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الشيخ مشعل األحمد يتسلم نسخة »القصة اخليالية« من د. منال دشتي وابنتها

)سعود سالم(د.هالل الساير وهيفاء املوسى ود.يوسف النصف في جولة باملركز

مشعل األحمد يتسلم نسخة »القصة الخيالية« 
من منال دشتي وابنتها ياسمينا

 اس����تقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
اخصائية التغذية في مستش����فى جابر األحمد للقوات املس����لحة 
)املستشفى العسكري( د.منال دشتي التي قدمت ابنتها ياسمينا علي 
دشتي )11عاما( والتي أهدته نسخة من القصة اخليالية التي قامت 

بتأليفها بعنوان »اليوم الذي وجدت نفسي أعيش في كتابي«.
واحتوت النسخة التي قدمت للشيخ مشعل األحمد على رسوم 
وكلمات من وحي اخليال الذي يساعد على تنمية روح احملافظة على 

األشياء واملمتلكات مما يزيد من اتساع املعرفة واألفق لديهم.
وقامت د.دش����تي بتقدمي رسالتها في الدكتوراه للشيخ مشعل 
األحم����د والتي جاءت بعنوان »ممارس����ات تغذية األطفال الرضع 
في الكويت« والتي حصلت عليها من جامعة جالسكو في اململكة 

املتحدة.
وهنأ الشيخ مشعل األحمد الطفلة ياسمينا ووالدتها على جهودهما، 

مشيدا مبا بذلتاه من جهد متمنيا لهما التوفيق والنجاح. 

حنان عبدالمعبود
أكد وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير ان وزارة الصحة قامت 
بإعداد برنامج تدريبي باالتفاق 
العاملي للتعقيم في  مع املعهد 
اململكة املتحدة لتدريب 12 فنية 
تعقيم متخصصات وذلك من 
الفنيني اخلريجني في التطبيقي 
ومل���دة 3 س���نوات ليتخرجن 
بشهادات دبلوم عال في خدمات 

التعقيم.
وأضاف الساير خالل كلمة 
ألقاها ظهر أمس مبناسبة افتتاح 
مركز التعقيم املركزي في منطقة 
الصباح الطبية ان إنشاء أقسام 
التعقي���م بدأ في الس���تينيات 
وذلك لتقدمي خدمات التعقيم، 
مبين���ا انه في الس���بعينيات 

برزت أهمية استخدام وسائل 
متقدمة في التعقيم الطبي بني 
العامني 1975 و1978 أقرت معايير 
فنية قياس���ية بواسطة فنيني 
متخصصني ومدربني لضمان 

كفاءة التعقيم.
وأشار الى ان مركز التعقيم 
يعتبر صرح���ا طبيا تفخر به 
وزارة الصحة كونه يعد أحدث 
التعقيم،  مشروع مختص في 
حيث يحوي عددا من األجهزة 
والنظم الطبية التي مت إنشاؤها 
وفق املعايير الع����املية اخلاص��ة 
بالتشغيل، مبي�نا ان التكلف����ة 
اإلجمالي���ة للمبن���ى بلغت 3 
مالي���ني و275 ألف دينار، وان 
توق���ي���ع العقد ب���ني ال�وزارة 
وش�رك���ة التقدم التكن��ولوجي 

مت في اكتوبر 2006. 
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان 
الهيئة العامة للصحة  مشروع 
اآلن في عهدة الفتوى والتشريع 
وعلى طريق الصياغة النهائية 
ملش���روع القانون، حيث سيتم 
ال���وزراء متهيدا  رفعه ملجلس 
العتماده ومن ثم اللجنة الصحية 
مبجلس األمة وذلك إلخضاعه 
للمداول���ة باملجل���س، وأضاف 
ان الصح���ة لن تتخذ أي إجراء 
جتهيزي من جانب اإلدارات التي 
س���تضم للهيئة إال عقب إقرار 
القانون ومن ثم ستكون هناك 
مرحلة انتقالية للتنس���يق مع 
الهيئة بخص���وص كيفية نقل 

اإلدارات.

الساير: قسم التعقيم الجديد األعلى تميزًا في الشرق األوسط
أقيم بتكلفة 3 ماليين و275 ألف دينار واستغرق إنشاؤه 5 سنوات

لجنة للتفتيش والمتابعة للنظام اآللي بالرعاية الصحية األولية
حنان عبدالمعبود

أصدر وزير الصحة د.هالل 
الس����اير قرارا بتشكيل جلنة 
للتفتيش واملتابعة للنظام اآللي 
بالرعاية الصحية األولية وذلك 

برئاسة الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي ومدير 
الرعاي����ة اإلداري����ة املركزية 
للرعاي����ة الصحي����ة األولية 
د.رحاب الوطيان نائبا للرئيس 
وعضوية كل من مدير منطقة 
حولي الصحية د.عبدالعزيز 
الفره����ود ومدي����ر إدارة نظم 
املعلومات صالح باقر ومدير 
إدارة املستودعات الطبية فيصل 

آني وعدد من املختصني.
وخص الساير اللجنة بعدد 
من امله����ام منها وضع برنامج 
لتدري����ب العامل����ني بالرعاية 
األولية عل����ى كيفي����ة وآلية 
استخدام النظام االلي كذلك منح 
الصالحيات اخلاصة باستخدام 
النظام اآللي للرعاية الصحية 
األولية كذلك منح مستخدمي 

النظام اآللي في الرعاية األولية 
املوافقات املطلوبة كذلك االشراف 
واملتابعة على سير العمل فيما 
يخص النظ����ام اآللي للرعاية 
األولية ودراسة ومتابعة جميع 
املقترحات س����واء كانت على 
النظ����ام ومتابعة  أو  االجهزة 
مس����تخدمي النظام فضال عن 
دراس����ة االقتراح����ات من قبل 

املستخدمني للنظام اآللي.
من جهته نبه الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية األهلية 
ورئيس جلنة املؤمترات د.راشد 
الرش����ود في تعمي����م له على 
الوكالء املس����اعدين ورؤساء 
األقس����ام الطبية بأن على من 
يريد تنظيم مؤمتر طبي أخذ 
اللجنة قبل اجراء اي  موافقة 

اتصال مع االشخاص.

»الوكالء« ناقش الميزانية 
العامة لـ »الصحة«

حنان عبدالمعبود
بعد توقف دام ألكثر من شهرين، 
عقد مجلس الوكالء بوزارة الصحة 
امس جلسته االسبوعية برئاسة 
وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبد 
الهادي وامني سر املجلس ووكيل 
وزارة الصحة املس����اعد للشؤون 
القانونية عبد الكرمي جعفر. وناقش 
املجل����س عددا م����ن املوضوعات 
الشائكة من بينها امليزانية العامة 
للوزارة خالل العامني 2011/ 2012 
والتي تقدر مبليار و300 ألف دينار. 
وأشار جعفر في تصريح صحافي 
ال����ى ان املجلس قام بالتنس����يق 
م����ع وزارة املالي����ة العتماد بنود 
امليزانية العام����ة لوزارة الصحة 
خالل العامني املشار لهما سلفا وذلك 
وفقا لتقديرات الوزارة مليزانيتها 
للسنة املالية املقبلة، الفتا الى ان 
املجلس ش����دد على مناقشة طلب 
مجالس األقسام الطبية فيما يتعلق 
ببعض األقس����ام الطبية حس����ب 
االحصائيات والسيما فيما يخص 
الطلب بزيادة أع����داد األطباء في 
اقسام احلوادث وغيرها من األقسام 
احليوية. وفيما يخص توجيهات 
مجلس الوزاراء بشأن تطوير دور 
االعالم الصحي في وزارات الدولة، 
اكد جعفر ان املجلس ناقش ايضا 
سبل تطوير وتفعيل دور العالقات 
العامة بوزارة الصحة انطالقا من 
ابراز  توجيهات املجلس ومن ثم 
دور الوزارة من خالل االنش����طة 
الفنية والتوعوية التي تقوم بها 
وإلقاء الضوء على استجالب االطباء 
واالستشاريني من اخلارج واصالح 

القطاع الصحي بشكل عام.
اع����اد املجلس مناقش����ة  كما 
ف����ي  الكافيتري����ات  موض����وع 
املستش����فيات العامة، حيث اشار 
جعفر الى ان املجلس وضع تنظيم 
دقيق لهذه الكافيتريات بالتنسيق 
مع وزارة املالية بحيث يكون لهذه 
الكافيتريات كيان مس����تقل داخل 

املستشفيات.

بداية مراحل مهمة 
في تاريخ الكويت الحديث

حتتفل دولة الكويت الشقيقة يومي اخلامس 
والعشرين والس���ادس والعشرين من شهر 
فبراي���ر اجلاري باليوم الوطني اخلمس���ني 
والذكرى العش���رين للتحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي سمو الشيخ صباح االحمد 
اجلاب���ر الصباح مقالي���د احلكم في الكويت 
الشقيقة، ومتثل كل من هذه املناسبات الثالث 
بداية مراحل مهمة في تاريخ الكويت احلديث، 

فاستقالل الكويت كان بداية االنطالقة السياسية واالقتصادية والثقافية 
للكويت وارس���اء اسس الدولة احلديثة، حيث اعلن استقالل الكويت في 
عهد الشيخ عبداهلل السالم الصباح، يرحمه اهلل، وواصل مسيرة احلكم 
من بعده امراء الكويت والذين دعموا ركائز احلكم الى ان تسلم من بعدهم 
االمارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد والذي واصل املسيرة بكل 
حكمة واقتدار ملا يتمتع به سموه من خبرة ودراية ونظرة ثاقبة عززتها 

سنوات توليه املسؤولية في مراكز مختلفة في احلكومة الكويتية.
ويأتي مرور خمسني عاما على استقالل الكويت مناسبة لتذكر تضحيات 
وجهود االجيال املتالحقة في ترسيخ دعائم الدولة الكويتية وقيام دولة 
املؤسس���ات واس���تقرار املجتمع الكويتي. وذكرى يوم التحرير تذكرنا 
جميعا بالتضحيات التي قدمها شعب الكويت االبي وشهداؤه األبرار ابان 
فترة الغزو، اذ انه ميثل بداية املرحلة الثانية في تاريخ الكويت املعاصر 
والذي خرجت فيه من محنة االحتالل الغاش���م، واستطاعت خالل فترة 
وجيزة ان تواصل مسيرة النمو واالزدهار وان تستمر في دورها الفعال 
مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية كعنصر نشط في 
املجموعة العربية واملجتمع الدولي يسعى للحفاظ على األمن واالستقرار 

في منطقة اخلليج والعاملني العربي واالسالمي والعاملي.
كما ان ذكرى مرور خمس سنوات على تولي سمو الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح مسند االمارة في الكويت الشقيقة متكننا من الوقوف على 
ما استطاع سموه مبا يتمتع به من حكمة ودراية وخبرة متراكمة من ان 
يتول���ى قيادة الكويت في هذه املرحلة املهمة من تاريخ الكويت واملنطقة 

وان يوفر للدولة الكويتية القيادة الالزمة للنمو والتطور.
واني ألنتهز هذه املناس���بات الوطنية الثالث الغالية للكويت ألش���يد 
بالعالق���ات التاريخية املتميزة بني الدولتني الش���قيقتني اململكة العربية 
السعودية والكويت وهي عالقات تزداد متانة مع مرور االيام حتى اصبحت 
مثاال يحتذى في العالقات الدولية، كما أنتهز هذه املناسبة ألتقدم بالتهنئة 
الى صاحب السمو الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح امير دولة الكويت 
والى كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح وسمو 
الشيخ ناصر احملمد االحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يحفظهم اهلل 
والى آل الصباح الكرام والش���عب الكويتي الشقيق، داعيا اهلل عز وجل 
ان يدمي على الكويت نعم االمن واالستقرار والرخاء وان يحفظها من كل 

مكروه.

بقلم: سفير خادم الحرمين الشريفين 

د.عبدالعزيز الفايز


