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املانع: نثمّن جهود وزير الصحة حلل مشكالت أطباء البورد
حنان عبدالمعبود

زف رئي���س جمعية أطباء األس���نان 
الكويتية وأمني عام احتاد أطباء األسنان 
العرب د.سامي املانع البشرى ألطباء البورد 
الكويتي بإزالة العقبات واستكمال الوضع 
مع كلية اجلراحني امللكية في ايرلندا. جاء 
ذلك في تصريح للمانع عقب اجتماعه مع 
وزير الصحة د. علي العبيدي ملناقش���ة 

ووضع حلول للمش���اكل الت���ي يواجهها 
األطباء، موضحا أن الوزير العبيدي كان 
متعاونا واستجاب للحلول التي مت طرحها 
للمش���اكل والعقبات التي تواجه األطباء 
وخاصة أطباء البورد الكويتي وكذلك ما 
يختص باستكمال الوضع مع كلية اجلراحني 
امللكية في ايرلندا، مش���يدا بجهوده حلل 
كافة املش���اكل التي يواجهها األطباء على 

كافة االصعدة.
د. سامي املانع 

ناقشت مع مسؤولي »األشغال« آلية التعامل مع مخلفات املشاريع

 »اخلط األخضر«: بدء االجتماعات التنسيقية 
مع مختلف اجلهات ملعاجلة املشاكل البيئية

عضوا جماعة اخلط األخضر البيئية خالل اللقاء مع وكيلة وزارة األشغال م.عواطف الغنيم 

أعلن����ت جماع����ة اخلط 
البيئي����ة عن عقد  األخضر 
اجتماع بيئي تنس����يقي مع 
املسؤولني في وزارة األشغال، 
وعلى رأس����هم وكيل وزارة 
الغنيم،  األشغال م.عواطف 
إط����ار مواصلة  ف����ي  وذلك 
ناشطي ومتطوعي اجلماعة 
االلتق����اء باملس����ؤولني في 
احلكومة، لبح����ث معاجلة 
املشاكل البيئية املرتبطة بكل 
قطاع من القطاعات احلكومية، 
حيث تلقى مبادرة ناشطي 
جماعة اخلط األخضر البيئية 
قبوال كبيرا لدى القياديني في 
الدولة ألهمية ما يتم بحثه 

من قضايا.
وكشفت اجلماعة في بيان 
لها، أن ناشطيها ملسوا اهتماما 
جادا وشفافية كبيرة من قبل 
املسؤولني في وزارة األشغال 
جتاه جميع القضايا املتعلقة 
بالبيئة، واملرتبطة بنشاطات 

ومشاريع وزارة األشغال.
وأفادت اجلماعة بأنه مت 
بحث قانون حماية البيئة رقم 
42 لسنة 2014، واملواد التي 
حتدد آلي����ات إنتاج وتعبئة 
ومناول����ة وتخزي����ن ونقل 
واستيراد وتصدير وتداول 
واستخدام املواد الكيميائية 
مبختلف أش����كالها، وأسس 
التعامل بالشكل املالئم بيئيا 
مع املواد الكيميائية املتداولة 
في منشآت ومباني الوزارة، 
أو في مشاريعها املنفذة مع 
كيفية التخلص السليم منها 

ملا في ذلك من أهمية بيئية 
وصحية واقتصادية كبيرة 
للدولة، باإلضافة إلى تضمني 
كافة العقود اجلديدة شروطا 
تلزم املقاولني بالتعامل البيئي 
الصحيح مع ما يتم تداوله 
من م����واد كيميائي����ة أثناء 
تنفيذ املشاريع، مع ضرورة 
التخلص منها بالشكل املالئم 
إلى  التط����رق  بيئي����ا، ومت 
تنظيم التعامل مع املخلفات 
والنفاي����ات الناجتة عن أي 
مش����اريع تنفذه����ا الوزارة 
وتقلي����ل حجمه����ا وإيجاد 
السبل البيئية لتدويرها سواء 
كانت في مشاريع، أو مباني 
ومنشآت وزارة األشغال ملا 
ف����ي ذلك من أهمي����ة بيئية 

واقتصادية كبيرة للدولة.
ان����ه جرى  واضاف����ت، 
بحث التزام وزارة االشغال 
باس����تخدام أنظم����ة توفير 

الطاقة في منشآتها، باإلضافة 
إل����ى بحث تضم����ني جميع 
العق����ود اجلديدة ش����روطا 
تتضمن إنشاء املباني وفق 
األس����س الصحيحة لتوفير 
الطاقة، حي����ث قامت وزارة 
األش����غال بخط����وات جيدة 
نحو االس����تفادة من الطاقة 
الشمسية في بعض مواقعها، 
والتط����رق إلى املادة 37 من 
قانون البيئة والتي تشير إلى 
ضرورة االلتزام بحصر كامل 
ألنواع وكميات ومواقع وجود 
املخلفات االسبستية، وإزالتها 

بالشكل املالئم بيئيا.
كم����ا مت بح����ث طبيعة 
االلتزامات املتعلقة بالسالمة 
والبيئ����ة املفروضة من قبل 
وزارة االشغال على املقاولني 
املنفذين ملشاريع الدولة ومدى 
الواجب  تقيدهم باالس����س 
االلتزام بها في احمليط املهني، 

واحملي����ط الداخل����ي لنطاق 
العمل واملشاريع، وتتضمن 
املنش����آت في  التزام جميع 
ممارستها ألنشطتها بضمان 
سالمة العاملني فيها، وعدم 
تعرضه����م ألي ضرر ينتج 
بسبب مشاكل بيئية كالغازات 
والضوض����اء واالهتزازات 
واحلرارة والرطوبة واالضاءة 
ف����وق الصوتية  واملوجات 
واالشعاع، وذلك في سبيل 
تالفي وقوع اي مشاكل بيئية، 
قد تؤدي إلى تعطيل مشاريع 

حيوية ومهمة للمجتمع.
وذك����رت اجلماع����ة أن 
االجتماعات التنسيقية البيئية 
ستستمر مع جميع املسؤولني 
والقياديني في جميع قطاعات 
الدولة الطالعه����م على أي 
مس����تجدات بيئي����ة تتعلق 
بقطاعاتهم وتعزيز التعاون 

املشترك.  

د.بدر الطريجي متوسطا فريق عمل شركة ياكو الطبية  )أحمد علي(

د. الطريجي يقص شريط افتتاح الصيدلية اجلديدة 

عبدالكريم العبداهلل 

متاش���يا مع استراتيجية 
الش���ركة اجلديدة التي تهتم 
بتلبية احتياجات عمالئها في 
سوق الكويت، وباإلضافة إلى 
صيدليات ياكو ال� 33، افتتحت 
ش���ركة ياكو الطبية مؤخرا 
صيدلية جديدة مبفهوم مبتكر 
في »م���ول العربية« مبنطقة 
العقيلة، وميتاز الفرع اجلديد 
بتصميم متقدم، لتوفير أفضل 
الرعاية الصيدالنية  خدمات 

املتكاملة لعمالئها. 
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
الرئيس التنفيذي في شركة 
ياكو الطبية، د.بدر الطريجي: 
»تعد هذه اخلطوة اجلديدة 
إجن���ازا ممي���زا ف���ي تنويع 
وتوس���يع قائم���ة اخلدمات 
التي  والرعاي���ة الصيدالنية 
تقدمها الشركة لعمالئها في 

أنحاء الكويت«.
وبدوره، قال مدير العمليات 
في شركة ياكو الطبية، د.محمد 
برهم، »إننا في شركة ياكو ال 
نتوانى ف���ي تقدمي أي خدمة 
م���ن ش���أنها تلب���ي رغابات 
عمالئنا املتغيرة، ولذلك فإننا 
حريصون دائما على تطوير 
حقيبة خدماتنا، وبناء على 
ذل���ك قامت الش���ركة بتقدمي 
مفهوم جديد للصيدلية وتوفير 
خدمات صيدالنية ذات معايير 
التجربة  مميزة تتفوق على 
املعت���ادة ف���ي الصيدليات 
التقليدية، إذ توفر الصيدلية 
اجلدي���دة لعمالئها املزيد من 
اخليارات واخلدمات للرعاية 
الصحية، والتي تتعدى توافر 

املنتجات فحسب«.
وحرصا من ش���ركة ياكو 
على تقدمي كل ما هو من دوره 
ان يفيد املجتمع وينعكس على 
الصح���ة العامة، ق���ام املدير 
الع���ام للصيدليات، د.مهدي 
الالزم  مش���هراوي، بعم���ل 
لتوضيح أهمية توفير ركن 
تثقيف���ي خاص بالصحة في 
الصيدلية اجلدي���دة، حيث 
يقوم صيادلة الشركة املؤهلني 
بالرد على استفسارات العمالء 
وإعطاء االرشادات واملعلومات 

التثقيفية للراغبني بذلك.
 وم���ن اجلدير بالذكر أنه 

مت تصميم الصيدلية من قبل 
ش���ركة عاملية حازت جائزة 
في فن تصميم الصيدليات. 
ويعتمد تصميم فرع مجمع 
العربية نظاما جديدا لعرض 
املنتجات يتيح للعميل سهولة 
البحث عن منتج معني. وأيضا، 
يوفر هذا التصميم بيئة مريحة 
تعزز الوقاية وأهمية احلفاظ 
على الصحة، ومنت شركة ياكو 
الطبية عبر أكثر من 60 عاما 
لتصبح إحدى أضخم الشرك�ات 
في قطاع الرعاية الصحية في 
الكويت، حيث توفر الشركة 
الطبية  املنت�جات واخلدمات 
للقطاعني اخل���اص والعام. 
وتعتبر الش���ركة م���ن أكبر 
شركات الصيدلة في الكويت، 
ويع��د ه���ذا القطاع أحد أهم 
إجن���ازات الش���ركة منذ عام 
1953. وتأسست شركة ياكو 
الطبية عام 1953 بهدف تقدمي 

أفضل اخلدمات لقطاع الرعاية 
الصحية في الكويت وخارجها، 
ومن هذا املنطلق حتتل شركة 
الطبية مرك���زا رياديا  ياكو 
كونها وكيال لشركات عاملية 
مختصة ف���ي مجال تصنيع 
املنتجات الصيدالنية واألدوات 
الطبية. تتمتع الشركة بشبكة 
واسعة للرعاية الصحية، حيث 
تق���دم خدم���ات مختلفة من 
خالل قطاعاتها: قطاع تطوير 
األدوية، قطاع األدوات الطبية 
واألس���نان، وقط���اع املراكز 

الطبية والصيدليات. 
ومنذ تأسيس���ها تسعى 
شركة ياكو الطبية لالستمرار 
بتقدمي مختلف اخلدمات للقطاع 
الطبي وتتمتع بسجل حافل من 
النجاحات في تقدمي احللول 
الذكية واملبتكرة عبر أحدث 
املتوافرة في  التكنولوجي���ا 

القطاع الطبي في الكويت.

الطريجي: نهدف إلى توسيع قائمة اخلدمات والرعاية الصيدالنية لعمالئنا

»ياكو الطبية« تفتتح أحدث صيدلياتها في »مول العربية«

د.بدر الطريجي 

برهم: قدمنا مفهومًا 
جديداً للخدمات 
الصيدالنية ذات 
املعايير املتميزة

املشاركون في فعاليات ماراثون »كن نشطا« في حديقة الشهيد 

أكدت مدي����رة إدارة تعزيز 
 الصح����ة ف����ي وزارة الصحة 
د. عبير البحوه أن اإلدارة قامت 
بترتي����ب عدة فعالي����ات هامة 
ومتتابعة للتوعية مبناس����بة 
يوم الصحة العاملي للعام 2016 
والذي يحمل شعار »اهزم داء 
السكر« أحد أهم األمراض املزمنة 
والتي تعاني منها دول العالم 
وبخاصة دول الشرق األوسط 

واخلليج.
وأوضحت البحوه أن الكويت 
إحدى هذه الدول حيث كان معدل 
االنتشار العاملي للسكر 9% بني 
البالغني في ع����ام 2014، حيث 
تتوقع منظمة الصحة العاملية 
أن داء السكري سيحتل املرتبة 
السابعة في الترتيب بني أسباب 
الوفاة الرئيس����ية بحلول عام 
2030 وعلى مس����توى اخلليج 
فإن نسبة اإلصابة بداء السكر 
قد جتاوزت ال� 20% في بعض 
الدول ونسبة احلاالت املعرضة 
لإلصابة جتاوزت ال��22%، مبينة 
أن نس����بة اإلصابة باملرض في 
الكويت لعام 2015 بلغت %23.1 
وفي الس����عودية 23.9% وفي 
قطر 22.9 وفي اإلمارات %19.6 
وفي عمان 12%، في حني تبلغ 
تكاليف العالج للمريض الواحد 
في الكويت أكثر من 2000 دوالر 
أميركي. وأضافت أن أمراض القلب 
والشرايني هي السبب الرئيسي 
األول لدى مرضى السكر وغيرهم 
وإن لم يتم اتخاذ تدابير الزمة 
للسيطرة على مرض السكر خالل 
السنوات العشر القادمة فإنه قد 
يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات 
الناجتة من السكر بنسبة تزيد 
على 50% ويتسبب السكر في 
اعتالل شبكية العني وهو السبب 

الرئيسي حلاالت العمى. 
 ولفتت إلى أن إدارة تعزيز 
الصح����ة قام����ت بتنظيم عدد 
من احملاضرات وورش العمل 
التوعوية، كما دشنت ماراثون 
»كن نشطا« في حديقة الشهيد 
مقاب����ل ب����رج التجارية أمس، 
موضحة أن ماراثون إدارة تعزيز 
الصحة هو أول ماراثون يقام 
في حديقة الشهيد منذ جتهيزها 
وترميمها، حيث مت تنظيم العديد 
من املسابقات وتوزيع اجلوائز 
مبشاركة الكثير من املدارس. 
وأحملت إلى تنظيم ندوة يوم 5 
أبريل املقبل في صندوق التنمية 
الكويتي مبش����اركة كوكبة من 

املختصني في وزارة الصحة.

»تعزيز الصحة« دشنت »كن نشطاً« في حديقة الشهيد
البحوه: أكثر من 2000 دوالر أميركي تكلفة عالج مريض السكري في الكويت

• مبيعـات الوحدات المنفصلة 66645882 
• الصيـــانـــة وعـــقــود سنوية 69030266 

• مــــبيعـــــات التـكييــــــف الـــمـــركـــزي 69018118 
• مبيعات أجهزة تكييف VRV الـــذكيــة 66645881

 email: daikinkw@kjacq8.com - visit: www.daikinmea.com

Tel: +965 22453998/ 22443764 
الشركة الكويتية اليابانية للتكييف ذ.م.م

حلول مبتكرة وفّعالة لك

من  اكثر  وخبرة  يابانية  تكنولوجيا 
90 عامًا فــي مجال تكييف الهواء.

مكيفات  مع  الصيف  هذا  رائع  توفير 
دايكن.

تبريد  الخبراء في
الظروف القاسية.

هذا هو الفرق مع دايكن.

• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.

24 ساعة. • توقيت 

• صوت هادي.
• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.
24 ساعة. • توقيت 

• أحدث أنظمة التكييف
    الذكية.

• أفضل أجهزة توفير
    الطاقة.

• كمبريسور + مروحة.
.Inverter متغير السرعات    

• جميع أشكال األجهزة.
• غاز صديق البيئة.

• كفاءة تبريد عالية.

• قدرات تبريد متعددة.

• كونترول متطور.

• غاز صديق البيئة.

• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.
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• صوت هادي.

• 5 سرعات للمروحة.

• سحب الرطوبة.

24 ساعة. • توقيت 

• غاز صديق البيئة.
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