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موظفو »إيكيا« يتبرعون
بالدم داخل المعرض

الدوسري: مهرجان للمشي بالتعاون 
مع مركز دسمان 27 الجاري

إسماعيل: 4 مليارات دوالر كلفة المشاريع 
المزمع إقامتها شرقي السودان

كش����ف مستش����ار الرئي����س 
اللجن����ة  الس����وداني ورئي����س 
الدولي  التحضيري����ة للمؤمت����ر 
للمانحني واملس����تثمرين لشرق 
الس����ودان مصطفى اسماعيل، أن 
كلفة املش����اريع املزمع اقامتها في 
منطقة شرقي السودان تبلغ نحو 

أربعة مليارات دوالر.
وقال املستش����ار اسماعيل في 
بيان صحافي صادر عن الصندوق 
الكويتي للتنمية امس مبناس����بة 
انعقاد املؤمت����ر الدولي للمانحني 
واملس����تثمرين لش����رق السودان 
الذي تستضيفه الكويت بني االول 

والثاني من ديس����مبر املقبل، ان هذه املشروعات مصنفة تصنيفا دقيقا 
بحيث تلبي احتياجات املنطقة وبينها مشروعات لبناء السالم واألمن 
البش����ري. وعدد من بني املشروعات ايضا ازالة األلغام ودعم ضحاياها 
واملعاقني »املقاتلني الس����ابقني« واحلد من تعرض املساكن للفيضانات 
وحتس����ينها ووضع برنامج ادارة املخاطر للك����وارث وبناء اربع قرى 
منوذجية بوالية البحر األحمر اضافة الى اجراء عمليات التأهيل والتنمية 

وبناء السالم في املنطقة.
وأوضح ان املش����روعات تهدف الى احلد من الفقر وتأمني اخلدمات 
األساس����ية يأتي في مقدمتها مش����روع احلد من الفقر والزراعة وسبل 
املعيش����ة للمتضررين من النزاع واملناطق األقل منوا ومش����روع اعادة 
التشجير وحماية األرض وحتسني املساكن واحلد من حاالت التعرض 
للفيضانات وحتسني وتوسيع املراعي وبناء وجتهيز املدارس والفصول 
الدراس����ية. وذكر انه من بني املش����روعات ايضا انش����اء معهد لتدريب 
املعلمني وتقدمي الدعم لتدريب املدرس����ني وحتس����ني اخلدمات الصحية 
من خالل بناء مستشفى ومراكز صحية جديدة ووحدات صحية وغرف 
عمليات وانش����اء عيادات متنقلة ووحدات لالسعاف املركزي وتطوير 

نظم املعلومات الصحية وتدريب العاملني الصحيني.

في مب���ادرة تن���درج حتت 
املس���ؤولية  إس���تراتيجية 
الت���ي تتبناه���ا،  االجتماعي���ة 
قامت ايكيا )ش���ركة احلميضي 
احملدودة(، شركة األثاث السويدي 
الرائدة في الكويت، باستضافة 
الوح���دة املتنقلة للتبرع بالدم، 
وذلك بالتعاون مع بنك الدم في 

الكويت.
وقام موظف���و ايكيا بالتبرع 
بالدم داخل الوحدة املتنقلة التي 
توفر بيئة صحية وآمنة للتبرع 
بالدم في اي مكان داخل الكويت، 
وعبر جميع املتبرعني في ايكيا 
عن سعادتهم لهذه املبادرة الطيبة 

واإلنسانية التي متت استضافتها، 
وهو األمر الذي تنظر إليه ايكيا 
الكويت باعتباره التزاما مستمرا 

نحو املجتمع.
ويأتي التبرع التطوعي بالدم 
كمبادرة نوعية مل���ا توفره من 
مخزون مهم م���ن الدم الذي قد 
ينقذ حياة الكثير من الناس، وهو 
األمر الذي تنظر إليه ايكيا باهتمام 
كبير، وحترص ايكيا دائما على 
املشاركة في الكثير من األنشطة 
االجتماعية والصحية والتعليمية، 
ما يجعلها من الشركات الرائدة في 
إطالق وتبني مبادرات املسؤولية 

االجتماعية في الكويت.

تستضيف الكويت الشهر املقبل واحدا من أهم املؤمترات التي 
تعنى بالصحة واللياقة البدنية وتنظمه املنظمة العاملية للصحة 
ونوادي اللياقة البدينة »IHRSA« بالتعاون مع نادي الكورنيش 

وبرعاية رئيسية من بنك اخلليج الى جانب دايت سنتر.
وأوضح ن���ادي الكورنيش في بيان صحافي امس ان املؤمتر 
الذي يقام في الفترة من 6 الى 7 ديس���مبر املقبل سيشارك فيه 
مجموعة كبيرة من أفضل خب���راء الصحة واللياقة البدنية في 
العالم حيث سيتم عقد وتقدمي حلقات دراسية تهدف الى حتسني 
ورفع مستوى الوعي الصحي بالكويت، مشيرا الى ان أهم ما مييز 
ه���ذه احللقات هو تقدمي أفكار قيمة من قبل اخلبراء حيث ميكن 

االستفادة من خبراتهم وأعمالهم املتقدمة.
وأض���اف ان املؤمتر موجه الى جميع أولئك املهتمني باجلانب 
الصحي واللياقة البدنية من الطلبة واملدرسني واملدربني واخصائيي 
التغذية ومسؤولي املبيعات، باإلضافة إلى ممثلي النوادي الصحية 
والذين ستوجه لهم الدعوة حلضور فعاليات هذا املؤمتر التعليمي 

الفريد من نوعه.
ويقدم املؤمتر فرصة هامة للمحترفني والعاملني في مجال اللياقة 
الصحية والبدنية من خالل منحهم الفرصة للبحث واملناقش���ة 
واالطالع على آخر التطورات في عمليات التدريب في هذا املجال وأهم 
االجتاهات العاملية للمنظمة العاملية للصحة IHRSA باالضافة الى 

كيفية إنقاص الوزن وأهمية العالمات التجارية في التدريب.
اجلدي���ر بالذكر ان هذا املؤمتر قد س���بق تنظيمه بهدف إفادة 
خبراء الصحة واللياقة البدين���ة والتعليم في الكويت، كما انه 
يعد مبثابة االنطالقة واملبادرة االولى لعقد العديد من األنشطة 
مس���تقبال والتي تهدف الى تثقيف وإعالم األفراد بأنسب الطرق 

الختيار أفضل اخليارات التي تتالءم مع منط احلياة.

أحد املوظفني خالل تبرعه بالدم

د.ابراهيم العبدالهادي مشاركا في احلملة د.هالل الساير خالل تبرعه بالدم

نادي الكورنيش يستضيف مؤتمر 
الصحة واللياقة ديسمبر المقبل

برعاية رئيسية من »الخليج« ومشاركة خبراء عالميين

الساير: 110 متبرعين في حملة »الصحة« للتبرع بالدم

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الس����اير اهمي����ة التبرع بالدم، ودوره 
في انقاذ االرواح، مشيرا الى ان فترة العيد وااليام املاضية شهدت 

نقصا حادا في املخزون ببنك الدم املركزي.
وأعلن الس����اير في تصريح صحافي له خ����الل افتتاحه حملة 
التبرع بالدم التي نظمها بنك الدم املركزي في ديوان وزارة الصحة، 
والتي شارك فيها قياديو الوزارة، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهي����م العبدالهادي ان عدد املتبرعني بال����دم في احلملة التي 

اطلقتها الوزارة في مبناها امس بلغ 110 متبرعني.
وأضاف الوزير الساير في تصريح صحفي ان احلملة ستشمل 
جمي����ع وزارات الدولة مؤكدا احلاجة املاس����ة للدم من قبل بعض 
املرضى ومنهم مرضى اللوكيميا والثالس����يميا وتكسر خاليا الدم 
اضافة الى مصابي احلوادث والنساء أثناء الوالدة واألطفال اخلدج 

وغيرهم.
وأوضح ان للتبرع بالدم العديد من الفوائد بالنس����بة للمتبرع 
حيث يعمل ذل����ك على تخفيف آالم الصداع خصوصا الناجتة عن 
االرهاق والتوتر النفسي ويخّلص اجلسم من احلديد الزائد ويعمل 
على تخفيف نسبة ترسب الدم الناجت عن التدخني فضال عن جتديد 

الدورة الدموية وحتفيز اجلسم على انتاج خاليا دموية جديدة.
واضاف الوزير الس����اير: ان الدم ال يستخدم فقط في العمليات 
بل يستخدم المراض اخرى كثيرة، ولهذا فان له دورا مهما في انقاذ 
املرضى، مش����يرا الى انه خاطب جميع الوزراء للتنسيق بإطالق 
حملة متكاملة في مجمع الوزارات حس����ب االوقات املناس����بة لكل 
وزارة، مش����يدا في الوقت نفسه بتعاون جميع الوكالء واملديرين 

واملوظفني بوزارة الصحة الجناح هذه احلملة.
ومن جهته اكد وكي����ل وزارة الصحة د.ابراهي����م العبدالهادي 
ان مش����روع ابراج املستش����فيات بلغ مراحل����ه النهائية في جلنة 
املناقصات املركزية، الفتا الى انه سيتم انشاء اول برج بهذا النظام 

في املستشفى االميري.
وقال العبدالهادي اننا نساهم في حملة التبرع بالدم من منطلق 
املشاركة الفعالة النقاذ االرواح واملرضى الذين يحتاجون للدم، الذي 
قد يحتاجه اي شخص في اي وقت حال حدوث طارئ، ال قدر اهلل، 
واعرب عن س����عادته باملش����اركة وانها قد تسهم في انقاذ مريض، 

مشيرا الى ان شعار احلملة هو »انقاذ مريض وتبرع للنفس«.
واشار العبدالهادي الى اهمية التبرع بالدم من الناحية الصحية، 
مبينا انه يساهم في جتديد الصحة البدنية للشخص، كما يساهم 

ف����ي جتديد الدماء، وحث اجلميع على املش����اركة والتبرع لتجديد 
الدماء واالسهام في انقاذ االرواح.

من جانبه ناشد وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون القانونية 
عبدالك����رمي جعفر املواطنني واملقيمني املش����اركة في حملة التبرع 
بالدم، مشيرا الى ان مشاركة املسؤولني واملوظفني في وزارة الصحة 
تهدف الى دعوة اجلميع للمشاركة حيث يعتبرون القدوة في ذلك، 
واش����ار الى ان تبرع الشخص بدمه يعتبر زكاة، مناشدا املواطنني 

واملقيمني املشاركة.
بدورها اثنت مدير خدمات نقل الدم في بنك الدم املركزي د.رمي 
الرض����وان على حملة التبرع، موضحة انها س����اهمت في رفع عد 

املتبرعني الى اكثر من 400 متبرع منذ انطالق احلملة.
وقالت اننا نتمنى من اجلميع املشاركة وان تكون وزارة الصحة 
هي االنطالقة الفعلية اجليدة لباقي مؤسسات الدولة وحثها لدعم 
احلملة، كما نتمنى ان تكون هناك ردة فعل جيدة للجميع وحتويل 
عملية التبرع الى ثقافة صحية، واال تتوقف العملية على الدعوة 

واحلملة بل تكون مببادرة من اجلميع.
مش����يرة الى ان املخزون االحتياطي موجود لكن املخزون الذي 

يتم استخدامه تعرض لالنخفاض.

افتتح الحملة وأكد أنها ستشمل جميع الوزارات

فيصل الدوسري

د.عبير البحوه

مصطفى اسماعيل

حنان عبدالمعبود
اعلن مدي���ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم ب�وزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري ان الصحة 
س���تنظم مهرجان���ا للمش���ي 
بالتع���اون مع مركز دس���مان 
للسكري تحت شعار »السكر 
الوعي  والبدانة« بهدف زيادة 
ضد مرض الس���كري والبدانة 
المجتمع  عند مختلف شرائح 
الجمه���ور بعوامل  وتوعي���ة 
االخطاء الشائعة لهذا المرض 
اتباع  الناس على  وتش���جيع 
نم���ط حياة صح���ي واعتماد 
نظ���ام غذائي مت���وازن للحد 
المخاطر الصحية لمرض  من 

السكري والبدانة.
كم���ا بي���ن الدوس���ري ان 
المهرج���ان س���يتخلله ي���وم 
العدي���د  مفت���وح بمش���اركة 
الجهات والش���ركات ذات  من 
العالق���ة بالموضوع للتوعية 

بهذا المرض.
ودعا الدوسري الراغبين في 
المشاركة في هذا الماراثون الى 
تسجيل اسمائهم لدى موظفي 

العالق���ات العام���ة واالع���الم 
المتواجدين في الخيمة المقابلة 
لنادي اليخوت حتى مساء يوم 
الجمعة من الساعة 9 صباحا 
حتى الس���اعة 9 مساء، حيث 
تكون االنطالقة يوم السبت 27 
نوفمبر 2010 في تمام الساعة 
9.30 صباحا من الخيمة المقابلة 
لنادي اليخوت حتى مس���رح 
الجزيرة الخضراء، وسيختتم 
الماراثون بحفل توزيع جوائز 

قيمة على المشاركين.

البحوه: إغالق باب الترشيح لجائزة
التميز الخليجي لإلعالم الصحي الثالثاء المقبل

حددت الجهات المسموح لها بالمشاركة

بالقدرة على التفاعل مع املتلقي 
الى اجلمهور وأن  والوصول 
يكون محت���وى العمل املقدم 
صحيحا من الناحية العلمية 
وان تتس���م االعم���ال املقدمة 
بج���ودة التصمي���م واالبداع 
النه اجلائزة تهدف الى جذب 
انتباه املؤسس���ات االعالمية 
احلكومية واخلاصة للمشاركة 
في إنت���اج املواد والرس���ائل 
اخلاص���ة بالتوعية الصحية 
املتميزة  مع دع���م اجله���ود 
ال���ى تنمية وتطوير  الهادفة 
برامج التوعية الصحية على 
مستوى دول املجلس وحتسني 
وتطوير ق���درات العاملني في 

هذا املجال.

خاصة من يخدم عمله مبجال 
التثقي���ف الصحي في منطقة 
أنه  العربي واضافت  اخلليج 
يجب ان يحم���ل العمل املقدم 
للمشاركة فكرة جديدة مبتكرة 
او تطويرا لفكرة معروفة وان 
تكون االعمال املرشحة متميزة 

ليقوم املكتب التنفيذي بعمل 
جلنة محايدة والتصويت على 
االعمال املرش���حة، وسيقوم 
التنفيذي بالتصويت  املكتب 

واعالن االسماء الفائزة.
ودعت البحوه على من يرغب 
التميز  التسجيل ملسابقة  في 
اخلليجي في مجال االعالم إلى 
االسراع بالتسجيل قبل نهاية 
العمل ي���وم 30 نوفمبر 2010 
لكي تش���ارك االعمال في هذا 
احلدث اخلليجي وتكون االعمال 
املرفوعة هي من متثل الكويت 

بني مثيلتها بدول اخلليج.
علما بأن كل اجلهات يحق 
لها املشاركة كوسائل االعالم 
املرئية واملسموعة واملقروءة 
وااللكترونية واجلهات ايضا 
احلكومي���ة واخلاصة وذات 
الفردية  العالقة واالبداع���ات 
س���واء كان مواطنا أو مقيما 

حنان عبدالمعبود
أعلنت مديرة إدارة تعزيز 
الصحة ورئيسة جلنة جائزة 
التمي���ز اخلليج���ي في مجال 
اإلعالم الصحي د.عبير البحوه 
ان ب���اب التس���جيل للجائزة 
س���يغلق منتصف االسبوع 
املقبل وان آخر يوم لتس���ليم 
االعمال سيكون في نهاية العمل 

يوم الثالثاء املقبل.
وقالت البحوه، في تصريح 
صحافي له���ا صباح امس ان 
جلنة جائزة التميز اخلليجي 
في مجال االعالم ستجمع جميع 
االستمارات لالعمال املشاركة 
بعد اغالق باب التسجيل للتأكد 
الش���روط، بناء  من استيفاء 
على الدليل االرشادي الصادر 
من املكت���ب التنفيذي ملجلس 
ال���وزراء اخلليجي لرفعها له 
املقبل،  خالل شهر ديس���مبر 


