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النجار:  جوالت تفتيشية على ١٩٦ مرفقًا صحيًا 
أهليًا للتأكد من صالحية تراخيصها ومزاولة املهنة

«الصحة» و«التربية» تواجهان «كورونا» 
مبشروع املدارس املعززة للصحة

حنان عبداملعبود

الوكيل املســاعد  أعلنــت 
لشــؤون اخلدمــات الطبيــة 
الصحــة  بــوزارة  األهليــة 
د.فاطمــة النجار عــن القيام 
بجــوالت تفتيشــية من قبل 
إدارة  التفتيــش فــي  قســم 
التراخيــص الصحيــة طالت 
١٩٦ مرفقا صحيا أهليا خالل 
فترة ٦ شــهور، وذلك بهدف 
التأكــد من وجــود تراخيص 
للمرافــق وصالحيــة مزاولة 
املهنة للعاملني فيها، الفتة في 
الوقت نفســه الى رصد عدة 
مخالفات مت اتخاذ اإلجراءات 

القانونية بشأنها.
جــاء هذا ضمــن تصريح 
لهــا علــى هامــش افتتاحها 
املؤمتــر الرابــع والعشــرين 
للنســاء والــوالدة نيابة عن 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح، وقالــت «ان الـ ١٩٦ 
مرفقا صحيا أهليا موزعة على 
٩٤ مســتوصفا، و٣٠ عيــادة 
تخصصية و٦٥ مركزا طبيا، 
عالوة على ٧ مستشــفيات». 
وقالت د.النجــار في كلمتها: 
الرابع والعشــرون  املؤمتــر 
يتيــح  والــوالدة  للنســاء 
الفرصة إللقــاء الضوء على 
أحــدث املســتجدات العاملية 
في تخصص أمراض النساء 
والوالدة، حيث سيناقش أحدث 
التطورات في تخصص العقم 
األنابيــب واجلديد  وأطفــال 
لنجاح هذا العالج، فضال عن 

عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد على أهمية التنسيق 
والتعاون بني املؤسسات في 
مختلف اجلوانب، والســيما 
املجــال الصحــي الــذي يهم 
شــرائح مختلفة في املجتمع 
مبا يشــمله امليدان التربوي 
مــن هيئة تعليميــة وإدارية 
في املــدارس احلكومية الذي 
يفــوق عددها ٩٠٠ مدرســة، 
مبا تضمه من طلبة وطالبات 
يفوق عددهم ٣٨٠ ألف طالب 
وطالبــة، باإلضافــة إلى عدد 
الطلبة فــي التعليم اخلاص 
الذي يتجاوز ٢٦٠ ألف طالب 
وطالبــة في ٧٢ مدرســة في 

مختلف مناطق البالد.
جاء ذلك في االجتماع الذي 
عقــده مع وفد وزارة الصحة 
املكــون من الوكيل املســاعد 
للشؤون الفنية بوزارة الصحة 
د.عبدالرحمن املطيري ومدير 
إدارة الصحة املدرسية د.دالل 
الودعاني، وحضر االجتماع 
كل من مديــر إدارة العالقات 
التربــوي  العامــة واإلعــالم 
ضيدان العجمي ومدير إدارة 
األنشــطة املدرسية د.عباس 
مــراد ومديــر إدارة اخلدمات 
النفسية واالجتماعية فيصل 
املتابعــة  األســتاذ ومراقــب 
الوكيــل  مبكتــب  الفنيــة 
التربوية  املســاعد للتنميــة 
واألنشــطة علي دشتي، وقد 
دار االجتمــاع حول مكونات 
املــدارس املعززة  وعناصــر 
للصحة واملراحل واخلطوات 

قراءة تخطيط نبض اجلنني 
الــوالدة. مــن جانبها،  أثناء 
أعلنت رئيس قســم النســاء 
والوالدة مبستشــفى العدان 
ورئيــس املؤمتــر د.عبيــر 
الذايدي عن مشروع لتجديد 
العيادات اخلارجية في قسم 
النساء والوالدة قريبا لتشتمل 
على عيــادات عامة وعيادات 

تخصصية ألمراض النساء.
وكشفت عن جتديد حوادث 
«النســاء والوالدة» و«وحدة 
احلمل األولي املبكر» قريبا، كما 
سيتم جتديد غرف العمليات 
فــي جناح الوالدة عبر زيادة 
غــرف العمليات الــى ٢ بدال 
من واحــدة لعمــل العمليات 

القيصرية.

والدوليــة، إلــى جانب إعادة 
تطبيق برنامج مبادرة حقائق 
احلياة باعتبارها مبادرة عاملية 
أطلقتها منظمة الصحة العاملية 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
وتهــدف لالرتقــاء بصحــة 
طلبــة املــدارس عــن طريق 
نشر املفاهيم الصحية ضمن 
املناهج والبرامج الدراســية، 
وقــد تبنتهــا وزارة الصحة 
فــي البالد، إلى جانب فعالية 

التسويق الصحي الذكي.
من جانبها، ذكــرت مدير 
إدارة الصحة املدرسية د.دالل 
الودعاني أنه مت توزيع نشرات 
احملاضــرات حــول ڤيــروس 
كورونا املستجد وسبل الوقاية 
منه في املدارس، الفتة إلى آلية 
تطبيق مبادرة املدارس املعززة 
للصحة التي مت تطبيقها في 
فترة سابقة كفترة جتريبية، 
وأهميــة تطبيــق املعاييــر 
اخلليجية كمبادرة للمدارس 
املعززة للصحة، كما تطرقت 
إلــى ضــرورة تعزيــز امللف 
الصحي اإللكتروني للطالب، 

وعــن املؤمتــر، أشــارت 
إلى أنه سيســاهم في تبادل 
اخلبــرات واملهــارات عبــر 
مشــاركة ٩ خبراء أجانب من 
مختلف دول العالم، ممثلة بـ 
«إجنلتــرا والواليات املتحدة 
األميركية والدمنارك وإيطاليا 
والهند»، وذلــك للتحدث في 
جلســات هذا املؤمتر وتقدمي 
خالصــة جتاربهم وخبراتهم 
العلمية واســتعراض أحدث 
الطرق والتقنيات املستخدمة 
في الدراسات واألبحاث   الطبية 
في تخصص النساء والوالدة 
مما سيساهم في إتاحة سبل 
املعرفــة وإتاحــة التقنيــات 
واألساليب احلديثة لالرتقاء 

في اخلدمات الصحية.

وذلك ألهمية توثيق املعلومات 
الصحية لكل طالب.

مــن جانــب آخــر، تطرق 
مدير إدارة األنشطة املدرسية 
د.عباس مراد إلى ســبل نشر 
مفهوم املدارس املعززة للصحة 
وتعميمه على مدارس الكويت 
كافة من خالل خطة مدروسة 
تطبــق علــى جناح فــي كل 
مدرســة بهــدف خلــق وعي 
صحي يساهم في تثقيف األبناء 
مــن الطالب صحيــا. بدوره، 
طــرح مديــر إدارة العالقات 
التربــوي  العامــة واإلعــالم 
ضيدان العجمــي التصورات 
املطلوبة للتركيز على اجلانب 
الصحي وسبل توعية الطالب 
والنهــوض بالبيئة الصحية 
من خالل تعزيزهــا إعالميا، 
مؤكدا أهمية الطابور الصباحي 
املدرسي في تقدمي املعلومات 
الصحية اجلاذبة عبر املسابقات 
واحملاضرات واإلذاعة املدرسية، 
إلى جانب الوسائل اإلعالمية 
املختلفة التي تشــمل وسائل 

التواصل االجتماعي.

أشارت خالل مؤمتر النساء والوالدة إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني

د. فاطمة النجار ود. عبير الذايدي واملشاركون في املؤمتر

د.عبدالرحمن املطيري ود.دالل الودعاني خالل االجتماع مع ضيدان العجمي ود.عباس مراد وفيصل األستاذ وعلي دشتي

مناقشــة أحدث املســتجدات 
في احلمــل عالــي اخلطورة 
قبل وبعد الــوالدة، واألورام 
النسائية السرطانية للمبايض 
والرحــم والطــرق اجلديــدة 
للكشف املبكر عنها، باإلضافة 
ألحدث التقنيات لتشــخيص 
التشــوهات اخللقية للجنني 
باملوجات فوق الصوتية وطب 
األجنة، وأحدث التقنيات في 
العمليات النســائية الدقيقة 
كاملنظــار الرحمــي والبطني 
والروبورت اآللي في العمليات 
النســائية وعمليات املسالك 
البولية النسائية، كما ستتم 
مناقشة خفض نسبة الوالدة 
بالعمليــات القيصريــة عــن 
طريــق أحــدث التقنيات في 

التنفيذيــة ملشــروع مبادرة 
املدارس املعززة للصحة، وآلية 
التثقيف والتوعية املطلوبة في 
املناطق  املدارس في مختلف 
التعليميــة بڤيروس كورونا 
املســتجد وســبل تفعيلهــا، 
كمــا مت تنــاول أهمية تفعيل 
العيادات املدرســية في  دور 
تعزيز التوعية الصحية وطرق 

الوقاية.
الوكيل املســاعد  وتناول 
للشؤون الفنية بوزارة الصحة 
د.عبدالرحمن املطيري رسم 
خطة للتوعية بأهمية الصحة 
وتنمية املجتمع الصحي، وتبدأ 
أولى لبناته بالطلبة باعتبارهم 
أبناء الكويــت جيلها الواعد، 
التنســيق  مؤكــدا ضــرورة 
وتضافر اجلهود بني وزارتي 
التربية والصحــة للنهوض 
بالوعي الصحــي املجتمعي، 
مشــيرا إلى أهميــة املدارس 
املعــززة للصحــة وتطبيــق 
عليهــا  املتفــق  معاييرهــا 
خليجيــا، باعتبارها من أبرز 
املتطلبــات احمللية والعاملية 

طالل اخلرافي: معرض االختراعات يخلق فرصًا استثمارية
عاطف رمضان 

ثمن رئيــس مجلس إدارة 
النادي العلمي ورئيس اللجنة 
الدولــي  للمعــرض  العليــا 
لالختراعات في الشرق األوسط 
طالل جاسم اخلرافي الرعاية 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد (حفظه 
اهللا ورعــاه) للمعــرض منــذ 
انطالقته األولى، مشــيرا إلى 
أنهــا تأتــي تأكيدا علــى دعم 
الالمحــدود لشــباب  ســموه 
الكويت ومخترعيها، وجعلت 
املســؤولية أكبر علــى عاتقنا 
لتطوير هذه الفعالية لكي تصل 

إلى املستويات العاملية.
وأضــاف اخلرافــي خــالل 
مؤمتر صحافي عقد مساء أول 
مــن أمس مبقر النادي العلمي 
الســتعراض آخر استعداداته 
إلقامة املعرض الدولي الثاني 
عشــر لالختراعات في الشرق 
األوسط الذي يفتتح فعالياته 
األحد املقبل بقاعة الراية بفندق 
كورت يارد ماريوت، ان استدامة 
واستمرارية املعرض منذ ٢٠٠٧ 
ما هي إال دليل على تطوره عاما 
بعد عام، وجناح النادي العلمي 
في كل ما يقدمه جتاه ما يخص 

السمعة الدولية للكويت.
وشــدد اخلرافــي علــى ان 
النادي العلمــي كجمعية نفع 
عام متثل املجتمع املدني لم يكن 
يصل باملعرض إلى هذا املستوى 
املتطور لوال تعــاون اجلهات 
احلكوميــة والقطاع اخلاص، 
مستشهدا بدعم وزارة الداخلية 
فــي ســرعة إصــدار وإجنــاز 
التراخيص والڤيز للمشاركني 
بشــكل عاجل لتســهيل مهمة 
النــادي العلمي فــي وصولهم 
فــي املوعد احملــدد بالرغم من 
الظــروف الراهنــة التــي مير 
بها العالم من تفشــي ڤيروس 
كورونا حيث جتاوز عدد الدول 
املشاركة ٤١ دولة فيما بلغ عدد 
الدول التي سجلت عبر املوقع 
اإللكتروني للمعرض ٤٦ دولة.

حتى يحقق رسالته وأهدافه، 
وجميعهــا لهــا دور فاعل في 
جنــاح هــذه احلــدث العلمي 

الكبير.
وأشار إلى اجلهد املتواصل 
الذي يبذله القائمون على النادي 
العلمــي حتى يظهــر املعرض 
باملستوى املطلوب، الفتا إلى ان 
الدور الذي يقوم به متطوعو 
النادي يضرب بــه املثل، وان 
دور املجتمع املدني يبرز بشكل 
واضح في قدرته على تنظيم 

مثل هذه الفعاليات العاملية.
ولفت إلى ان رسالة املعرض 
هي لقاء املستثمرين باملخترعني 
وخلــق الفرص االســتثمارية 
أمام القطاع اخلاص للنهوض 
بالبحث العلمي، كما انه فرصة 
الحتــكاك املخترعــني العــرب 
بنظرائهم املخترعني األجانب.

وأشــار إلــى ان املعرض 
يعزز دور البرنامج الوطني 

هذه الفعالية بشكل أكبر مما 
توقعناه.

وقــال إن املعــرض هــذا 
العام يشهد مشــاركة جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 
العلميــة وبعــض اجلامعــات 
اخلليجيــة والعربيــة، عالوة 
على املشــاركة املميزة ملجلس 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
«اليونســكو»، ما يؤكد أهمية 
املعرض واملكانة العاملية التي 
يتبوؤها على خارطة معارض 
االختراعــات ويعكــس دور 
الكويــت الريادي في الشــرق 

األوسط.
وتقــدم اخلرافي بالشــكر 
للجهــات الراعيــة للمعــرض 
وفي مقدمتها مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، وشــركة زين 
لالتصاالت، ومؤسسة البترول 
التمويــل  الكويتيــة، وبيــت 
الكويتــي، واخلطوط اجلوية 
الرســمي  الناقــل  الكويتيــة 
للمشــاركني في هذه الفعالية، 
مثمنا الدور الفعال الذي تقوم 
بــه وســائل اإلعالم فــي إبراز 
النادي  نشــاطات وفعاليــات 
العلمــي. كمــا تقدم بالشــكر 
واملدربــني  املتطوعــني  إلــى 
فــي قطــاع الشــباب والعلوم 
بالنادي إلســهامهم في إجناح 
هــذه الفعاليــة، وأيضا قطاع 
التنمية والبرامج التنافســية 
وعلى رأســها د.محمد الصفار 
التفاصيــل  بــكل  الهتمامهــم 
املتعلقة بتســجيل املخترعني 
واختراعاتهم والدول املشاركة.

الثورة الصناعية

من جانبه، أكد مدير إدارة 
الثقافة العلمية في مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي د.سالم 
املؤسســة  دعــم  العبالنــي، 
للفعاليات التي تخدم املجتمع 
إذ تنظــر فــي شــراكاتها مــع 
اجلهات غير الربحية إلى قدرة 
هذه اجلهات علــى التأثير في 
املجتمــع. وأضــاف العبالني: 
«نطمــح الن نكون مشــاركني 
ملنظمات العمــل املدني وعلى 
رأسها النادي العلمي بأن نقدم 
ما يسمى باخلدمة املجتمعية، 
خاصة فيما يتعلق بنشر البحث 
العلمــي وتهيئة املنــاخ العام 
لتقبل العلوم والتكنولوجيا».

وأوضح أن املؤسسة تشترك 
مع النادي العلمي في استهداف 

لدعــم الباحثــني واملبتكرين 
الشــباب الذي يتبناه النادي 
العلمي، كمــا انه يعد فرصة 
مميــزة تعــود بالفائدة على 
املجتمع وصاحــب االختراع 
واملســتثمر، مثمنــا تعــاون 
اجلهات الرســمية في الدولة 
والقطاع اخلاص من أجل جناح 

التعاون اخلليجي ودعم أمينه 
العام وحرصه على التواجد في 

هذا احلدث.
وذكــر انــه نظــرا إلميــان 
اجلهــات واملنظمــات العاملية 
املعنية باالختراعات برســالة 
املعرض وأهدافه حرصت على 
املساهمة في املعرض، ومن بني 
هذه اجلهــات املنظمة العاملية 
الفكريــة «وايبــو»  للملكيــة 
التابعــة لــألمم املتحــدة التي 
يحضــر ممثلهــا رئيس قطاع 
قانــون البراءات فــي املنظمة 
ماركــو أملــان ويقــدم جائــزة 
ألحد املخترعــني الفائزين في 
املعرض، وكذلك االحتاد الدولي 
جلمعيــات املخترعني «إيفيا» 
حيث يحضر رئيسها فعاليات 
املعرض ويقدم جائزة باســم 

االحتاد ألحد الفائزين.
وأضاف ان هناك مشــاركة 
مميــزة ملنظمــة األمم املتحدة 

شريحة الشباب، فاآلن املؤسسة 
تعقــد مهرجــان «الروبوتات 
والــذكاء االصطناعــي» وهــو 
يســتهدف الشــباب واجليــل 
الناشئ، مشيرا إلى أن املؤسسة 
تدعم النادي العلمي وغيرها من 
اجلهــات غير الربحية لوجود 
ما يســمى بالثورة الصناعية 
الرابعــة. وأضــاف أن العالــم 
اآلن يشهد عصرا علميا جديدا، 
والتخصصات القدمية ستكون 
عدمية اجلدوى في الســنوات 
العشــر املقبلة، وســوف يتم 
استحداث تخصصات جديدة 
الكويــت  حتــاول  لــم  وإن 
تغيير األســلوب الكالســيكي 
التقليدي  املتعلــق بالتعليــم 
سوف تتخلف عن هذا الركب 

احلضاري.
وأكــد أن النــادي العلمــي 
ركيزة أساسية ومنصة جيدة 
جدا حتاكي فئة الشــباب على 
نحو ميكننا من التعاون معه 
باســتهدافهم خصوصــا فيما 
يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
منصة االختراعات

من جهته، قال رئيس هيئة 
احملكمــني باملعــرض ديڤيــد 
فاروقــي إن املعرض مهم جدا 
حيث يعتبر املنصة الوحيدة 
لالختراعات في الشرق األوسط 
ويتيح الفرصة للعقول العربية 
إلبراز اختراعاتهم. وذكر فاروقي 
أن قائمة األعمال املشاركة في 
معرض هذا العام تضم مجموعة 
مهمة مــن االختراعات املثيرة 
لإلعجاب، الفتا إلى أن معرض 
هذا العام يضــم أكثر من ١٠٠ 
اختــراع تغطي كافــة مناحي 
احليــاة، خصوصــا في مجال 
امليــاه واملجــال الطبــي وهذه 
االختراعات ستخضع لتقييم 
هيئــة احملكمني التي تضم ٣٤ 
عضوا من األكادمييني وأعضاء 
هيئات التدريــس باجلامعات 
واألطبـــــاء واملتخـــصــصني 

احملترفني في مجاالت عدة.

يفتتح األحد املقبل في قاعة الراية مبشاركة ٤١ دولة.. وقد أصبح األكبر على مستوى الشرق األوسط والثاني على العالم بشهادة املنظمات الدولية

(متني غوزال) عبدالرحمن الفضالة وخالد الشطي خالل املؤمتر 

د.يحيى عبدال ويوسف احلمد ود.حميد خلف وفهد الشمري في مقدمة احلضور طالل جاسم اخلرافي متوسطا د.سالم العبالني وديڤيد فاروقي خالل املؤمتر الصحافي

د.يحيى عبدال وم.أوس النصف لدى حضورهما املؤمتر

وبني ان املعرض يعد إحدى 
فعاليــات النادي العلمي الذي 
يعــد القلــب النابــض للدور 
املجتمعي احلقيقي الذي تقوم 
به مؤسســات املجتمع املدني، 
مضيفــا ان املعرض  جزء من 
كيان منظومة كبيرة نفتخر بها.
وأشــار إلــى ان املعــرض 
أصبــح األكبر على مســتوى 
الشــرق األوسط والثاني على 
مستوى العالم بشهادة املنظمات 
الدوليــة املعنية باالختراعات 
وكل من شــارك فيه، مبينا ان 
هذا األمر عظم من املســؤولية 
امللقاة على عاتق مجلس إدارة 

النادي العلمي.
النادي  وذكر ان قطاعــات 
الثالثــة وهــي قطــاع العلوم 
التخصصية وقطــاع التنمية 
التنافســية وقطاع  والبرامج 
العلوم الشباب تبدي اهتماما 
كبيرا في استعداداتها للمعرض 

ملشاهدة الڤيديو

قصص جناح في املعرض السابق
قال طالل جاســم اخلرافي إن املعرض خالل دوراته 
الســابقة حقق قصص جناح مبهرة، حيــث إن الكثير 
من االختراعات املشــاركة شقت طريقها نحو التصنيع 
والتسويق، ومنها اختراع كويتي خاص بأدوات اإلطفاء 
يباع حاليا في كل أسواق الشرق األوسط واخلليج العربي 
ومت اعتماده في دول أوروبا وغيرها، عالوة على اختراعات 
أخرى مت توقيع عقود تصنيعها وتسويقها بني املستثمرين 

واملخترعني وسوف نراها في األسواق قريبا.

لوال تعاون اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ملا وصل املعرض إلى هذا املستوى املتطور

الرعاية السامية من صاحب السمو للمعرض تدفعنا لبذل املزيد من اجلهود لتطويره

فاروقي: أكثر من ١٠٠ اختراع تشارك في دورة هذا العام تغطي جميع مناحي احلياة 

العبالني: العالم يشهد عصرًا علميًا جديدًا والتخصصات القدمية ستكون عدمية اجلدوى مستقبًال


