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شارك مستشفى املواساة في مؤمتر الكويت 
الدولي للمعلومات الصحية. 

وق��ال��ت م��دي��ر تطوير األع��م��ال والتسويق 
في املستشفى علياء السيد إن »التقدم الذي 
يشهده العالم في تكنولوجيا وتقنية املعلومات 
واإلتصاالت أصبح يشكل حافزا هاما للغاية 
ملقدمي اخلدمات الصحية لتطوير املعلومات 

ال��ص��ح��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا خلدمة 
املريض«

ولفتت السيد في تصريح صحفي إل��ى أن 
مشاركة مستشفى املواساة اجلديد تأتي إنطالقا 
م��ن سعيه ال��دائ��م ملواكبة أح��دث املستجدات 
مب��ج��ال الصحة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وتكنولوجيا 
املعلومات ال سيما ان املواساة من املستشفيات 

الرائدة في الكويت ومنطقة اخلليج التي تولى 
هذا اجلانب أهمية كبيرة

وأضافت أن مثل تلك املؤمترات متثل ركيزة 
لإلستفادة من اخلبرات اخلليجية والدولية ما 
ينعكس بدوره على حتسني مستوى اخلدمات 
ال��ص��ح��ي��ة، سيما أن امل��ؤمت��ر ي��واك��ب أح��دث 

املستجدات في عالم املعلوماتية الصحية.

علياء السيد وفريق العمل 

»املواساة اجلديد« شارك في مؤمتر الكويت 
الدولي للمعلومات الصحية

خالل احتفال قسم اخلدمة االجتماعية باليوم العاملي للسكر

العنزي: بدء تشغيل املرحلة األولى
من توسعة حوادث »جراحة الصباح«

ريا�ض عواد

أع��ل��ن م��دي��ر م��س��ت��ش��ف��ى ال��ص��ب��اح 
د.عبدالرحمن العنزي عن بدء تشغيل 
امل��رح��ل��ة االول���ى م��ن توسعة ط��وارئ 
»اجلراحة«، مشيرا الى انها تضم غرفة 
»إن���ع���اش« ج��دي��دة وغ��رف��ة مالحظة 
للنساء واخ��رى للرجال، متوقعا في 
ال��وق��ت ذات��ه افتتاح املرحلة الثانية 
واالخ��ي��رة خ��الل شهرين، والتي تضم 
عيادتني واستراحة للمرضى، فضال عن 

غرفة غيار و»إبر«.
ج���اء ه���ذا ف���ي ت��ص��ري��ح صحافي 
مب��ن��اس��ب��ة اح���ت���ف���ال ق��س��م اخل��دم��ة 
االجتماعية مبستشفى الصباح باليوم 

العاملي للسكر.
وف��ي كلمة ل��ه مبناسبة االحتفال 
بيوم السكر العاملي، قال د.العنزي: ان 
االحتفال يأتي لتعزيز اجلهود املبذولة 
من اجل الوقاية من مرض السكر واحلد 
منه، علما ان ش��ع��اره لهذا ال��ع��ام هو 
»ال��ن��س��اء وال��س��ك��ري« ) لنا احل��ق في 

مستقبل صحي(، 
واضاف: ان قسم اخلدمة االجتماعية 
في مستشفى الصباح خصص االحتفال 
ل��أط��ف��ال امل��ص��اب��ني ب���داء ال��س��ك��رى ملا 
لهذه الفئة من اهمية خاصة من حيث 
التعامل الذكى معهم واملتابعة الدورية 

واستخدام كافة االجهزة والعالجات 
احلديثة للمساعدة في التحكم في هذا 
املرض املزمن وحمايتهم من املضاعفات 
احملتملة ف��ي املستقبل وال���ذى ب��دوره 
يساعد على ان يعيش اط��ف��ال مرض 

السكرى حياة طبيعية.
بدورها، كشفت رئيس وح��دة سكر 

االط��ف��ال مبستشفى ال��ص��ب��اح د.ن��دى 
التركيت ع��ن ع��دد البالغني املصابني 
مبرض السكري في البالد، والذين يبلغ 
عددهم ٤٠٠ الف شخص، منوها ان عدد 
احلاالت غير املشخصة تقدر ب١٤٠ الف 
حالة، الفته الى ان دولة الكويت حتتل 
املرتبة الثالثة عامليا في نسبة اإلصابة 

بالنوع االول.
وش��ددت د.التركيت على ان أساس 
االدارة الفعالة ملرض السكر هو حتقيق 
ال��ت��وازن املتكامل ب��ني ال��ع��الج الطبي 

والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. 
م��ن جانبها، ق��ال��ت رئ��ي��س اخلدمة 
االجتماعية مبستشفى الصباح خلود 
العتيبي ان اح��ت��ف��ال ق��س��م اخل��دم��ة 
النفسية واالجتماعية باليوم العاملي 
للسكر وال��ذي يصادف 14 نوفمبر من 
كل عام يهدف الى تسليط الضوء على 
هذا امل��رض، ولتعزيز اجلهود املبذولة 
من اجل الوقاية منه والتعليل من االثار 
الناجتة عنه، كما ال يخفى عن اجلميع ان 
مرض السكري من االمراض املزمنة التي 
لها تأثيرات خاصة على احلالة النفسية 

واالجتماعية على املرضى وعائالتهم.
وتابعت العنزي ومن هذا اجلانب، 
أعد قسم اخلدمة النفسية واالجتماعية 
ملستشفى الصباح هذا اليوم التوعوي 
ملرض السكري وركز على جانب )مرض 
السكر ل��دى االط��ف��ال( حيث ان الطفل 
امل��ص��اب مب���رض ال��س��ك��ر ب��ح��اج��ة إل��ى 
رعاية وعناية دقيقة واهتمام كبير من 
جميع االط���راف لتقدمي اف��ض��ل اوج��ه 
الرعاية املتاحة له سواء كانت طبية او 

اجتماعية او نفسية.

الدكتور عبدا لرحمن العنزي متوسطا فريق العمل 
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ضمن ب��رام��ج األط��ب��اء ال��زائ��ري��ن تعلن 
مستشفى املواساة اجلديد عن زيارة جراح 
التجميل البروفيسور د. أنثوني ولف 
رئيس قسم التجميل ف��ي جامعة ميامي 
بالواليات املتحدة األمريكية واحلائز على 
جائزة أفضل جراح في أمريكا والدكتورة 
كيارا بوتي رئيسة مركز فيال بيال التجميلي 
الشهير في ميالنو - إيطاليا املتخصصة في 
عمليات جتميل الثدي ونحت اجلسم بعد 

عمليات انقاص الوزن والتخسيس.
وتستغرق زي���ارة البروفيسور ولف 
6 أي��ام فى الفترة ما بني 21 حتى 26 من 

نوفمبر احلالي.
والبروفيسور د. أنثوني ول��ف حاصل 
على البورد االمريكي في جراحة التجميل، 
رئ��ي��س اجلمعية األم��ري��ك��ي��ة للجمجمة 
وال��وج��ه وال��ف��ك، متخصص ف��ي عمليات 
التجميل للكبار واألط��ف��ال باإلضافة إلى 
أنه متخصص في جتميل تشوهات الوجه 
واجلمجمة لأطفال، جتميل األذن واألنف 
وازال���ة الوحمات اجللدية ورئ��ي��س قسم 
التجميل ل��أط��ف��ال ف��ى مستشفى ميامي 

لالطفال.
ويقدم جميع اخلدمات املتعلقة بجراحات 
التجميل باإلضافة إلى أنه متخصص في 
جتميل وشد الوجه وجتميل األنف واألذن 
والرقبة، تعديل تشوهات اجلمجمة والفك 
ونحت اجلسم خاصة بعد عمليات التكميم 

وتخفيف الوزن.
أما الدكتورة بوتي فهي متخصصة في 
عمليات جتميل الثدي ونحت اجلسم بعد 

عمليات انقاص الوزن والتخسيس.
وبهذه املناسبة صرحت املستشفى أن 
الزيارة تأتى فى إط��ار برنامج مستشفى 
املواساة لأطباء الزائرين والذى يعبر عن 

ح��رص إدارة مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
على احلصول على أفضل املهارات الطبية 
العاملية واإلختصاصات ال��ن��ادرة، لتقدم 
مل��رض��اه��ا ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي تقنيات 
التشخيص والعالج داخ��ل دول��ة الكويت 
بدال من السفر للخارج للحصول على هذه 

اخلبرات الطبية العاملية.

الدكتورة كيارا بوتي

جراح التجميل البروفيسور د. أنثوني ولف والدكتورة 
كيارا بوتي يزوران مستشفى املواساة اجلديد

البروفيسور د. أنثوني ولف

»الوسطية« نظم ندوة »الكويت جتمعنا« في ديوان النائب السابق سلطان اللغيصم في »اجلهراء«

 الشريكة: الكويت جتمعنا مهما اختلفت العرقيات والقبائل واألطياف واملذاهب واألديان

ق��ال مدير تعزيز مركز الوسطية الشيخ 
الدكتور عبدالله الشريكة إن الكويت جتمعنا 
مهما اختلفت العرقيات والقبائل واألطياف 
واملذاهب واألديان وهي نعمة عظيمة ال يدركها 
إال من حرم منها فاألمن ال يحس قيمته إال الذين 

حرموا من.ه 
وأض��اف الشريكة خالل حديثة في الندوة 
التي نظمها مركز الوسطية في ديوان النائب 
السابق سلطان اللغيصم بعنوان » الكويت 
جتمعنا » انظروا بعض البالد التي تفوقنا 
زراعة وماء ونفطا والكفاءات وتطور وأيدي 
عاملة لكنهم ال يتمتعون بعشر ما نتمتع به من 
أمن وأمان فهم يصبحون وميسون على صراخ 
النساء األرام��ل والثكالى واليتامى وتنتهك 
احلرمات في بعض البلدان ونحن بحمد لله 
نتمتع باألمن واألم��ان واالجتماعات دون أن 
يكلمنا أحد نأتي ونعود لديارنا ساملني وهذه 

أكبر نعمه أنعمها الله علينا. 
وأضاف كلنا جنتمع الليلة وجئنا من مناطق 
متفرقة ولم يحضر أخدنا بسالحه أو ارتدى 
سترة واقية من الرصاص أو خاف على أهله أن 

هو تركهم في بيتهم بل إننا نخرج للصالة في 
وقت الفجر وال نسأل عن احد جاء أو ذهب وهذا 
كما قال ودعا أبونا إبراهيم عندما قال عن مكة ) 
رب اجعل هذا البلد آمنا ( وذلك محض فضل الله 

على أهل هذه البالد ثم بجهود املسؤولني فيها. 
وقال علينا احملافظة على نعمة األمن واألمان 
ال��ذي نحياه ونعيشه ضاربا مثاال في بعض 
البالد التي تقع فيها املصائب والقتل والقتال 
ونهشتها الفنت مؤكدا أن تلك البالءات وقعت 
بالشحن الطائفي القبلي الفئوي العارم الذي 
بدأ بالشرارات الصغيرة ثم تدمرت البلدان 
مشيرا إلى أن أصعب الفنت وأخطرها تلك التي 
تنتشر باسم الدين محذرا من أي شخص وجهة 

وتيار يتخذ من الدين ستارا إلشعال الفنت. 
وق���ال إن��ن��ا نتعايش احل��ض��ري وال��ب��دوي 
والسني والشيعي والكافر واملسلم بكل وئام 
وعالقات طيبة على هذه األرض وبكل سالم وال 

نعتبر بكالم أي شخص يحاول أن يتخذ الدين 
وسيلة وذريعة لإلضرار والقطيعة باآلخرين 
مؤكدا اختالف الناس في مذاهبهم ومشاربهم 
لكن ذل��ك ال مينعنا من التعايش السلمي مع 

بعضنا البعض.
وأك��د أن للدولة رب��ان��ا يقودها ويجنبها 
مشاكل ال��ف��نت هنا وه��ن��اك ب��ل ان��ه يعفو عن 
املسيئني الذين تطاولوا عليه باإلساءة مشيرا 
إلى أن الذنوب موجودة والفساد موجود لكن 
إذا بلغ املاء قلتني لم يحمل اخلبث فنحن نعيش 
عيشا كرميا ولدينا حرية التدين واتخاذ أي 
مذهب لك ولدينا معاهد دينية وكلية وشريعة 
ووزارة أوق���اف تنفق عليها ال��دول��ة ويجب 
علينا أن نكون حماة لهذه السفينة التي يقودها 
ربانها والكل سينجو إن تعايشنا بسالم وإال 

فالغرق مصير املتخاصمني املتناحرين. 
وحذر من الشائعات والكلمات التي تفرق 

املجتمع والتغريدات في تويتر التي جتلب 
املشاكل وتنشر الفنت فالنبي حرم التحريش 
ب��ني البهائم فكيف مب��ن ي��ح��رش ب��ني الناس 

املطمئنني اآلمنني ويريد بهم الشر.

تيارات منحرفة
وم��ن جهته ق��ال رئ��ي��س الهيئة اإلداري���ة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع محافظة 
اجل��ه��راء الدكتور ف��رح��ان عبيد الشمري أن 
البعض من أبنائنا يأخذه احلماس ويتأثر 
بالتيارات الفكرية املنحرفة بدعوى اجلهاد 
واحلفاظ على اإلسالم وحرمته لكنهم سرعان 
ما يتبني لهم حقيقة القائمني على تلك الدعوات 
ويعلم اجلميع كيف وم��اذا حصل في الكويت 
قبل 10 سنني تقريبا عندما إن��ح��رف بعض 
ال��ش��ب��اب م��ن أج���ل اجل��ه��اد ل��ك��ن بحمد الله 

إستطاعت الكويت بفضل حكمة قائدها أن 
تسيطر على الوضع األمني فإن مركز الوسطية 
ال��ي��وم يكافح وي��ع��ال��ج األف��ك��ار وال��ت��ي��ارات 
املنحرفة ومي��د يديه جلميع الشباب الذين 
وقعوا فريسة تلك الدعوات الهدامة التي تريد 

مبجتمعنا وبلدنا الشر والدمار.
قيادة حكيمة

م��ن جهته ف���ال ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق سلطان 
اللغيصم إن الكويت وحتت القيادة احلكيمة 
لقائد اإلنسانية سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اتخذت مبدأ التعايش السلمي والوئام 
االجتماعي التي أصبحت سمة ب���ارزة لهذا 
البلد حيث أصبحنا بهذه السمة من املتميزين 
بني الشعوب والراضني عن والئهم ووالتهم 

وراضون عنهم. 
وقال اللغيصم بنظرة خاطفة لبعض البالد 

م��ن حولنا ن��رى م��دى النعمة ال��ت��ي نحياها 
باالصطفاف خلف قيادتنا احلكيمة وان ال 
ننجرف إلى نهج النزاع واخلصام سواء بني 
الطوائف أو بني الشخوص حيث يجب علينا 
ال��وق��وف خلف قيادتنا احلكيمة ووص��اي��ا 
حضرة صاحب السمو باتخاذ منهج املصاحلة 
واجتماع الكلمة ب��ني جميع ال��ن��اس والبقاء 
م��ن اجلميع على مسافة واح���دة متكاتفني 

ومتعاضدين للوصول الى بر األمان. 
وش���دد اللغيصم لتكن الوسطية هدفنا 
األس��م��ى وان نبتعد ع��ن الفرقة والتعصب 
والتشاحن وان تكون كلمتنا واحدة وبنياننا 

واحدا. 
وأض��اف في ه��ذه الظروف علينا االلتفاف 
ح��ول قيادتنا السياسية ودع��م ك��ل م��ا ي��راه 
صاحب السمو أفضل للبالد مشيرا ضرورة نبذ 
كل األطراف التي تريد ضرب وحدتنا الوطنية 
في قنوات التواصل االجتماعي وهتك نسيجنا 
االجتماعي مختتما كلمته بأننا نقول لصاحب 
السمو سمعا وطاعة والكويت أمانة في عنق 

اجلميع.

جانب من احلضور

هيئة الشباب تقيم برنامجا لتنمية الهوية 
الوطنية لطلبة الكليات العسكرية

دشنت الهيئة العامة للشباب ممثلة 
ب��ف��ري��ق اخل��ط��ط التنفيذية للتنمية 
املجتمعية في الكليات واألكادمييات 
العسكرية اول أمس برنامجا تدريبيا 
ثقافيا تنمويا لتعزيز الهوية الوطنية 
لدى طلبة وضباط الكليات العسكرية 
مب��ش��ارك��ة 35 شخصا م��ن منتسبي 
وزارت��ي الدفاع والداخلية و الرئاسة 
العامة للحرس الوطني و اإلدارة العامة 
لالطفاء.  وق��ال املنسق العام للفريق 
خالد املطيري ف��ي تصريح صحافي 
ان البرنامج الذي يستمر خلمسة ايام 
وتقدمه أستاذة كلية التربية بجامعة 
الكويت الدكتورة معصومة املطيري 
يهدف إلى تعزيز روح الوالء واالنتماء 
للوطن واثراء الشخصية الشبابية لدى 

منتسبي هذه الكليات.

 واض����اف امل��ط��ي��ري ان البرنامج 
يقام بأساليب تفاعلية متنوعة وفقا 
أله��داف ومحتويات البرنامج و يشهد 
اقامة ورش عمل وعروض ومناقشات 
جماعية مشيرا ال��ى ان��ه ي��رك��ز على 
مقومات الهوية الوطنية كأسلوب 
حياة للمجتمع الكويتي واثرائه بقيمه 
الدينية ولغته العربية وبالعادات 
والتقاليد الراسخة التي تعزز التماسك 

واأللفة وروح األسرة الواحدة.
واوضح ان الهيئة تسعى من خالل 
اقامة هذا البرنامج إلى اب��راز الهوية 
الوطنية كقيمة محورية وعلى تنمية 
شخصية الشباب الكويتي والتأكيد 
على سماته وذاتيته ومتسكه واعتزازه 
بثقافته وبلغته وعقيدته وحضارته 
وت��اري��خ��ه واالرت����ك����از ع��ل��ى اإلرث 

اإلسالمي والهوية العربية.
وثمن اهتمام وح��رص املسؤولني 
على هذه املؤسسات للمشاركة في هذا 
البرنامج ال��ذي سيتبعه تنظيم املزيد 
من البرامج لتحقيق األهداف املرسومة 
باعالء مبادئ املواطنة وجعلها فوق 
كل اعتبار وذلك بأطر عملية و معرفية 
جتمع بني املستقبل واحلاضر ويتناول 
ال��وط��ن ك��ت��راث إن��س��ان��ي وع��م��ران��ي 

يتعايش مع األصالة واملعاصرة.
 وذكر املطيري ان الهيئة حرصت على 
إشراك عدد من منتسبيها من الشباب في 
هذا البرنامج الثقافي التعليمي اإلثرائي 
لتبادل اخلبرات مع نظرائهم من شباب 
امل��ؤس��س��ات العسكرية و االستفادة 
من البرنامج معربا عن أمله ان ينجح 

البرنامج لتحقيق أهدافه

جانب من االجتماع التدريبي 

الشريكة متحدثا وإلى جانبه اللغيصم مركز الوسطية ممثال بالدكتور الشريكة يكرم سلطان اللغيصم

الشباب جلميع  يديه  ومي��د  املنحرفة  وال��ت��ي��ارات  األف��ك��ار  ويعالج  يكافح  الوسطية  مركز  الشمري: 


