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الثالثاء  30اكتوبر 2012

أكد أن أمس هو آخر يوم لعيادة النسيم ..والعودة األربعاء واخلميس جلميع أعضاء الفريق

احلمد :حالتان جديدتان مت حتويلهما إلى مستشفى النور
حلادث تصادم بالدراجات النارية

أكد رئي����س الفريق الطبي
لبعثة احل����ج الكويتية د.حمد
احلمد أن����ه مت حتويل حالتني
جديدتني الى مستش����فى النور
حلادث تصادم بالدراجات النارية
تابعت��ي�ن إلحدى حمالت احلج
الكويتية ،علم����ا ان اصابتهما
طفيفة ،مشيرا أيضا الى خروج
احلاالت التي كان����ت ترقد في
املستش����فى والتي مت حتويلها
ملستشفى النور بحمد اهلل وهي
حالة «كس����ر الس����اق» وحالة
«الترجيع املستمر» ،ماعدا حالة
واحدة وهي ملريض القلب والتي
مازالت ترقد في املستشفى وهي
تتحسن بإذن اهلل ،مؤكدا على
ان الفريق الطبي يتابع احلاالت
في مستش����فى النور ويطمئن
عليها باس����تمرار ،مش����يرا في
الوقت نفس����ه الى وجود حالة
وفاة واح����دة فقط لوافد عربي
يتبع احدى احلمالت الكويتية
يشتبه في انه كان مصابا مبرض
الكب����د ،حيث وجد مغمى عليه
ومت حتويله الى العناية املركزة

د.حمد احلمد

فحصنا  2500مريض
في عيادات الفريق
الطبي ..وحجاجنا
بخير

مباشرة ،وتوفي هناك رحمه اهلل،
مطمئنا في الوقت نفسه أقارب
وأهال����ي احلجاج بأن حجاجنا
جميعا بخير وبدأوا في العودة
الى البالد تدريجيا.
وذك����ر د.احلمد في تصريح
صحافي ان أمس كان آخر يوم
لعيادة البعثة ف����ي مقرها في
«النس����يم» ،مؤك����دا ان جميع
عي����ادات الفري����ق الطب����ي في
«النس����يم» و«منى» و«عرفة»
فحصت  2500مريض من حجاج
بيت اهلل احلرام ،موزعة على
 1800في عيادة «النسيم» و600
في «من����ى» و 100في «عرفة»،
موضحا ان جميع احلاالت كانت
عادية وتلقت العالج الالزم.
وب��ي�ن د.احلم����د ان كمي����ة
األدوية وفيرة ومت سداد حاجات
احلمالت الكويتية منها وعيادات
البعثة.
وأشار د .احلمد الى ان الفريق
الطبي لبعث����ة احلج الكويتية
سيعود الى البالد على دفعتني،
األولى تبدأ بعد غ����د األربعاء

املواف����ق  31م����ن أكتوب����ر ،أما
الثانية فستكون اخلميس االول
من نوفمبر ،موضحا انه بحمد
اهلل لم نواجه اال بعض املشاكل
البسيطة التي مت حلها بسرعة،
مش����يدا بالتعاون بني الفريق
الطبي ومستش����فى النور في
حتويل احلاالت اليهم وحرصهم
الشديد على االهتمام مبرضانا
ومرضى احلم��ل�ات من الدول
األخ����رى ،باالضافة الى تعاون
السلطات السعودية معنا وتذليل
جميع العقب����ات التي واجهتنا
شاكرا لهم تعاونهم.
وتابع :كما نش����كر الوفدين
الطبيني اإلماراتي والقطري على
التعاون وتبادل اخلبرات بيننا
وبينهما ،حيث متت االستفادة
من خبراتهم في العديد من األمور
الطبية وهذا ليس غريبا على
دول اخلليج.
وأشاد د.احلمد بالفريق الطبي
لبعثة احلج الكويتية وجهوده
اجلبارة من كوادر طبية وفنية
وادارية في التس����هيل وتذليل

العقبات أمام حجاجنا وتقدمي
كل اخلدمات الطبية لهم ،مضيفا
اننا قمن����ا بزيادة الكادر الفني
لهذا العام لتقدمي أفضل خدمة
طبية حلجاجنا الكرام
وأوضح ان عدد الفريق الطبي
لهذا العام كان  87موزعني كالتالي
 18طبيبا ،و 17من أفراد الهيئة
التمريضية و 9صيادلة ،باالضافة
الى  7مفتشني صحيني و 5من
الط����وارئ الطبية ،عالوة على
 1من التجهيز الطبي ،والطاقم
اإلداري.
أما بالنسبة للعيادات فقال
د.احلمد :كانت هناك  4عيادات
مجهزة بالكامل ممثلة في عيادتني
لكل من الرجال والنساء وغرفة
للعمليات الصغ����رى ،وأخرى
إلنع����اش القل����ب وصيدلية،
وجتهيز عدد من فنيي الطوارئ
الطبية سيارتي اسعاف للحاالت
الطارئة ،وذل����ك لنقل املرضى
للمستشفى.
٭٭عبد الكريم العبداهلل

خالل اختتام الدورة التدريبية اخلاصة باإلرشاد بالتعاون مع مكتب اإلمناء االجتماعي التابع ملجلس الوزراء

الكندري :افتتاح عيادات اإلرشاد الزواجي
مبراكز الفحص الطبي قبل الزواج قريب ًا

أعل���ن مدي���ر إدارة الصحة
االجتماعية ف���ي وزارة الصحة
د.يعق���وب الكندري عن افتتاح
عيادات «اإلرشاد الزواجي» في
جميع مراكز الفحص الطبي قبل
الزواج قريب���ا ،الفتا في الوقت
نفسه الى أنها تهدف الى تقدمي
خدمات متكاملة للشباب املقبلني
على الزواج.
وذكر في تصريح صحافي له
على هامش اختتام دورة اإلرشاد
الزواجي التي نظمت بالتعاون
بني إدارة الصح���ة االجتماعية
ومكتب االمناء االجتماعي التابع
ملجلس الوزراء ان اخلدمات تشمل
اجلوان���ب الطبية واالجتماعية
والنفسية وتقدمي املشورة الطبية
قب���ل الزواج والتي من ش���أنها
املساهمة في تهيئة الشباب من
اجلنس�ي�ن املقبلني على احلياة
الزوجية.
وأش���ار الى ان مكتب اإلمناء
االجتماعي ق���ام بتنظيم دورة
ضمت مجموعة من االخصائيني
االجتماعي�ي�ن والنفس���يني
العامل�ي�ن ف���ي إدارة الصح���ة
االجتماعية واملستشفيات العامة
والتخصصية ،باالضافة الى أطباء
الفحص الطبي قبل الزواج ،حيث
بلغ عددهم  25مشاركا ومشاركة،
إذ تأتي الدورة متهيدا للبدء في
مشروع مكاتب اإلرشاد ما قبل
الزواج والتي تنوي إدارة الصحة
االجتماعية افتتاحها قريبا.

د.يعقوب الكندري ود.سارة املطيري يتوسطان خريجي دورة اإلرشاد الزواجي

واعتب����ر د.الكندري الدورة
باكورة لسلس����لة من الدورات
التدريبي����ة التي س����تقدم في
مجال اإلرشاد الزواجي والتي
تهدف الى تعريف االخصائيني
االجتماعيني والنفسيني وأطباء
املش����ورة في الفح����ص الطبي
قبل الزواج مبفهوم اإلرش����اد
الزواجي وتزويدهم باملهارات
الالزمة التي متكنهم من التعامل
مع فئة املقبل��ي�ن على الزواج،
وتقدمي خدمة اإلرشاد الزواجي
لهم ،بحيث تشمل هذه املهارات

التعرف عل����ى حقائق احلياة
الزوجية ومتطلباتها واملساعدة
في اتخاذ القرار حول الشريك
املناس����ب واملتكافئ بناء على
أسس س����ليمة ،باالضافة الى
وض����ع أهداف الزواج ورس����م
صورة واقعي����ة له والتعريف
مبفهوم التواصل ،وكيفية االتفاق
واالخت��ل�اف بني طرفي العالقة
الزوجية ،والتعرف على االدوار
التي تشمل احلقوق والواجبات،
والعالقة اجلنسية ،واالشباع
العاطف����ي ،وإجن����اب االطفال،

وإدراك مقومات احلياة الزوجية
وحتديد االولويات بالنسبة للمال
والوقت واالشخاص وغيرهم،
ش����اكرا مديرة إدارة اإلرش����اد
النفسي واالجتماعي واألستاذة
فاطمة العياف واملستشارات على
جهودهن في تنظيم وإجناح هذه
الدورة.
من ناحيته����ا ،اكدت رئيس
قس����م البحوث والدراسات في
إدارة الصحة االجتماعية د.سارة
املطيري على ان خدمة اإلرشاد
الزواجي س����تقدم ف����ي مراكز
الفح����ص الطبي قب����ل الزواج
التابعة إلدارة الصحة االجتماعية
لفئة املقبلني على الزواج فقط
من الشباب ،مشيرة الى ان هذه
اخلدمة ستعرفهم على طبيعة
احلياة الزوجية ،وتساعدهم في
رسم صورة واضحة وواقعية
عن الزواج وتعرفهم بحقوقهم
وواجباتهم في إط����ار العالقة
الزوجية.
وذكرت ان اإلدارة تقوم حاليا
بإعداد «كتيب» لإلرشاد الزواجي
ليقدم للمقبلني على الزواج من
الشباب يشمل مبادئ التوافق
الزواجي والتعريف باحلقوق
والواجبات للطرفني ،باالضافة
الى دور مكاتب اإلرشاد الزواجي
في مراكز الفحص الطبي قبل
الزواج.
٭٭عبدالكريم العبداهلل

استفاد منها أكثر من  500شخص

«التعريف باإلسالم» بالتعاون مع بيت الزكاة وزعت

حلوم األضاحي على املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة
أعلن مدير تسويق املشاريع
اخليري���ة بلجن���ة التعريف
باإلس�ل�ام حمود االبراهيم أن
اللجن���ة وزعت قرابة عدد 125
أضحية من حل���وم األضاحي
اس���تفاد منها أكث���ر من 500
ش���خص من املهتدي���ن اجلدد
واجلاليات املسلمة وعائالتهم،
وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة
الكويتي ومت التوزيع في ثالثة
مواقع هي مدينة سكن العمال
بأمغرة ومنطقة خيطان ومقر
جلنة التعريف باإلسالم بشارع
فهد السالم ،مضيفا ان اللجنة
حرصت علي اختيار املناطق
ذات الكثافة السكانية الكبيرة
من اجلاليات الوافدة ذات األجر
البسيط وذلك لوصول األضاحي
ملستحقيها.
وقال االبراهيم في تصريح
صحافي ان اللجنة حترص على
إحياء هذه الشعيرة العظيمة
اتباعا لسنة احلبيب محمد ژ،
مبينا انها تزيل احلقد واحلسد
عن القلوب وتش���عر املهتدين
اجلدد واجلاليات املسلمة ذات
الدخل احملدود بأن لهم اخوانا
يعتضدون بهم ويتذكرونهم في
هذه األيام املباركة ،فهي دعوة
صادقة لتأليف القلوب وفتح
صفحة التسامح وخلق روح

توزيع حلوم األضاحي على احملتاجني

احملبة بني الوافدين واملقيمني.
مثمنا دور بيت الزكاة احليوي
وحرصه الدؤوب على دعم أنشطة
اللجنة ومشاريعها املختلفة التي
تهدف الى نشر اإلسالم وتفعيل
دور العمل اخليري ،مشيدا بهذا
الدعم الذي يدل على الش���راكة
الفعالة التي تطمح إليها جلنة
التعريف بني مختلف مؤسسات
العمل اخلي���ري وذلك لتحقيق

املش���اريع اخليري���ة وتنميتها
وخص االبراهيم بالشكر إدارة
هيئات املش���اريع احمللية ببيت
ال���زكاة ممثلة ف���ي األخ محمد
عبدالرحم���ن العجمي وجميع
العاملني في هذا احملفل املبارك
لدورهم املميز ال���ذي يقدمونه
لإلسالم واملس���لمني ،كما أشاد
بجهود فريق التعريف باإلسالم
والذي بذل جهدا كبيرا في توزيع

األضاحي يوم العيد وهم :مدير
املشاريع اخليرية واملشرف العام
إلدارة املوارد والعالقات العامة
بلجنة التعري���ف محمد جميل
الشمري والذي تولى اإلشراف
على مق���ر اللجنة الرئيس���ي،
ومسؤول قسم الدعوة باللجنة
مساعد العنزي والذي اشرف على
فرع خيطان ،وعبداهلل الشمري
والذي كان مسؤوال عن فرع أمغرة
وذلك تقديرا جلهدهم الكبير الذي
قاموا ب���ه أثن���اء توزيع حلوم
األضاحي.
وق���ال االبراهيم «اجلاليات
املس���تفيدة من مشروع حلوم
األضاحي مبختلف جنسياتها
أش���ادت بدور جلنة التعريف
باإلسالم وبيت الزكاة وجميع
الهيئ���ات اخليرية على أرض
الكويت عل���ي ما يقدمونه من
رعاية واهتمام لهذه الشريحة»،
مؤكدين أن ه���ذه خصال أهل
الكويت الذين جبلوا على فعل
اخلير والتسابق عليه منذ قدمي
األزل.
واختت���م االبراهيم حديثه
بشكر أهل الكويت وأهل اخلير
الذين ال يألون جهدا في سقي
ش���جرة اخلير التي غرس���ها
األجداد وسقاها اآلباء ويحرصها
ويرعاها األبناء.

ضمن مشروع «املربع اإللكتروني»

دورة على برامج التواصل ملوجهي احلاسوب
في «األحمدي» و«مبارك الكبير» التعليمية

في اطار التعاون املثمر بني القطاعني اخلاص
واحلكومي ،نظم����ت منطقة األحمدي التعليمية
دورة تدريبية ملوجهي مادة احلاسوب في منطقة
األحمدي ومنطقة مبارك الكبير التعليمية حول
مهارات اس����تخدام برامج التواصل االلكتروني
وسبل توظيفها في العملية التعليمية ،في ثانوية
أحمد الربعي وذلك بالتعاون مع ش����ركة مطور
ضمن مشروع «املربع االلكتروني» الذي يهدف
إلى تدريب املعلمني على استخدام التكنولوجيا
احلديثة واالستفادة منها في العملية التعليمية
بصورة مناسبة.
وفي تصريح صحافي ،أكدت مدير عام منطقة
األحمدي التعليمية منى الصالل أن مشروع «املربع
االلكتروني» أثبت جناحه في مدارس منطقة حولي
التعليمية ،وأنها حرصت على نقل هذه التجربة
معها إلى منطقة األحمدي التعليمية لتعميم الفائدة
ومواكبة توجه الوزارة إلى الرمي إلى التوسع في
فكرة التعليم االلكتروني وتوظيف التكنولوجيا
احلديثة خلدمة العملية التعليمية وتطويرها،
وأضافت الصالل أنه مت قطع شوط كبير في هذا
املج����ال من خالل مش����اريع التعليم االلكتروني
وتطوير البنى التحتية للمدارس ،وأشارت إلى أن
املرحلة االولى قد بدأت في اعداد وتدريب موجهي
احلاس����وب على البرامج املس����تخدمة في املربع
االلكتروني والذين سيقومون بدورهم بنقل هذه
املعرفة إلى زمالئهم معلمي احلاسوب في املدارس
متهيدا للبدء في تعميم استخدام البرامج.
وأضافت الصالل أن تدريب الهيئة التعليمية
سيتم على مراحل حيث ستكون هناك فرق الداء
هذه املهمة ومن ثم س����يتم عقد حلقات توعوية
ألولي����اء االم����ور لتعريفهم بالبرام����ج وكيفية
اس����تخدامها للتواص����ل مع االدارات املدرس����ية
واملعلمني ،الفتة إلى أن املناطق باشرت بتجهيز
املدارس م����ن حيث االجه����زة واالنترنت ،حيث
سيتم االستفادة من اجهزة احلاسوب في االقسام
العلمية ،وكذلك االجهزة املوجودة في مختبرات
احلاسوب والتي يتجاوز عددها الـ  50جهازا في
كل مدرسة ،وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في
االجهزة أو الشبكات .وأوضحت أن فكرة املربع
االلكتروني تتلخص في توفير أجهزة الكترونية
سهلة االستخدام تعمل على تعزيز املادة العلمية
وتبسيط شرحها للطالب ،وكذلك إمكانية التواصل

بني أركان املنظومة التعليمية وهم الطالب واملعلم
واالدارة املدرسية وأولياء االمور ،بحيث يتم االطالع
عل����ى كل ما يتعلق بالطالب ومس����تواه العلمي
والتحصيل الدراس����ي من خالل احلاسوب دون
تكبد عناء احلضور إلى املدرسة ،وهذا سيسهل
عملية التواصل على أولياء االمور بشكل كبير،
مش����يرة إلى أن عملية التواصل تعتبر من أهم
الركائز التي تساهم في تفوق الطلبة ومتيزهم.
من جانبه ،قال مدير شركة مطور م.عبدالعزيز
الفرحان إن فكرة مشروع املربع االلكتروني هي
دعم مبدأ تطوير قطاع التعليم وهدفها الرئيسي
هو مواكبة عصر السرعة التكنولوجي من خالل
تواصل أولياء األمور مع حياة أبنائهم الدراسية
بشكل عام عبر االنترنت من خالل موقع «طالب»
االلكتروني الذي يفسح املجال أمام االسرة ملتابعة
تفاصيل أوضاع أبنائهم الدراسية من خالل هذا
املوقع ،إلى جانب إمكانية التواصل مع املعلمني في
أي وقت ملتابعة تطورات الوضع التعليمي ألبنائهم،
مشيرا إلى أن كل مؤسسة تعليمية مدرسية تعمل
بصورة مستقلة متاما عن املؤسسات التعليمية
املدرس����ية األخرى من خالل املوقع االلكتروني
الذاتي التفعيل للدخول إلى النظام.
وأض����اف الفرحان أن املرب����ع االلكتروني به
نظام اداري متكامل بأدوات سهلة االستخدام على
ش����بكة اإلنترنت ملتابعة عملية تسجيل الطالب
وتصنيفهم وتقسيمهم إلى مجموعات وتعريف
مدرس����يهم ،وكذلك هناك نظام تعليمي بأدوات
سهلة االستخدام على ش����بكة اإلنترنت ملتابعة
االختبارات والنتائج والواجبات اليومية والتقييم
املرحلي للطالب واملدرسني واملدرسة ،الفتا إلى أن
البرنامج يتيح التواصل مع جميع األطراف املخول
له التواصل معها عن طريق اإلمييل أو الرسائل
النصية عند الدخول للحساب مع ضمان السرية
واألمان الكاملني للنظام وللحسابات املختلفة.
وأشار إلى أن القائمني على املشروع سيعملون
على عقد دورات تدريبية ولقاءات توعوية جلميع
أركان املنظوم����ة التعليمية لتعريفهم بالبرامج
وكيفية استخدامها السيما مع توجه الوزارة لتعميم
استخدام املشروع في جميع املدارس االمر الذي
سيوجب بذل املزيد من اجلهود في مجال التعريف
بالبرامج املستخدمة وطرق التواصل.
٭ ٭محمد هالل الخالدي

التي أطلقتها اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم (كالد)

مدرسة منارات تستضيف أول أنشطة

حملة «أنا لست مشكلة ..أنا عندي مشكلة»

املشاركات في حملة كالد

أطلقت اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم
في اكتوبر وهو شهر عاملي للتوعية الختالفات
التعلم حملتها «انا لس���ت مشكلة ،انا اعاني
من مش���كلة» وهدفها هو التوعية بصعوبات
التعلم واضطراب تشتت االنتباه فرط النشاط
وتأثيرهما على احلياة االكادميية واالجتماعية
والنفسية من خالل تنظيم العديد من الفعاليات
املوجه الى اولياء االمور والعاملني في املدارس
ويقدمها متخصصون في هذا املجال وعلى ارض
املدارس املش���اركة وهي :مدرسة معهد فوزية
السلطان التخصصي – مدرسة منارات – مدرسة
دسمان النموذجية – مدرسة االطفال املبدعني
العاملية – مدرسة ام القرى النموذجية – مدرسة
اجلابر لالحتياجات اخلاصة – مدرسة املعرفة
النموذجية .على مدار العام الدراسي احلالي.

اجلدير ذكره أن جمعي���ة كالد نظمت أول
أنش���طة احلملة وهي عبارة عن ورشة عمل
بعنوان «التواصل الفعال» ناقشت فيها سعاد
الذويخ استاذ مساعد بكلية العلوم االجتماعية
في جامعة الكوي���ت محاضرة بعنوان اهمية
التواصل وطرق التواصل الفعال الذي يحقق
التقارب واالنسجام بني االهل واالبناء ويساعد
في بناء عالقة جيدة بينهما.
وفي ه���ذا الصدد عبرت ليبي نارت مديرة
مدرسة منارات عن سعادة القائمني على املدرسة
ملش���اركتهم بهذه احلملة موضحة أن املدرسة
ستشارك بنش���اطات اخرى تنظمها كالد هذا
العام وتأم���ل ان يقوم اولياء امور الطلبة في
مدرس���ة منارات بحضور كل فعاليات احلملة
التي ستقام في املدار س املشاركة.

الصحة »151« :خط ًا ساخن ًا

الستقبال شكاوى املرضى واملراجعني
علمت «األنباء» م����ن مصادر صحية مطلعة
ان وزارة الصحة بصدد تخصيص خط ساخن
الستقبال شكاوى املرضى واملراجعني في جميع
قطاعات وزارة الصحة ممثلة في املستش����فيات
واملراكز الصحية واالدارات املركزية وغيرها من
القطاعات التابعة للصحة ،مشيرا الى ان الوزارة
س����تتخذ الرقم « »151ليكون خط التواصل بني
الصحة واملواطنني واملقيمني.
وذكرت املصادر ان هذا جاء بس����بب هطول
العديد من الشكاوى على مكاتب القياديني في وزارة
الصحة جراء ما يحدث في بعض املستش����فيات
واملراكز الصحية واالدارات وغيرها من القطاعات
االخرى ،مما حدا بالوزارة الى وضع خط ساخن
بهذا اخلصوص للتسهيل على املرضى واملراجعني
وحل مشاكلهم بأسرع وقت عن طريق آلية للتواصل
بني الوزارة واملكان املقدمة بحقه الشكوى ،علما
ان هذه اخلدمة ستكون حتت مظلة ادارة خدمة
املواطن في الوزارة التي يديرها فالح العازمي.
ولفتت الى ان الطريقة التي سيتم العمل بها
هي استقبال شكاوى املراجعني عن طريق اخلط

الس����اخن ،ومن ثم تقوم الوزارة بارس����ال sms
الى اجلهة املقدمة بحقها الشكوى لتقوم باتخاذ
االجراءات الالزمة وعالج اخللل املوجود في هذا
املكان ،موضحة في الوقت نفسه الى ان هذا االمر
س����يكون بالتعاون مع مديري املناطق الصحية
واالدارات املركزية لعالج هذه املشاكل.
وأوضح����ت ان وزارة الصحة تهدف من هذا
االمر الى التواصل مع املواطنني واملقيمني ومعرفة
مشاكلهم وحلها لعالج اخللل املوجود في قطاعات
الصحة لتقدمي افضل خدمة للمراجعني ،مشيرة في
الوقت نفسه الى انه سيتم التواصل مع الشكاوى
مباشرة والذهاب ملوقع احلدث التخاذ االجراءات
الالزمة وحلها ،مؤكدة على ان وزير الصحة د.علي
العبيدي حريص كل احلرص على حل مش����اكل
املواطنني واملقيمني وتقدمي افضل خدمة لهم.
واجلدير بالذكر ان وزارة الصحة اتخذت الرقم
 151ليكون خطا ساخنا بينها وبني املراجعني والذي
هو باالساس كان يستخدم حلملة «قلوب طيبة»
للتبرع بالدم التابعة لبنك الدم.
٭ ٭عبدالكريم العبداهلل

