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الهاجري لـ »األحمدي الصحية« والصراف لمنطقة الصباح والعسومي للعاصمة والعلندا لـ »األميري«

»الصحة«: 12 مديرًا يباشرون مهامهم الوظيفية اليوم..
وتسكني 26 رئيس هيئة متريضية باملستشفيات واملناطق الصحية

عبدالكريم العبداهلل

يباشر اليوم ١٢ مديرا جديدا 
مبناصب إشرافية مختلفة عملهم 
في وزارة الصحة مت تعيينهم بدال 
ممن متت إحالتهم الى التقاعد، 
ومنهم مديــر منطقة األحمدي 
الصحيــة د.شــيخة الهاجري 
ومدير منطقة حولي الصحية 
د.فهد الفودري، ومدير منطقة 
الصباح الطبيــة التخصصية 
د.أفراح الصراف ومدير منطقة 
العاصمــة الصحيــة د.فاطمة 
العسومي، ومدير إدارة خدمات 
طب األسنان د.جابر تقي، ومدير 
إدارة خدمات العالج الطبيعي 
عبــداهلل زمــان، ومديــر إدارة 
خدمات املختبرات د.دعاء اخلالدي 
ومدير مستشفى األميري د.علي 
العلندا. كما سيباشر عمله ايضا 
مدير إدارة منع العدوى د.مرمي 
الفضلــي ومديــر إدارة العقود 

اخلاصــة مرمي شــهاب، ومدير 
إدارة الوظائــف العامة ســعاد 
عبدالعزيز، ومدير ادارة التدريب 

والتطوير محمد الفضلي.
من جانب آخر، اعتمدت وزارة 
الصحة ٢٦ ممرضــا وممرضة 
للعمل بوظائف رؤساء الهيئات 
التمريضية مبختلف قطاعات 
الوزارة بدال من املمرضني الذين 

وكشفت املصادر عن اعتماد 
منيجة عبدالكرمي يوسف رئيسا 
للهيئة التمريضية مبنطقة حولي 
الصحيــة، وســحر الرميــاوي 
مبستشفى مبارك الكبير، وعالية 
الصبيعي رئيسا للرعاية األولية 
مبنطقة حولي الصحية، واميان 
يوسف مبنطقة الصباح الطبية 
التخصصيــة، وفاطمة العمير 

الرعايــة التلطيفيــة، وعيــدة 
املطيري مبركز الكويت ملكافحة 
الســرطان، وزينــب الظفيري 
مبستشــفى الطــب الطبيعــي 

والتأهيل.
وقالــت انه مت اعتماد زينب 
خليــل صنقور للعمل رئيســا 
للهيئة التمريضية مبستشفى 
جابــر االحمد مبنطقــة مبارك 

متت إحالتهم الى التقاعد.
وذكرت مصادر صحية مطلعة 
في تصريح خاص لـ »األنباء« 
انــه مت اعتماد فاطمة بوجيري 
رئيسا للهيئة التمريضية بإدارة 
الصحة العامة، وآمال احلربي في 
إدارة الشؤون الصحية للشرطة، 
ومحمود باقر في ادارة اجلودة 

واالعتراف.

مبستشــفى الصبــاح، وعفاف 
العماني مبستشفى ابن سينا.

وبينت املصادر انه مت اعتماد 
ايضا طالل ماجد العنزي رئيسا 
للهيئة التمريضية مبركز الكويت 
للصحة النفسية، ومحمد طفيل 
الرشيدي مبركز اإلدمان، فضال 
عن اعتماد وضحة سعد الشمري 
رئيسا للهيئة التمريضية مبركز 

الكبيــر الصحيــة، وصبيحــة 
فرحان العنزي مبنطقة الفروانية 
الصحية، وهدى إبراهيم بيزار 
رئيســا للهيئــة التمريضيــة 
للرعاية األولية مبنطقة الفروانية 

الصحية.
وأضافــت املصــادر: انه مت 
اعتمــاد موضي محمد العجمي 
رئيســا للهيئــة التمريضيــة 
مبنطقــة اجلهــراء الصحيــة 
ونشــمية الضفيــري للرعاية 
األولية باملنطقــة ذاتها، ودالل 
مهــدي احلجــرف مبستشــفى 
اجلهراء وخالدة املراغي رئيسا 
للهيئــة التمريضيــة مبنطقة 
األحمــدي الصحيــة وحنــان 
حســني احمد بالرعاية األولية 
باملنطقة ذاتهــا، وحمدة زوبع 
لواخ مبستشفى العدان، ومليحة 
درويش مبستشــفى األميري، 
وسها العازمي مبنطقة العاصمة 

الصحية.

د.جابر تقي

املطاوعة استقبل وفد احملكمة االحتادية اإلماراتية
في إطار الزيارات الثنائية 
للمحاكــم العليــا والتمييــز 
املتبادلــة بــني دول مجلــس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
استقبل رئيس املجلس األعلى 
للقضاء، رئيس محكمة التمييز، 
رئيــس احملكمة الدســتورية 
املستشــار يوســف املطاوعة 
وفدا مــن احملكمــة االحتادية 
العليــا باالمــارات العربيــة 
املتحدة يضم كال من القاضي 
أحمد املال وسليم حمد احلسيني 
مدير إدارة اخلدمات املساندة 
وسعود فيصل محمد آل علي 
مدير مكتب رئيس احملكمة، وأكد 
املطاوعة أهمية هــذه الزيارة 
بني رجال القضــاء والقيادات 
العدلية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي ملا في ذلك من تبادل 

الرؤى واألفكار واملشورة مبا 
يخدم العمل القضائي والعدلي 
واالرتقاء باألداء العام لألجهزة 
العدلية األخرى مبا ينسجم مع 

التطلعات املنشودة.
وشرح املستشار املطاوعة 

النظــام القضائي والضمانات 
والقضائيــة  الدســتورية 
الستقالليته، مؤكدا دور القضاء 
فــي حتقيق العــدل وضرورة 
العمــل على تعزيــز الثقة في 
القضــاء وان هــذه الزيــارات 
تؤدي الــى املزيد الى التقارب 
لألنظمــة القضائيــة في دول 
مجلــس التعاون كما يفيد في 
االطالع على النظم واإلجراءات 
املتبعة فــي احملاكم العليا في 
دول املجلس. كما التقى الوفد 
اإلماراتي، على صعيد الزيارة، 
نائب رئيــس محكمة التمييز 
املستشــار خالد سالم، وأثنى 
الوفــد على برنامــج الزيارة، 
مؤكدا حتقيقها لألهداف، وفي 
ختام اللقاء مت تبــادل الهدايا 

التذكارية بني اجلانبني.

 املستشار يوسف املطاوعة مكرما رئيس الوفد اإلماراتي

14.6% من البالغني بالكويت مصابون
بارتفاع نسبة اجللوكوز بالدم

حنان عبدالمعبود

املكتــب اإلعالمــي  أقــام 
بوزارة الصحة يوم توعوي 
مفتوح مبناســبة االحتفال 
باليوم العاملي ملرض السكري 
بقاعة الشيخة سلوى الصباح 
بالتعاون مع مدرسة روض 

الصاحلني.
املكتب  وأكــدت رئيســة 
اإلعالمي د.غاليــة املطيري 
فــي تصريــح صحافــي ان 
اليوم التوعوي شمل معرضا 
صحيا ساهمت فيه مختلف 
الصحــة،  وزارة  إدارات 
باالضافــة الى عدد كبير من 
املؤسسات احلكومية واألهلية 
اخلاصــة بتوعيــة وعــالج 
مرض السكرى، كما تضمن 
اليوم التوعوي فقرات فنية 
وتوعوية قدمها براعم مدرسة 

روض الصاحلني، فضال عن 
تنظيم عــدة فعاليات طوال 
شهر نوفمبر مبناسبة اليوم 
العاملي للســكري مــن قبل 
املكتب اإلعالمي باملشاركة في 
عدة معارض توعوية مبراكز 
الرعايــة الصحيــة األولية 
واملستشــفيات احلكوميــة 
مبختلف محافظات الكويت.
وأشارت املطيري الى ان 
»داء السكرى« يلقى اهتماما 
خاصــا مــن وزارة الصحة 
بشقيه العالجي والتوعوي 
نظرا الرتفاع معدل انتشار 
املرض بــني فئــات املجتمع 
الكويتي، الفتة الى انه تبعا 
للدراسة املشتركة بني وزارة 
الصحــة ومنظمــة الصحة 
العامليــة التــي نشــرت عام 
٢٠١5 فــي موقع املنظمة عن 
األمراض املزمنة بالكويت فإن 

حوالي ١4.٦% مــن البالغني 
بالكويت مصابــني بارتفاع 
نسبة اجللوكوز بالدم أو قد 
مت تشخيصهم بداء السكري 
ويتلقون العالج الالزم، كما 
ان ٦.١% من الذين مت فحصهم 
الدراســة يعانون من  أثناء 
ارتفاع السكر الصائم بالدم، 
وشكل السكري نسبة 4% من 
إجمالي عدد الوفيات بالكويت 

للعام ٢٠١٢.
وأفادت املطيري بأن %7٠ 
من حاالت السكري من النوع 
الثانــي ميكــن الوقاية منها 
أو تأجيل حدوثها باحلفاظ 
على الوزن الصحي وممارسة 
النشــاط البدنــي 3٠ دقيقة 
على األقل 5 مرات أسبوعيا 
واالبتعــاد عن األطعمة ذات 
احملتوى العالي من الدهون 

واالمتناع عن التدخني.

د.غالية املطيري

ختام الندوة الـ 24 لقضايا الزكاة املعاصرة
اختتم بيت الزكاة فعاليات 
النــدوة الرابعــة والعشــرين 
لقضايا الزكاة املعاصرة التي 
أقيمــت حتــت رعايــة وزيــر 
األوقاف والشئون واملقدسات 
اإلسالمية رئيس مجلس إدارة 
صندوق الزكاة األردني د. وائل 
العربيات بحضور ومشاركة 
عــدد مــن العلماء الشــرعيني 
واالقتصاديــني واحملاســبني، 
والتي عقدت خالل الفترة من 

٢8 -3٠ نوفمبر املاضي.
وناقش املشــاركون خالل 
النــدوة عــددا مــن البحــوث 
واملواضيع املتعلقة بفريضة 
الــزكاة منها تزاحم األســباب 
املوجبة للزكاة في املال الواحد- 
زكاة االمتياز في عقود املرافق 
العامة- زكاة األنشطة خارج 

امليزانية.
 وقد شــكلت النــدوة عدة 
ومناقشــة  لدراســة  جلــان 
هــذه البحوث مــن مختصني 
شــرعيني ومحاســبني لتقدمي 
التوصيــات الالزمــة لها التي 
سيناقشها العلماء املشاركون 
إلصدار الفتاوى الالزمة لهذه 
القضايــا املســتجدة في أمور 
الــزكاة لتســهل علــى األفراد 
والشركات واملؤسسات العقارية 

واالستثمارية احتساب زكاتهم.
 وقد توصلت الندوة إلى عدة 
توصيات من أهمها: توصيات 
موضوع زكاة االمتياز في عقود 
املرافق العامة، ويقصد بعقود 
االمتيــاز فــي املرافــق العامة 
العقود التي تبرمها الدولة مع 
جهة خاصة إلقامة مشروعات 
عامة. وزكاة عقود االمتياز في 
املرافق العامة: فبالنسبة للدولة 
مانحة حــق االمتياز: ال جتب 
الزكاة على الدولة مانحة حق 
االمتياز في أصل املرفق العام، 
سواء عرضته للبيع أم اتخذته 
أصال دارا للدخل وفق ما جاء في 
ندوات قضايا الزكاة املعاصرة 

الثامنة والثالثة عشرة بشأن 
زكاة املال العام. 

وبالنســبة إلــى احلاصل 
على حــق االمتياز: فهو يظهر 
في جانــب املوجودات طويلة 
األجل »غير متداولة« وبالتالي 
فحق االمتياز أصل غير زكوي 
سواء كان في مرحلة التنفيذ أو 
بعدها، ومن ثم ال يدخل ضمن 

املوجودات الزكوية.
 ومن توصيــات موضوع 
زكاة األنشطة خارج امليزانية: 
يقصد باألنشطة خارج امليزانية 
تلك األنشطة املالية التي تقوم 
بها املنشأة أو تلتزم بالقيام بها، 
وتعتمد على أحداث أو التزامات 
مستقبلية احتمالية وال تظهر 
في صلب القوائم املالية وفقا 
للمفاهيم احملاسبية لألصول 

وااللتزامات. 
 ومن أهم أدوات األنشــطة 
خارج امليزانية ما يلي: املشتقات 
املاليــة، وأهــم صورها عقود 
االختيــارات والعقــود اآلجلة 
وعقود املستقبليات واملبادالت 
اآلجلــة. وأرصــدة اخلدمــات 
املصرفية خارج امليزانية وأهمها 
خطابات الضمان واالعتمادات 
املستندية والقبوالت املصرفية 

واالتفاقيات االئتمانية.

جانب من الندوة

معهد دسمان ينظّم مؤمتراً حول مرض السكري
حنان عبدالمعبود

أعلن مدير العالقات العامة 
واالعــالم فــي معهد دســمان 
للســكري طارق العريان عن 
تعاون املعهد والذي أنشــأته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
مع سفارة إيطاليا في تنظيم 
فعالية ومؤمتــر حول مرض 
السكري ومضاعفاته املختلفة، 
كمــا ســيتخلل املؤمتــر فقرة 
ستخصص حول حمية البحر 

املتوسط وفوائدها.
وأضاف العريان أن السفير 
اإليطالي سيفتتح املؤمتر بإلقاء 
كلمة، كما سيحاضر العديد من 
استشــاريي املعهد خالل هذه 
الفعالية، ومــن بينهم د. إباء 
العزيري، استشــاري سكري 
واملديــر التنفيــذي للقطــاع 
الطبي باملعهد، ود. رلى بركة، 
مدير قســم التغذية العالجية 
باملعهــد، باإلضافة إلى العديد 
من االستشاريني الزائرين من 

إيطاليا ومن بينهم البروفيسور 
جابرييل ريكاردي استشاري 
الغدد الصماء وأمراض التمثيل 
الغذائي في جامعة نابلس في 
إيطاليا، والبروفيسور ريكاردو 
جاروسي رئيس جلنة التوعية 
الغذائية بــوزارة التعليم في 

إيطاليا.
وأوضــح العريــان أن هذا 
املؤمتر سيعقد األحد 4 ديسمبر 
والدعوة عامة جلميع املهتمني 

بهذا املجال.  طارق العريان

زكاة الرميثية تناشد احملسنني مساعدة أهل اليمن
ناشد مدير املشاريع بلجنة 
زكاة الرميثية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية محمد القحطاني 
اخليرين واحملسنني ضرورة 
دعم أهل اليمن والذين ميرون 
بكارثة إنسانية مروعة جراء 
ندرة املواد الغذائية والدوائية 
وعــدم توافر امليــاه الصاحلة 
للشــرب، وانقطاع مشــتقات 
البتــرول وغيــاب شــبه تام 
لشــبكة الكهرباء.  وقــال انه 
منذ اندالع األحداث في اليمن 
الشــقيق يعيــش اليمنيــون 
بني مطرقة اخلــوف واجلوع 
مــن جهــة، وســندان الرعب 

واخلــوف والتهجير واللجوء 
مــن جهــة آخــرى، فالتقارير 
املصــورة التي تصل إلينا من 

اجلمعيات التي تعمل معنا هناك 
على األرض، ينفطر لها القلب 
وتدمع لها العني، حيث يعيش 
ماليني البشر حتت خط الفقر 
وبحاجة شديدة لكل من يقدم 
لهم الدعم مــن الغذاء والدواء 
وبدعم اخليرين تقوم اجلمعية 
حاليا بتوزيع ســالت غذائية 
لألسر الفقيرة قيمتها ٢5 دينار 
حتتوي على السلع الضرورية. 
وناشــد اخليرين الوقوف مع 
الضعفاء واملرضى وكبار السن 
وذوي الدخل احملدود من أهل 
اليمن الشقيق، وللتواصل مع 
اللجنة 5٠54٠٠5٠ أو ٢5٦3١٠١٦.

توزيع املساعدات الكويتية على أهل اليمن

»الدعوة اإللكترونية« تطلق تطبيقاً دعوياً بـ 3 لغات
صــرح املستشــار الدعوي 
جلمعية النجاة اخليرية جمال 
الشــطي بــان جلنــة الدعــوة 
اإللكترونية قد طورت تطبيقا 
لدعوة أهل الكتب السماوية من 
غير املسلمني بثالث لغات هي 
العربية واإلجنليزية واإلسبانية 
وذلك إلتاحة التفاعلية واملشاركة 
بني اللجنة ومتابعيها من خالل 
 .IOS األجهزة التي تعمل بنظام
ويتميز التطبيق بحسن عرض 
احملتوى وسالســة االستخدام 
وســهولة التصفــح.  وأوضح 
الشطي أن احملتوى الذي يحمله 
هــذا التطبيق بلغاتــه الثالث 
يتناســب ويتوافق مع مفاهيم 
كل لغة وسياقاتها االجتماعية 
والتاريخيــة. مشــيرا إلــى أن 

التطبيق يحمل محتوى شديد 
التخصص وإنتاجا فريدا للجنة، 
فال تعتمد اللجنة في مخاطبة 
أهل الكتب السماوية من خالل 
هذا املوقع على النقل والترجمة 
من املواقع واللغات األخرى، بل 
حترص اإلدارة التحريرية على 
أن تكــون املقارنات واملقابالت 
بــني اإلســالم واملســيحية في 
املوضوعات املطروحة جديدة 
في الطرح شــائقة في العرض 
سهلة األسلوب واضحة العبارة 
ال حتمل أي لبس أو غموض في 
عرض النصوص واالستدالالت، 
مبينا أن أهم ما مييز هذا التطبيق 
هــو احلياديــة واملوضوعيــة 
واملصداقيــة الكاملــة. واختتم 
الشطي تصريحه بحث احملسنني 

الكــرام من أهــل الكويــت إلى 
ضرورة دعم اللجنة ورعايتها، 
حتى تستطيع اللجنة متابعة 
مــا بدأته من أعمــال ومنجزات 
أصبحــت عالمة مــن العالمات 
املميــزة للكويــت فــي مجــال 
التعريف باإلسالم. ميكن زيارة 
موقع دعوة أهل الكتب السماوية 
www. :من خالل هــذا الرابــط

islamforchristians.com وميكن 
حتميل التطبيــق على أجهزة 
األيفــون من خالل هــذ الرابط 
http://bit.ly/islam4ch أو البحث 
بكلمة Islam for Christians، تكلفة 
هذا التطبيق هي ١5٠٠ دينار ال 
غير، وميكن دعم وكفالة التطبيق 
عن طريق اخلط 97٢88٠44 أو 

رقم 9٦٠٦٦999.

جمال الشطي 

»السالم اخليرية« تنفذ مشاريع إغاثية لالجئني السوريني

أنهــت جمعيــة الســالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
أعمــال وفعاليــات قافلتهــا 
الرابعــة التي نفذت مجموعة 
مشاريع إغاثية وإنسانية في 
الداخل السوري وعلى احلدود 
التركية- السورية بالتنسيق 
مــع الســفارة واخلارجيــة 
الكويتية ضمــن جهودها في 
تقدمي أنواع من الدعم لالجئني 
السوريني واحملتاجني واأليتام 

منهم.
وقال مدير إدارة املشاريع 
في اجلمعية ضاري البعيجان 

إن اجلمعية سيرت القافلة هذه 
املرة بحضور ثلة من املتبرعني 
واحملسنني من الكويت واخلليج 
حتت شعار »لنقيهم ونؤمنهم 
قبل أن يشــتد البرد«، سعيا 
مــن اجلمعية للوصــول إلى 
الشرائح األكثر حاجة واألشد 
تضررا جراء املأساة السورية 

املتصاعدة.
وأوضح أن اجلمعية وزعت 
أكثــر من ٢٠٠٠ ســلة غذائية 
داخل ســورية وعلى احلدود 
التركية- السورية استفاد منها 
الكثير من األســر واملشردين 

والالجئني والنازحني واأليتام 
واألرامل وســط فرحة عارمة 
من قبل املستفيدين مّثل لهم 
ذلك طوق جناة مع بدء هبوب 
رياح الشتاء شديدة البرودة.
أن  البعيجــان  وأضــاف 
اجلمعية فــي قافلتها الرابعة 
استهدفت بشكل أساسي األيتام 
الذين هم أشد ضعفا، فأقامت 
لهم يوما من الفرح والسرور 
وزعــت خالله علــى كل يتيم 
١٠٠ ليــرة تركية )١٠ دنانير( 
كهديــة وتطييــب خاطر، كما 
وزعت عليهم علب احللويات 
والشوكوالتة والباللني والكيك 
كهديــة نيابة عن احملســنني 
الكرام، حيث أسعدت قلوبهم 
وأفرحتهم ونقلتهم إلى أجواء 
الســرور في مخيم ســليمان 
شــاه على احلدود التركية- 

السورية.
إن  البعيجــان  وقــال 
اجلمعية اطلقت مشروع بناء 
مدرســة ودار لأليتــام علــى 
احلدود الســورية قام بنشره 
املتعاطفون مع حملة اجلمعية 

وقافلتها.

فريق اجلمعية ضاري البعيجان

البعيجان: 
مساعدات متنوعة 

وزعتها اجلمعية 
داخل سورية

وعلى احلدود 
السورية - التركية

د.مرمي الفضليد.علي العلنداد.فهد الفودريد.شيخة الهاجريد.أفراح الصراف

الندوة تضمنت 
توصيات عن زكاة 
االمتياز في عقود 

املرافق العامة

»السكرى« يلقى 
اهتماما من الوزارة 

عالجياً وتوعوياً

بوجيري رئيسًا للهيئة 
التمريضية بإدارة 

الصحة العام


