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تتقدم بصادق العزاء واملواساة إلى

عائلة أبل الگرام
لـوفاة فقيدها املغفـور لــه بـإذن اهلل تعـالـى  

قاسم حبيب أبل
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

لو سألت أي أحد من أبناء هذا اجليل عن »نور البيت«، لنظر 
إليك طويال دون أن يعرف اإلجابة!

رمبا يقول لك الكهرباء أو.. أو.. أو..!
اإلجابة الصحيحة هي: نور البيت هما )اجلد - واجلدة( وإليهما 
يرجع أصل األسرة وإليهما ينتمي األحفاد وتلتف حولهما القلوب 
والعقول وتستدفئ بحنانهما الصدور ألنهما )نور البيت( وجماله 

وبركته، وألنهما )عود أخضر( يستظل به اجلميع!
اجلد واجلدة نعمة من نعم اهلل على خلقه وكلنا يذكر جدته، 
فالكويتيون يسمونها )إيديده ويدي(، واملصريون تيتة ونينا، 
واللبنانيون تيتا أو جدو، والفلسطينيون سيدو وستو، والتوانسة 
للجدة ماماتي واجلد بابا عزيزي، وبالهندي دادي ما وداي جي 

.Grandpa - Grandma وباالجنليزية
آه.. أنا أتذكر جدتي )أم عبداهلل( رحمها اهلل علمتني وقوتني 
في احلياة وكانت تقول لي أنت )محرمنا( ورجلنا الذي ال يخاف 
في احلق وربتني على حتمل املسؤولية والعطاء، وما زلت حتى 
هذه اللحظة أشتاق الى حلو حديثها وذكرياتها، خاصة حجتها 

على »اجلّمال« وسوالف حمارة القايلة والسعلو والطنطل!
كل إنســان له ذكرى ال بل ذكريات مع اجلد واجلدة وهما 
رمــز بركة البيت ألمور كثيرة، منهــا أنهما والدان واهلل تعالى 
يقول: )..وبالوالدين إحسانا( وببر اجلد واجلدة تبر أنت والديك 
ألن برك باألجداد يســعد اآلباء واألمهات اللهم إال قلة ال تقدر 
هذا الدور احملوري وتهمله وهما في هذه السن نستذكر قول 
الرســول ژ توصيته بالكبير، فقــال: »ليس منا من ال يرحم 

صغيرنا ويوّقر كبيرنا«.
أيها األبناء جيل هذا الوقت من لديه جد أو جدة تالحق نفسك 
واعطهمــا االهتمام الواجب وصاحبهما واحرص على رفقتهما 
واختر لهما أحســن ما في البيت سكنا ووفر لهما سبل الراحة 
وأكرمهما بالتكرمي والهدايا ولذيذ الطعام وراعي ظروفهما الصحية 
وقدمهما في كل )جمعة أسرية( أو مناسبة وآنسهما في جلوسهما 
واسأل عنهما واســتذكر معهما كل سنوات عمرك واصحبهما 
في السفر أو النزهة أو أداء العمرة واحلج واخدمهما وارعهما.
اجلــد واجلدة نعمــة عظيمة جدا من اهلل عز وجل، ســارع 
إلرضائهما، فهي فرصتك في احلياة كي تفوز برضا والديك واهلل معاً!
يا هنيئا لك ما قدمت وأحســنت بجد وجدة أو أحدهما في 

منزلك وبيتك أو شقتك!
إن وجود اجلد واجلدة أو كليهما مينح )األحفاد األســوياء( 
شــعورا بالدفء واحلنان وغزارة املشــاعر واأللفة ألن اجلد 
واجلدة يتزينان باحللم واالناءة والصبر وطيب اخلاطر، وكلنا 
يذكر صحبة الرسول ژ للحسن واحلسني رضي اهلل عنهما.

أيهــا اآلباء واألمهات.. وجود اجلد أو اجلدة بركة ال تعلوها 
بركة وأطفالكم يتعلمون منكم ويسجلون املواقف في ذاكرتهم 
ويحللونها ويوازنون أمورهم وتذكروا أن أي قسوة يقوم بها 
أي طرف من اآلباء واألمهات رادة إليك فاجلزاء من جنس العمل 

وكما تدين تدان!

٭ ومضة: هنيئا لألحفاد واحلفيدات إن مارســوا دور التعامل 
املباشر والتمريض دومنا وسيط واالهتمام بدواء اجلد وساعات 
أخذه وعدد جرعاته وهــو دور جليل وفرصة لهذا احلفيد أن 
يستفيد من خبرات هذا اجلد أو هذه اجلدة خلبراتهما املتراكمة 
عبر األجيال ومعرفة العادات والتقاليد واألعراف خاصة أنهما 

دائما يعلمان )اجليل( األخالقيات النبيلة والقيم.
حياة اجلد واجلدة بني األحفاد هو امتداد للتواصل األسري 
ومناء األســرة وملتقى اللقاءات وهم بالفعــل من تلجأ إليهما 
ملعرفة خبرات احلياة والصح واخلطأ، ويا حلوهم إذا قالوا لك.. 

يا وليدي أو يا بنيتي!
أيها اآلباء واألمهات دائرة احلياة عجيبة تهتم بوالديك يتربى 
عيالك على ما علمتهم فأنت في عز قوتك وستعود يوما وتكون 
لِْق أََفال يَْعِقلُوَن(...  ْرُه نُنَكِّْسهُ ِفي اخْلَ مثلهم كما بدأت )َوَمْن نَُعمِّ

أفال يعقلون؟.. انتبهوا لهذا التنبيه!

٭ آخر الكالم: إن أروع ما في الدنيا هم األجداد، لكن لألســف 
هناك من يقبع أجداده في دور الرعاية للمسنني!.. يا ويلكم من 

رب العاملني وستدخلون هذا املكان في أرذل العمر!
أما أولئك احملظوظون منا فهم الذين يعيشــون على مقربة 

من أحفادهم!
وأمتنى على من يقرأ هذا املقال أن يتفاعل معنا ويســجل 
تعليقا أو جتربة حتى يثــري ما كتبت فدور األجداد في حياة 

األحفاد دور عظيم مليء بالقصص واحلكايات واآلهات!

٭ زبدة احلچي: أيهــا الغاضبون من األجداد واحملرومون من 
جتربتهم احلياتية رويدكم قليال، فاألجداد عندما يتدخلون في 
تربية أحفادهم فلذات أكبادهم لشــعورهم باملسؤولية جتاههم 
وبأنهم األقرب إليهم عاطفيا بعد والديهم وهذا استمرار )جيني( 
ومالذ لهم في خريف العمر وأواخره والتقاعد الوظيفي ال يعني 
)تقاعدا أســريا( فاجلد واجلدة لهما حقوق كثيرة وكبيرة جتاه 

األحفاد، فال حترموهم من بعض، ومن يفعل فهو آثم آثم آثم!
ولم أجد أفضل من هذه األبيات كمسك للختام، مع متنياتي 
بطول العمر لكل جد وجدة وأقول لآلباء واألمهات ال جتعلوها 
)مشكلة(، احلياة سرعان ما متر وال تبقى إال الذكريات فال حترموا 

األجداد من هذه النعمة وعيالكم من األحقاد!
اقرأوا ومتعنوا في املعاني وعيشوها:

جداه.. جداه.. واجداه جداه... وحلقْت عند دنايا األرض عيناُه
واستعبرْت باألذان احلر مئذنة... كانت تسامره واليوم تنعاُه
وأقفَر البيُت بعد الشيخ وانطفأْت... أنواُر أنس تنامت في زواياه
وراح جــدي، والحْت للغروب يٌد... حتثــو على القبر تبًرا 

حني واراه
مات الــذي إن دنا منك امتألَت هدًى... وإن نأى أســعدْت 

جنبيك ذكراُه
ا قد  حياته صفحة باخلير عاطرة... ليهنأ املوت، ِمســكَ

وهبناه
وراح جدي وصاحْت في النخيل أســى... فسيلة كم سقتها 

احلب كفاه
ال.. ال تلمها، فراق الشــيخ قاصمة... ما أفظَع البني يا خلي 

وأقساه
فارحم إلهي فقيًدا ُسلَّ من دمنا... واجعل جنانك مثوانا 

ومثواه

٭ النصيحة: أسأل اهلل الهداية لآلباء واألمهات، واحلكمة تعليم 
األحفاد أن األجداد واجلدات )خط أحمر( ولهم الطاعة ولهم منا 

الدعاء بطول العمر في صحة وعافية.. في أمان اهلل.

ومضات

نور البيت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

وزير الصحة يدّشن تشغيل املرحلة األولى
من مستشفى اجلهراء اجلديد اإلثنني

منطقــة  مديــر  أعلــن 
اجلهــراء الصحيــة د.بــدر 
العنزي عن تدشني تشغيل 
املرحلة األولى من مستشفى 
اجلهراء اجلديد يوم االثنني 
حتت رعاية وحضور وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
الصباح الساعة ٩ صباحا.
وذكــر د.العنــزي فــي 
تصريــح صحافــي علــى 
هامــش احتفــال منطقــة 
اجلهــراء الصحيــة بعودة 

سمو األمير ســاملا معافى، 
أن املرحلة األولى ستشمل 
أقســام النســاء والــوالدة 
واألطفال اخلدج والعمليات 

والعيادات.
وهنــأ د.العنزي ســمو 
ولي العهد ورئيس مجلس 
الكويتي  الوزراء والشعب 
بعودة صاحب السمو األمير 
املفدى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح ساملا معافى، 
سائال من اهلل عز وجل أن 

ميــده بالصحــة والعافية، 
وأن يحفظ الكويت من كل 

مكروه. 
وأكــد أن عطاء صاحب 
الرعايــة  لدعــم  الســمو 
الصحيــة ال يتوقــف عند 
حدود جغرافية بل إنه ميتد 
وينتشر مضيئا في مختلف 
ربوع العالم، مشيرا الى أن 
سموه يولي اهتماما كبيرا 
بتطويــر الرعاية الصحية 

في البالد. الشيخ د.باسل الصباح

»مركز الكويت للتصوير التشخيصي«
يقدم حلوالً ملعاجلة صور الرنني املغناطيسي

احتفلت »جنرال إلكتريك 
للرعاية الصحية« وشريكها 
التقــدم  ممثــال بـ»شــركة 
التكنولوجي« بإجناز جديد 
في مجال خدمات التشخيص 
الطبي في الكويت، مع إطالق 
أول حلول الذكاء االصطناعي 
الســحابية ملعاجلــة صور 
الرنــني املغناطيســي فــي 
املنطقة ضمن »مركز الكويت 

للتصوير التشخيصي«. 
وأصبح »مركز التشخيص 
التصويري« أول موقع رسمي 
للتعرف على تقنيات »جنرال 
إلكتريك« للتصوير بالرنني 
املغناطيســي فــي الشــرق 
األوســط. ومع بدء تطبيق 
حلول ViosWorks باستخدام 
تقنيــات Arterys™، يســلط 
املركز الضوء على مدى تنوع 
التي  التشــخيص  خدمــات 
يقدمها للمرضى واألطباء. 

ووفقا لتقديرات »منظمة 
الصحة العاملية*«، تتسبب 
األمــراض غير الســارية بـ 
7٢% من مجمل الوفيات في 

الكويت. 
القلبية  ومتثل األمراض 
والوعائيــة مســببا للوفاة 
فــي 4١% من حاالت اإلصابة 

باألمراض غير السارية. 
ويعتبــر تصوير القلب 
بالرنــني املغناطيســي مــن 
االختبــارات غير اجلراحية 
التي تتيــح لألطباء معرفة 
حالــة القلب ومدى تضرره 
من أزمة قلبيــة، ومالحظة 
أي نقص في تدفق الدم إلى 
عضلة القلب بسبب تضيق 

أو انسداد في الشرايني. 
 ViosWorks وتساهم حلول

واحد، خالل فترة التصوير 
التــي تســتمر 8 دقائق مع 
معاجلة فورية للصور على 
السحابة بدقة لم تكن متاحة 
من قبل، وبالتالي الوصول 
إلى تشخيص ممتاز ودقيق، 
ليكون نظام ViosWorks حال 
مبســطا يقــدم مزايا كبيرة 
للمرضى والتقنيني واألطباء 

على حد سواء. 
وقال تامــر خلف، مدير 
والتطبيقــات  التســويق 
الرنني املغناطيسي  حللول 

إلكتريــك  »جنــرال  لــدى 
للرعايــة الصحيــة« فــي 
الشــرقية:  النمــو  أســواق 
»نسعى من خالل التقنيات 
الرائــدة التــي نطورها إلى 
رسم مالمح جديدة لتجربة 
العناية باملرضى، بالتزامن 
مــع تطوير دقــة اخلدمات 
التشخيصية. ويأتي إطالق 
حلــول ViosWorks املبتكرة 
التصويــر  مركــز  ضمــن 
الكويت  التشــخيصي فــي 
كخطوة مهمة نحو حتسني 
تشخيص األمراض القلبية 
والوعائية، ومساعدة األطباء 
علــى اكتشــاف احلــاالت 
اخلطيــرة خــالل مراحلهــا 
األولى. ونتطلــع دائما إلى 
تقدمي احللول املســتقبلية 
لتقنيــات التصوير بالرنني 
املغناطيسي اليوم قبل غد، 
وال شــك بأن اعتماد املركز 
التقنيات سيســاهم  لهــذه 
في إرســاء معاييــر جديدة 
لتميز خدمات التشــخيص 
على مستوى دولة الكويت«.

بهدف حتسني عمليات تشخيص أمراض القلب

فريق عمل املركز

اجلديدة في توســعة نطاق 
تقييــم عمــل القلــب عبــر 
التصوير بالرنني املغناطيسي 
احلــدود  مــن  أبعــد  إلــى 
التشريحية، وذلك عبر توفير 
حل شــامل للقلب واألوعية 
الدمويــة بســرعة فائقة ال 
تتعدى جــزءا بســيطا من 
زمن إجراء فحوصات القلب 
التقليدية. وتقدم هذه احللول 
صــورا تشــريحية ثالثيــة 
للقلــب ووظائفــه  األبعــاد 
وتدفــق الــدم خــالل نفس 

مركز الكويت للتصوير التشخيصي

»التربية«: بوعركي وكيالً لـ »اإلدارية«
عبدالعزيز الفضلي

أنهى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.حامد العازمي خدمات الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية فهد الغيص، 
وتعيني رجــاء بوعركي مديرة مكتب 
وزير التربية بدال منه. ودعا العازمي 
في قراره الذي أصدره امس، اجلهات 
املعنية الى تسوية مستحقات الغيص 

املالية وفقا للنظم املتبعة.

وفي سياق آخر، ما زال أهل امليدان 
التربوي ينتظرون تسكني الشواغر في 
الوظائف اإلشرافية خاصة في املدارس 
الذي يحتاج بعضها الى إعادة ترتيب 
فــي املناصب، حيث كشــفت مصادر 
تربوية مطلعة لـــ »األنباء« أن هناك 
مديرة مدرســة في املرحلة االبتدائية 
تابعــة إلحــدى املناطــق التعليميــة 
اخلارجية تدير مدرستني في آن واحد، 
مشــيرة الى أن املديرة تبدأ يومها في 

مدرستها األصلية وتنتقل في منتصف 
وقت الدوام الرسمي الى مدرسة اخرى 
ال توجــد بها مديرة منــذ بداية العام 

الدراسي اجلديد.
وأوضحــت املصــادر أن املنطقــة 
التعليمية بانتظار اعتماد من اجتازوا 
الوظائف اإلشرافية حتى تسكن الشاغر 
بهــذه املدرســة، متمنية مــن اإلدارة 
املدرســية التعاون مــع املديرة حلني 

تعيني مديرة جديدة. 

مديرة ابتدائية تدير مدرستني في الوقت نفسه!

اجلمعية الصيدلية: ال استقاالت جماعية للصيادلة
حنان عبداملعبود

استنكر رئيس اجلمعية 
الصيدلية وليد الشــمري 
مــا تــردد عن اســتقاالت 
جماعية لصيدالنيات من 
وزارة الصحة واختيارهن 
التضمني ونشــوء ســوق 
سوداء للتراخيص، معتبرا 
أن هذه األخبار عارية عن 
الصحــة ومتثل تشــويها 
متعمدا لسـمـــعة وشرف 
فئــة فاعلــة ومتميزة من 
الشباب الكويتي العاملني 
بقطــاع الصيدلــة وذلــك 

االســتيالء على الدعم من 
املال العام.

أخــرى،  جهــة  مــن 
الشــمري أن وزارة  أكــد 
الصحة أقرت اعتماد جلنة 
العقوبات بوزارة الصحة 
خــالل اجتماعهــم األخير 
مــع اجلمعيــة الصيدلية 
الكويتية كعضو في اللجنة 
املذكــورة، مشــيرا إلى أن 
اللجنة وافقــت باإلجماع 
علــى إغــالق الصيدليات 
املخالفــة فــي اجلمعيات 
التعاونيــة وعــدم جتديد 
الصيادلــة  تراخيــص 

بوصفهم كالتاجر اجلشع 
الكســول الذي يسعى إلى 

العاملــني فيها، معتبرا أن 
الصيدليات في اجلمعيات 
التعاونية ترضخ كسائر 
اجلمعيات في الكويت إلى 
القانــون وليس كما تريد 
إدارات  بعــض مجالــس 
اجلمعيات التعاونية إيهام 
النــاس أنها ملكية خاصة 
وحق أصيل للمســاهمني، 
الشــؤون  مطالبــا وزارة 
االجتماعية والعمل بسرعة 
طرح صيدليات اجلمعيات 
التعاونية لالستثمار من 
صيادلــة كويتيني تنفيذا 

لقانون 3٠/ ٢٠١6.

وليد الشمري

»الصندوق الكويتي«: مصر ملتزمة بسداد القروض
قــال الصندوق الكويتــي للتنمية 
االقتصاديــة العربيــة ان »مصر من 
أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد 
قروض الصندوق التنموية ملشاريعها«.
وأوضــح الصنــدوق في بيــان لـ 
»كونا«، مبناســبة الزيــارة املرتقبة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ملصر، أن الصندوق قدم 
منذ انشائه ملصر 5٠ قرضا بإجمالي 

مليار دينار.
ونقــل البيان عن املديــر االقليمي 
للدول العربية في الصندوق عبداهلل 
املصيبيح قولــه ان عالقات التعاون 
االمنائي بني البلدين ترسخت وتوطدت 

على مر السنني منذ تأسيس الصندوق 
الكويتي.

وأوضح املصيبيح أن إجمالي املبالغ 
التي سحبت من القروض املذكورة حتى 
اآلن بلغ 7٠4 ماليني دينار سدد منها 
نحو 3٢7 مليون دينار ما يعادل %46 

من إجمالي املبالغ املسحوبة.


