
افتتح وزي��ر الصحة الشيخ 
ال��دك��ت��ور باسل الصباح أمس 
االثنني مركز املرحومة الشيخة 
سلوى صباح األحمد للخاليا 
اجلذعية واحلبل السري وهو 
أول م��رك��ز مخصص للخاليا 
اجل��ذع��ي��ة واحل��ب��ل ال��س��ري في 

منطقة اخلليج العربي.
وأك��د ال��وزي��ر الشيخ باسل 
الصباح في كلمته االفتتاحية 
للمركز أهمية أب��ح��اث اخلاليا 
اجلذعية واالكتشافات الرائدة 
املتحققة في هذا املجال وتأثيرها 
املباشر على نوعية حياة الناس 
وال��ق��درة على ع��الج األم���راض 

املستعصية.
وأض�����اف أن امل���رك���ز يفتح 
أبواب األمل بالشفاء للعديد من 
املرضى باألمراض املستعصية 
وخ��ص��وص��ا األط��ف��ال ويحقق 
م��ردودا إيجابيا على اخلدمات 
ال��ص��ح��ي��ة وي��ع��ت��ب��ر إض��اف��ة 
واع���دة وغير مسبوقة تضاف 
إل��ى إجن��ازات حتققت من إدارة 

خدمات نقل الدم بالوزارة.
وأوضح أن املركز الواقع في 
منطقة الصباح الطبية سيتم 
تشغيله ع��ل��ى م���راح���ل وف��ق��ا 
ل��ل��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي واخل��ط��ة 
املوضوعة الفتا إل��ى أن كلفته 
بلغت نحو سبعة ماليني دينار 
كويتي )نحو 22 مليون دوالر 

أمريكي(.
وذك���ر أن امل��رك��ز ي��ق��ام على 
مساحة ت��ق��در ب 12 أل��ف متر 
مربع ويضم ع��ي��ادات اخلاليا 
اجلذعية ومختبرات ووح��دة 
بحوث لتخزين اخل��الي��ا وفقا 
ألح��دث امل��واص��ف��ات واملعايير 

العاملية.
وب��ني أن امل��رك��ز يتكون من 
ثالثة أدوار يحتوي األرض��ي 
منها على غرف وعيادات التبرع 
باخلاليا اجلذعية واستقبال 
دم احلبل السري من مستشفى 
وأقسام الوالدة فضال عن غرف 

حتضير وصرف للخاليا.
ولفت ال��وزي��ر الشيخ باسل 
ال��ص��ب��اح إل��ى أن ال���دور األول 
يضم مختبرات وغ��رف لصرف 
ال��دم ومشتقاته واحمل��اض��رات 
ف��ي ح��ني ال���دور الثاني يتكون 
من مختبرات مطابقة األنسجة 

واإلدارة.
وأك��د ثقته ب���إدارة وتشغيل 
امل���رك���ز م���ن خ����الل األط���ب���اء 
والباحثني والفنيني والهيئة 
التمريضية واإلداري��ني لضمان 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات وف���ق أح��دث 
امل��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة امل��راع��ي��ة 
خلصوصية وح��ق��وق املرضى 
وسالمتهم واحتياجاتهم اضافة 

إلى مواكبة البحوث واملستجدات 
العاملية في هذا التخصص املهم.

وأشاد ب��إدارة مبرة مؤسسة 
مشاريع اخلير التابعة لشركة 
مشاريع الكويت والعاملني فيها 
سائال املولى تعالى أن يتغمد 
امل���رح���وم���ة ال��ش��ي��خ��ة س��ل��وى 
ال��ص��ب��اح ب��واس��ع رحمته وأن 
يجعل ه��ذا ال��ت��ب��رع ف��ي ميزان 
حسناتها. من جهته ق��ال ممثل 

مجموعة املشاريع عضو مجلس 
اإلدارة وأم���ني ال��ص��ن��دوق في 
مبرة مؤسسة مشاريع اخلير 
عبدالعزيز اجلسار في كلمته إن 
املركز ميثل أحد أشكال الشراكة 
والتعاون بني القطاعني العام 
واخلاص من أجل إكمال مسيرة 
التنمية »وهو مركز نتطلع إليه 
للعب دور ف��ي ت��ط��ور العلوم 

واخلدمات الطبية في الكويت«.

وأضاف اجلسار أن الهدف من 
املركز منح أف��راد املجتمع حياة 
أكثر صحية »ذلك أننا نتطلع إلى 
اليوم ال��ذي يصبح فيه تخزين 
اخل��الي��ا اجلذعية أم��را شائعا 
ويكون العالج بها هو اخليار 
األول للتغلب على األم���راض 
املستعصية واإلص��اب��ات التي 
تعجز ال��ط��رق التقليدية عن 

عالجها«.
وأوض���ح أن تسمية املركز 
باسم املرحومة الشيخة سلوى 
صباح األحمد الصباح جاءت 
ت��ك��رمي��ا ل��ل��راح��ل��ة ومسيرتها 
التي امتدت سنوات عديدة في 

العمل اخل��ي��ري واالجتماعي 
بعيدا ع��ن األض����واء وتخليدا 
ل��ذك��راه��ا ال��ع��ط��رة. م��ن جانبها 
قالت مديرة إدارة خدمات نقل 
الدم الدكتورة رمي الرضوان إن 
الهدف من املركز توفير خاليا 
ج��ذع��ي��ة وم��خ��زون م��ن احلبل 
ال��س��ري الستعمالها م��ص��درا 
لزراعة اخلاليا اجلذعية ملرضى 
ليس لديهم متبرع بنخاع العظم 
أو اخل��الي��ا اجلذعية املستقاة 
من ال��دم. ولفتت الرضوان إلى 
أن تشغيل غ��رف التبرع بالدم 
واستقبال املتبرعني بالدم في 
امل��رك��ز سيكون بعد االفتتاح 
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وزير الصحة: توزيع أكثر
8 آالف بطاقة من برنامج  من 

»2 تأمني »عافية 
أعلن وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح توزيع 
أكثر من 8 آالف بطاقة من بطاقات برنامج التأمني الصحي 

للمتقاعدين )عافية 2( من خالل 46 مركز توزيع.
وقال الوزير الشيخ باسل الصباح في تصريح صحافي على 
هامش افتتاح مركز املرحومة الشيخة سلوى صباح األحمد 
للخاليا اجلذعية واحلبل السري اليوم االثنني إن برنامج 
التأمني الصحي للمتقاعدين الذي شهد إضافات جديدة سيبدأ 

تطبيقه اعتبارا من 15 يوليو املقبل ويستمر سنتني.
وبشأن تشغيل مستشفى اجلهراء اجلديد أف��اد بأن وزارة 
الصحة تسعى إلى إيجاد مشغل عاملي له بالتوازي مع خطة 

الوزارة حاليا لتشغيله.
وبني أن تشغيل مستشفى ضخم بحجم مستشفى اجلهراء 
سيكون على مراحل ووفق خطط مدروسة بدءاً من الصيف مع 
افتتاح البرج األول منه نهاية يوليو املقبل وتشغيل مركزي 

اخلدج والنساء والوالدة.

افتتح مركز سلوى الصباح أول مركز متخصص باخلاليا اجلذعية خليجيًا

باسل الصباح: املركز يفتح أبواب األمل بالشفاء للعديد
من املرضى باألمراض املستعصية خصوصًا األطفال

الشيخ الدكتور باسل الصباح يفتتح املركز

الراشد مع أبا اخليل والصواغ والشتلي 
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د. عبدالله البدر

اجلمعية عقدت عموميتها بحضور ممثلي »الشؤون«

»دعم املخترعني« تزكي مجلس إدارتها

د. فاطمة الثالب مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد

عقدت اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني، جمعيتها العمومية 
أم��س األح���د، بحضور ممثلي 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل، حيث مت خاللها تزكية 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
اجلديد، برئاسة الدكتورة فاطمة 
سالم الثالب، وشيخة القطان 
أميناً للصندوق، وعبداللطيف 
الشمري امينا للسر، وعضوية 
كل من املهندسة فريحة العنزي، 
وامل��خ��ت��رع سليمان اخل��ط��اف، 
وغ��دي��ر ال��ع��ب��دل��ي، وال��دك��ت��ور 

سعود العنزي.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة صرحت 
رئ��ي��س��ة اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
فاطمة ال��ث��الب، بأنه مت أيضاً 
خ�����الل اج���ت���م���اع اجل��م��ع��ي��ة 
العمومية، التصويت باملوافقة 
على التقريرين اإلداري واملالي 
ملجلس إدارة اجلمعية السابق 
ع��ن ال��ع��ام��ني امل��اض��ي��ني، فضالً 
ع��ن ط���رح وم��ن��اق��ش��ة ع���دد من 
امل��واض��ي��ع امل��ق��ت��رح��ة م��ن ِقبل 
أعضاء اجلمعية الكويتية لدعم 

املخترعني، والهادفة إلى تطوير 
عمل اجلمعية واالرت���ق���اء بها 

خالل الفترة املقبلة.
وأعربت عن شكرها ألعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية السابق 
الذين لم يترشحوا ه��ذه امل��رة، 
مؤكدة أن مساهماتهم ودورهم 
كان لهما كبير األثر في حتقيق 
إجن��������ازات اجل��م��ع��ي��ة خ���الل 
العامني املاضيني، مشيرة إلى 
أن الباب مفتوح أمامهم لتقدمي 
االق��ت��راح��ات واألف��ك��ار التي من 
شأنها أن ت��ع��ود بالنفع على 

املخترعني في الكويت.
وفيما يتعلق باالقتراحات 
ال��ت��ي ط��رح��ت خ��الل اجلمعية 
العمومية أمس، أكدت أنه مجلس 
اإلدارة اجلديد سيأخذها بعني 
االعتبار وسيعمل جاهداً على 
حتقيقها مبا يتناسب وإمكانات 
اجلمعية، ومبا يصب في صالح 
امل��خ��ت��رع��ني، مشيدة باألفكار 
التي طرحت، خاصة وأنها تأتي 
من املخترعني أنفسهم وتلمس 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأك��دت د. الثالب أن مجلس 
إدارة اجلمعية اجل��دي��د سوف 
ي��ح��رص ع��ل��ى إك��م��ال مسيرة 
املجلس ال��س��اب��ق، واحملافظة 
على اإلجن���ازات التي حتققت، 
وحتقيق املزيد من اإلجن��ازات 
والنجاحات، ومب��ا يساهم في 
حت��ق��ي��ق م��ص��ال��ح امل��خ��ت��رع��ني 
وت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��وب��ات أم���ام 
ه��ذه الفئة املهمة في املجتمع، 
والتي هي أحد أعمدة االقتصاد 

املستقبلي.
وأش�����ارت إل���ى أن املجلس 
اجل��دي��د ل��دي��ه خ��ط��ة طموحة 
وم���ج���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة م��ن 
املشروعات واألفكار واأله��داف 
التي سوف يعمل على حتقيقها 
اع��ت��ب��اراً م��ن اآلن، م��ؤك��دة أن 
املجلس مستعد للتعاون مع 
جميع األفراد واجلهات لتحقيق 
مصالح املخترعني، معربة عن 
شكرها ملمثلي وزارة الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل على 
تعاونهم الكبير م��ع اجلمعية 

الكويتية لدعم املخترعني.

البدر: »املستلزمات الطبية« اخلليجية 
تسعى لتوحيد نظام تسجيل األجهزة

ق��ال وك��ي��ل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية 
ال��دك��ت��ور عبدالله ال��ب��در إن االجتماع 
ال15 للجنة التسجيل املركزي لألجهزة 
واملستلزمات الطبية اخلليجية يهدف 
لعمل نظام موحد لتسجيل االجهزة 
واملستلزمات الطبية في دول املجلس مبا 

يتوافق واملعايير الدولية.
وأوضح البدر وهو أيضا عضو الهيئة 
التنفيذية ملجلس الصحة بدول مجلس 
التعاون في تصريح صحفي مبناسبة 

استضافة الكويت لالجتماع الذي يستمر 
يومني أن النظام املوحد يهدف الى سالمة 

وفاعلية وكفاءة االجهزة الطبية.
وأض��اف أن��ه ال يتم تسجيل اجلهاز 
الطبي اال بعد التأكد من حتقيقه ملعايير 
اجل���ودة وال��س��الم��ة والفاعلية ودق��ة 
املعلومات املتعلقة به مشيرا إلى أنه يتم 
تصنيعها وفقا للمواصفات واملعايير 
العاملية ووضع الئحة تنظيمية رقابية 
تعرف األج��ه��زة الطبية وحت��دد آليات 

وأدلة التسجيل وإجراءاته.

وب��ني أن أعضاء اللجنة سيقومون 
بدراسة كافة امللفات املتعلقة باألجهزة 
الطبية وطلبات الشركات مبا يتوافق 
باألسس العلمية والعاملية في التسجيل 
كما أنهم سيقومون باستمرار بعملية 
تطوير التسجيل وذلك حسب التعديالت 

والتطورات الدولية في هذا السياق.
وذك���ر أن اللجنة تعقد س��ت م��رات 
ف��ي السنة يتم خاللها وض��ع مقترح 
آلية الترميز وهو نظام عاملي بواسطة 
)ب���ارك���ود( للتتبع ال��دق��ي��ق لألجهزة 

واملستلزمات الطبية وتسجيل األجهزة 
واملستلزمات الطبية مركزيا وتوحيد 
تصنيف األجهزة الطبية والتحقق من 
اتباع املعايير العاملية في التفتيش على 

املصانع.

»الصحافيني« بحثت مع »اإلعالم اإللكتروني« املواضيع املشتركة
في إط��ار التنسيق والتعاون عقد ف��ي  جمعية 
الصحافيني الكويتية اجتماعاً بني أمني سر اجلمعية 
ال��زم��ي��ل ع��دن��ان ال��راش��د ورئ��ي��س احت���اد اإلع��الم 
اإللكتروني  الزميل فيصل الصواغ، بحضور عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الزميل دهيران أبا اخليل 
ومقرر جلنة اإلعالم االلكتروني باجلمعية الزميل 
ناصر الشتلي وعضو اللجنة الزميلة بدور املطيري 
وت���دارس الطرفان أوج��ه التعاون بني اجلمعية 
واالحت���اد فيما يتعلق بدعم اإلع��الم االلكتروني 
بشكل عام وموضوع قبول العاملني في الصحافة 

االلكترونية في جمعية الصحافيني .
وثمن الزميل الصواغ انفتاح اجلمعية الالمحدود 
على االحت���اد اإلع���الم االلكتروني بشكل خاص 
متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً مثمراً تصب 
في  مصلحة الصحافة الكويتية بشقيها الورقي 

وااللكتروني .
من جانبه أش��اد الزميل الراشد ب��دور االحت��اد 
اإلعالم االلكتروني والقائمني عليه وسعيهم الدائم 
لالرتقاء مبسيرة هذا اإلع��الم الذي يعتبر اإلعالم 

احلديث.  

جولة في املركز

مركز املرحومة الشيخة سلوى الصباح عبد العزيز اجلسار

املركز من الداخل

اجل����س����ار: مي���ث���ل أح�����د أش����ك����ال ال���ش���راك���ة 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  والتعاون 
م�������ن أج���������ل إك�������م�������ال م�����س�����ي�����رة ال���ت���ن���م���ي���ة

ال�����������رض�����������وان: ي������وف������ر خ������الي������ا ج���ذع���ي���ة 
وم��������������خ��������������زون م������������ن احل����������ب����������ل ال��������س��������ري 

مباشرة في حني سيكون تشغيل 
م��خ��ت��ب��رات ال����دم ومشتقاته 
وحت��ض��ي��ر وح��ف��ظ ال���دم خ��الل 

ثالثة إلى ستة أشهر.
وبينت أن تشغيل مختبرات 
جتميع وحتضير وفحص خاليا 

احلبل السري سيكون بالتعاون 
مع مستشفى الوالدة خالل ثالثة 

إلى ستة أشهر أيضا. 


