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توزيع 1500 سلة غذائية
لنازحني عراقيني في مخيم »اخلازر«

أربيل - »كونا«: قدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي يوم 
أمس األول ١5٠٠ سلة غذائية لنازحني عراقيني من مدينة املوصل 
يقيمــون حاليا في مخيم »اخلازر« الواقع جنوب غرب مدينة 

اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقــال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري في 
تصريح لـ »كونا« ان الكويت تقوم من خالل جمعياتها االنسانية 
بتوزيع املســاعدات الغذائية على النازحني العراقيني في اطار 
تواصــل حملة »الكويــت بجانبكم« التي تهــدف الى تخفيف 

معاناة النازحني العراقيني.
واشار الكندري الذي أشرف على عملية التوزيع التي تأتي 
كذلك مبناسبة شهر رمضان املبارك الى ان املساعدات االنسانية 
املقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي تأتي تلبية للمبادرة 
االنسانية لســمو األمير الشــيخ صباح األحمد للتخفيف من 

معاناة الشعب العراقي.
واكد ان املســاعدات الكويتية للشــعب العراقي ستســتمر 
وتتنوع لتشمل العديد من املجالت كي يستفيد منها اكبر عدد 

من النازحني العراقيني.
من جهته، قال نائب مدير مخيم »اخلازر« داستان حكيم في 
تصريح مماثل لـ»كونا«: »قمنا اليوم بتوزيع ١5٠٠ سلة غذائية 
على النازحني من مدينة املوصل واملقيمني في املخيم«، موضحا 
ان السلة الغذائية تضم املواد الغذائية االساسية والضرورية.

جانب من توزيع املساعدات على النازحني العراقيني في مخيم »اخلازر« 

وضع حجر األساس لمركز سيد عبد الرزاق الزلزلة بالدسمة وأكد دراسة إدخال جهاز آلي لقياس ضربات القلب في مراكز الرعاية الصحية األولية 

ً احلربي: إنشاء مشروعي »األطراف الصناعية« و»العبدلي الصحي« قريبا

حنان عبد المعبود

أعلــن وزير الصحة د. جمال احلربي ان 
الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من املشاريع 
الصحية من قبل املتبرعني ومن بينها مركز 
األطــراف الصناعيــة في مستشــفى الطب 

الطبيعي ومركز العبدلي الصحي.
جاء ذلك في تصريح للحربي على هامش 
وضع حجر اســاس مركز سيد عبد الرزاق 
زلزلة الصحي في منطقة الدســمة، مشــيرا 
الى ان الوزارة تدرس كذلك ادخال جهاز آلي 
في مراكز الرعايــة الصحية االولية لقياس 
ضربــات القلــب، بهدف املســاعدة في انقاذ 
حياة املرضى في مراكز الرعاية االولية قبل 

استفحال حالتهم الصحية.
وتقدم الوزير احلربي بالشــكر للمتبرع 
على هــذه املبادرة اإليجابيــة التي قال انها 
جتســد علــى أرض الواقع القيــم األصيلة 
والنبيلة ألهل الكويت األوفياء وتســابقهم 
لعمل اخلير في املجاالت املختلفة، مشــيرا 
الــى ان هذه املبادرة تضيف صفحة جديدة 
بالسجل الناصع للمساهمات املتعددة ألهل 
الكويــت األوفياء في جميع أنحاء البالد في 

دعم النظام الصحي.
 وأكد ان مساحة املشروع تبلغ اكثر من 
٢٠٠٠ متر مربع ويتضمن تصميم املبني دور 
أرضي ودور أول وسطح وتبلغ تكلفة املشروع 
نحوالي مليون دينار، الفتا الى انه بعد االنتهاء 
من إجناز املشروع حسب البرنامج الزمني 
املوضوع له بعد نحو ١8 شهرا، فسيقدم املركز 
اخلدمات الوقائية والعالجية والتخصصية 
والتأهيلية لسكان منطقة الدسمة، وذلك ضمن 
منظومة الرعاية الصحية األولية التي يتميز 

بها النظام الصحي في الكويت.
وشدد احلربي على حرص وزار ة الصحة 
على دعم قدراتها وتطويرها بصورة مستمرة، 
مؤكــدا ان املركز وبعد االنتهــاء من إجنازه 
سيضم عيادات للطب العام ولرعاية الطفولة 
وللطفل الســليم إلى جانب عيادات الســكر 
وعيــادات األســنان واألشــعة واملختبرات 
والتمريض والصيدلة واخلدمات الوقائية، 

كما سيضم املركز عيادات لألمراض املزمنة 
ولرعاية الرعيل األول ومبا يتفق مع أهمية 
اســتجابة برامج الــوزارة للتحديــات التي 
تواجــه النظام الصحي من اجل العمل على 
الوقايــة والتصدي لألمــراض املزمنة غير 
املعدية وعوامل اخلطــورة ذات العالقة بها 
وتقدمي الرعاية الصحية الالئقة لكبار السن 
وفاءا وامتنانا لهم ولدورهم التنموي املتميز.

كما اكد وزير الصحة ان منظومة الرعاية 
الصحية األولية تعتبر القلب النابض والركيزة 
األساســية للنظام الصحي، مشيرا الى انه 
من خالل هــذه املنظومة تتحقــق التغطية 
الصحية الشاملة، وإن التبرع الكرمي إلقامة 
مركز سيد عبد الرزاق زلزلة الصحي يعبر 
عن مفهوم املسؤولية املشتركة عن الصحة 
ويضيف الكثير إلى النظام الصحي بالكويت 
ويبعث على األمل والتفاؤل بالتقدم معا نحو 
حتقيــق األهداف التي نســعى إليها جميعا 
لضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية 
طوال جميع املراحل العمرية ومبا يتفق مع 
الهــدف الثالث من األهداف العاملية للتنمية 
املســتدامة املعتمــدة من قمــة األمم املتحدة 
التاريخية للتنمية املســتدامة املنعقدة في 
مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األميركية 

في ٢5 سبتمبر ٢٠١5.
من جهته، أكد ممثل املتبرع علي عبداهلل 
الزلزلة ان التبرعات تساهم في عملية التنمية 
في البالد وأن وزارة الصحة قادرة على عمل 
وانشــاء العديد من املشاريع وكذلك الدولة 
قــادرة علــى االنفاق، ولكن علــى املواطنني 
املساهمة في جزء بسيط من عملية التنمية، 
قائال: علينا أن نســاهم مساهمة اجتماعية 
كوننا مواطنني، وقد اعتدنا على التبرع من 
قبل اهل الكويت ألننا نعتقد ان اهلل سبحانه 
يحفظ الكويت بفضل التبرعات التي يقدمها 
اصحاب االيادي البيضاء من ابنائها الكرام، 
الفتــا الى أن هذا املركز يهدف لتقدمي خدمة 
صحية الي انســان يحتاج اليها فهو يخدم 
منطقة الدســمة واملناطق احمليطة بها حال 
الضرورة وســوف يتم االنتهــاء من العمل 

باملركز في ديسمبر ٢٠١8.

د.جمال احلربي واملستشار محمد ابو احلسن ود.يوسف الزلزلة يزيحون الستار عن لوحة وضع حجر األساس 
ملركز سيد عبد الرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة               )زين عالم(

املتبرع يتوسط الوزير احلربي واملستشار محمد ابو احلسن والنائب صالح عاشور وعدداً من احلضور


