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على هامش الدورة التدريبية الصحية «صحتهم غاية»

الصراف :مستشفى مبارك الكبير يضم أول وحدة طبية تعنى بصحة املسنني

ريا�ض عواد

ك��ش��ف��ت م��دي��ر منطقة حولي
الصحية د.أفراح الصراف عن عدد
املسنني في محافظة حولي ،حيث
يبلغ عددهم  ١٥٧٤٩مسن.
وأك����دت ع��ل��ى ه��ام��ش افتتاح
الدورة التدريبية “صحتهم غاية”
ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع إدارة
خدمات كبار السن بوزارة الصحة
أن مستشفى مبارك الكبير التابع
ملنطقة حولي الصحية يضم أول
وحدة طبية تعني بصحة املسنني
على مستوى دولة الكويت ،وتضم
أط��ب��اء متخصصني ،كما تشمل
املراكز الصحية التابعة للمنطقة
أي��ض��ا ع���ي���ادات ت��ع��ن��ي بصحة
كبار ال��س��ن ،وع��دده��ا  ٥عيادات
م��وزع��ة على ع��ي��ادت�ين ف��ي مركز
بيان الصحي ،وعيادة في كل من
مراكز مشرف والرميثية وسلوى
الصحية ،وذل��ك لتركز ٪٧٠ من
املسنني في تلك املناطق.

وك��ش��ف��ت ع���ن وج����ود ت��وج��ه
لزيادة عدد عيادات كبار السن في
منطقة حولي الصحية وتطويرها
مب��ا يتناسب واح��ت��ي��اج��ات كبار
ال��س��ن ال��ت��اب��ع��ة ملنطقة حولي
الصحية.
وأفادت بأن عيادات كبار السن
في املراكز الصحية مبنطقة حولي
الصحية ت��ق��دم خ��دم��ات وقائية
وع�لاج��ي��ة وتأهيلية ،فضال عن
أنشطة تثقيفية وترفيهية ودورات
ل�لأط��ب��اء واملتخصصني ف��ي هذا
امل��ج��ال .وع��ن ال���دورة التدريبية
الصحية حتت عنوان “صحتهم
غاية” ،قالت د.ال��ص��راف  :تعنى
بتدريب أه��ال��ي كبار السن على
كيفية رعايتهم باملنزل.
وكشفت ال��ص��راف أن هناك ٥
عيادات لكبار السن موزعة على
امل��راك��ز الصحية مبنطقة حولي
الصحية وت��وج��ه ل��زي��ادت��ه��ا مبا
يتناسب مع احتياجات املسنني.

د .أفراح الصراف تتوسط مسؤولي منطقة حولي الصحية

لنشر أهمية رياضة املشي والتقليل من األمراض املزمنة

منطقة الفروانية الصحية تنظم السبت
املقبل ماراثون ًا جلميع فئات املجتمع

ريا�ض عواد

أع��ل��ن م��دي��ر منطقة ال��ف��روان��ي��ة
الصحية د .حمود الزعبي عن انطالق
ماراثون منطقة الفروانية الصحية
يوم السبت املقبل في ن��ادي النصر
الرياضي بعنوان (رياضتك أساس
ص��ح��ت��ك) ب��رع��اي��ة وزي���ر الصحه
الشيخ الدكتور باسل الصباح.
وأك��د الزعبي على مشاركة في
جميع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ويشمل
ذلك طلبة امل��دارس و معهد التعليم
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي و اجل��م��ه��ور ف���ي ه��ذا
املاراثون.
وبني أن أهداف املاراثون تشجيع
ري��اض��ة املشي ف��ي املجتمع ونشر
أهمية ذل��ك للتقليل م��ن األم���راض
املزمنة ،وتنشيط املشاركة املجتمعية
ب�ين امل��وظ��ف�ين وأع��ض��اء املجتمع،
واطالع اجلمهور على ما يستجد من
األجهزة املستخدمة لقياس الضغط
و السكر ،ومشاركة جلنة تعزيز
الصحة و عمل فحوصات للضغط
والسكر.
وكشف الزعبي عن إجراء فحص
صحي لـ  220طالباً ،مبينا مشاركة
إدارة ال��ط��وارئ الطبية واإلدارة
العامة لإلطفاء ورجال املرور حتسبا ً
ألي طارئ قد يحدث.
أض��اف أنه سيتم خالل فعاليات
هذا املاراثون التي ستبدأ في التاسعة
صباحا حيث تكون االنطالقة في
الساعة العاشرة.

د.الزعبي متوسطا اجلهات املشاركة

النكاس  :تبادل اخلبرات مع 800
مشارك مبؤمتر الصيانة بالبحرين

«القوى العاملة»
توقع مذكرة تفاهم
مع مصر لتنظيم
استقدام العمالة
أك���د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��م��وارد
البشرية واملالية بالهيئة العامة للقوى
العاملة سلطان الشعالني أنه في ظل
مساعي جادة من الهيئة العامة للقوي
العاملة ب��دول��ة الكويت لضبط سوق
العمل الكويتي وفي خطوة غير مسبوقة
ملجابهة العمالة الهامشية ،مت توقيع
مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة
بجمهورية مصر العربية يتم مبوجبها
استقدام العمالة الوافدة من اجلنسية
امل��ص��ري��ة ع��ب��ر ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ي
وشاشات الربط اآللي بني اجلهتني.
كما أف��اد الشعالني أن نظام الربط
اإلل��ك��ت��رون��ي ي��ح��ق��ق غ��اي��ت�ين أول��ه��م��ا
استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص
واملهارة واآلخر مكافحة اإلجتار بالبشر
والقضاء على جتارة اإلقامات.
وأك��د الشعالني علي أن العمل بهذا
النظام س��وف يتم مباشرته في أوائ��ل
العام القادم  2019بعد اعتماد مجلس
ال��وزراء املوقر لتلك املذكرة وتعد تلك
امل��ذك��رة خطوة أول��ى نحو تعميم تلك
التجربة علي ب��اق��ي ال���دول ال��ت��ي يتم
استقدام العمالة الوافدة منها.

عبد العزيز النكاس وحسن جمعة في جناح جمعية املهندسني باملؤمتر

ش��ارك��ت جمعية املهندسني الكويتية في
ف��ع��ال��ي��ات م��ؤمت��ر و م��ع��رض ال��ش��رق األوس���ط
اخلامس للصيانة و االعتمادية الذي أ ٌقيم باملنامة
حتت رعاية وزير النفط البحريني الشيخ محمد
بن خليفة ال خليفة مؤخرا.
وق���ال عضو مجلس اإلدارة امل��ه��ن��دس عبد
العزيز النكاس في تصريح له عن هذه الفعالية
أم��س :سعدنا باملشاركة إل��ى جانب نحو 800
م��ش��ارك م��ن مختلف دول ال��ع��ال��م وال��ش��رك��ات
املتخصصة  ،مضيفا أن فعاليات املؤمتر متنوعة
وحتقق للمشاركني تبادل اخلبرة واملعرفة حول
أح��دث التقنيات في هذا املجال احليوي واملهم،

الفتا ال��ى مشاركته م��ع ال��زم�لاء رئيس جلنة
املعارض املهندس حسن جمعة و رئيس مركز
املهندسني الوظيفي املهندس جابر اشكناني.
ولفت النكاس الى أن جناح اجلمعية في املعرض
املصاحب للمؤمتر لقي اهتماما م��ن املعنيني
وخاصة الشركات الكويتية املشاركة باملؤمتر
حيث قامت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة املهندسة
نادية ب��در حجي و رئيس اجلمعية اخلليجية
للصيانة واالعتمادية ن��زار الشماسي بزيارة
جناح اجلمعية واستمعوا الى شرح عن جهود
املهندسني التطوعية في خدمة الدولة واملجتمع.

«البيئة» نظمت ورشة عمل لوضع برنامج
خليجي يحافظ على الصقور واحلبارى

جانب من املؤمتر الصحفي

أشادت ببرنامج مثمر الوطني خالل حضورها فعالية عن التطوع

بدرية اخلالدي :الكويت بدأت خطوات واثقة نحو
حتقيق أهداف التنمية املستدامة لرؤية 2035
ب��ح��ض��ور م��دي��ر ع���ام منطقة العاصمة
التعليمية بدرية اخلالدي و محافظ منطقة
الشامية إبراهيم املشعل أقامت ثانوية اجلزائر
ب��ن��ات فعاليتني األول���ى ب��ع��ن��وان (نحميها
التطوعي) و الثانية و التابعة لبرنامج مثمر
الوطني بعنوان (الكويت بلد العطاء و اخلير
في ظل قائد االنسانية) مبناسبة يوم التطوع
العاملي) و ذلك صباح أمس في ثانوية اجلزائر
بنات
و أوضحت مدير إدارة منطقة العاصمة
التعليمية بدرية اخلالدي أن دول��ة الكويت
قد ب��دأت خطوات واثقة نحو حتقيق أه��داف
التنمية املستدامة لرؤية الكويت عام ، ٢٠٣٥
مشيرة أن هذه اخلطوات تدفع جميع اجلهات
ملواصلة اإلجن��از والعمل نحو الوصول إلى
أهداف التنمية املستدامة واملعروفة كذلك بإسم
األهداف العاملية وهي دعوة عاملية للعمل من
أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب األرض
ليتمتع الناس بالسالم واالزدهار .
و أش��ادت اخلالدي ب��دور برنامج (مثمر)
الوطني من خالل فعاليته أمس و الذي يدعم
العمل التطوعي و ال��ذي يوافق يوم التطوع
العاملي وأشادت بجهود القائمني على البرنامج
الوطني التابع للهيئة العامة للشباب و
بالتعاون مع وزارة التربية و وزارة الداخلية
ممثلة بالشرطة املجتمعية.
من جانبه شكر مختار منطقة الشامية
ابراهيم املشعل جهود برنامج مثمر الوطني
و املبني على العمل التطوعي و ال��ذي يهدف
لغرس وتعزيز القيم األخالقية النابعة من
تعاليم الدين احلنيف وال��ع��ادات الكويتية
األصيلة لدى طلبة املدارس احلكومية.
وأك���دت رئيس م��ب��ادرة (نحميها) سعاد
اجلارالله ان فريق عمل نحميها التطوعي
تأسس في سبتمبر  ٢٠١٣و مت اعداد دراسة

جانب من احلضور

نظمت الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة  -إدارة التنوع
األحيائي ،ورشة عمل بعنوان “ دراسة خطة البرنامج
اخلليجي لتنسيق جهود احملافظة على الصقور
واحلبارى” حتت رعاية الشيخ عبدالله األحمد ،مدير
عام الهيئة العامة للبيئة ،وبحضور املهندس محمد
العنزي نائب املدير العام لقطاع الشئون الفنية حيث
تهدف الورشة للحفاظ على احلياة الفطرية واملوروث
الطبيعي والشعبي لدول مجلس التعاون اخلليجي ،
ووضع خطة استراتيجية من أجل حتقيق احلفاظ على
احلياة الفطرية واحملافظة على الصقور واحلبارى
في منطقة اخلليج ،وحتقيق االستدامة في جميع
مجاالتها.

جانب من ورشة العمل

لتحقيق بعض العائدات االقتصادية

جمعية حماية البيئة تطالب بتعيني
منطقة «جال الزُور» معلم ًا سياحي ًا
جانب من إحدى فعاليات “مثمر”

وصفية لقياس مستوى الوعي البيئي في
منطقة الشامية و الشويخ ..ان حتول املدرسة
الى مدرسة صديقة للبيئة و تطوير صناعة
الكومبوست و تنظيم محاضرات فى مدارس
(اجلزائر الثانوية  /مدرسة الشامية املشتركة
للبنات /مدرسة الشايع االبتدائية للبنني /
روضة الشامية  /روضة املنصور بالشويخ).
وق��د باشرت امل���دارس باستالم حاويات
لتصنيف النفايات (ورق /زجاج /بالستيك/
معدن) في أكتوبر  -أبريل .) 2014
و قالت نائب مدير املكتب التنفيذي لبرنامج
مثمر أح�لام بهبهاني :إن اإلن��س��ان الطيب
يسعى دائ��م��ا لتقدمي اخلير لالخرين دون
التفكير مبقابل مادي وهو طوعا الرضاء الله
سبحانه اوال ثم خدمة املجتمع  ،فالتطوع
خلدمة الوطن هو عطاء و بناء للمجتمع و
العمل التطوعي ما هو اال عمل حضاري ينمي

احل��س و امل��ه��ارة و االدراك و ينمي ال��ذات ،
ولذالك نحتفل اليوم بيوم التطوع العاملي.
وم��ن جانبها ش��ك��رت مستشار برنامج
(مثمر) الوطني شكرية السعيدي ممثلي وزارة
التربية على رأسها مدير منطقة العاصمة
التعليمية بدرية اخلالدي و مختار منطقة
الشامية إبراهيم املشعل و ممثل وزارة الدخلية
 الشرطة املجتمعية و مديرة ثانوية اجلزائردي��ن��ا العتيقي على حضورهم ل��ه��ذا احلفل
ودعمهم املستمر للبرنامج الوطني (مثمر).
وشهد احلفل العديد م��ن امل��ع��ارض التي
قدمتها مجموعة م��ن الطلبة و املعلمني
املنتسبني لبرنامج مثمر و ف��ي اخل��ت��ام مت
تكرمي كل من مدير منطقة العاصمة التعليمية
ب��دري��ة اخل��ال��دي و مختار منطقة الشامية
إبراهيم املشعل و مديرة ثانوية اجلزائر دينا
العتيقي .

دعت اجلمعية الكويتية حلماية
البيئة إلى تعيني منطقة جال ال ُزّور
ك(جيوبارك) مؤكدة أن “اعتماد
هذا املعلم مقصدا سياحيا يحقق
العديد من األهداف منها العائدات
االقتصادية حيث تستقطب العديد
من ال��رواد ،وتفيد كافة القطاعات
التعليمية والبحثية املتخصصة
واملعنية باجليولوجيا واملوائل
الطبيعية”.
وقالت جنان بهزاد أم�ين عام
اجلمعية “إن مطالبة جمعية
البيئة بتعيني منطقة جال ال� ُزّور
جاءت بعد دراسات ميدانية لتقييم
ال��وض��ع البيئي ل��ص��ح��راء دول��ة
الكويت على مدى سنوات من فرق
اجلمعية التخصصية ومن خالل
الرصد واملتابعة السنوية ملنطقة
ج��ال ال���زور وال��ت��ي متثل معلما
جيولوجيا م��ت��درج ف��ي االرت��ف��اع
ليطل على أج��م��ل مناظر مدينة
الكويت”.

وأضافت بهزاد أن “جال الزور
أو “يال الزور” متفق باسمه مع
طبيعه تكوينه وه��و يطل على
الساحل الشمالي جلون الكويت،
وت��ع��د ت��ل��ك احل��اف��ة أب���رز مظهر
تضاريسي مييز أرض الكويت
إل��ى ج��ان��ب وادي ال��ب��اط��ن ال��ذي
ي��رس��م احل���دود الغربية لدولة
الكويت ،وه��ي عبارة عن حافات
م��ن ال��ص��خ��ور ال��رس��وب��ي��ة متتد
ملسافة  80كم وم��وازي��ة للساحل
الشمالي خلليج الكويت ابتداء من
“األطراف” في اجلنوب الغربي
ح��ت��ى “الصبية” ف���ي ال��ش��م��ال
الشرقي”.
ولفتت إل��ى أن “هذه احلافة
ت��ب��دو للناظر إليها م��ن اجلنوب
(خ��ل��ي��ج ال��ك��وي��ت) ع��ل��ى شكل
شريط م��ن ال��ت�لال املتصلة ،أما
بالنسبة للقادم إليها من العراق
أو من الشمال الغربي فتظهر على
شكل هضبة منبسطة خالية من

جنان بهزاد

االرتفاعات البارزة ،إذا استثنينا
بعض الضلوع وص��وال إلى حافة
ج��ال ال��زور التي تنحدر انحدارا
شديدا باجتاه السهل الساحلي”،
وأوضحت أن هذه احلافة تنحدر
وبشدة باجتاه “منطقة كاظمة”
و”اخلويسات” ومي��ي��ز احلافة

ف��ي ه��ذا القطاع وج��ود ع��دد كبير
من األودي��ة التي تنحدر من أعلى
احلافة باجتاه السهل الساحلي
على شكل خوانق ضيقة شديدة
اإلنحدار.
وق���ال���ت“ :كثرت اح��ت��م��االت
ال��ن��ش��أة اجل��ي��ول��وج��ي��ة ملنطقة
مرتفعات ج��ال ال��زور وم��ن اآلراء
احملببة ه��ي النشأة البنائية أو
التكتونية الناجتة ع��ن انكسار
أو(ص���دع) تعرضت ل��ه املنطقة،
أو إلى فعل عوامل التعرية والتي
تستمر في تشكل هذا املعلم لتعطي
الكثير من األشكال اجلميلة ،ويطل
على السهول الساحلية والرواسب
املفككة من الرمال الشاطئية والطني
وال��غ��ري��ن ورواس����ب السبخات،
والرواسب املتماسكة مثل احلجر
اجل��ي��ري البطروخي واألح��ج��ار
الرملية واألص����داف املتماسكة،
فيعطي احساس غريب يشمل البر
والبحر”.

