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أكد افتتاح مركز اجلهراء التخصصي اجلديد لطب األسنان قريب ًا

باسل الصباح :حريصون على افتتاح املراكز التخصصية
والتوسعات الصحية شمال وجنوب البالد
قال وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور
ب��اس��ل ال��ص��ب��اح أم���س اخل��م��ي��س إن
ال���وزارة تستعد حاليا الفتتاح مركز
اجل��ه��راء التخصصي اجل��دي��د لطب
األس��ن��ان وال���ذي سيتم االع�ل�ان عنه
قريبا.
واض��اف الشيخ باسل الصباح في
كلمة له خالل افتتاح فعاليات املؤمتر
السادس الدارة طب األسنان“ :إن مركز
اجلهراء التخصصي يتكون من أربعة
أدوار ويضم  140عيادة تخصصية
مجهزة ب��أح��دث األج��ه��زة والتقنيات
احلديثة” مشيرا الى املردود االيجابي
للمركز بهدف حتقيق “نقلة نوعية
وغير مسبوقة بخدمات طب االسنان
في محافظة اجلهراء”.
وأك��د ح��رص ال���وزارة على افتتاح
امل��راك��ز التخصصية وال��ت��وس��ع��ات
الصحية شمال وجنوب البالد ،مبينا ان
برنامج ابتعاث االطباء للتدريب و”ان
كان قدميا اال ان هناك توجها لزيادة
معدالت االبتعاث في البرامج خلريجي

الشيخ الدكتور باسل الصباح في كلمة افتتاحية

كليات الطب”.
ولفت ال��ى االجن���ازات املتنوعة في
ه��ذا القطاع م��ن حيث تطوير املراكز

جانب من افتتاح فعاليات املؤمتر السادس إلدارة طب األسنان

التخصصية وتزويدها بأحدث االجهزة
وال��ت��ق��ن��ي��ات واس��ت��ح��داث ال��وح��دات
والعيادات الشاملة وتقدمي الرعاية

ال�لازم��ة ل��ذوي االحتياجات اخلاصة
ف��ض�لا ع��م��ا ح��ق��ق��ه ب��رن��ام��ج ال��ب��ورد
الكويتي ف��ي ط��ب االس��ن��ان م��ن جناح

خالل اجتماع مجلس إدارة االحتاد في «أبوظبي»

العبدالله :التعاون املشترك بني احتادات
املوانئ العربية يحقق تطلعاتها التنموية
أك��د رئ��ي��س االحت���اد العربي
وامل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة املوانئ
الكويتية الشيخ يوسف العبدالله
أول أمس أهمية التعاون املشترك
بني احتادات املوانئ العربية من
أجل تطورها وحتقيق تطلعاتها
في التنمية املستدامة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال االج��ت��م��اع
ال 54ملجلس ادارة احتاد املوانئ
البحرية العربية ال��ذي عقد في
أبوظبي برئاسة الشيخ يوسف
العبدالله وحضور وزير تطوير
البنية التحتية االماراتي الدكتور
عبدالله النعيمي وأعضاء االحتاد
املوانئ العربية.
وقال العبدالله في تصريح لـ
(كونا) إن االجتماع استعرض
أهمية تطبيق التقنية اإللكترونية
واستخدام البرامج واخلدمات
الهاتفية الذكية بدال عن االنظمة
ال��ورق��ي��ة ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ات
التجارية وصقل خبرة عامليها
في مجاالت ع��دة منها التدريب
وامل�لاح��ة واالرش���اد والعمليات
البحرية.
وأض��اف أن االجتماع تناول
سبل دعم املوانئ العربية وتنمية
وت��ط��وي��ر م��ج��االت العمل فيها
من اج��ل زي��ادة م��وارده��ا املالية
واالرت���ق���اء ب��أج��ه��زت��ه��ا الفنية
وكوادرها االداري��ة للوصول بها
الى افضل املستويات.
وأوضح أنه مت خالل االجتماع
تكليف نائبه في االحتاد والرئيس
التنفيذي ملوانئ ابوظبي االماراتي
محمد الشامسي للتباحث مع
الشركات الصينية الكبرى حول
مبادرة (طريق احلرير اجلديد).

الشيخ يوسف العبدالله مع الوفد الكويتي املشارك في االجتماع

واش�����ار ال����ى ان االج��ت��م��اع
استعرض ع���ددا م��ن امل��ؤمت��رات
وامل��ع��ارض ف��ي املرحلة املقبلة
ومنها استضافة مؤسسة املوانئ
الكويتية معرض ومؤمتر النقل
في الشرق األوس��ط الذي سيقام
في ال 29من يناير اجلاري وحتى
ال  31منه.
من جانبه قال الوزير النعيمي
في كلمته االفتتاحيه إن تدشني
املكتب اإلقليمي التمثيلي الحتاد
امل��وان��ئ البحرية العربية في
اب��وظ��ب��ي ي��ش��ك��ل اجن����ازا مهما
يضاف ال��ى اجن���ازات االم���ارات
بعد ف��وزه��ا بعضوية املنظمة
البحرية العاملية ويعد خطوة

رائ���دة نحو اط�ل�اق ال��ع��دي��د من
امل��ب��ادرات املشتركة ف��ي مجال
املوانئ البحرية العربية وتطوير
عملها.
واض���اف ان االم���ارات تتطلع
ال���ى ت��ع��زي��ز ث��ق��ة املستثمرين
االقليميني وال��دول��ي�ين ورواد
املجتمع البحري العاملي بالفرص
الواعدة واملقومات االستثمارية
املتاحة ضمن القطاع البحري
احمللي والتجارة البحرية العاملية
ف��ي ظ��ل م��ا ي��ق��دم��ه ه���ذا القطاع
احل��ي��وي��ة ب��ال��دول��ة م��ن خدمات
بحرية لوجستية عالية املستوى
يتجاوز ع��دده��ا  20ال��ف خدمة
وباشراف نخبة الكوادر البشرية

املؤهلة.
واقامت اللجنة املنظمة عقب
االجتماع حفال تكرمييا للشيخ
يوسف العبدالله وذل��ك تقديرا
ل���دوره ف��ي ق��ي��ادة دف��ة االحت��اد
واجل��ه��ود التي يبذلها م��ن اجل
حتقيق االه���داف امل��ن��ش��ودة الى
جانب ت��ب��ادل الهدايا وال���دروع
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع اع��ض��اء االحت��اد
العربي.
وتضمن الوفد الكويتي املشارك
في االجتماع اضافة الى العبدالله
ناظر عمليات تشغيل آليات ادارة
محطة احلاويات مبيناء الشويخ
حسني األق��رع وع��ددا من موظفي
مؤسسة املوانىء الكويتية.

و”هي جميعها اجن����ازات تعتز بها
الوزارة”.
واعرب عن شكره لالطباء والهيئة

وفد «احملاسبة» يشيد بالتجربة املغربية
في «الطاقات املتجددة»
أش���اد وف���د دي����وان احملاسبة
الكويتية بالتجربة املغربية في
مجال مشاريع الطاقات املتجددة
السيما فيما يتعلق باجلوانب
الفنية املرتبطة بعمليات تدقيقها
وطرحها والرقابة عليها.
ج��اء ذل��ك على هامش الزيارة
امليدانية التي قام بها الوفد برفقة
ع��دد م��ن امل��س��ؤول�ين ف��ي املجلس
األع��ل��ى للحسابات باملغرب الى
محطة (ن��ور) للطاقات املتجددة
باقليم (ورزازات) جنوبي املغرب
لالطالع على جتربة املغرب في
تطبيق ه���ذه امل��ش��اري��ع وكيفية
طرحها وترسيتها.
وأش��اد كبير املهندسني ب��ادارة
الدعم الفني يعقوب التركيت في
تصريح ل��ـ (ك��ون��ا) على هامش
الزيارة مبشاريع الطاقات املتجددة
باملغرب وكيفية طرحها وترسيتها
ومراقبتها م��ؤك��دا اهمية تبادل
اخلبرات مع “االشقاء املغاربة”
في هذا املجال.
وأوض���ح “ اننا التقينا خالل
الزيارة امليدانية ملشاريع الطاقات
امل��س��ت��دام��ة باقليم (ورزازات)
باملسؤولني على ه��ذه املشاريع
واستمعنا منهم ال��ى شروحات
اض��اف��ي��ة ح���ول ك��ي��ف��ي��ة طرحها
وطريقة عملها “.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م��ه��ن��دس
اختصاصي أول ب����ادارة الدعم
الفني فهد اجل��ام��ع ف��ي تصريح
مماثل لـ (كونا) ان الزيارة تاتي
في اط��ار ح��رص دي��وان احملاسبة
وتوجيهات رئيس الديوان باالنابة
ع��ادل الصرعاوي على االنفتاح
على مختلف ال��ت��ج��ارب م��ن اجل
تطوير االداء ورف��ع كفاءة خبراء
الديوان في تدقيق املشاريع .

وفد ديوان احملاسبة خالل الزيارة امليدانية ملشاريع الطاقات املستدامة في إقليم (ورزازات)

محطة (نور) للطاقات املتجددة

واك��د أهمية ه��ذه ال��زي��ارات في
االط�ل�اع على مختلف التجارب
في مجال التدقيق على مشاريع
الطاقات املستدامة السيما جتربة
امل��غ��رب ال��ت��ي تعتبر “مهمة”

الهنيدي« :مناء» نفذت  19مشروع ًا خيري ًا في 2018
أع��ل��ن��ت من����اء ل��ل��زك��اة وال��ت��ن��م��ي��ة
املجتمعية بجمعية اإلصالح االجتماعي
ع��ن اجن��ازات��ه��ا ال��ت��ي ق��ام��ت بها خالل
ع��ام  ،2018حيث نفذت  19مشروعاً
خيرياً يشمل امل��ش��روع��ات املوسمية
– إفطار الصائم في رمضان واألضاحي
– واملشروعات الدائمة ككفالة األسر
املتعففة واأليتام باإلضافة إلى عدد من
املشروعات الصحية مشروع سقيا املاء)
واملشروعات التعليمية.
وقال رئيس مجلس إدارة مناء للزكاة
والتنمية املجتمعية حسن الهنيدي إن
مناء قامت خالل شهر رمضان املبارك
بتوزيع  275أل��ف وجبة إفطار صائم
في  88موقعا في جميع محافظات دولة
الكويت ديرة اخلير ،كما قامت بتوزيع
 6254سلة رمضانية عن طريق توزيع
الكوبونات على األسر املستفيدة ،وقامت
بتوزيع  270طناً من األرز استفاد منها
 5316أس���رة ،وق��ام��ت بتوزيع 932
ك��س��وة وع��ي��دي��ة على األي��ت��ام وقامت
بتوزيع  1715أضحية استفاد منها
 5145أسرة.
وت��اب��ع أن املستفيدين م��ن مشروع
ش��ت��اءا ً داف��ئ �اً وال���ذي قامت م��ن خالله
بتوزيع مالبس الشتاء والبطانيات
وأج��ه��زة التدفئة أكثر من  250أسرة
فيما استفاد م��ن م��ش��روع ب��رد عليهم
والذي يشمل توزيع املكيفات والثالجات
وال��ب��رادات  77أس���رة ،وكفلت 1049

حسن الهنيدي

توزيع كسوة الشتاء

يتيماً وق��ام��ت مبساعدة  6384أس��رة
وقامت توزيع  2,192,000عبوة مياه
مبردة كما مت توفير  448برادا ً للمياه في
مختلف مناطق الكويت بإضافة  45برادا ً
جديدا ً خالل هذا العام.
وع���ن امل��ش��روع��ات ال��ص��ح��ي��ة ق��ال
ال��ه��ن��ي��دي أن من���اء ل��ل��زك��اة والتنمية
املجتمعية ل��م تغفل اجل��ان��ب الصحي
حيث اعتبرت أن املشروعات الصحية
ع��ل��ى رأس أول��وي��ات��ه��ا وذل���ك بسبب
ارتفاع تكاليف العالج لبعض األمراض
الصعبة ووج��ود مرضى عاجزين عن
حتمل قيمة العالج والدواء حيث استفاد

م��ن م��ش��روع ع�لاج التصلب العصبي
 MS 28مريضا ً ومت تقدمي  952جرعة
لهم كما مت تقدمي  68جرعة لعالج 17
م��ري��ض م��ن م��رض��ى ال��روم��ات��وي��د ومت
تقدمي  32جرعة لعالج  12مريضاً من
مرضى السرطان وقامت من��اء بكفالة
 147م��ن ذوي االحتياجات اخلاصة
وتقدمي  3كراسي .WELLCHAIR
وقال الهنيدي إن العملية التعليمية
تعد من أب��رز األول��وي��ات لنماء للزكاة
والتنمية املجتمعية لتخريج جيل نافع
لنفسه ومجتمعه وأم��ت��ه مشيرا إلى
أن��ه من األم��ور التي تدمي القلب رؤية

التمريضية وال��ف��ن��ي�ين واالداري��ي��ن
والعاملني بقطاع طب االسنان حتت
اش��راف الوكيل املساعد لشؤون طب

االسنان الدكتور يوسف الدويري ملا
يحققونه من اجنازات تتفق مع املعايير
العاملية.
واشار على سبيل املثال الى احلصول
على االعتراف املاسي ببرامج الصحة
املدرسية لصحة الفم واالسنان وهو
“اعلى مستويات االعتراف الكندي”
مبينا انه اول برنامج حكومي يحصل
على هذا املستوى من األعتراف بجودة
خدماته حسب املعايير العاملية.
وذك���ر ان ح��س��ن اخ��ت��ي��ار م��ح��اور
امل��ؤمت��ر وامل���وض���وع���ات امل��ط��روح��ة
للمناقشات بجلساته وورش العمل
تعبر بصدق عن وعي وإدراك اللجان
املنظمة للمؤمتر.
ورأى ان ذلك يساعد على التطوير
املستمر جل���ودة اخل��دم��ات الصحية
وحت��دي��ث س��ي��اس��ات وب��روت��وك��والت
الرعاية الصحية في ه��ذا التخصص
الذي يقع على رأس أولويات ال��وزارة
ضمن برنامج عمل احلكومة آمال بأن
يحقق املؤمتر اهدافه املتوقعة.

بعض الطالب مطرودين ومحرومني
م��ن ال���دراس���ة ب��س��ب��ب ع���دم س��داده��م
ملصروفاتهم الدراسية مما يعرض جيل
كامل للضياع فالتعليم هو عصب احلياة
وأس���اس تقدمها وب��ه تتقدم األمم لذا
اهتمت مناء باملشروعات التعليمية حيث
أطلقت مشروع علمني ولك أجري والذي
يهدف إلى سداد املصروفات الدراسية
ع��ن ال��ط�لاب غير ال��ق��ادري��ن واألي��ت��ام
واستفاد منه  501طالباً وطالبة كما مت
املساهمة في رعاية  82طالباً في مركز
التعليم للجميع.
وأش��ار إلى أن مناء للزكاة والتنمية

املجتمعية أن��ش��أت خ��دم��ة املتبرعني
ب��ه��دف ال���رد على ت��س��اؤالت احملسنني
واستفساراتهم ورف��ع كافة الشكاوى
واملالحظات ونقل االقتراحات لإلدارات
املعنية من خ�لال فريق م��درب ومؤهل
عبر مجموعة من ال���دورات التدريبية
التي ق��ام بها متخصصون مشيرا ً إلى
أن��ه مت خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي التواصل
مع املتبرعني من خالل  45534مكاملة
صادرة وواردة.
وأوض���ح الهنيدي أن من��اء أطلقت
حملة “نكرم موتانا” بالتعاون مع إدارة
شؤون اجلنائز في بلدية الكويت إلعادة
تأهيل املقابر التي كشفتها سيول األمطار
ف��ي مقبرتي الصليبخات وصبحان،
حث قامت بترميم  970قبرا ً مبيناً أن
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية ملست
تفاعال وتسابقا طيبا من قبل اخليّرين
ومساهمة مم��ي��زة خ�لال امل��ش��روع��ات
اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي أطلقتها مم��ا يعكس
توجه أهل الكويت نحو خدمة إخوانهم
وتفاعلهم وتكاتفهم ومساندتهم،
وإدخال الفرحة على الضعفاء والفقراء
واملساكني مبينا أن مناء تسعى من خالل
مشروعاتها التي اطلقتها إل��ى حتقيق
األمن االجتماعي واألمن الصحي واألمن
املعيشي ،مما يساهم إيجابا في تعزيز
روح التكافل والتعاون على اخلير في
املجتمع ،واالستجابة حلاجات الشرائح
الفقيرة وذوي الدخول الضعيفة.

ف��ي مجال تطبيق ه��ذه املشاريع
وب���خ���اص���ة م���ش���اري���ع االل�����واح
الكهروضوئية والتدقيق عليها.
يذكر ان وف��د دي��وان احملاسبة
يقوم ب��زي��ارة للمغرب تستغرق

اسبوعا من اج��ل تعزيز عالقات
ال��ت��ع��اون ب�ين اج��ه��زة ال��رق��اب��ة
العليا بالبلدين وتبادل اخلبرات
وال��ت��ج��ارب ف��ي م��ج��ال التدقيق
والرقابة.

جمعية «بلد اخلير» أطلقت
حملة «شتاء الينتهي»

ت��ط��ل��ق ج��م��ع��ي��ة “بلد اخلير”
الكويتية حملة “شتاء ال ينتهي”.
وصرّح سعد الراجحي رئيس مجلس
اإلدارة أن احلملة تهدف إلى توفير
لوزام الشتاء لـ
(  ) 1000أس���رة س��وري��ة من
األسر األشد ضعفا واحتياجا والتي
تضررت بشكل كبير بعد أن ضربت
عاصفة مطرية ش��دي��دة املخيمات
في شمال س��وري��ا ،والتي استمرت
ي��وم�ين م��ت��ت��ال�ين مم��ا أدى لتضرر
خيام النازحني مبا يستدعي التدخل
ال��ع��اج��ل وال��س��ري��ع إلن��ق��اذ ساكني
املخيمات من تداعي اخليام والنقص
الشديد في املستلزمات التي تعينهم
على مواجهة الشتاء.
وتتفاقم األوض���اع في املخيمات
ال��س��وري��ة م��ع دخ��ول فصل الشتاء
كل عام منذ بداية األزم��ة اإلنسانية
مع النقص الشديد في املستلزمات
األساسية للعيش من وق��ود وغ��ذاء
ودواء مما يؤدي إلى سوء األوضاع
وازدي������اد أع����داد ال�لاج��ئ�ين ال��ذي��ن
وصلوا إل��ى حوالي  6مليون نازح
واحتياجاتهم املستمرة للمساعدات
اإلنسانية وال يزال العدد في ازدياد
جراء األعمال العدائية املستمرة ضد
املدنيني.

سعد الراجحي

وت��س��ع��ى احل��م��ل��ة لتوفير م��واد
التدفئة واإلي���واء وامل���واد الغذائية
األس��اس��ي��ة ل��ل��ع��ائ�لات املستفيدة
األشد ضعفا في إطار سعيها لتقدمي
املساعدات الطارئة في حالة النكبات
والكوارث للمسلمني مبختلف أنواعها
في أنحاء العالم.
وت��ه��دف جمعية “بلد اخلير”
الكويتية إلى تعزيز القيم األخالقية
والهوية اإلسالمية للمجتمع الكويتي
وحتقيق مبدأ التكافل اإلجتماعي بني
أفراد املجتمع.

