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حذف 3 مشاريع 
من النظام اآللي 

ملتابعة خطة 
التنمية

ولي العهد زار الدويش في مستشفى الفروانية واطمأن على صحته
قام س���مو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف األحمد، 
صب���اح أم���س بزي���ارة 
إلى فيصل بندر وطبان 
الدويش في مستش���فى 
الفرواني���ة، حيث اطمأن 
سموه خاللها على صحته 
سائال املولى تعالى أن مين 
عليه بالشفاء العاجل وأن 
يسبغ عليه موفور الصحة 

ومتام العافية. 
هذا وقد رافق سموه 
خالل الزيارة وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ 
ناص���ر صب���اح األحمد 
ورئي���س ديوان س���مو 
ولي العهد الشيخ مبارك 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ ناصر صباح األحمد خالل زيارة فيصل الدويش ويبدو الشيخ مبارك الفيصلحديث باسم بني سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وفيصل الدويشالفيصل السعود.

»الصحة«: تغيير مواعيد انتهاء عدد من املشاريع لتصل إلى 2020
مبنى جديد مبستشفى ابن 
سينا، فضال عن انشاء مبنى 
جديد مبستشفى االميري، 
وانشاء مبنى جديد مبركز 
الكويت ملكافحة السرطان، 
وانشاء وجتهيز مستشفى 
الصباح اجلديد، وانشاء مبان 
جديدة مبستشفى الفروانية، 
وتصمي���م مبن���ى جدي���د 
مبستشفى العدان، وتصميم 
مبن���ى جديد مبستش���فى 

االمراض السارية.
وتاب���ع: من املش���اريع 
االخ���رى الت���ي تنتهي في 
االعوام 2016 � 2017 � 2018 
� 2019، تصمي���م مرك���ز 
صحي تخصصي مبنطقة 
جليب الش���يوخ اجلنوبي، 
وتصمي���م مرك���ز صحي 
تخصصي مبنطقة سلوى، 
عالوة عل���ى تصميم مركز 
صحي تخصصي مبنطقة 
غرناط���ة، وتصميم مبنى 
الرئيسي  مركز االس���عاف 
مبستشفى اجلهراء، وتصميم 
مبنى العي���ادات اخلارجية 
مبستشفى العدان، وتصميم 
مبنى ملحق ملركز بنيد القار 
التخصصي لطب األسنان، 
وإنش���اء محرقة للتخلص 
النفاي���ات  الس���ليم م���ن 
»املرحل���ة  االكلينيكي���ة 
الثاني���ة«، وتصميم مبنى 
لتوسعة حوادث مستشفى 
العدان، ه���ذا باإلضافة الى 

الغس���يل  تصمي���م مبنى 
املرك���زي مبنطقة الصباح 

الطبية.

حذف بعض المشاريع

وحذفت وزارة الصحة 
3 مشاريع من النظام اآللي 
إلعداد خطة التنمية، والتي 
تتمثل في »مشروع تصميم 
مبنى طفل االنبوب مبستشفى 
الوالدة � مشروع تنفيذ بنك 
 � العدان  الدم مبستش���فى 
مشروع انشاء وجتهيز مبنى 

السيكلترون«.
وع���زت وزارة الصحة 
اسباب حذف تلك املشاريع 
سابقة الذكر الى أن املشروع 
االول وهو تصميم مبنى طفل 
االنبوب مبستشفى الوالدة 
مت حذفه نظرا الدراج قسم 
متكامل لطفل االنبوب ضمن 
متطلبات تصميم وانش���اء 
مستش���فى الوالدة اجلديد 
من قب���ل وزارة االش���غال 
العامة، اما مش���روع تنفيذ 
بنك الدم مبستشفى العدان 
فس���بب حذفه يأتي نظرا 
لتبرع جلنة املش���روعات 
الوطنية لتنفيذ  التعاونية 
هذا املشروع، اما االخير وهو 
انشاء وجتهيز مبنى جهاز 
السيكلترون فإنه غير مدرج 
بخطة التنمية وفقا ملشروع 
امليزانية املعتمدة من قبل 

وزارة املالية.

الصحي، وتصميم مبنى ادارة 
اخلدمات التمريضية مبنطقة 
الصباح الطبية التخصصية، 
وانش���اء مبن���ى مكافح���ة 
احلشرات والقوارض، وادارة 
تنفيذ مشاريع املستشفيات، 
وتصميم مبنى الس���جالت 
الطبية مبستشفى االمراض 
الصدرية، وتوس���يع مبنى 

ديوان الوزارة.
وذكر اخلطاب وجود عدد 
من املشاريع االخرى تنتهي 
في االع���وام 2016 � 2017 � 
2018 � 2019، مث���ل تصميم 
الفرواني���ة الصحي  مركز 
التخصص���ي، وتصمي���م 
مبنى االطفال مبستش���فى 
الكبي���ر، وتصميم  مبارك 
ع���دد 7 مراك���ز اس���عاف 
مبناطق مختلفة، وتصميم 
مرك���ز صح���ي تخصصي 
حول���ي والنقرة، وانش���اء 

عبدالكريم العبداهلل

غّيرت وزارة »الصحة« 
تواريخ انتهاء 47 مشروعا 
من مشاريعها املدرجة ضمن 
خطة التنمية لألعوام 2014 
/2015 عل���ى النظ���ام اآللي 
للمتابعة لتصل مدة انتهاء 

معظمها الى العام 2020.
وخاطبت وزارة الصحة 
االمان���ة العام���ة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية 
بشأن اعتماد تواريخ انتهاء 
مشاريعها اجلديدة املدرجة 
ضمن خطة التنمية لألعوام 
2014 /2015 على النظام اآللي 

للمتابعة.
وجاء في مخاطبة وزارة 
الصحة للمجل���س االعلى 
ال�  للتخطيط والتنمية أن 
47 مشروعا التي مت تغيير 
تواري���خ انتهائها ش���ملت 
مش���روع »اع���ادة هيكلة 
وزارة الصحة« والذي من 
املفترض ان يتم االنتهاء منه 
في الع���ام 2020، باالضافة 
الى مشروع ضمان سالمة 
املرضى ومش���روع تفعيل 
دور املعلوم���ات الصحية، 
التش���ريعات  وحتدي���ث 
الصحية، وتطوير خدمات 
الرعاي���ة الصحية االولية، 
القطاع اخلاص  ودعم دور 
في املجال الصحي، عالوة 
على تطوي���ر خدمات طب 
املفترض  التي من  االسنان 
ان تنتهي جميعها في العام 

.2020

مشاريع 2015

وتضم���ن اخلطاب عددا 
التي  من املشاريع االخرى 
انتهائها  مت تغيير تواريخ 
لتنتهي في العام املقبل 2015، 
شملت مشروع تنمية القوى 
البشرية في وزارة الصحة، 
ومش���روع جودة اخلدمات 
واالعت���راف،  الصحي���ة 
ومشروع االدوية والتجهيزات 
واملختب���رات الطبية وبنك 
الدم، ومشروع تعزيز صحة 
املجتمع، فضال عن مشروع 
قياس رضا املستفيدين من 
اخلدمة الصحية، ومشروع 
البحوث والدراسات الصحية، 
وتصمي���م مبنى مختبرات 
ادارة تسجيل ومراقبة االدوية 
الطبية والنباتية، وانشاء 
مبن���ى جديد مبستش���فى 
الرازي، وانشاء مبنى جديد 
الدارة الصحة العامة للعمالة 
الوافدة، ع���الوة على هدم 
واعادة بناء مركز الفحيحيل 

د. خالد السهالويد. علي العبيدي

احلربي: دورات تدريبية لرفع مستوى اختصاصيي العالج الطبيعي

»الصحة« جتري دراسة عن حاالت النوبات القلبية احلادة
حنان عبدالمعبود 

عبدالكريم العبداهلل

شكلت وزارة الصحة جلنة 
إلجراء دراسة علمية إحصائية 
القلبية  النوبات  عن حاالت 
احلادة، والتي يتم عالجها عن 
الطارئة«  طريق »القسطرة 
أو عن طريق إعطائها الدواء 
املذيب للجلطة برئاسة رئيس 

مركز الدبوس في مستشفى 
العدان د.مصطفى محمد رضا 
سيد هاشم، وعضوية كل من: 
رئيس وحدة أمراض القلب 
الكبير  مبستش���فى مبارك 
د.محمد زبيد، ورئيس مركز 
صباح األحمد مبستش���فى 
األميري د.محمد اجلار اهلل، 
ورئيس وحدة أمراض القلب 
مبستشفى الصباح د.موسى 

أكبر، ورئيس وحدة أمراض 
القلب مبستشفى الفروانية 
د.فهد العنزي، ورئيس قسم 
القلب مبستشفى األمراض 
الصدري���ة د.محمد حمدان 
املطي���ري، ورئي���س وحدة 
القلب مبستش���فى  أمراض 
اجله���راء د.خال���د محمود، 
باإلضافة ال���ى د.علي أحمد 
صادق م���ن املركز الوطني 

الصحي���ة،  للمعلوم���ات 
ود.هشام سعد من مستشفى 

مبارك الكبير.
التي  اللجنة  وتخت���ص 
شكلها وكيل وزارة الصحة 
الس���هالوي بإعداد  د.خالد 
قاع���دة بيانات ع���ن جميع 
القلبي���ة  النوب���ة  ح���االت 
واحلادة، والتي يتم عالجها 
عن طريق القسطرة الطارئة 

أو عن طريق إعطائها الدواء 
املذيب للجلط���ة، واقتراح 
البروتوك���ول واملنهجي���ة 
العلمية واألدوات ووسائل 
البيان���ات وحتديد  جم���ع 
املؤشرات ومدة إجراء الدراسة، 
وخطة العمل وفقا للقرارات 
الوزارية واإلدارية املنظمة 
إلجراء البحوث والدراسات 

الصحية بالوزارة.

الصحية، كونها تركز على 
عدد م���ن األمور، وتتضمن 
العملي والنظري  اجلانبني 
معا، مما يساهم في تطوير 
مه���ارات وخبرات العاملني 

في اجلسم الطبي. 
جاء ذلك ف����ي تصريح 
للحرب����ي عل����ى هام����ش 
اختتام فعاليات ورش����تي 
إدارة  نظمتهم����ا  عم����ل 
خدمات العالج الطبيعي، 
حتت رعايته خالل يومي 

22 و23 اجل����اري، بفندق 
موڤنبيك البدع، مشيرا إلى 
الورش تناولت  أن إحدى 
عالج العضالت والعظام، 
واألخرى املشاكل العصبية، 
التي تتعلق بإصابات الرأس 
أو جلطة امل����خ أو أمراض 
عصبية معينة، مبينا انه 
مثل هذه احلاالت تقل فيها 
قوة عضالت اجلسم، ومع 
متارين عالج طبيعي معينة 
يتم تقوية هذه العضالت. 

حنان عبدالمعبود

وزارة  وكي���ل  ش���دد 
الصحة املس���اعد للخدمات 
الطبية املس���اندة د.جمال 
احلربي، عل���ى أهمية رفع 
اختصاصي���ي  مس���توى 
العالج الطبيعي، خاصة ما 
يتعل���ق بالعالج الطبيعي، 
والذي يعد من أهم أولويات 
وزارة الصح���ة، ملا له من 
د.جمال احلربي  يكرم أحد املشاركنيفائدة إيجابية على اخلدمات 

تاريخ انتهائهاملشروع
31 – 3- 12020- اعادة هيكلة وزارة الصحة 

31 -3- 22020- مشروع ضمان سالمة املرضى 
31 -3- 32020- مشروع تفعيل دور املعلومات الصحية 

31 -3- 42015- مشروع تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة
31-3-52020- مشروع حتديث التشريعات الصحية 

31 -3- 62015- مشروع جودة اخلدمات الصحية واالعتراف 
31 – 3- 72015- مشروع االدوية والتجهيزات واملختبرات الطبية وبنك الدم

31-3- 82020- مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية االولية
31- 3- 92015- مشروع تعزيز صحة املجتمع 

31-3-102020- مشروع دعم دور القطاع اخلاص في املجال الصحي
31- 3-112020- مشروع تطوير خدمات طب االسنان

31- 3-122015- مشروع قياس رضا املستفيدين من اخلدمة الصحية 
31 – 3- 132015- مشروع البحوث والدراسات الصحية

14- تصميم مبنى مختبرات ادارة تسجيل ومراقبة 
االدوية الطبية والنباتية

2015-12-31

31- 5- 152017- تصميم مركز الفروانية الصحي التخصصي 
31 -3-162017-  تصميم مبنى االطفال مبستشفى مبارك الكبير

31- 5-172017- تصميم عدد 7 مراكز اسعاف مبناطق مختلفة
30 -9-182017- تصميم مركز صحي تخصصي حولي والنقرة

5-5- 192015- انشاء مبنى جديد مبستشفى الرازي
31 – 3- 202019- انشاء مبنى جديد مبستشفى ابن سينا 

31- 3-212017- انشاء مبنى جديد مبستشفى االميري 
30 – 6 – 222018- انشاء مبنى جديد مبركز الكويت ملكافحة السرطان 

30 – 9 -232018- انشاء وجتهيز مستشفى الصباح اجلديد
30 – 6 -242019-  انشاء مبان جديدة مبستشفى الفروانية

تاريخ انتهائهاملشروع
31 -3- 252015-  انشاء مبنى جديد الدارة الصحة العامة للعمالة الوافدة

31- 3- 262015- هدم واعادة بناء مركز الفحيحيل الصحي 
30 -6- 272019- تصميم مبنى جديد مبستشفى العدان

31- 8 -282017- تصميم مبنى جديد مبستشفى االمراض السارية
ملغى29- تصميم مبنى طفل االنبوب مبستشفى الوالدة 

31-3-302018- تصميم مركز تخصصي في جليب الشيوخ اجلنوبي 
30 – 6 – 312017- تصميم مركز صحي تخصصي مبنطقة سلوى 

30 – 6-322017- تصميم مركز صحي تخصصي مبنطقة غرناطة 
33- تصميم مبنى ادارة اخلدمات التمريضية مبنطقة 

الصباح الطبية التخصصية
2015-12-31

30 – 9 – 342016- تصميم مبنى مركز االسعاف مبستشفى اجلهراء 
31- 5-352017- تصميم مبنى العيادات اخلارجية مبستشفى العدان
31-3-362017- تصميم مبنى ملحق ملركز بنيد القار لطب االسنان

31-3-372015- انشاء مبنى مكافحة احلشرات والقوارض 
5-5-382015- ادارة تنفيذ مشاريع املستشفيات

39- انشاء محرقة للتخلص السليم من النفايات 
االكلينيكية »املرحلة الثانية«

2016-6-30

30-11-402014- انشاء مبنى العيادات اخلارجية مبستشفى اجلهراء
30-9-412014- انشاء مبنى العيادات اخلارجية مبستشفى الرازي
31-7-422014- انشاء مبنى الدارة املستودعات الطبية مبنطقة صبحان
31-12-432015- تصميم مبنى السجالت الطبية مبستشفى الصدري
30-9-442016- تصميم مبنى لتوسعة حوادث مستشفى العدان

31-1-452015- تنفيذ توسعة مبنى ديوان الوزارة 
11-10-462016- تصميم مبنى الغسيل املركزي مبنطقة الصباح

30-9-472014- انشاء مبنى ادارة التغذية مبستشفى الصباح

الكويت هنأت زامبيا بعيدها الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل تشيلفي 
ساتا رئيس جمهورية زامبيا الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موف���ور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشيلفي ساتا، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ل���ه موفور الصحة والعافية، 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

عزام الصباح: أهل اخلليج نسيج اجتماعي 
وقيمي واحد واملواطنة لبنة أساسية

املنامة � كونا: أكد عميد السلك الديبلوماسي 
س���فيرنا لدى مملكة البحرين الش���يخ عزام 
الصباح أن أهل اخلليج نسيج اجتماعي وقيمي 
واحد واملواطنة تشكل اللبنة األساسية فيه وان 
الشعوب اخلليجية تصهرها اللحمة الوطنية 
ويجمعها املصير املشترك.  وأشاد الشيخ عزام 
خالل زيارته مجلس آل عصفور في البحرين 
الليلة قبل املاضية مبناقب الفقيد الشيخ أحمد 
العصفور الذي توفي أخيرا، مستذكرا وسطيته 
وعلمه الواس���ع اللذين اكسباه حب وتقدير 
واحت���رام اجلميع مبا كان يبذله من جهد في 

الوعظ واإلرشاد والدعوة إلى اخلير. 

ومن جهتها، عبرت أس���رة آل عصفور عن 
ش���كرها للش���يخ عزام الصباح على حرصه 
وتواصله الدائم الذي يسهم في تعزيز العالقات 
املتينة، متمنني ان تدوم أواصر األخوة والترابط 

بني الشعبني الكرميني. 
كما ثمنت األسرة زيارة سمو الشيخ ناصر 
احملمد ملجلس عزاء الفقيد في الكويت أخيرا، 
مؤكدين أن ذلك يدل على عمق أواصر األخوة 
والتراب���ط واللحمة بني الش���عبني الكويتي 
والبحريني.  وكان كبار املسؤولني في احلكومة 
البحرينية قد اعتبروا وفاة العصفور خسارة 

للبحرين نظرا لعلمه وسماحته.

الشيخ عزام الصباح خالل زيارته مجلس آل عصفور 

على حتديد سقف زمني إلنهاء 
االحتالل االسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية ومطالبة احلكومة 
السلطة  اإلسرائيلية بصفتها 
القائم���ة باالحت���الل بوق���ف 
سياسات االستيطان ومصادرة 
األراضي وطرد الفلسطينيني من 
منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم 
واحتجازهم دون محاكمات في 

سجونها ومعتقالتها. 
وأضاف العتيبي انه يجب 
ان تتخلى إسرائيل عن خططها 
العنصرية املتطرفة واملمنهجة 
لتهويد القدس وان تتوقف عن 
الدينية  املساس باملقدس���ات 
والعم���ل على رف���ع احلصار 
غير القانون���ي الذي تفرضه 
على قطاع غزة وضمان إعادة 
فتح املعابر لوصول املساعدات 
واالحتياج���ات  اإلنس���انية 

األساسية لسكان القطاع. 
وطالب بدعم دولة فلسطني 
الدولية  في توفير احلماي���ة 
للشعب الفلسطيني واألراضي 
إنهاء  إل���ى  احملتلة وص���وال 
االحتالل ومتكني دولة فلسطني 
من ممارسة سيادتها ومطالبة 
إسرائيل باإلسراع في إطالق 
سراح كافة األسرى واملعتقلني 
الفلسطينيني منذ بدء العدوان 
دون شرط أو قيد خاصة أولئك 
الذين مت اعتقالهم إداريا والذين 
لم توجه له���م أي تهم وذلك 
الدولي  القانون  خالفا ملبادئ 
وكذلك من أطلق سراحهم في 

عمليات تبادل األسرى. 
من جانب آخر، جدد العتيبي 
الوفاق  الكويت حلكومة  دعم 
الوطني في فلس���طني والتي 
مت تش���كيلها مؤخرا كما حيا 
قرار حكومة مملكة الس���ويد 

جدد دعم الكويت حلكومة الوفاق الوطني في فلسطني

العتيبي: استمرار إسرائيل في سياساتها 
العدوانية يقوض عملية السالم

باالعت���راف بدولة فلس���طني 
التي لم  ال���دول  ودعا بقي���ة 
اتباع تلك  إل���ى  تعترف بعد 
اخلطوة الهامة التي ستساهم 
في تنفيذ قرارات مجلس األمن 
ذات الصل���ة وتطبيق مبادرة 
السالم العربية للوصول إلى 
إقامة دولتني تعيشان جنبا إلى 

جنب في سالم. 
العتيبي  وأوضح السفير 
ان الكويت ج���ددت مطالبتها 
إلسرائيل بتنفيذ قرار مجلس 
األمن رقم 497 الداعي النسحابها 
من هضبة اجلوالن السوري 
احملتل كما جدد التزام الكويت 
بالوق���وف إلى جان���ب لبنان 
ودعمها كل اإلجراءات والتدابير 
التي اتخذها للحفاظ على أمنه 
وسيادته وس���المة أراضيه، 
وطالب���ت إس���رائيل بوق���ف 
انتهاكاتها املستمرة لألجواء 
واألراضي اللبنانية واالنسحاب 
الكامل من بقية األراضي احملتلة 
وااللتزام بتنفيذ قرار مجلس 

األمن رقم 1701.

نيويورك � »كونا«: اعتبرت 
الكويت أن النتائج التي حققها 
مؤمتر إعادة إعمار غزة الذي 
استضافته القاهرة مؤخرا كانت 
إيجابية حي���ث جمع تعهدات 
بقيمة 5.4 مليارات دوالر من 
بينها تعهد الكويت باملساهمة 

مببلغ 200 مليون دوالر. 
وق���ال مندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي ف���ي اجتماع ملجلس 
األمن عن احلالة في الش���رق 
القضية  األوسط مبا في ذلك 
الفلسطينية »ان تلك النتائج 
اإليجابية يجب ترجمتها عمليا 
حتى نضع نهاية لعملية الدمار 
إعادة اإلعمار والتي بدأت  ثم 
الرامية  تستنزف كل اجلهود 
للتوصل إلى سالم عادل وشامل 

للقضية الفلسطينية«. 
وأكد العتيبي إن إسرائيل 
مس���تمرة ف���ي سياس���اتها 
االستفزازية والعدوانية والتي 
من ش���أنها أن تقوض عملية 
السالم برمتها وتؤسس ملرحلة 
خطيرة لألوضاع في الشرق 
األوسط لن يكون السلم واألمن 
عنوانا لها نتيجة تعنت إسرائيل 
جتاه أي مبادرة حقيقية إلرساء 
سالم شامل وعادل ونهائي بني 

الطرفني. 
وج���دد العتيب���ي دع���وة 
الكويت ملجلس األمن لضرورة 
التي  االضطالع مبسؤولياته 
حددها ميثاق صيانة الس���لم 
واألم���ن الدولي���ني واتخ���اذ 
اخلط���وات الالزم���ة لتحقيق 
الس���الم الصعبة من  معادلة 
خ���الل تبني مش���روع القرار 
الذي تعتزم املجموعة العربية 
منصور العتيبيتقدميه إلى املجلس والذي ينص 
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