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خالل حفل تسليم اعتماد اليرموك مدينة صحية

باسل الصباح :إدراج المدن الصحية ضمن برنامج عمل الوزارة
كتب �صالح الدهام:

�أكد وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح حر�ص وزارة ال�صحة على
ادراج برنامج املدن ال�صحية �ضمن
برنامج عمل ال��وزارة واحلكومة
واخلطة االمنائية للدولة ك�أولوية
تنموية رئي�سية ومب��ا يواكب
م��ب��ادرات وتو�صيات ومعايري
منظمة ال�صحة العاملية والأهداف
وال��غ��اي��ات العاملية للتنمية
امل�ستدامة حتى عام  2030ور�ؤية
الكويت حتى عام .2035
وا�ضاف ال�صباح يف حفل ت�سليم
�شهادة «اعتماد الريموك مدينة
�صحية» �أن هذا االجتماع يعترب
اح��دى العالمات امل�ضيئة على
طريق التعاون االيجابي ومتعدد
املحاور الذي نعتز به مع منظمة
ال�صحة العاملية وال��ذي تعود
جذوره الى تاريخ ان�ضمام الكويت
لع�ضوية املنظمة مبوجب قرار
جمعية ال�صحة العاملية ال�سيما
اننا نتطلع الى تعزيزها وتنميتها
وتطويرها يف جميع املجاالت
خالل الفرتة القادمة وادراك� ًا من
وزارة ال�صحة بالكويت لأهمية
مبادرة املدن ال�صحية ومردودها
الأي��ج��اب��ي على ال�صحة وعلى
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.
وقال ال�صباح انه من دواعي فخرنا
واعتزازنا مبا حققته وزارة ال�صحة
بالتعاون م��ع وزارات الدولة
واملحافظات واجلهات احلكومية
وغري احلكومية واملجتمع املدين
وجمعيات النفع العام من اجنازات
للتقدم بتطبيق م��ب��ادرة املدن
ال�صحية والتي تُ وجت بح�صول
منطقة الريموك على االعتماد من
منظمة ال�صحة العاملية ك�أول
مدينة �صحية بالكويت اللتزامها
والتزام قياداتها و�سكانها بتطبيق
معايري امل��دن ال�صحية ملنظمة

• الشيخ باسل الصباح يلقي كلمته

ال�صحة العاملية ،الفتا الى ان
ال��درو���س الهامة امل�ستفادة من
اعتماد منطقة ال�يرم��وك ك���أول
مدينة �صحية بالكويت �سيكون
لها �أك�بر الأث��ر لت�رسيع وترية
تنفيذ املبادرة باملناطق الأخرى
امل�سجلة مببادرة املدن ال�صحية
بالبالد والتي تت�أهب للح�صول
على االعتماد من منظمة ال�صحية
العاملية وانني على ثقة ال حدود
لها.
وب�ين ال�صباح ان مبادرة املدن
ال�صحية تعترب �إح��دى الركائز
الرئي�سية للم�ضي قدم ًا للأمام
لتنفيذ ال��ع��دي��د م��ن ال�برام��ج
ال�صحية والتنموية انطالق ًا من
دمج ال�صحة يجميع ال�سيا�سات

وامل�س�ؤولية امل�شرتكة عن ال�صحة
وه��و م��ا يتطلب اال���س��ت��ف��ادة من
مبادئ ومنهجية و�أدوات التخطيط
اال���س�ترات��ي��ج��ي لت�رسيع وت�يرة
تطبيقها وان االجتماعات االقليمية
واللقاءات بني اخلرباء ووا�ضعي
ال�سيا�سات ومتخذي القرارات بدول
اقليم �رشقي املتو�سط من �ش�أنها
�أن تتيح الفر�صة لتبادل اخلربات
وامل��ب��ادرات وا�ستعرا�ض ق�ص�ص
النجاح وو�ضع الر�ؤى امل�ستقبلية
والتوجهات اال�سرتاتيجية وخطط
ال��ع��م��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط للت�صدي
للتحديات املختلفة.
م��ن جهتها ق��ال��ت وك��ي��ل وزارة
ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات
الطبية الأهلية د.فاطمة النجار

«الصحة» :مؤتمر الطب الطبيعي

يرسخ ثقافة العمل متعدد التخصصات
�أكد وكيل الوزارة امل�ساعد
ولفت �إل��ى الأعباء امللقاة
ل�ش�ؤون اخل��دم��ات الطبية
على اخلدمات يف جمال الطب
امل�ساندة د.فواز الرفاعي،
الطبيعي والت�أهيل ومردها
�أهمية �شعار م�ؤمتر الكويت
�إل��ى العديد م��ن العوامل
اخلام�س للطب الطبيعي
الدميغرافية و�أمناط احلياة
وال��ت ��أه��ي��ل «م��ع��ا لت�أهيل
غ�ير ال�صحية واحل���وادث
�أف�ضل» ال��ذي انطلق م�ساء
والإع����اق����ات والأم���را����ض
�أم�����س الأول ،يف تر�سيخ
املزمنة غري املعدية.
ثقافة العمل فريقا واحدا
و �أف���اد ب���أن ط��رح ما �سبق
متعدد التخ�ص�صات لتقدمي
ل��ل��م��ن��اق�����ش��ات العلمية
الرعاية ال�صحية للمر�ضى.
وت����ب����ادل اخل���ب���رات يف
ج��اء ذل��ك يف كلمة �ألقاها
امل�ؤمتر �سيعود بالفائدة
نيابة ع��ن وزي���ر ال�صحة
على املر�ضى واملجتمع
• فواز الرفاعي
ال�شيخ د.با�سل ال�صباح،
ومنظومة الرعاية ال�صحية
يف افتتاح امل ��ؤمت��ر الذي
املتكاملة وك��ذل��ك خطط
ي�ستمر ثالثة �أي��ام مب�شاركة متخ�ص�صني من وبرامج التنمية ال�شاملة.
داخل الكويت وخارجها.
وذكر الرفاعي �أن تنظيم هذا امل�ؤمتر يتزامن
وقال الرفاعي �إن العمل بروح الفريق الواحد مع افتتاح و�إجن��از العديد من امل�رشوعات
ينعك�س �إيجابا على جودة الرعاية ال�صحية ال�صحية العمالقة غري امل�سبوقة والتقدم يف
و�سالمة املر�ضى وتخفيف الأعباء املرتتبة الربامج ال�صحية الإن�شائية والتطويرية يف
على الأمرا�ض التي تثقل كاهل النظم ال�صحية خطة التنمية املحلية نحو بلوغ الغايات
والأه��داف العاملية للتنمية امل�ستدامة ذات
وخطط وبرامج التنمية ال�شاملة.
وذكر �أن ح�سن التخطيط والتنظيم واختيار العالقة بال�صحة.
املو�ضوعات املطروحة للمناق�شات العلمية و�أ�شار �إلى التزام وزارة ال�صحة بقرارات الأمم
خالل امل�ؤمتر عرب  26حما�رضة و 4ور�ش عمل املتحدة التاريخية املتخذة يف القمة العاملية
واملل�صقات العلمية يعك�سان حر�ص اللجان للتنمية امل�ستدامة التي عقدت يف مدينة
املنظمة ل��ه على حتقيق الفائدة ومتابعة نيويورك �سبتمرب  2015ور�ؤية «كويت جديدة
امل�ستجدات احلديثة يف هذا التخ�ص�ص املهم  »2035بال�سعي جلعل الكويت مركزا عامليا
ملجابهة حتديات النظم ال�صحية.
واقليميا متميزا.
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انه من دواع��ي الفخر واالعتزاز
�أن ن�شهد اليوم ت�سليم �شهادة
الريموك مدينة �صحية كويتية،
هي الأول��ى يف الكويت ،ونحن
بانتظار �أن يتبعها عدد �أكرب من
املناطق ال�ساعية العتماد منظمة
ال�صحة العاملية ح�سب املعايري
الدولية.
وبينت ان��ه لقد اهتمت وزارة
ال�صحة بتطبيق م��ب��ادرة املدن
ال�صحية و�أن�ش�أت مكتب املدن
ال�����ص��ح��ي��ة يف ادارة ال�صحة
املهنية ،لتحقيق �أهداف تبد�أ من
العمل على ن�رش مفهوم املبادرة،
ثم م�ساعدة املناطق واملجتمعات
الكويتية على التقدم يف عمليات
التغيري التي يتطلبها حتقيق
معايري املبادرة،انتهاء باعتماد
مناطق كويتية م��دن��ا �صحية
عاملية.
واردف��ت نحن ان كان حفلنا هذا
هو �شهادة جناح لوزارة ال�صحه
ممثلة يف مكتب امل��دن ال�صحيه
يف حتقيق الأه��داف التي �أن�شئ
من �أجلها ،فان الطموح الكبري
مبا ميكن �أن يتحقق يف امل�ستقبل
ي�ضيف م�س�ؤوليات �أكرب و�أهداف
�أعمق للم�ستقبل القريب والبعيد.
وقالت النجار :لقد مت اختيار
م�رشوع مبادرة امل��دن ال�صحية
ك ��أح��د م�شاريع وزارة ال�صحة
يف خطة التنمية ،2020-2015
و�أهداف هذه املرحلة التي قاربت
على االكتمال كانت تركز على
ن�رش مفهوم مبادرة املدن ال�صحية
وت�سجيل مناطق من حمافظات
الكويت ال�ست يف املبادرة وبناء
ال��ق��درات يف املناطق للعمل يف
منظومة املدن ال�صحية واعتماد
عدد من املناطق ،وها نحن نحقق
ج��زءا كبريا م��ن ه��ذه الأه���داف،
ون�سعى لتحقيق الأهداف الأخرى
املتبقية.

تدشين أول شبكة إلكترونية في الكويت
للجراحين للتطبيب عن بعد

د�شن وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�����ص��ب��اح ،ل��دى افتتاحه م�ؤمتر
جمعية اجلراحني الكويتية «التطبيب
ع��ن ب��ع��د» ،ال�شبكة الإلكرتونية
للجراحني للتطبيب عن بعد وتعد
الأولى من نوعها يف الكويت.
وق���ال ال�شيخ با�سل ال�صباح يف
الكلمة االفتتاحية للم�ؤمتر ،م�ساء
�أم�س الأول� ،إن االختيار املوفق
ملو�ضوع التطبيب عن بعد يعترب
حمورا رئي�سيا لهذا امللتقى ويج�سد
على �أر���ض ال��واق��ع حر�ص جمعية
اجلراحني الكويتية على اال�ستفادة
من التقنيات احلديثة لتطوير الأداء
اجلراحي والتعليم الطبي وتبادل
اخلربات واملهارات مبا يعزز قدرات
النظام ال�صحي ملجابهة التحديات
املختلفة.
و�أع��رب عن ال�شكر لرئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة جمعية اجلراحني
و�أع�ضائها واللجان املنظمة للم�ؤمتر
«الذين نعتز مببادراتهم وجهودهم
املتميزة وعملهم مع الوزارة ك�رشكاء
رئي�سيني» م�شيدا باجلهود املخل�صة
التي بذلت لإن�شاء ال�شبكة.
وثمن اجل��ه��ود املبذولة �أي�ضا يف
التخطيط وتنفيذ الربامج ال�صحية
�ضمن برنامج عمل الوزارة واخلطة
الإمنائية للدولة لل�سعي �إلى حتقيق
الأهداف والغايات العاملية للتنمية
امل�ستدامة ذات العالقة بال�صحة
ور�ؤية «كويت جديدة .»2035
و�أكد �رضورة اال�ستفادة الكاملة من
هذه الفر�صة للتطوير امل�ستمر جلودة

الأداء اجل��راح��ي و�سالمة املر�ضى
وحتديث �سيا�سات وبروتوكوالت
تقدمي الرعاية ال�صحية و�سط �أجواء
و�ضوابط مهنية مراعية لأخالقيات
ممار�سة املهنة وحقوق املر�ضى.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س جمعية
اجلراحني د�.سلمان ال�صباح� ،إن
اجلمعية اختارت التطبيب عن بعد
حمورا رئي�سيا للم�ؤمتر بهدف تبادل
اخلربات ومناق�شة التحديات املتعلقة
بالتطبيب عن بعد وا�ست�رشاف �آفاق
امل�ستقبل ور���س��م خريطة طريق
وا�ضحة املعامل للم�ستقبل لال�ستفادة
من التطورات املت�سارعة الوترية
والتقنيات احلديثة «مب��ا نتمكن
معه من �أداء م�س�ؤولياتنا املهنية
والإن�سانية والأخالقية حيال املر�ضى
والنظام ال�صحي واملجتمع».
و�أ�ضاف ال�شيخ �سلمان �أن��ه �إدراك��ا

من اجلمعية مل�س�ؤولياتها ك�رشيك
رئي�سي ل���وزارة ال�صحة يف و�ضع
وتنفيذ الربامج واال�سرتاتيجيات
التطويرية لأداء املهنة لتحقيق
ر�ؤية «كويت  »2035و�أهداف التنمية
امل�ستدامة ذات العالقة بال�صحة
فقد ب��ادرت اجلمعية ب�إن�شاء �أول
�شبكة �إلكرتونية للجراحني للتطبيب
عن بعد على م�ستوى ال��دول��ة مبا
ي�ساعد يف تبادل اخلربات واملهارات
والتعليم الطبي امل�ستمر ومتابعة
الأداء اجلراحي والفني.
و�أو�ضح �أن لذلك عالقة بتعزيز قدرات
النظام ال�صحي حتت مظلة التغطية
ال�صحية ال�شاملة ومبا يعود بالفائدة
على املر�ضى ويلبي احتياجات
الرعاية ال�صحية «وهي ال�شبكة التي
ي�سعدنا �أن نحتفل بتد�شينها ر�سميا
خالل هذا امل�ؤمتر».

الفضالة :فتح باب العمل لـ«البدون»
في شركة النقل العام
�أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني
ب�صورة غري قانونية ،االتفاق مع �رشكة النقل العام
على اعتماد بطاقات املراجعة وبطاقات ال�ضمان
ال�صحي ال�صادرة عن اجلهاز يف معامالت ال�رشكة
ويف هويات العمل التي ت�صدرها للعاملني فيها.
جاء ذلك يف بيان �صحايف �صادر عن اجلهاز �أم�س،
�إثر اجتماع رئي�س اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع

املقيمني ب�صورة غري قانونية �صالح الف�ضالة مع
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة النقل العام الكويتية
جابر املهنا والوفد املرافق.
وقال اجلهاز املركزي �إن �رشكة النقل العام وافقت
على طلبه بفتح باب العمل للمقيمني ب�صورة غري
قانونية يف ال�رشكة وفق �آلية ت�ضمن ح�صولهم على
حقوقهم.

وق��دم الف�ضالة خالل اللقاء عر�ضا مرئيا موثقا
بالأرقام ومدعما ب�إح�صائيات اخلدمات التي تقدمها
الكويت للمقيمني ب�صورة غري قانونية.
ح�رض اللقاء عدد من قيادات اجلهاز �إ�ضافة �إلى مدير
تنفيذي �أول للقطاع الإداري يف �رشكة النقل العام
�صالح املطريي ومدير العالقات العامة واملوارد
الب�رشية حممد البدر.

مسؤول أممي :الكويت شريك مهم
في مكافحة المخدرات والجريمة
قال م�س�ؤول �أممي ،ان الكويت تعد
�رشيكا مهما ملكتب الأم��م املتحدة
ملكافحة املخدرات واجلرمية.
وق��ال املدير االقليمي ملكتب الأمم
املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية
لدول جمل�س التعاون اخلليجي حامت
علي ،على هام�ش اعمال الدورة الـ
 62ملكافحة املخدرات ان الكويت
و���ض��ع��ت ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ملكافحة
املخدرات والوقاية منها.
وا�ضاف ان االم��م املتحدة اعتمدت
تطبيق اال�سرتاتيجية يف الكويت
بنظام التدريب الذي ي�شمل  13جهة

حكومية ومن منظمات املجتمع املدين
متهيدا لتخريج اع��داد من املدربني
الذين �سيقومون بدورهم بتدريب �أكرب
عدد من االفراد يف جهات عملهم.
و�أ�شاد برغبة ال�رشكاء يف الكويت
من وزارة الداخلية واملجل�س االعلى
للتخطيط واجلهات االخرى ملواجهة
ور�صد امل�شكالت املتعلقة باملخدرات
لو�ضع �أف�ضل ال�سبل ملواجهة هذه
االفة.
وتناق�ش الدورة الـ  62للجنة الأمم
املتحدة ملكافحة امل��خ��درات التي
انطلقت اعمالها اخلمي�س املا�ضي

مو�ضوعات تعزيز قدرة الك�شف على
العقاقري ال�صناعية ومراقبة املواد
امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�رشوع
ل��ل��م��خ��درات وامل����ؤث���رات العقلية
ا�ضافة الى الرتويج للتنمية البديلة
كا�سرتاتيجية ملكافحة املخدرات.
وي�����ش��ارك يف ه��ذه ال���دورة وف��د من
الكويت ي�ضم الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
االمن اجلنائي بوزارة الداخلية اللواء
خالد الديني ووكيل وزارة ال�صحة
امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية حممد
ال�سبيعي بالإ�ضافة الى م�س�ؤولني يف
وزارتي الداخلية واخلارجية.

• حامت علي

ساهم في مهرجان الطفولة لمركز «ضوى اليادة» التطوعي

شعبان :مشروع «أمنية» مستمر في ترسيخ
األهداف البيئية

wEchG*¥Dgd=*yG*8c}h1±*fcq8&*jc{6'¢G*KjcFy|G*£D

£G(*w0&±*HgCC¤6yG**KwG*w¤<*¢HÊCC1 gHcG*gM4c-y{G*,wCC0K g¤nG*,4*2(*gCC/*yH
* 4cM2100 dH+cHKy|G*g6*yFÊh6±N*y}<3g<c{G*£h0KcN 0cd88g<c{G*H{¤tG
=H*4cdhCCCC<* <cM&*,y|< ,wGG3KHy;¥Dg¤GcG*9KyG*Mw-K2yGg+cEy¤
GK2019/03/28D*¢CCCCG*CC{¤tG*¢CCCM*K2gMcI£h0K2019/03/17D*¢G*wCCCC0&±*¢CCCCCCCM
uM4chG**xJw+wM9y<¦&c+whM

:á«dÉàdG Ky|G*DK
¥IKchG*G*¤-&c|+ -ÊMw-K2016g{G j16 E4¦4*5¢G*4*yG*dMr
G3¥DcG}1yHK8c}h1±*¦K3Hg{6'¢G*K*gFy|G*¢-*1
g+¢G*j±cnG*¥Dc<&*g+c6cGg{6'¢G*K&*gFy|G*¢-*2
2*w<&*¥-,w/*¢hHKchGcF£<g¤DgGc<2¢/¢+N*w-g{6'¢G*K&*gFy|G*w-&*3
*+g¤nG*wMKz-hM¢6¥hG*2*yD&±
g{6'¢G*K&*gFy|G*gGc<2w< ¤D¤dMgHcG*L¢GgHcG*g`¤G*dEHgGc<y}04
 H,wG*Ky|G*g6*y+,24*¢G*jc8*¢G*c+yD*¢hHgHwhG*g{6'¢G*K&*gFy|G*¢-&*5
g¤nG*dE
Ê<(±c+,24*¢G*Ky|G*yD¢-w<4c¤h1ÊGcN ¤6c6&*N*4c¤Hy{G*¢M&*6
 }¤1*y-KgFy|G*H£<EKw/¢M± I&c+w¤-gHcG*L¢G*g`¤JH,2c77
<¢-&*gMy7CCH&±*6*y0$c6&c+|FCCMw-g}EcGc+,z)cG*gCC{6'¢G*K&*gCCFy|G*£CC
*(cN ¤64g¤nG*gD*¢Hw+±(*}t7¦&*y¤¤-hM±&*£<KwG*¤E¢-dEc¤<hHcE

110¥1*224878951/24871976/24871132 :QÉ°ùØà°SÓd
,4*2(±*{CCCCC¹

• وزير الصحة خالل التدشني

• فرح شعبان مع فريق مشروع «أمنية»

�ساهم م�رشوع «�أمنية» البيئي يف مهرجان الطفولة
ال�سابع الذي نظمه مركز «�ضوى اليادة» التطوعي يف
�أر�ض املعار�ض الدولية مبنطقة م�رشف ،وتخلله عدة
فعاليات ثقافية واجتماعية وتطوعية ،بح�ضور �سناء
الغمال�س وفرح �شعبان ووفاء بكر البكر.
وقالت فرح �شعبان الناطق الر�سمي مل�رشوع «�أمنية»
يف ت�رصيح �صحايف اننا متوا�صلون كم�رشوع بيئي
كويتي يف تر�سيخ الأهداف البيئية من خالل �رشاكات
مع جهات حكومية وخا�صة متعددة معنية بامل�س�ؤولية
املجتمعية ،معربة عن عميق �شكرها للدعوة الكرمية
من القائمني على مركز «�ضوى اليادة» التطوعي،
والذي يقوم بدور كبري وم�ساهمة فاعلة يف تر�سيخ
وتعزيز القيم االجتماعية من خالل الأهداف الرتبوية
للطفل ،مثمنة اجلهود التي تبذل من القائمني عليه
خ�صو�صا رئي�س املركز عبداملح�سن عبدالله ال�صانع
ونائبه وفاء بكر البكر.
و�أ�ضافت �شعبان الى �أن امل�شاركة جاءت انطالقا من
م�س�ؤوليتنا املجتمعية ،وتفعيل قيم العمل التطوعي،
ون�رش الوعي البيئي يف املجتمع ،مثمنة دور القائمني
على املهرجان عفاف النم�ش ،عالية امل�رشي،
وفاء بوخ�ضور ،والالتي �ساهمن ب�شكل كبري وفعال
بجهودهم نحو التن�سيق مع «�أُمنية» لتكون من �ضمن
برامج التوعية لزيارات املدار�س خالل املهرجان.
و�أ�شارت �شعبان الى �أن املهرجان �سلط ال�ضوء على
�أهدافنا البيئية ،والقيام بتقدمي املعلومة للطفل
اميان ًا يف تر�سيخ ثقافة اعادة التدوير ،واملحافظة
على البيئة من خماطر التلوث.

