس���خت في الذاكرة السورية »مشيرا الى 
االحتفاالت التي اقامتها املؤسسة في دمشق تكرميا 

لعدد من الشعراء العرب.

تفاوتت آراؤهم حول سهولة وصعوبة األسئلة

وفد كويتي يتوجه إلى إسطنبول بالتعاون مع جمعية المحامين

أوضح أن إقامة مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري بسبب تدهور الشعر العربي وانحسار دوره

مبارك املطوع

عبدالعزيز البابطني

مستشفى الراشد يتشرف 
بزيارة د.عفاف إسماعيل

الراشد  يتشرف مستش���فى 
باستقبال الطبيب الزائر د.عفاف 
التوليد  علي اسماعيل اس���تاذ 
وجراحة املناظير بجامعة األزهر 
الوراثية  واستشاري األمراض 
واجلين���ات ببلجي���كا � عضو 
اجلمعي���ة األوروبي���ة جلراحة 
املناظير النسائية وعضو املجلس 
العلمي للزمالة املصرية. وأثناء 
مدة الزيارة يس���عدنا استقبال 
وعالج حاالت احلمل اخلطر والذي 
يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم 
او ارتفاع نسبة السكر او امراض 
القلب وحاالت االجهاد املتكرر. كما 
تتخصص د.عفاف علي اسماعيل 
في تشخيص وعالج حاالت العقم 
وتأخر احلم���ل واجراء مناظير 
النس���اء التشخيصية  امراض 
واجلراحية وذلك لعالج حاالت 
تكيس املبيضني واس���تئصال 
اكياس املبيض او األورام الليفية 
من الرحم. كما يسعدنا استقبال 
وعالج حاالت السلس البولي )عدم 
القدرة على التحكم بالبول( أو 
السقوط املهبلي والرحمي نتيجة 
تكرار احلمل والوالدة، واملتابعة 
الدقيقة للتشخيص والعالج املبكر 
لألورام التي تصيب عنق الرحم 

أو املبيضني.

مركز السالم والزهراء الصحي وتجهيزه بوحدة إسعاف ومختبر ڤيروس AH1N1 أهم إنجازات 2009

الفرهود: 8 أجنحة باطنية
بسعة 236 سريراً في إطار التوسعة

حنان عبدالمعبود
كشف مدير منطقة حولي الصحية 
د.عبدالعزيز الفره���ود أن العمل جار 
إلنش���اء مركز صح���ي مبنطقة مبارك 
العبداهلل )غرب مش���رف(، مشيرا إلى 
أن العمل يجري على قدم وساق لتجهيز 
وتشغيل وحدة اإلسعاف مبركز الرميثية 

التخصصي.
كما أعلن أنه قد متت مخاطبة وزارة 
الصحة لتخصيص مبنى مستأجر ليكون 
مركزا آخر ملنطقة سلوى الصحية لزيادة 
عدد السكان لضمان تقدمي خدمة صحية 
إلى  املنطق���ة، باإلضافة  أفضل ألهالي 
تخصيص قطعة أرض في منطقة حطني 
لبناء مركز صحي، وقال انه بناء على 
الرغبة األميرية القاضية بتوسعة جميع 
املستشفيات سيتم افتتاح ثمانية أجنحة 

باطنية بسعة )236 سريرا(.
وثمن الفرهود عبر التقرير السنوي 
ملنطقة حول���ي الصحية لعام 2009 ما 
حتق���ق من إجن���ازات في ع���ام 2009، 
وقد س���لط التقرير الضوء على بعض 
املش���اكل واملقترحات حللها ومت عمل 
مقارن���ة لإلحصائي���ات مبثيالتها في 
األعوام السابقة املتعلقة بالقوى البشرية 

واالجنازات.
التقرير يوضح  أن  الفره���ود  وأكد 
الصورة احلقيقية للخدمات الصحية التي 
تقدمها منطقة حولي الصحية من خالل 
مستشفى مبارك الكبير ومراكز الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة )15 مركزا صحيا( 

والقطاعات األخرى املساندة باملنطقة، 
موضحا أن منطقة حولي الصحية تتميز 
عن جميع املناطق الصحية األخرى كونها 
تقدم خدم���ات صحية لواحدة من أكثر 
احملافظات ازدحاما بالسكان )949079 
نسمة(، باإلضافة الى ازدحام احملافظة 
بالعديد من املجمعات واحملال التجارية 
واملطاعم والسفارات األجنبية واملرافق 
العامة خلدمات الدولة وبنك الدم وبعض 
الكلي���ات اجلامعية مع األخذ باالعتبار 
أن لها موقعا متميزا بني ملتقى الطرق 
البحرية حيث  الس���ريعة والواجه���ة 
تستقبل مراكز الرعاية الصحية األولية 
ومستشفى مبارك الكبير الكم الهائل من 

حوادث وإصابات الطرق.
ولفت إلى أن أهم إجنازات املنطقة هو 
افتتاح مركز السالم في فبراير 2009 وقد 
مت تشغيله كمركز للخفارة أيام اجلمع 
أكتوبر  الرسمية في  والسبت والعطل 
وهو يخدم مناطق جنوب السرة التي 
تضم السالم وحطني والزهراء والشهداء 
والصديق، كما مت افتتاح عيادات ملرضى 
السكر، ومركز الزهراء الصحي في مارس 
2009 الذي يعمل بنظام طب العائلة بفترة 
واحدة من الساعة السابعة صباحا الى 
الثانية ظهرا حلني استكمال القوى العاملة 
الالزمة لتمديد ساعات العمل الرسمية، 
وقد مت جتهيز املركز بوحدة إس���عاف 
وجتهيزه مبختب���ر لڤيروس انفلونزا 
AH1N1، وقد مت متديد س���اعات العمل 
بكل من املراكز الصحية التالية: مشرف 

والسالم وصباح السالم الشمالي اعتبارا 
من أكتوبر 2009 لتعمل بصفة مستمرة 
من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية 
عشرة ليال، وقد مت حتويل مركز الرميثية 
الصحي التخصصي من نظام طب عام 
الى نظام طب العائلة في نوفمبر 2009 
مما خفف من ازدحام املراجعني بقسمي 
النساء واألطفال، هذا وقد مت اعتماد مركز 
اجلابرية الصحي كمركز تدريبي ألطباء 

برنامج طب العائلة.
واكد الفرهود أنه مت توفير عيادات 
تغذية مبركز الزهراء الصحي بواقع أربع 
عيادات لتس���هيل مهمة ثمانية باحثني 
من مركز األبحاث العلمية بالتعاون مع 
إدارة التغذية واإلطعام بوزارة الصحة 
ملشروع املسح التغذوي الوطني لدولة 
الكويت واستمر عملهم قرابة ستة أشهر، 
كما مت إدخال أدوية تخصصية جديدة 
في يونيو 2009 خاصة بأمراض الربو 
والدهون باملراكز الصحية باملنطقة، هذا 
وقد مت اس���تحداث عيادات تخصصية 
في كل من: عيادة الربو مبركز الساملية 
الغربي يوم الثالث���اء صباحا وعيادة 
الضغط والدهون يومي االثنني واألربعاء 
من كل أسبوع، عيادة التبول الالارادي 
عند األطفال وعيادة الربو الشعبي في 
مركز الس���الم الصحي، عي���ادة الطفل 
السليم مبركز الزهراء الصحي وعيادات 
تخصصية للضغط والربو والس���منة 
والتب���ول الالارادي مبرك���زي الزهراء 

واجلابرية.

د.عفاف إسماعيل

الكندري: 38 مراجعًا تقدموا للفحص قبل الزواج
في أول يوم الفتتاح مركز مبارك الكبير

حنان عبدالمعبود
إدارة الصح���ة االجتماعية  أكد مدير 
بوزارة الصحة ورئيس مركز فحص ما 
قبل الزواج د.يعقوب الكندري، أن افتتاح 
مركز فحص ما قبل الزواج مببارك الكبير، 
يكتمل بشمول اخلدمة بجميع محافظات 
الكويت، وقال الكندري في تصريح صحافي 
عق���ب بدء العمل باملركز »انه ثالث مركز 
فرعي، كما يعتبر الرابع على مس���توى 
الكويت، فاملركز الرئيس���ي املوجود في 
منطقة الصباح الصحية، يغطي محافظتي 
العاصم���ة وحولي، بينم���ا يعتبر مركز 
اجلهراء أول مركز فرعي مت افتتاحه في 
3/2، وفي 4/4 مت افتتاح فرع الفروانية، 
وهذا الفرع اخلاص مبحافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير.
وأضاف، يهدف افتتاح هذا املركز الى 
التخفيف والتسهيل على أهالي احملافظتني 
واالرتق���اء باخلدمات الصحي���ة لوزارة 
الصحة، وبيان أن العمل يجري على قدم 
وساق لنواكب املتطلبات، كما نعمل على 
تشغيل املراكز تش���غيال آليا، حيث نود 
االنتهاء من الربط اآللي مستقبال بني جميع 
املراكز، خاصة اننا كنا ننتظر االنتهاء من 
هذا املركز للربط اآللي بني املراكز بالكامل، 
ونريد من خالله أن نخطو خطوات نحو 
املستقبل، فخالل س���نة واحدة افتتحت 
فيها وزارة الصحة املركز الرئيس���ي في 
أغسطس من العام املاضي، ونحن اليوم 
ف���ي نهاية يونيو، أي ل���م يكتمل عام إال 
والوزارة افتتحت املراكز األربعة لتغطي 

الكويت بهذه اخلدمة.
وأشار الكندري إلى أن املركز بدأ تشغيله 
العملي اليوم »أمس«، وقال »نهنئ أهالي 
الكبير واألحمدي عليه،  منطقتي مبارك 
وبني أن الزواج لن يقف، بل س���يتم في 
كل وقت وكل موسم باستمرار، واالقبال 
اليوم يعد بداية ممتازة، ألننا مازلنا في 
الساعة األولى للعمل اال ان املراجعني وصل 
عددهم إلى 14 مراجعا، من أهالي األحمدي 
ومبارك الكبير، واملتوقع أن تكون أعدادهم 
كبيرة، كما نتوقع أن ينتظموا في أوقات 
املراجعة فيما بعد، ويبدأوا في احلضور 
في األوقات املناسبة، فقد بدأ العمل منذ 
الساعة السابعة والنصف، اال أنهم بدأوا 
في التوافد على املركز في الساعة التاسعة، 

ولهذا أهيب باملراجعني الى احلضور في 
أوقات الدوام مع بدايته حتى ال يكون هناك 
ازدحام أو تكدس، ومع هذا فانه واحلمد 

هلل األمور تسير بكل سالسة.
وعن إلزام املقبل على الزواج بإجراء، 
وموانع الزواج، قال الكندري، إن القانون 
لم يضع في مواده الست ما مينع الزواج 
إال في حالة واحدة فقط في املادة الثانية 
وهي أن تك���ون املتقدمة للزواج لم تبلغ 
سن الرشد، إذا كانت نتيجة الفحوصات 
ب���أن الزواج غير آمن، فف���ي هذه احلالة 
فقط مينع الزواج، حتى تبلغ سن الرشد 
ليتم إعطاؤها احلق في االختيار بنفسها، 
وبالرغم من هذا فقد طالبنا بتعديل هذه 
املادة من القانون، واإلخوان في مجلس 
األمة لم يقصروا، وطلبوا تعديل هذه املادة 
من القانون بإعطاء هذه الصالحية لولي 
األمر، وأن يتخذ القرار في هذه احلالة بعد 
مشاورة األهل وراغبي الزواج من الطرفني، 
لكن في حاالت كان الزواج غير آمن، وأن 
هناك إصابة ألحد الطرفني بأحد األمراض 
الوراثية أو املعدية ففي هذه احلالة نعرض 
األمر على الطرفني عبر مش���ورة طبية، 
ونقوم بشرح كل األمور لهم ونتائج هذا 
الزواج، ونترك القرار لهم، ليقرروا ماذا 
سيفعلون ولهم احلق في أخذ وقت للتفكير 

يوما أو يوم���ني، وإذا اتخذوا قرارهم في 
الوقت نفسه فهذا يعود إليهم.

وأضاف أنه في حال���ة اإلصرار على 
الزواج يتم توقيع الطرفني على إقرار يسمى 
»إقرار بالعلم أن الزواج غير آمن«، ولكن 
أرى أن أكث���ر من 50% من املراجعني بعد 
إعطائهم املشورة الطبية كاملة ونبني لهم 
مخاطر هذا الزواج، امتنعوا عنه، والكل 
يفكر في اختيار طرف آخر س���ليم، ففي 
وجود طرف آخر سليم تكاد تكون نسبة 
اإلصابة بنقل األمراض الوراثية معدومة، 
بينما في األم���راض املعدية فإننا نعطي 
حتويل لالخصائي املختص والذي يراجع 
معه سواء كان املرض ڤيروس كبد وبائي 
أو زهري، أو ايدز، وبعد املراجعة يتخذ 
القرار سواء باستكمال الزواج أو إيقافه، 
وال نلزمه، وإمنا يوقع على إقرار بالعلم 

كما يجب إبالغ الطرف اآلخر بالنتائج.
كما نرى استجابة رائعة من املراجعني 
والتزامهم بالقانون الذي ألزمهم بالفحص 
ولم يلزمهم بالنتائ���ج، لكن من يتجنب 
النتائج اليوم، هو من يحصن أهله وأبناءه 
من انتقال األمراض لهم في املستقبل وهذا 
ما نهدف له من خالل الفحص الطبي قبل 
الزواج. وعن الربط اآللي قال ان خطتنا 
كإدارة أن يبدأ املركز بالعمل آليا ومن ثم 

يعمل »الس���يرڤر« الرئيسي داخل املركز 
وسيبدأ الربط اآللي، ألن لدينا في الوقت 
احلالي »لوكال سيرڤر« والذي يوجد في 
جميع املراكز حاليا، وعملية الربط حتتاج 
إلى دقة ومتابعة حتى ال يكون هناك أي 
ربكة وجهزنا مكانا للربط في »السيرڤر« 
الرئيسي بالوزارة، وأوضح ان 38 مراجعا 

زاروا املركز في اليوم األول الفتتاحه.
من جانبها قالت رئيسة مركز مبارك 
الكبير الصحي واختصاصي الطب العائلة 
د. فاطمة املهيليج »نحن س���عداء بفتح 
هذا املركز مبنطقة مبارك الكبير خلدمة 
املراجع���ني، خاص���ة أن مراجعي املركز 
الصحي منذ أكثر من ش���هر يسألون عن 
موعد االفتتاح، فمنطقة األحمدي بها أعداد 
كبيرة جدا، ومدير املنطقة لم يقصر فقد 
اختار مكانا حيويا، وأعطى قسما كبيرا 

للمركز.
وأضافت ان املركز الصحي بكامله يضم 
6 عيادات عامة وعيادة تخصصية للضغط 
والربو والتبول الالإرادي، وعيادات أسنان 
وسكر ومختبرا، باإلضافة إلى مركز فحص 
ما قبل الزواج التابع للمركز الصحي والذي 
مت افتتاحه اليوم، والذي يأخذ قسما كامال 
يضم استقباال منفصال، ونظام استقبال 
امللفات، وغ���رف انتظار للرجال وأخرى 
للنساء، وغرفة خاصة للمختبر، والقسم 
منفصل بعيدا عن العيادات حتى ال يكون 
هناك اختالط بينهم وبني املرضى. وأشارت 
إلى أن التزام املراجعني باحلضور اليوم 
كان عشوائيا ولهذا حرصنا على تعليق 
الفتة حتدد أوقات الدوام خاصة أن عينات 
الدم اخلاصة بالفحص قد تفسد ان تأخر 

بها الوقت في إرسالها للمختبرات.
من جهتها أعربت رئيسة مركز فحص 
ما قبل الزواج مبركز مبارك الكبير الصحي 
د.مها الرمح عن سعادتها باإلقبال الكبير 
للمراجعني الذي وصل الى 38 مراجعا في 
اليوم األول، وقالت إن املراجعني محتشدون 
داخل غرف االنتظار ويزدادون، وأشارت 
إل���ى أن الثقافة االجتماعي���ة في جانب 
فحص ما قبل الزواج ارتفعت كثيرا لدى 
الناس باملجتمع، مبينة أن هناك تعاونا 
كبيرا م���ع املراجعني الذين أصبح لديهم 
شغف باالطمئنان على املستقبل الصحي 

ألسرهم.

أكد أن 50% من أصحاب النتائج غير السليمة يتراجعون عن الفكرة تحصيناً ألسرهم المستقبلية

تشـغيل وحدة اإلسـعاف بمركـز الرميثيـة التخصصي 
ٍ العمـل إلنشـاء مركـز صحـي غـرب مشـرف قريباً وجـار

نقل الصايغ لرئاسة اإلنشاءات وندبها لوظيفة مراقب
أصدر رئيس مجل���س اإلدارة المدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الف�الح 
ق��رارا يقض��ي بنق��ل رشا جعفر محمد الصايغ 
الدراسات  الش���اغلة لوظي��ف��ة رئي��س قسم 
والتخطيط بإدارة الدراسات والتخطيط بالدرجة 
األولى عامة بنفس درجتها الوظيفية الى إدارة 

اإلنشاءات وتندب لوظيفة مراقب اإلدارة المنقولة 
إليها لمدة س���نة اعتبارا من تاريخ صدور هذا 
الق���رار، على ان يعمل بهذا الق���رار من تاريخ 
صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام 
وعلى جهات االختصاص تنفيذه وإبالغه لذوي 

الشأن.


