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احتفل���ت عي���ادة ني���و 
إنترناش���ونال كلين���ك فرع 
الفروانية بالعي���د الوطني 
وعيد التحرير ومرور خمس 
س���نوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، من 
خالل مشاركتها في مهرجان 
هال فبراير والذي اقيم الشهر 
املاضي وقد قامت خالله بتقدمي 
العديد من املفاجآت ضمن هذا 
املهرج���ان واالحتفاالت التي 

شهدتها الكويت.
 وأك���دت رحيمة عبداهلل 
انه وتطبيقا ملبادئ وأهداف 

املش���اركة املجتمعية الوطنية لكافة أبناء الشعب الكويتي فقد 
حرصت عيادة نيو إنترناشونال كلينك الفروانية على التواجد 
بأنشطة خالل يومي 22 و23 من شهر فبراير املاضي وذلك من 
خالل تقدميها لبع���ض الفحوصات واخلدمات بصورة مجانية 
والتي متثلت في فتح مل���ف وفحص للصحة العامة وتنظيف 
األسنان وفحص وتشخيص حاالت السمنة والسكر لدى األطفال 
وفحص بقسم العالج الطبيعي وإجراء سونار للحمل واألمراض 

النسائية وخصومات تصل الى 25% على املختبرات.
وأشادت باإلقبال امللحوظ خالل هذين اليومني والذي يؤكد 
ثقة املجتم���ع الكويتي بعيادات اإلنترناش���ونال كلينك بكافة 
فروعه���ا والتي تعد عنوان جلودة اخلدم���ات الصحية املقدمة 
على أعلى مس���توى مما يأكد ح���رص العيادة وجميع العاملني 
فيها بكافة األقس���ام اإلدارية والطبية والتسويقية على التميز 
والعمل على تنفيذ إستراتيجيات للتطور وحتقيق الرغبة في 
تقدمي أرقى اخلدمات الصحية بأسعار تنافسية خلدمة املجتمع 

بكافة شرائحه وفئاته.
وقال عبداهلل ان هذه املشاريع تنبع من رغبة نيو إنترناشونال 
كلينك الفروانية على تقدمي خدماته الصحية بصورة واسعة وذلك 
باالستعانة بنخبة من أفضل األطباء الذين يتمتعون باخلبرة 
واملهارة الالزمة ملعاجلة جميع األمراض في كافة املجاالت مبهنية 
واحترافية عالية للمساهمة في تطوير اخلدمات الصحية بصورة 
تليق باملجتمع الكويتي وحتاكي اخلدمات الصحية املقدمة في 

الدول املتطورة.

السيد: 200 مليون ميزانية »األدوية والتجهيزات الطبية« 
وتدشين مشروع الربط اإللكتروني لقطاعات الصيدلة 

حنان عبدالمعبود 
كشف الوكيل املساعد لشؤون 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر عن انه مت إقرار تدوير بني 
رؤس����اء أقس����ام الصيادلة في 
املناطق الصحية واملستشفيات، 
كما أعلن عن ع����دد من برامج 
التطوير التي س����يتم إدخالها 
في قطاع األدوية والتجهيزات 
الطبية، مبينا أن التدوير يهدف 
الى ضخ الدماء اجلديدة فضال 
عن إعطاء فرصة لرسم السياسة 
الصيدالني����ة ف����ي القطاع����ني 
احلكومي واخل����اص وتنظيم 
العمل في مهن����ة الصيدلة مع 
وضع خطط للبعثات الدراسية 

في مهنة الصيدلة.
وبني أن وزارة الصحة اعتمدت 
صرف دواء اجلنوفيا واملختص 
بتنظيم السكر في الدم، مشيرا 
إلى أن »الصح����ة« عملت على 
تنظيم عملية صرف الدواء من 
خالل حتديد أطباء السكر وأطباء 

الصحية لتنظيم عملية الرقابة 
علي األدوية مع تنظيم الصرف، 
مبينا أن امليزانية املالية لقطاع 
األدوية والتجهيزات تصل ألكثر 
م����ن 200 ملي����ون دينار حيث 
يتم تخصيصه����ا للتجهيزات 
الطبية من أجهزة ومعدات كذلك 
لألدوية، معلنا عن إدخال خدمة 
الصيدلة الس����ريرية بالتعاون 
مع كلي����ة الصيدلة في جامعة 
الكوي����ت، والفتا إل����ى احلاجة 
لفنيني مختصني في الصيدلة، 
وإش����راك القط����اع اخلاص مع 
احلكومي في اخلدمات الصيدلة، 
مشيرا الى أن هدف اخلدمة هو 
تطوير القطاع����ني، برقابة من 
قبل القطاع احلكومي، وأش����ار 
إلى أن هناك ع����ددا من اللجان 
الرقابية املشتركة للرقابة منها 
جلنة للرقابة األدوية البيطرية 

وعمليات التداول.
من جانبه ق����ال مدير إدارة 
التفتي����ش والرقابة د.عبداهلل 

أضعاف ما يتم استيراده في عدد 
من الدول ما يتيح لها الفرصة 

لتخفيض السعر.
كما أعلن عن مشروع الربط 
اإللكتروني لقطاعات الصيدلة 
الذي مت تدشينه حيث سيقوم 
برب����ط قطاع����ات الصيدلة في 
املناطق الصحية واملستشفيات، 
ويرتكز مع املستودعات والرقابة 

األمراض الباطنية، ومبينا ان هذا 
القرار جاء بالتعاون مع رؤساء 

أقسام الباطنية.
وق����ال عمر خ����الل مؤمتر 
صحافي عقده ظهر أمس بحضور 
عدد من املديرين واملس����ؤولني 
في قطاع األدوية والتجهيزات 
الطبية: »ان الكويت ستش����هد 
خالل السادس عشر من الشهر 
اجلاري استكمال االجتماعات 
ل����وزراء الصح����ة  اخلاص����ة 
اخلليجيني حول توحيد أسعار 
األدوية في املنطقة، وأنه ستتم 
 »cif« مناقشة عملية توحيد سعر
وهو سعر الدواء الواصل مليناء 
كل دولة خليجية حيث سيتم 
التطرق لقضايا األدوية وتثبيت 
الس����عر في دول األعضاء الفتا 
إلى اختالف أسعار األدوية في 
دول املنطقة، وان انخفاضها في 
بعض الدول يعود للكميات التي 
يتم إدخالها مستشهدا باململكة 
العربية السعودية وأنها تشتري 

ذياب: هن����اك جل����ان متعددة 
ومشتركة مع عدد من اجلهات 
احلكومية منها الداخلية والبلدية 
والتجارة للرقابة والتفتيش على 
األدوية وعلى املؤسسات التجارية 
التي تتعامل مع املكمالت الغذائية 
والدوائية، مشيرا إلى أن هناك 
أدوي����ة ومكم����الت غذائية يتم 
تهريبها إلى البالد وال متر على 
مختبرات وزارة الصحة، كما أننا 
نتخذ اإلجراءات القانونية حيث 
سيتم تفعيل عدد من القوانني 
الرقابية والقوانني اجلزائية للحد 
من زيادتها كما ستكون هناك 
إلى إعادة  جلنة معاينة تهدف 
تنظيم سوق األدوية واملؤسسات 
التي تعمل بها، مبينا أن إدارة 
التس����جيل هي املس����ؤولة عن 
اس����تقبال األدوية املستوردة 
وحتليله����ا، مبينا أن الغرامات 
تعتبر قليلة كون اجلهات تكرر 
األخطاء وأننا نود تغليظها منها 

معاقبة املطبوعات.

أعلن أنه تم إقرار تدوير بين رؤساء أقسام الصيدلة بالمناطق الصحية

فوزي الثنيان

د.عمر السيد

رحيمة عبداهلل

رزان الروضان

د.عبدالعزيز املطير ود.عبدالرزاق العبيد خالل املؤمتر الصحافي

جانب من احملاضرة التوعوية

د.هالل الساير خالل تسجيله لسباق الوطني للمشي مع منال املطر وطالل التركي

الساير أول المنطلقين في سباق »الوطني« للمشي

حتت رعاية ومشاركة وزير الصحة د.هالل الساير، 
ينطلق سباق »الوطني« السنوي للمشي يوم السبت 
12 اجلاري وس����ط إقبال متزايد من املش����اركني من 
كل االعمار واجلنسيات الى جانب كبار املسؤولني 
والقياديني في بنك الكويت الوطني، وفي مقدمتهم 
الرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم شكري دبدوب، 
ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم 

الصقر.
وقالت املديرة التنفيذية إلدارة العالقات العامة 
واإلع����الن في بنك الكوي����ت الوطني منال املطر: ان 
النجاح الذي حققه سباق الوطني السنوي للمشي 
على امتداد السنوات الست عشرة املاضية وما نشهده 
من إقبال منقطع النظير على التسجيل للمشاركة في 
هذه الفعالية في إطاللتها الس����ابع عشرة أمر يدعو 
الى االعتزاز. وأضافت املطر ان التسجيل في السباق 
يستمر لغاية يوم اجلمعة 11 مارس اجلاري، ويرجح 
ان يتجاوز العدد االجمالي للمشاركني في سباق هذا 

العام 12 ألف مشارك، وهو املستوى القياسي الذي 
سجله السباق في العام املاضي.

وس����تكون نقطة انطالق السباق من أمام املركز 
العلمي في الساملية، أما نقطة انطالق سباق النساء 
فس����تكون من أمام مارينا كريسنت، على أن تكون 
نقطة النهاية واحدة للجميع في اجلزيرة اخلضراء. 
أما بالنسبة لالطفال واليافعني أعضاء نادي أصدقاء 
زينة، فستكون نقطة االنطالق عند املدخل الرئيسي 
للجزيرة اخلضراء ونهايته عند املسرح الروماني، 
وذلك وسط مراقبة واهتمام العشرات من املتطوعني 
وموظفي البنك الوطني وتشجيع اجلماهير واألقارب 
واألصدقاء احملتش����دين على امتداد خط الس����باق. 
وس����يقام في نهاية الس����باق حفل لتكرمي الفائزين 
العشرة االوائل من كل فئة في إطار برنامج ترفيهي 
ممتع للمش����اركني وعائالتهم يتخلله س����حب على 
س����يارة كيا س����يراتو كوب اجلديدة لكل املشاركني 

في السباق.

ينطلق يوم السبت المقبل وسط إقبال متزايد

تدريب عملي على أحدث التقنيات في جراحة 
العمود الفقري بمشاركة 24 طبيبًا عالميًا

بنك الخليج يرعى أّول نصف ماراثون
تشهده الكويت لدعم »بيت عبداهلل«

حنان عبدالمعبود
أكد مدير البرنامج التدريبي 
مبعه����د  العظ����ام  جلراح����ة 
االختصاصات الطبية، اختصاصي 
جراحة العظام والعمود الفقري 
في مستشفى الرازي د.عبدالعزيز 
الكويت تشهد للمرة  املطير أن 
األولى ورش����ة عمل جلراحات 
التدخل البس����يط ينظمها قسم 
جراحة العمود الفقري مبستشفى 
الرازي بالتعاون مع كلية الطب 
الكويت حتت إش����راف  جامعة 
املنظمة الدولية جلراحة العمود 
الفقري AO Spine، مشيرا الى أن 
الورشة تقام غدا وتستمر الورشة 
ملدة يومني برئاسة رئيس كلية 
أمراض وجراحة العمود الفقري 
الطبية(  )معهد االختصاصات 
ورئيس جراحة العمود الفقري 
ورئي����س ح����وادث العظام في 
العبيد  مستشفى د.عبدالرزاق 

الرازي.
وقال املطير خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مبستشفى 
الرازي أمس ان الورش����ة تقام 
وألول مرة في الكويت باستخدام 
اجلثث بالتنس����يق مع مشرحة 
كلية الطب، حيث تطبق عمليات 
جراحة العمود الفقري مباشرة 
خ����الل الورش����ة، مبين����ا أنها 
ستشهد مشاركة عدد من األطباء 
احملاضرين من الصفوة في مجال 
التدخل البسيط جلراحة العمود 
الوالي����ات املتحدة  الفقري من 
أمي����ركا اجلنوبية،  األميركية، 
الهند، أوروب����ا، األردن، لبنان 

نبيلة، بل يشكل فرصة مثالية 
لألفراد والعائالت لالستمتاع 
الرياضة وقضاء  مبمارس����ة 
ي����وم بصحب����ة أصدقائه����م 

وأحبائهم.
ويلتزم بنك اخلليج التزاما 
كامال بدعم مثل هذه االنشطة 
بالفائ����دة على  التي تع����ود 
املجتمع الكويت، حيث ينظر 
البنك إلى دوره في هذا املجال 
كمؤسسة مالية كويتية رائدة 
لها دورها االجتماعي الهام من 
القيام بدور قيادي في  خالل 
هذه املناسبات وتقدمي الدعم 
العملي والتشجيع جلميع فئات 

املجتمع الكويتي.

وستكون نقطة االنطالق 
والنهاية جلميع املشاركني في 

السباق هي مارينا كرسنت.
 وفي هذه املناس����بة، قال 
مدير عام شؤون مجلس اإلدارة 
في بنك فوزي الثنيان اخلليج: 
يسعدنا جدا أن نشارك بحماس 
في هذا احلدث، كما نحث جميع 
عمالئنا واملواطنني واملقيمني في 
الكويت على املشاركة في دعم 
بيت عبداهلل لرعاية األطفال. 
علما أن اجلهات املنظمة للسباق 
ستوفر العديد من املراكز على 
امتداد مسار السباق لتوزيع 
الش����رب ومش����روبات  مياه 
الطاقة على املتس����ابقني، كما 
س����يكون ضباط األمن وفرق 
اإلسعاف منتشرين على طول 

الطريق.
مضيف����ا: ان هذا احلدث ال 
يوفر الدعم فحس����ب لقضية 

أعلن بنك اخلليج أمس أنه 
سيكون الراعي الرئيسي ألول 
نصف ماراثون تشهده الكويت، 
حيث سيقام سباق ال� 21 كلم 
على طري���ق اخللي����ج يوم 
19 اجلاري وسيكون جزءا من 
حملة خيرية أطلقها مستشفى 
بيت عبداهلل لرعاية األطفال.

وتأكيدا اللتزام بنك اخلليج 
باملشاركة في هذه املناسبات 
ذات األغراض النبيلة، شجع 
البنك موظفيه على املشاركة 
في هذا احلدث حيث ألف فريقا 

لدخول السباق.
والي����زال باب االش����تراك 
مفتوحا أمام املواطنني واملقيمني 
ف����ي الكوي����ت الراغب����ني في 
املشاركة بالسباق وذلك عبر 
التسجيل في النادي البحري 
 Extreme بالب����دع، ومح����الت
.TGI Fridays ومطاعم Sports

الطبية. مبينا  لالختصاصات 
أن املنظم����ة الدولية جلراحة 
العم����ود الفقري تق����وم بعقد 
املؤمترات، واقامة ورش العمل 
بص����ورة دورية، وتعد األكبر 
على مستوى العالم حيث تضم 
جلنة جراحي العمود الفقري، 
مؤكدا أن����ه مت اختيار الكويت 
لعم����ل هذه الورش����ة من بني 
دول املنطقة ملا تتمتع به من 
سمعة ومكانة دولية في مجال 
العمود الفقري، مضيفا: الحظنا 
في اآلون����ة األخيرة انخفاض 
عدد احلاالت التي يتم إرسالها 
للعالج باخلارج بشكل ملحوظ 
التقنيات احلديثة في  لتوافر 
جراحة العمود الفقري، حيث 
تت����رأس الكويت فرع اخلليج 
العربي في املنظمة ملشاركتنا في 
املؤمترات العاملية كمحاضرين 

دوليني.

اململكة العربية السعودية، حيث 
يتضمن احلضور 24 طبيبا من 
داخل وخارج الكويت من ذوي 
اخلب����رة واملطلع����ني على آخر 
املستجدات والتطورات في جراحة 
العمود الفقري، كما س����يحصل 
األطباء املش����اركون على 12.5 
الطبي  التعليم  نقطة من نقاط 

املستمر.
من جانبه قال د.عبدالرزاق 
العبيد، خالل الورشة ستكون 
هناك مناقشة حلاالت علمية، 
ومن ثم سيقام تدريب عملي 
على استخدام أحدث التقنيات 
التدخ����ل اجلراحي  في مجال 
البس����يط في العمود الفقري 
وس����يحصل كل مشارك على 
الدولية  ش����هادة من املنظمة 
 AO جلراحة العم����ود الفقري
الورش����ة،  Spine الس����تكمال 
وشهادة أخرى من معهد الكويت 

في ورشة عمل أقيمت بمستشفى الرازي

»نيو إنترناشونال كلينك« حريصة 
على المشاركة المجتمعية الفعالة 

بتقديمها لبعض خدماتها الصحية بصورة مجانية 

»السيف« يساهم في توعية طالبات ثانوية اليرموك »كان« توّقع مذكرة تفاهم مع رابطة 
األطباء العرب لمكافحة السرطان

إنشاء 16 مستشفى و9 مدارس فنية 
بالمنحة الكويتية لشرق السودان

اس����تقبلت حملة »كان« االمني العام لرابطة االطباء العرب 
ملكافحة السرطان د.سامي اخلطيب مبقرها باملسيلة حيث تعرف 
على انشطة احلملة املختلفة في مجال التوعية ملرض السرطان 
من خالل اطالعه على برامج التوعية وبعض العروض املصورة 
للنشاطات الرياضية وبرامج خدمة املجتمع كما ابدى سعادته 
البالغة برعاية صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح االحمد 
الصباح حفظه اهلل ورع����اه للحملة منذ انطالقها وقال ان هذا 
ليس غريبا وانه يدل على مدى رعاية سموه ألبناء الكويت كما 
اشاد مبشروع سيارة الكشف املبكر لسرطان الثدي والتي متثل 
طفرة في مجال الكشف املبكر حيث قام بزيارة موقع السيارة 
وتفقد محتويات السيارة من جتهيزات متطورة مبديا اعجابه 
به����ذا االجناز الطموح والذي يعد مفخ����رة للعاملني في املجال 

التوعوي والصحي.
وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع بني د.اخلطيب ونائب رئيس 
مجلس ادارة حملة »كان« د.خالد الصالح مت خالل هذا االجتماع 

توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بنودها االستفادة من خبرات حملة 
»كان« في مجال التوعية على ان تكون حملة »كان« عضوا عامال 
في رابطة االطباء العرب ملكافحة السرطان وسيتم رفع املذكرة 

ملجلس ادارة الطرفني للتصديق عليها وتفعيلها.
وملا كانت حملة »كان« قد القت صدى إيجابيا واس����عا داخل 
الكويت كما ان االحتاد اخلليجي ملكافحة الس����رطان قد اعتبر 
هذه احلملة نواة للحم����الت الناجحة ملا حققته من نتائج فإن 
رابط����ة االطباء العرب ملكافحة الس����رطان ترى ان التعاون مع 
ه����ذه احلملة يصب ايجابيا في مصلحة احلمالت التوعوية في 
البالد العربية وقد وافقت حملة »كان« التوعوية على توسيع 
هذه احلمالت ضمن انشطة االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان 
وكذلك لها رغبة في توسيع نش����اطها ضمن العالم العربي ملا 
فيه مصلحة اإلنس����ان العربي في اي مكان لذا ارتأى الطرفان 
حتدي����د اطر التعاون في مجال التوعية ملرض الس����رطان عبر 

توقيع هذه املذكرة.

اخلرطوم � كونا: أعلن الس����فير الكويتي 
لدى اخلرطوم د.سليمان عبداهلل احلربي انه 
مت االتفاق على أن تخصص املنحة الكويتية 
لش����رق الس����ودان والبالغة 50 مليون دوالر 
إلنشاء 16 مستشفى و9 مدارس فنية الى جانب 

مشروعات خدمية أخرى.
وقال السفير احلربي في تصريح ل� »كونا« 

عقب اجتماع اللجنة اخلماسية املناط بها متابعة 
التزامات الدول وتنفيذ املشروعات التي أقرها 
املؤمتر الدولي للمانحني واملستثمرين لشرق 
السودان أمس »ان هذا االجتماع هو اخلامس 
للجنة واألول لها عقب انعقاد املؤمتر في ديسمبر 
املاضي بالكويت وناقش املسائل اخلاصة بتنفيذ 

املشروعات على أرض الواقع«.

وأوضح أن مش����روعات املنحة الكويتية 
س����يتم اختيار مواقع لها عقب جولة تشمل 
واليات شرق الس����ودان تبدأ األربعاء املقبل 
الختيار املواقع على أرض الواقع بالنظر ملسائل 
الكثافة السكانية والتنوع االجتماعي والثقافي 
واحلاجة الفعلية وإلشراك اجلميع في اختيار 

األفضل لسكان املنطقة.

التوعوية  في اطار حملتها 
ملكافحة السمنة لدى املراهقني 
صرحت اآلنسة رزان الروضان 
مديرة قسم التسويق والعالقات 
العامة في مستشفى السيف عن 
سعادتها للمشاركة في حملة 
مكافحة السمنة لدى املراهقني 
التربية  وبالتعاون مع وزارة 
ممثلة في إدارة التوجيه الفني 
العام لالقتصاد املنزلي وإدارة 
العام للتربية  الفني  التوجيه 
البدنية. حيث زار مستش���فى 
السيف ثانوية اليرموك للبنات 
لإللقاء محاض���رة توعية عن 
التغذي���ة الصحية م���ن قبل 
د.مه���ا فرح���ات � اخصائي���ة 
سمنة األطفال التي حتدثت عن 
عادات األكل السيئة ومخاطرها 
وشددت على ضرورة االهتمام 
بالغ���ذاء املت���وازن الصح���ي 
وممارسة الرياضة واإلكثار من 
اخلضراوات والفواكه ملا فيها 
من ألياف ومعادن وڤيتامينات 
فضال عن أنه���ا حتتوي على 
الس���عرات احلرارية والدهون 
التي من ش���أنها تقليل نسبة 

اإلصابة باألمراض.
واش���ارت الروضان إلى أن 
التزاي���د امللحوظ في نس���بة 
السمنة لدى املراهقني وانتشار 
األمراض املصاحبة للسمنة مثل 
أمراض السكر وأمراض الضغط 
ب���ني األطفال أدى إلى أن يقوم 
الس���يف بتأسيس  مستشفى 
برنامج صحي متكامل للوقاية 

من السمنة حتت إشراف أمهر 
االستشاريني واالختصاصيني 
في ه���ذا املجال حيث يش���مل 
خطة عالجية كاملة مكونة من 
فحوصات مخبرية شاملة ونظام 
إلى  غذائي صح���ي باإلضافة 
جلسات رياضية حتت إشراف 
مدربني متخصصني حيث جهز 
املستشفى قاعة رياضية خاصة 

لهذا الغرض.
الروض���ان ان  وأضاف���ت 
املستش���فى وض���ع من ضمن 
أولوياته نشر الوعي الصحي 
بني املجتمع الكويتي الس���يما 
املراحل  الطلبة في جميع  بني 
التعليمي���ة حيث حرص على 
العديد م���ن احلمالت  تبن���ي 
واألنش���طة الصحي���ة لطلبة 
املدارس التي من ش���أنها نشر 
الوعي الكافي عن كيفية العناية 
بالصحة والوقاية من السمنة 

عن طري���ق التغذية الصحية 
السليمة وذلك خللق جيل صحي 

واعد من شباب الوطن.
يذكر أن مستشفى السيف 
هو أحد املستش���فيات التابعة 
املتح���دة للخدمات  للش���ركة 
الطبية، ويضم املستش���فى، 
مجموعة من العيادات الداخلية 
واخلارجية، وميتاز بأن لديه أول 
مركز بالقطاع اخلاص جلراحة 
الوجه والفم والفكني، فضال عن 

جراحة األطفال واملناظير. كما 
يضم أقساما أخرى وهي جراحة 
العظ���ام، واملس���الك البولية، 
والنس���اء والوالدة، واألشعة 
التشخيصية وغيرها، ويتميز 
بتقدميه خدم���ة عالج حاالت 
الط���وارئ احلرج���ة للبالغني 
واألطفال. ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء احملترفني في 
مجاالتهم السيما توافر أحدث 

األجهزة الطبية.


