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 أول مواليد مستشفى السيف وأطلق عليه والده اسم يوسف

  حنان عبدالمعبود
  ما بني دقات الساعة لإلعالن عن مولد عام جديد 
ووداع عـــام آخر مرت حلظـــات قليلة على رحيله 
أمس األول، اســـتقبل عدد كبير من األســـر بشرى 

بوالدة طفل.
  ففي مستشفى الصباح للوالدة، جتاوزت الساعة 
الثانية عشــــرة دومنا وجود مولود جديد، وعقب ٤ 
دقائق ابصر النور أول مولود كويتي ذكر لعام ٢٠١١ 
ويــــزن ٣٫٥ كيلوغرامات، وعقب دقيقتني من والدته 
مت إجــــراء والدة أخرى ألول مولــــودة كويتية أنثى 
باملستشــــفى لهذا العام وتــــزن ٢٫٩٦٥ كيلوغرام في 

عمليتي والدة طبيعية.
  وفي مستشــــفى العدان، اكد رئيس قسم النساء 
والوالدة د.جاسم حجي ان آخر ايام عام ٢٠١٠ شهد ١٤ 

حالة والدة، من بينها ٥ حاالت والدة قيصرية ، بينما باقي احلاالت كانت 
الــــوالدة عادية، وكذلك والدة توأم من الذكور قبل ١٥ دقيقة من انقضاء 
العام املاضي. وأشار اختصاصي أمراض النساء والتوليد د.طارق توفيق 
الى ان املستشفى استقبل العام اجلديد من الساعة الثانية عشرة وحتى 
الثامنــــة صباحا بـ ٦ حاالت والدة أغلبهم من الذكور، من بينهم حالتان 
والدة قيصرية، بينما األربع كانت والدات عادية. وذكر أن أول مولود في 

العام اجلديد كان ذكرا وولد في الساعة الثانية عشرة وأربع دقائق.
  أما في مستشفى الفروانية، فقد صرح اختصاصي النساء والوالدة 
د.محمد شهدي بأن املستشفى ودع عام ٢٠١٠ بـ ٢٣ مولودا باليوم األخير 
مقســــمة إلى ١٣ ذكرا و١٠ إناث في ٣ حــــاالت والدة قيصرية و٢٠ والدة 

طبيعية، واســــتقبل حتى الساعات األولى من اليوم 
٩ حاالت والدة أغلبهــــا إلناث، حيث الذكور ٣ بينما 
اإلناث ٦، وكانت الــــوالدة األولى ملولود ذكر كويتي 
في الساعة الثانية عشــــرة والنصف.من جهته، أكد 
استشاري أمراض النساء والوالدة مبستشفى األمومة 
أن املستشــــفى شــــهد حالة والدة واحدة فقط خالل 

الساعات األولى من العام اجلديد.
  أما رئيس قسم النساء والتوليد مبستشفى الهادي 
د.محمد هشــــام فكشف عن اســــتقبال العام اجلديد 
باملستشــــفى بـ ٨ حاالت والدة بينهم حالتان والدة 
قيصرية.من جانبه، أعلن رئيس قسم النساء والوالدة 
مبستشفى رويال حياة د.عصام صقر أن املستشفى 
استقبل العام اجلديد بـ ٤ حاالت والدة قيصرية، بينما 

ودع آخر أيام العام املنصرم بحالتني فقط.
  من جهتها، أعربت مديرة التسويق والعالقات العامة مبستشفى السيف 
رزان الروضان عن ســــعادتها مبرور عام على بدء العمل باملستشــــفى 
وإجراء الكثير من عمليات الوالدة الناجحة، مشــــيرة إلى أن الســــبب 
في جناحها يعود للكفاءات التي اســــتقطبتها املستشفى باإلضافة إلى 
التقنيات احلديثة التي اعتمدتها أيضا، كما باركت للجميع حلول العام 
اجلديد، واســــتقبال مواليد جديدة، وكان أول مواليد مستشفى السيف 

لهذه السنة يوسف املولود في الثالثة من فجر امس 
  وابلغ مديــــر العالقات العامة في مستشــــفى اجلهراء غازي الصقر 
«األنباء» بأن اول مولود في اجلهراء الساعة ٣٫٣٠ فجر السبت (بدون) 

مشاعل، واول مولود ذكر الساعة ٨٫٣٥. 

 «رفقًا بالكويت» .. و«نستحق الكرامة» في ديوان الخليفة  اليوم األحد
 يقيم النائب السابق محمد الخليفة ندوة في    في ملتقى نجالء النقي

ديوانه بعنوان «نســـتحق الكرامة»، ويشارك 
فيها عدد من اعضـــاء مجلس االمة والفعاليات 
السياسية والنشـــطاء السياسيين وذلك اليوم 
(األحد) الساعة السابعة مساء في ديوانه الكائن 
بالجهـــراء، القصر، قطعة ١، شـــارع االصمعي، 

منزل ٣٥. 

 يقيم ملتقى جنالء النقي ندوة 
«رفقا بالكويت» مبشـــاركة عدد 
من نواب مجلس األمة وناشطني 
سياســـيني واجتماعيـــني وذلـــك 
مســـاء غد االثنني في مقر امللتقى 

بسلوى. 

 أول مولودين في ٢٠١١ مبستشفى الراشد

 .. ومولود آخر في مستشفى السيف

 مسيحيو الكويت احتفلوا ببداية ٢٠١١

 والدها أكد أنه أطلق عليها هذا االسم تيمنًا بالمواقف المشّرفة للنائبة أسيل العوضي

 أسيل المطيري أول مولودة ترى النور في «العدان»
  محمد راتب

  شهدت الدقائق األولى من العام 
اجلديد ٢٠١١ فرحة غامرة لدى أسرة 
أحمد املطيري، عندما مألت مولودته 
«أســــيل» عليهم شــــعورا مفعما 
بالسعادة والبهجة والتفاؤل بسنة 
جديدة حافلة باخلير والعطاء، ففي 
ظل والدة طبيعية ميسرة وسهلة، 
أشرف عليها فريق اخلفارة الطبي 
في قسم الوالدة مبستشفى العدان، 
أطلقت «أسيل» صرختها األولى 
إيذانا برؤية نور احلياة، لتكون أول 
مولودة في الكويت، حيث صادفت 

والدتها الدقيقة األولى من ٢٠١١.
  والد «أســــيل» أحمد املطيري 
لم يخــــف بهجته الغامرة، بل أكد 

لـ «األنباء» أنه يعيش ســــعادة ال 
بــــال حدود مع  توصف، وتفاؤال 
بداية عام جديد أشرقت فيه ابنته 
البنات، بإطاللة  الثالثة ألخواتها 
جميلة وابتســــامة مشرقة، وقال: 
إني سميتها «أسيل» اعتزازا مني 
ومن أبناء أسرتي والكثيرين من 
أبنــــاء الوطن باملواقف املشــــرفة 
التي سجلتها عضو مجلس األمة، 
النائبة الفاضلة د.أسيل العوضي، 
وشجاعتها أمام نواب مجلس األمة، 
والكثير من الناس سيسمون بناتهم 
باسمها تيمنا مبواقفها التي رفعت 

رأس الوطن عاليا.
الفضل    واعتبر املطيــــري أن 
األول واألخيــــر في هــــذه الوالدة 

هو هللا تعالى، ثم للجهود الطيبة 
واملشــــكورة التي تقدمهــــا إدارة 
مستشــــفى العــــدان، وخصوصا 
قسم التوليد، وقال: إني أحمد اهللا 
تعالى على هذه الوالدة امليسرة، 
وعلى نعمة ابنتي «أسيل» وعلى 
والدتها بصحة جيدة، وإن سعادتي 
ال توصف وأسأل اهللا أن يجعلها 
صاحلة كوالدتها، متمنيا أن يسبل 
اهللا نعمة األمن واألمان على الكويت 
وشعبها، وأن يحفظ جميع من فيها 
من مواطنني ومقيمني، كما توجه 
بالشكر إلى جريدة «األنباء» نظير 
الوالدة  تغطية هذا احلدث وهذه 
التي لم يكن توقيتها في حسبان 

أسرة املطيري. 

 د.جاسم احلجي

 أحمد املطيري

 عضوات وفد «الدراسات اإلسالمية» خالل زيارتهن إلى نادي ضباط احلرس

 ٢٠١١ «بّكر» بالذكور
 ٣ أطفال.. بشائر العام الجديد في «الصباح» و«العدان»

  أسامة أبوالسعود
  أحيا آالف المسيحيين من المواطنين والمقيمين في 
البالد ليلة بداية عام ٢٠١١ في الكنائس وســــط دعوات 
بأن يعم السالم واألمن واألمان الكويت وربوع العالم 

أجمع.
  ودعا القساوســــة واآلباء في كلمات خالل صلوات 
بمناســــبة العام الجديد رعايا الكنائس الى ان يكونوا 
نموذجا يحتذى في الصدق والوفاء والعمل بإخالص، 
متمنيــــن ان يتحول العالم الى واحة من األمن واألمان 
والتعايش الســــلمي ووقف جميع الحــــروب والدمار 
والخراب ليعم الســــالم وينعم الجميــــع في أوطانهم 

بالمحبة واالحترام.
  وشــــــدد القساوسة على ان الكويت هي بلد المحبة 
واالحترام والتقــدير يعيــش الجميــع على أرضهـا في 
محبة وينعمون باألمن واألمان والســالم واالستقرار في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمين والحكومة الرشيــدة، داعين اهللا ان 
يــديم على الكــويت أمنهــا وعلــى شعــبـهــا والمقيمين 

عــلى أرضها المحبة والسالم. 

 وفد من «الدراسات اإلسالمية»
   زار نادي ضباط الحرس

 الرومي شكرت  قيادة الحرس على تسهيل اإلجراءات 

 استقبل نادي ضباط الحرس الوطني وفدا من موظفات التوجيه 
الفني العام (نســـاء) فـــي دور القرآن الكريم بادارة الدراســـات 
االســـالمية في وزارة االوقاف، وكان علـــى رأس الوفد الموجهة 

االولى في قسم اللغة العربية ابتسام الرومي.
  واشـــتمل برنامج الزيارة على العديد من االنشطة الترفيهية 
والترويحية، كما ســـخرت ادارة نادي الضبـــاط كل امكانياتها 
للضيوف وفتح جميع المرافق مـــن الحدائق والمالعب وميدان 
الرماية الهوائية واالستمتاع في المخيم الربيعي المقام في نادي 

الضباط.
  هذا وقد اســـتمتعت المشـــاركات في الزيارة بمرافق النادي 

المتنوعةوقضين اوقاتا جميلة في اجواء من السرور.
  وفي نهاية الزيارة، تقدمت الرومي بالنيابة عن ادارة الدراسات 
االسالمية بجزيل الشكر واالمتنان لقيادة الحرس الوطني على 
تسهيل كل االجراءات وتسخير كل االمكانيات النجاح هذه الزيارة 
كما تقدمت بالشـــكر الدارة نادي الضباط على حســـن الضيافة 
واالســـتقبال متمنية مزيدا من التعاون لما فيه مصلحة وطننا 

الكويت.  إحياء قداس رأس السنة في كنيسة مارمرقص 

 املسيحيون في الكويت يحيون ليلة رأس السنة 

 (كرم ذياب) 


