4

www.alraimedia.com

محليات

العدد ) • (A0 -13299االحد  29نوفمبر lssue No. (A0 -13299) • Sunday 29 Nov. 2015

بقيمة  1.1مليار دينار وسعة  3500سرير

ّ
«الصحة» 6 :مشاريع طبية جديدة تبشر
بإحداث نقلة كمية ونوعية في البالد
| كتب عمر العالس |

 ...وبمساعدة العكازين

مشاركة من الجنسني

أف� � ��اد ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل �ل �ش ��ؤون ال �ه �ن��دس �ي��ة
وامل �ش ��اري ��ع ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة امل �ه �ن��دس ن��اج��ي
ال�ص�ق��ر ب ��أن ال � ��وزارة مقبلة ع�ل��ى س �ن��وات حافلة
باإلنجاز حيث تنفذ ستة مشاريع صحية بقيمة
 1.1مليار دي�ن��ار متمثلة بمستشفيات األم�ي��ري
ال�ج��دي��د وال�ص�ب��اح ال�ج��دي��د وال�ف��روان�ي��ة وال �ع��دان
واألم � � � ��راض ال� �س ��اري ��ة وم ��رك ��ز ال �ك ��وي ��ت مل�ك��اف�ح��ة
ال� �س ��رط ��ان ب �س �ع��ة ت� �ق ��ارب  3500س ��ري ��ر ل �خ��دم��ة
املرضى.
وأك � ��د ال �ص �ق��ر خ� ��ال خ �ت��ام ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر
ال�س�ن��وي ال �ح��ادي ع�ش��ر مل�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت وال��ذي

قفزة الوصول إلى خط النهاية

نظمه مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي في املارينا كريسنت للعام الخامس

 1800شخص في سباق « »RunQ8دعمًا
إلعادة تأهيل األطفال ذوي االحتياجات
| كتب إبراهيم موسى |
ش � ��ارك  1800ش �خ��ص ف ��ي س�ب��اق
« »RunQ8دع �م��ًا ل�ل�ت��أه�ي��ل ال�ص�ح��ي
ل�ت�ق�ي�ي��م وت��أه �ي��ل األط � �ف ��ال م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة ،صباح أم��س،
في نسخته الخامسة.
ويهدف  RunQ8ال��ى زي��ادة الوعي
وح � �ش� ��د ال � ��دع � ��م امل� � � � ��ادي وامل� �ع� �ن ��وي
مل��رك��ز تقييم وت��أه�ي��ل األط �ف��ال ،وه��و
امل ��رك ��ز ال �ت �خ �ص �ص��ي وغ �ي��ر ال��رب �ح��ي
ف��ي م��رك��ز ف��وزي��ة ال�س�ل�ط��ان للتأهيل
الصحي ال��ذي يقدم الرعاية الشاملة
واملتخصصة لألطفال الذين يعانون
م��ن اإلع ��اق ��ات ،م��ن م�ش��اك��ل ف��ي النمو
وال �ت �ط��ور أو م��ن ص �ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م.
وي � �ق� ��دم امل� ��رك� ��ز ال � �ب� ��رام� ��ج وال �خ �ط��ط
ال �ع��اج �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ال �ت��ي تتضمن
اخ � �ت � �ص ��اص ��ات ع� � ��دة م �ن �ه ��ا ال� �ع ��اج
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،وع � ��اج ال �ن �ط��ق وال �ل �غ��ة،
والعاج النفسي والعاج بالعمل.
وأقيم السباق هذا العام بمشاركة
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،وبدعم
م��ن ال�ش��ري��ك امل��ؤس��س للسباق شركة
«اج�ي�ل�ي�ت��ي» ،ك�م��ا ان ��ه ح�ظ��ي ب��رع��اي��ة
ودع��م عدد من املؤسسات والشركات
املحلية.
وك � � � � ��ان امل � � � ��اراث � � � ��ون ال � � � � ��ذي ت �ب �ل��غ
مسافته  10كيلومترات تحديًا مثيرًا
وحماسيًا للرياضين وه��واة الجري
م ��ن ب ��ن امل� �ش ��ارك ��ن ،ح �ي��ث اس �ت �ط��اع
صاحب أفضل وقت اتمام السباق في
أقل من  35دقيقة.
وج ��اءت وي �ن��دي أل��ري��ك ف��ي امل��رك��ز
األول ف � ��ي ف � �ئ ��ة ال � �ن � �س � ��اء ،ت �ب �ع �ت �ه��ا
أبيغاليل بارثاليميو ثانيا ون��ادي��ة
ماياهي في املركز الثالث.
وح � � � ��از ف � ��ي ف � �ئ ��ة ال� � ��رج� � ��ال غ ��ري ��غ
زيمبينسكي على املركز األول بينما
ن� ��ال م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي
وأح� � � ��رز ق ��دي ��ر ام �ي �ن ��و ع� �ب ��دو امل ��رك ��ز
الثالث.
وف � � � ��ي ف � �ئ � ��ة ال� � �ش � � �ب � ��اب ت � �ص � ��درت
ال �س �ب��اق ه�ي�ل�غ��ا ك��وي �ن��ت ب ��ن االن ��اث
وعبداملحسن العلي بن الذكور.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ذك ��رت م��دي��رة م��رك��ز
ف��وزي��ة ال �س �ل �ط��ان ل�ل�ت��أه�ي��ل ال�ص�ح��ي
ال��دك �ت��ورة إل �ه��ام ال �ح �م��دان« :ف ��ي كل

مشارك مع رضاعته

(تصوير سعد هنداوي)

استعدادات وتسخني لبدء املاراثون

 ...والفائزات

الفائزون على منصة التتويج

ع��ام ،يذهلنا مدى الدعم الكبير الذي
نحظى ب��ه م��ن داع�م�ي�ن��ا ،وش��رك��ائ�ن��ا،
ومتسابقينا وحتى املجتمع املحلي.
ونحن في غاية االمتنان لكل شخص
ح� �ض ��ر ال � �ي� ��وم ل ��دع ��م ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
املهمة».
واض � ��اف � ��ت ال� � �ح� � �م � ��دانRunQ8« :
ل�ي��س م�ج��رد س�ب��اق ع ��ادي ،ول�ك��ن هو
مبادرة اجتماعية مهمة تهدف ليس
فقط لتعزيز ال��وع��ي ب��ل أيضًا لحشد

الدعم املادي لدعم اعادة قضية تأهيل
األطفال في بلدنا».
واوض� ��ح ان «ري ��ع ال�س�ب��اق يذهب
ل��دع��م م��رك��ز ت�ق�ي�ي��م وت��أه�ي��ل األط �ف��ال
وم � �س� ��اع� ��دت� ��ه ف � ��ي ت � �ق ��دي ��م ال ��رع ��اي ��ة
امل�ت�خ�ص�ص��ة ل��ألط �ف��ال ف ��ي ال �ك��وي��ت،
والذين ال يستطيعون الحصول على
الرعاية التي يحتاجونها في اماكن
اخ��رى» .وتابعت الحمدان أن «املبالغ
ال�ت��ي ي�ت��م جمعها م��ن خ��ال RunQ8

شارة النصر قبل  5كيلومترات من خط النهاية

ت� �س� �ت� �خ ��دم ف � ��ي م � �س� ��اع� ��دة األط � �ف� ��ال
والعائات الذين فشلوا في الحصول
ع� �ل ��ى ال� ��رع� ��اي� ��ة ال � �ت ��ي ي �ح �ت��اج��ون �ه��ا
ألسباب مادية ،وذلك من خال توفير
ف� ��رص ل �ه��م ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ع��اج
مجانًا او بتكلفة منخفضة».
وأض � � ��اف � � ��ت ان «األم � � � � � � � ��وال ال� �ت ��ي
اس �ت �ط �ع �ن��ا ج �م �ع �ه��ا ف � ��ي ال� �س� �ن ��وات
ال�س��اب�ق��ة م��ن خ��ال  RunQ8ساهمت
بشكل كبير في تحسن حياة الكثير

من العائات ،من خال توفير العاج
ال��ذي ك��ان أطفالهم ف��ي أم��س الحاجة
اليه ...لهذا السبب نحن نواظب على
تنظيم هذا السباق في كل عام ،فدعم
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ه ��و أم� ��ر ف ��ي غ��اي��ة
األه�م�ي��ة الينا كمنظمة غير ربحية،
وي �ل �ع��ب دورا ك �ب �ي��را ف��ي م�س��اع��دت�ن��ا
على تحقيق رسالتنا املتمثلة بتقديم
ال ��رع ��اي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ل � ��ألف � ��راد م��ن
مختلف شرائح املجتمع في الكويت».

مشارك يستعرض مهارات خاصة

نظمته شركة «ميد ايست إيكونوميك دايجست»
بفندق ريجنسي بحضور أكثر من ثاثمئة مشارك
م ��ن ال �ق �ي��ادات وامل �س ��ؤول ��ن م��ن ال �ق �ط��اع��ن ال �ع��ام
والخاص أن ال��وزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير
الخدمات الصحية واالرت�ق��اء بمستوى األداء في
املرافق الصحية كما تحرص على استثمار كافة
امل�خ�ص�ص��ات امل��ال �ي��ة لتحقيق االس �ت �ف��ادة املثلى
منها بما يدفع مسيرة العمل الصحي في الباد
ويسهم في تلبية احتياجات املرضى.
ولفت إلى أن القيمة اإلجمالية للمشاريع التي
تنفذها الوزارة االجمالية تبلغ ثاثن مليار دينار
موجهة لدعم املشاريع الضخمة التي ستسهم في
تطوير وتحسن البيئة العامة في الكويت.

الفرهود وصف املركز بأنه «مفخرة للكويت»

 500مريض استقبلهم
«الرعاية التلطيفية» منذ 2010
وص � ��ف م ��دي ��ر م �ن �ط �ق��ة ال� �ص� �ب ��اح ال �ص �ح �ي��ة
التخصصية الدكتور عبد العزيز الفرهود مركز
الرعاية التلطيفية بأنه «مفخرة للكويت» الفتًا
إل��ى ان املركز استقبل منذ العام  2010ما يزيد
ع �ل��ى  500م��ري��ض ح �ص �ل��وا ع �ل��ى أج� ��ود أن ��واع
الرعاية التلطيفية.
وق��ال ال�ف��ره��ود خ��ال كلمة أل�ق��اه��ا ف��ي ختام
ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة اإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ل�ت��دري��ب
املدربن على الرعاية التلطيفية ،والتي أقيمت
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملكتب
اإلقليمي للشرق املتوسط واالت�ح��اد الخليجي
مل�ك��اف�ح��ة ال �س��رط��ان وم��رك��ز ال��رع��اي��ة التلطيفية
واستمرت فعالياتها مل��دة ثاثة أي��ام بمشاركة
نخبة من املتخصصن العاملين في هذا املجال
ان «منظمة الصحة العاملية أث�ن��ت على جهود
ال�ك��وي��ت ممثلة ب� ��وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي اهتمامها
بالرعاية التلطيفية» معتبرًا أن «استمرار هذه
ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة املتخصصة ي��أت��ي تنفيذًا
لتوصيات الورشة األولى التي أقيمت بالكويت
وأوص ��ت ب �ض��رورة إدخ ��ال ه��ذه ال�ب��رام��ج ضمن

امل �ن��اه��ج ال�ص�ح�ي��ة ،وت��وف �ي��ر م��راك��ز أو وح ��دات
متخصصة لها».
وأثنى الفرهود في كلمته التي ألقاها نيابة عن
راعي ال��دورة وزير الصحة الدكتور علي العبيدي
على م�خ��رج��ات ال� ��دورات السابقة وم��ا تحقق من
استفادة من خبرة الكويت في هذا املجال.
من جانبه قال األمن العام لاتحاد الخليجي
ملكافحة ال�س��رط��ان اس�ت�ش��اري األورام ف��ي مركز
ال �ك��وي��ت ل �ل��رع��اي��ة ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة رئ �ي��س ال��ورش��ة
الدكتور خالد الصالح ،ان «ع��دد املشاركن في
الدورة التدريبية بلغ  27ضيفًا من دول اإلقليم
وأوروب � � � ��ا م �ع��رب��ا ع ��ن ش� �ك ��ره مل �ن �ظ �م��ة ال�ص�ح��ة
ال�ع��امل�ي��ة ووزارة ال�ص�ح��ة واالت �ح ��اد الخليجي
مل�ك��اف�ح��ة ال �س��رط��ان وم��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت للتقدم
العلمي لدعمهم هذه الورشة».
وأشار الصالح الى مشاركة خبراء من انكلترا
وأميركا ومن مقر املنظمة في سويسرا واملكتب
اإلق�ل�ي�م��ي ل �ش��رق امل �ت��وس��ط ف��ي ال �ق��اه��رة ودول
اإلقليم مصر ،ال�س��ودان ،تونس ،املغرب ،األردن
والكويت في الفعالية.

مليون دوالر منحة كويتية
لـ «التنمية الزراعية العربية»
ّ
ك� ��ون� ��ا -وق � � ��ع ال � �ص � �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة ات�ف��اق�ي��ة منحة م��ع املنظمة
ال�ع��رب�ي��ة للتنمية ال��زراع �ي��ة بقيمة م�ل�ي��ون دوالر
مل�ص�ل�ح��ة ال �ب��رن��ام��ج ال �ق��وم��ي مل �ك��اف �ح��ة األم � ��راض
الحيوانية العابرة للحدود في املنطقة العربية.
ووق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ع��ن ال �ص �ن��دوق ن��ائ��ب م��دي��ره
ال�ع��ام حمد العمر فيما وق��ع ع��ن املنظمة مديرها
ال �ع��ام ال��دك �ت��ور ط ��ارق ال��زدج��ال��ي ب�ح�ض��ور سفير
ال �ك��وي��ت ل ��دى ال� �س ��ودان ط ��ال ال �ه��اج��ري وامل��دي��ر
االق �ل �ي �م��ي ب��ال �ص �ن��دوق ل �ش ��رق ووس � ��ط وج �ن��وب
اف��ري �ق �ي��ا ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ه��اش��م وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار
مسؤولي املنظمة.
وق ��ال ن��ائ��ب م��دي��ر ال �ص �ن��دوق ح�م��د ال�ع�م��ر في
كلمة ألقاها خ��ال م��راس��م التوقيع ف��ي الخرطوم
«ان ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ت�م�ث��ل ج� ��زءًا م��ن ال��دع��م ال��ذي
تقدمه الكويت للدعم االنساني والتنموي العربي

وهي اتفاقية با شك مهمة لدعم وتعزيز التعاون
والعمل العربي املشترك الذي يحقق مصالح الدول
العربية ويلبي تطلعات شعوبها».
ومن جانبه ،قال الزدجالي ان البرنامج القومي
ي�ش�م��ل ث��اث��ة م �ش��روع��ات ب�ي�ن�ه��ا م�ك��اف�ح��ة م��رض
الحمى القاعية ومكافحة البورسيا ومكافحة
مرض حمى ال��وادي املتصدع وهي ام��راض عابرة
للحدود وسبب اساسي للحد من التجارة البينية
العربية في مجال اللحوم واالنعام.
ب� ��دوره اع�ت�ب��ر ال�س�ف�ي��ر ال �ه��اج��ري ان م�ث��ل ه��ذه
امل �ش��روع��ات ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز وت�ن�م�ي��ة ال �ث��روات
ال�ت��ي ت��زخ��ر بها ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،مشيرا إل��ى أنها
كذلك ترجمة ملسيرة ال�ص�ن��دوق ف��ي تقديم الدعم
التنموي الذي تجاوز الدول العربية ليعم مختلف
دول العالم من خال وجود الصندوق في اكثر من
 104دول.

