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جمعية  ي�سر   ،)2005 ل�سنة   181( رقم  الوزاري  القرار  �سمن  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  موافقة  على  بناء 

اأ�سحاب االخت�سا�ص للأن�سطة التالية يف اجلابرية اأن تعلن عن طرح مواقع  لل�ستثمار من قبل  اجلابرية التعاونية 

جمل�ص االإدارة

اإعالن عن طرح اأن�سطة لال�ستثمار يف اجلابرية

وذلك وفقًا لل�سروط التالية:

اأن يكون للمتقدم خربة كافية ورخ�سة جتارية �سارية املفعول يف جمال اال�ستثمار املطلوب.   - 1
اأ�سا�سيًا مع العر�ص. 250 د.ك كتاأمني يرد يف حالة عدم الفوز ويعترب هذا البند �سرطًا  تقدمي �سيك م�سدق مببلغ   - 2

اإال بكتاب تنازل عن الفرع احلايل. اأن يكون م�ستثمراً الأحد الفروع باجلمعية  ال يجوز للمتقدم   - 3
وتوقيع  اللزمة  االجراءات  الإمتام  االختيار  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خلل  اجلمعية  اإدارة  مبراجعة  يلتزم  االختيار  عليه  يقع  من   - 4

العقد واإال �سيعترب طلبه الغيًا مع حق اجلمعية بالتاأمني.

اأن يكون �سيك الدعم م�سدق ويف ظرف م�سمع. تقدم العطاءات يف ظروف مغلقة على   - 5
اأثناء الدوام الر�سمي للإدارة )من  اإدارة اجلمعية  على ال�سادة الراغبني من ذوي االخت�سا�ص ا�ستلم النموذج املعد لذلك لدى   - 6
2009/10/6 حتى  املوافق  الثلثاء  يوم  من  اعتباراً  الظهر(  بعد   2 ال�ساعة  9 �سباحًا حتى  ال�ساعة  االأحد حتى اخلمي�ص من 

نهاية دوام يوم االثنني املوافق 2009/10/12 نظري ر�سم قدره )50 د.ك( فقط خم�سون ديناراً كويتيًا غري قابلة للرد.

امل�ستندات املطلوبة:

2 - �سورة اعتماد توقيع �ساري املفعول. 1 - �سورة البطاقة املدنية.       
3 - �سورة من الرخ�سة التجارية.     4 - �سورة عن ح�سر العمالة  للرتخي�ص التجاري املزمع طرحه.
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الــنــ�شـــاط

خي��اط ملب���ص للرجال

لل�سيدات ملب�ص  خياط 

�سالون جتميل لل�سيدات

املـــوقــــع

املركز التجاري ق )2(

املركز التجاري ق )2(

املركز التجاري ق )2(

امل�شاحة
42 م2
42 م2
42 م2

القيمة الإيجارية

400 د.ك
400 د.ك
500 د.ك

الكويت تشارك في احتفال المنظمة 
الكشفية العربية بيوم البيئة 14 الجاري

القاهرةـ  كونا: حتتقل املنظمة الكشــــفية العربية يوم الـ 14 من 
الشهر اجلاري باليوم العربي للبيئة في مدينة االسكندرية الساحلية 

مبشاركة 19 دولة من بينها الكويت.
واوضح االمني العام للمنظمة الكشفية العربية د.عاطف عبداملجيد 
في بيان صحافي امس ان املهرجان ســــيتضمن حملة لتنطيف قاع 
وشاطئ البحر يشارك فيها شباب مدينة االسكندرية واملنظمة الكشفية 
العربية وفرق الكشــــافة البحرية بامليناء الشرقي لالسكندرية مع 

تنظيم حمالت توعية جماهيرية بهذا الصدد.
واضاف عبداملجيد انه عند انطالق هذه احلملة ســــتبدأ حمالت 

مماثلة وبالتزامن معها في جميع اجلمعيات الكشفية العربية.
ولفت الى ان احلملة تتضمن مسابقة بني هذه اجلمعيات يعتمد 
التقييم فيها على طول الساحل املقامة احلملة عليه وعدد املشاركني 
وحجم التوعية التي تسبق احلملة والتوثيق املرئي والفوتوغرافي 
واحلضــــور االعالمي وعــــدد االكياس التي يتــــم جمعها فضال عن 
طريقة التنظيم والعمل وعدد الشركاء من منظمات املجتمع املدني 

وجمعيات البيئة.
واشار الى ان الفائزين في هذه املسابقة سيتم منحهم تذاكر سفر 
مقدمة من مركز اليوم العاملي اضافة الى منح للمشاركة املجانية في 

املخيم الكشفي العربي الـ 29 تقدمه املنظمة الكشفية العربية.

ورشة عمل حول وضع إستراتيجية إلنشاء 
مركز تدريب نووي إقليمي بدول التعاون

مخاوف اإلصابة بإنفلونزا الخنازير
 تغير عادات زبائن صالونات الحالقة الرجالية

قام مدير ادارة البيئة والتنمية احلضرية 
مبعهد الكويت لألبحـــاث العلمية د.ضاري 
العجمي ممثال عن املعهد بحضور ورشـــة 
العمل التـــي اقيمت في الدوحة ـ قطر خالل 
الفترة من 28 الى 2009/9/30 واخلاصة بوضع 
االدارية واملهنية  االســـتراتيجية واخلطط 
النشـــاء مركز تدريب نووي اقليمي بدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
هذا وقد اقيمت هذه الورشة من قبل األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ولقد شارك في هذه الورشة خبراء من الوكالة 
الدولية واملختصون من دول مجلس التعاون، 
وتعتبر هذه الورشة من ضمن انشطة املشروع 
الذي اتفق عليه بني االمانة العامة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والذي يتعلق بانشاء 
مركز نووي اقليمي للبحوث وتطوير القوى 
العاملة وذلك من خالل ســـعي دول املنطقة 
الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية 
في مجال توليد الطاقة الكهربائية وحتلية 

املياه.

ولقد خرجت الورشـــة بتوصيات مهمة 
وهـــي كالتالي: 1 ـ حـــث دول املجلس على 
تفعيل انشاء مركز اقليمي او مراكز للمفاعل 
النووي للبحوث التطبيقية في مجاالت البيئة 
والصحة والصناعة وكذلك تدريب الكوادر 

الوطنية.
2 ـ حث دول املجلس على إعداد وتنفيذ 
برامج تدريبية للكوادر الوطنية من اجل ادارة 
وتشـــغيل محطات توليد الكهرباء وحتلية 

املياه بالطاقة النووية السلمية.
3 ـ حث دول املجلس على اعداد وتنفيذ 
برامج تعليمية في اجلامعات اخلليجية في 
مجال اســـتخدام الطاقة النووية لالغراض 

السلمية.
4ـ  قيام دول املجلس باعداد خطط تدريبية 
للكوادر الوطنية في مجال استخدامات الطاقة 

النووية لألغراض السلمية.
5 ـ ضرورة قيـــام دول املجلس مبتابعة 
وتنفيذ مشـــروع اقامة مركز نووي اقليمي 

للبحوث وتطوير القوى العاملة.

مازالت مخــــاوف االصابة مبرض انفلونزا 
اخلنازير تشكل هاجسا لدى الكثير من املتابعني 
السيما بعد زيادة التحذيرات العاملية من احتمالية 
حتور الڤيروس الى صيغة جديدة قد متكنه من 

مقاومة املصل العالجي اخلاص به.
والشك ان مثل هذه املخاوف ألقت بظاللها على 
تصرفات الكثير من املتخوفني من االصابة بذلك 
املرض عبر تغيير الكثير من عاداتهم اليومية 
السيما فيما يتعلق منها باالحتكاك باآلخرين 
في ظل توقع زيادة حاالت االنفلونزا العادية 

تبعا للتغيرات املناخية هذه االيام.
وتعد صالونات احلالقة الرجالية من االماكن 
التي نالت نصيبا وافرا من حذر املتخوفني من 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير، حيث شهدت تغيرات 
عديدة لدى الكثير من زبائنها وروادها السيما 
فيما يخص االجراءات االحترازية التي يتبعونها 

عند قيامهم بأي عمل في هذه الصالونات.
وحول هذا املوضوع قال ابراهيم ابوريحان 
وهو احد العاملني في صالون للحالقة لـ »كونا(« 
انه الحظ في اآلونة األخيرة زيادة اهتمام الكثير 
من الزبائــــن بالنظافة في كل مرافق الصالون 
بشكل عام وباألدوات املســــتخدمة في عملية 

احلالقة على وجه اخلصوص.
وأضاف ان الكثير مــــن الزبائن عمدوا الى 

اقتناء ادوات حالقة خاصة بهم، مشيرا الى ان 
بعض الزبائن كان يحرص على هذه العادة من 
قبل لكن الكثير منهم لم ميارسوا هذا االمر اال 
بعد اثارة مخاوف االصابة بانفلونزا اخلنازير 

أخيرا.
وأيده الرأي هالل عبداهلل العامل في صالون 
آخر، مؤكدا ان اكثر االدوات التي يحرص الزبائن 
على اقتنائها هي الشــــفرات ومكائن احلالقة 
والصابون ومحارم التنشيف مضيفا ان حذر 
بعض الزبائن وصل بهم الى جلب كراســــيهم 
معهم. وافاد عبداهلل بأن عددا كبيرا من الزبائن 
يحرص على ان يغسل احلالق يديه باملنظفات 
الطبية قبل البدء بعملية احلالقة مما جعل الكثير 
من العاملني فــــي الصالونات يحرصون على 
القيام بعملية تطهير أيديهم من دون احلاجة 

الى ترك الزبون يطلب منهم ذلك.
اما محمود محمد فأكد انه افتقد في صالونه 
بعض الزبائن فــــي الفترة االخيرة ممن كانوا 
يرتادون احملل بشكل شبه يومي نتيجة ملخاوف 
االصابة مبرض انفلونزا اخلنازير في حني قلل 
البعض اآلخر من عدد مرات دخوله للصالون، 
مبينا ان معظم زبائن احملل ممن يثقون باجراءاتنا 
في التعقيم والتطهير لم يتأثروا على االطالق 

مبخاوف االصابة بهذا املرض.

مدير عام األبحاث أشاد بحصوله على منحة علمية من »MIT« األميركية

بوشهري يشارك في إنجاز مشروع تقييم 
اآلثار االقتصادية إلعادة هيكلة أسعار المياه

متخصصة والتعاون مع اساتذة في 
 Massachusetts هذا املجال من جامعة

.InsTitute of technology
الباحث  من جهتـــه اعـــرب 
د.محمود بوشـــهري عن شكره 
وامتنانه للمديـــر العام للمعهد 
د.ناجي املطيـــري ملا يقدمه من 
دعم متواصل للباحثني العلميني 
وتشجيعهم على االبداع والتميز 
وتطوير قدراتهم العلمية، االمر 
الذي من شأنه ان يساعد في خلق 
قاعدة مـــن الباحثني االكفاء لهم 
اسهاماتهم الواضحة في خدمة 

بلدنا احلبيب الكويت.

العلمية في مجاالت االقتصاد وتنمية 
املوارد الطبيعية والبيئة، علما بأنه 
وبعد االنتهاء من هذه املقترحات 
العلمية سيتم تقدميها الى اجلهات 
املعنية باسم معهد الكويت لالبحاث 
 Kuwait – MIT Centerالعلميــــة و
للحصول على متويل لها على ان 
يكون معهد الكويت لالبحاث العلمية 
اجلهة التعاقدية لهذه املشــــاريع. 
عالوة على ما تقدم، سيقوم الباحث 
بتطوير قدراته العلمية في مجال 
التحليل االقتصادي لنماذج التوازن 
العام والتنمية املستدامة وذلك من 
خالل احلضور واملشاركة في مواد 

 دارين العلي
يســــتعد الباحــــث فــــي ادارة 
االقتصاد التقني في معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.محمود بوشهري 
 Kuwait – بالتعاون مع فريق عمل
MIT Center الجناز مشروع تقييم 
اآلثار االقتصادية الناجتة عن اعادة 
هيكلة اســــعار املياه في الكويت 
والذي مت متويله من قبل مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
وسيقوم بوشهري بذلك بناء 
على اختياره من اللجنة العلمية 
املشكلة من جامعة MIT االميركية 
العطائه املنحة العلمية املقدمة من 
اجلامعة، وضمن البرنامج العلمي 
 Kuwait – MIT Center for Natural لـ
 Resources and the Environment
والذي انشــــئ بدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، واشاد مدير 
عام املعهد د.ناجــــي املطيري مبا 
حققه بوشهري خصوصا انه قد مت 
اختياره من بني العديد من املتقدمني 
لهذه املنحة، من حملة الشهادات 
اللجنة  العليا، بناء على توصية 

.MIT العلمية املشكلة من جامعة
وسيقوم الباحث بتطوير عدد 
من املقترحات العلمية ذات الصلة 
بنشــــاط معهد الكويت لالبحاث 

د.عبداهلل أبوراس الشيخ فيصل املالك

د.محمود بوشهري د.ناجي املطيري

د.هالل الساير يقدم اجلائزة ألحد الفائزين

أكد أن وزارة اإلعالم حريصة على المشاركة في المناسبات والتظاهرات اإلعالمية

المالك: مشاركة كويتية متميزة في سوق »كان التلفزيونية«
هذا وانطلقت في مدينة كان 
في جنوب فرنسا اعمال الدورة 
اخلامسة والعشرين لسوق كان 
التلفزيونية وسط حضور اعالمي 
كويتي متميز متمثال في جناح 
وزارة االعالم الكويتية وعدد بارز 
من القيادات والكوادر االعالمية 
التي تغطي جملة من القطاعات 

واالنشطة االعالمية.
واشـــاد الرئيـــس التنفيذي 
للمهرجان بول زيلك في تصريح 
خاص لـ »كونا« باحلضور الكويتي 
بشكل خاص واخلليجي بشكل عام 
الذي وصفه بأنه »حضور متطور« 
التوجه لدى وزارة  يؤكد جدية 
االعالم الكويتية وعدد من اجهزة 
االعالم اخلليجية التي بادرت ومنذ 
مرحلـــة مبكرة لتطوير مفردات 

التعاون والتواصل.
كما لفـــت زيلك الى مبادرتي 
مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك 
ملجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية وجهاز اذاعة وتلفزيون 

دول اخلليج العربية.
واشار في الســــياق ذاته الى 
ان مســــاحة احلضــــور الكويتي 
واخلليجــــي بدأت تشــــهد خالل 
العامــــني االخيريــــن مســــاحات 
ايجابية من احلضور ســــواء من 
خــــالل وزارات االعــــالم في دول 
مجلس التعاون اخلليجي او عبر 
املؤسسة االعالمية اخلليجية او 
او اخلاصة  الرسمية  الفضائيات 
التي بدأ يتكثف حضورها بشكل 

متميز وفعال.

لالنتاج التلفزيوني ويشكل اضافة 
حقيقية لصالح املشاهد في دول 
العربي بشــــكل  املنطقة والعالم 

عام.
وبــــني اخلطــــوات االيجابية 
املدروسة التي تقوم بها مؤسسة 
االنتاج البرامجي املشترك ملجلس 
التعاون لــــدول اخلليج العربية 
في فتح آفــــاق للتعاون االعالمي 
اخلليجي الدولي املشترك ما يساهم 
في رفد التجربة االعالمية اخلليجية 
آفاق جديدة تثري االعالم  وفتح 

اخلليجي والعربي بشكل عام.
ودعا د.ابوراس كل القطاعات 
االعالميــــة الرســــمية واخلاصة 
للشــــروع بالتحضير الرســــال 
مشاركاتها في اعمال الدورة املقبلة 
اذاعــــة وتلفزيون دول  ملهرجان 
مجلس التعــــاون اخلليجي الذي 
تستضيفه املنامة في فبراير من 

العام املقبل.

اخلليجيـــة واملظلـــة احلقيقية 
للحوار والتنسيق بني القيادات 
والكوادر االعالميـــة اخلليجية 
املشاركة في هذا احلدث الدولي 

املهم.
ليـــس باالمر  انه  واوضـــح 
املستغرب على الكويت واالعالم 
الرائد مببادراته، الفتا  الكويتي 
الـــى ان الكويت كانـــت الرائدة 
في اســـتضافة انشطة مهرجان 
التلفزيون لدول اخلليج العربية 
في مطلع الثمانينيات من القرن 

املاضي.
وشـــدد على ارتفاع مستوى 
احلـــوار اخلليجـــي مـــن خالل 
الرســـمية  القيـــادات والكوادر 
اخلليجية وتزايد حضور القطاع 
اخلاص على مستوى الفضائيات 
اخلليجية في سوق كان الدولية 
للتلفزيون )ميـــب كوم( والذي 
وصفه بأنه السوق الدولية االهم 

افتتـــاح جنـــاح وزارة االعالم 
الكويتية عـــدد بارز من الكوادر 
االعالمية والفنية من بينها وكيل 
وزارة االعالم لشؤون التلفزيون 
باالنابة فوزي التميمي ومدير عام 
جهاز اذاعة وتلفزيون دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي د.عبداهلل 
أبوراس والفنان عبدالعزيز املسلم 
ونائب مدير شركة النظائر علي 
الرفاعي وعـــدد آخر من الكوادر 
الكويتية  االعالميـــة والفنيـــة 

واخلليجية.
وشهد جناح الكويت في سوق 
كان الدولية ازدحاما شديدا منذ 
اليوم االول النطالق انشطة هذا 
امللتقى التي تتواصل في جنوب 
فرنســـا حتى التاسع من الشهر 

اجلاري.
الى ذلك، اعلن مدير عام جهاز 
اذاعة وتلفزيـــون دول مجلس 
التعاون اخلليجي عن اقامة الدورة 
املقبلة ملهرجان اخلليج لالذاعة 
والتلفزيون في الفترة من 9 الى 
12 من شهر فبراير 2010 في املنامة 

عاصمة مملكة البحرين.
وجاءت تصريحات د.عبداهلل 
بن سعيد ابوراس خالل تواجده في 
مدينة كان جنوب فرنسا للمشاركة 
في انشطة سوق كان التلفزيونية 

الدولية )ميب كوم(.
واشاد ابوراس خالل حديثه 
الكويتية )كونا(  لوكالة االنباء 
مببادرة وزارة االعالم في اقامة 
جناحها املتميز والذي حتول الى 
نقطة جتمع اساسية للمشاركات 

كانـ  كونا: افتتح وكيل وزارة 
االعالم الشيخ فيصل املالك جناح 
وزارة االعالم الكويتية في »سوق 
كان التلفزيونية ـ ميب كوم«، 
حيث اكد على املشاركة الكويتية 
املتميزة على الصعيدين الرسمي 

واخلاص.
وقال الشيخ فيصل املالك، في 
تصريح لـ »كونا« خالل جولته 
فـــي جنـــاح وزارة االعالم، ان 
مشاركة وزارة االعالم في سوق 
كان الدولية للتلفزيون تتواصل 
وذلك لالهمية البالغة التي يتمتع 
بها هذا املهرجان والذي يعتبر 
السوق الدولية االهم في مجال 

االنتاج التلفزيوني.
وأملح وكيل وزارة االعالم الى 
تطور املشاركات الكويتية على 
صعيـــد القطاع اخلاص والذي 
متثل ايضا هـــذا العام بجناح 
ملسرح السالم الذي يحضر لنقلة 
جديدة على مستوى املشاركات 
الدوليـــة باالضافـــة حلضور 
استديوهات النظائر وعدد آخر 
من القطاعات االنتاجية والفنية 

واالعالمية الكويتية.
واكد الشـــيخ فيصل املالك 
ان وزارة االعـــالم وبتوجيهات 
من وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل حترص 
اشد احلرص على التواجد في 
مناســـبات وتظاهرات اعالمية 
وفنية مماثلة على املســـتويني 

العربي والدولي.
وقد شارك في حضور حفل 

بعض الصالونات فقدت زبائنها

الساير يشارك في االجتماع الـ 56 للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

جائزة من الكويت بمجال مكافحة السرطان و»القلب« و»السكري«

السارية املبلغة عام 2007 وكانت: 
1980 حالة حصبة، 1218 حالة التهاب 
الكبد الڤيروسي »ج«، و999حالة 
التهاب الكبد الڤيروسي »ب«، و285 
حالة التهاب الكبد الڤيروسي »أ« 
و717 ســــاملونيال، 147 نكاف، 109 
التهاب سحايا بكتيري، و65 التهاب 
سحايا ڤيروس، 13 حالة شلل الرخو 
احلاد كذلك بلغت نسبة الزيادة في 
اعداد املواليد األحياء 21.8% بني عامي 
2003 و2007. كما انخفض معدل 
الوفاة العام من 1.8% إلى 1.6% لكل 
1000 من السكان، وانخفض معدل 
وفيات الرضع من 9.4% إلى 8.3% لكل 
1000 مولود حي. وشكلت امراض 
القلب والدورة الدموية واحلوادث 
واالورام اهم 3 اســــباب رئيسية 
للوفاة في االعــــوام من 2003 إلى 
2007 واحتوى التقرير على معدالت 
االطباء والسكان فذكر ان معدالت 
االطباء لكل 1000 من السكان كما هي 
بال تغيير منذ عام 2003 وهي 1.7 
لكل  1000 من السكان وأن معدالت 
السكان لكل طبيب كانت 584 عام 

2003 وأصبحت 599 عام 2007.
أما في جانب أسرة املستشفيات 
فقد شهد التقرير انخفاضا في معدل 
االسرة من 1.9 عام 2003 إلى 1.6 عام 
2007، ومعدل السكان لكل سرير 
كان 527 عــــام 2003 وأصبح 614 

عام 2007.
أما في جانب املراكز الصحية 
فبلغ عدد السكان لكل مركز من 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
32264 عام 2003 وأصبح 43223 
عام 2007 كما ارتفع عدد االسرة 
باملستشفيات من 4712 عام 2003 

واصبح 5424 عام 2007.
احلـــوادث  عـــدد  امـــا 
باملستشفيات فكان 2594867 
عـــام 2003 وأصبح 2735148 

عام 2007.

فاسـ  كونا: قدمت الكويت جائزة 
في مكافحة السرطان وامراض القلب 
والسكري في االجتماع الـ 56 القليم 
شرق املتوسط املنعقد في مدينة 

فاس.
وقال وزير الصحة د.هالل الساير 
ـ »كونا« مبناسبة تقدمي  في تصريح ل
اجلائزة ان اللجنة االقليمية كانت 
قد قررت في دورتهــــا الـ55 منح 
اجلائزة للدكتور محمود سرحان 
مــــن االردن ود.نعيم جعفري من 
باكستان تقديرا خلبرتهما الطويلة 
واجنازاتهما في هذا املجال. واوضح 
الوزير الساير ان مؤسسة جائزة 
الكويت تقدم اجلائزة للمرة الثالثة 
تقديرا لالسهامات الهامة والبحوث 
في املشكالت ذات األولوية في اقليم 
شرق املتوسط مساهمة من الكويت 
في تشجيع املؤسسات واحلكومات 
واالفراد على مكافحة االمراض غير 
املعدية خلدمة دول االقليم. واوضح 
ان جلنة مؤسسة جائزة الكويت 
ملكافحة السرطان واالمراض القلبية 
الوعائية والسكري ستناقش خالل 
االجتماع الـــــ56 للجنة االقليمية 
لشرق املتوســــط ملنظمة الصحة 
العاملية املنعقــــد حاليا في مدينة 
فاس باملغرب ترشيحات اجلائزة 
لعام 2010 في املجاالت الثالثة. يذكر 
ان مؤسسة جائزة الكويت ملكافحة 
السرطان واالمراض القلبية الوعائية 
والسكري في اقليم شرق املتوسط 

انشئت عام 2003.
وكان وزير الصحة د.هالل الساير 
قد وصل الى مدينة فاس املغربية 
في ساعة متأخرة من مساء أمس 
األول حيث كان في استقباله عدد من 
املسؤولني في وزارة الصحة املغربية 
والسكرتير االول في سفارتنا في 

املغرب صالح سليمان احلداد.
ومن املقرر ان يتناول االجتماع 
اخر مستجدات ڤيروس »اتش 1 ان 

الهضمي هي األعلى معدال، تلتها 
اورام اجلهاز التنفسي.

كما شهد عام 2007 أعلى معدل 
لوفيات األطفال الرضع في محافظة 
اجلهراء، حيث بلغ 11.3 لكل 1000 
مولود حي وأقل معــــدل كان 7.5 
لكل 1000 مولود حي في محافظة 
حولي كذلك بلغت الزيارات ملراكز 
الرعايــــة الصحية األوليــــة 12.8 
مليون زيارة عــــام 2007 كان من 
بينها 65.2% من الكويتيني و%34.8 
من غير الكويتيني، وكانت منطقة 
الفروانية الصحية األكثر في عدد 
الزيارات، حيث بلغت نسبتها %23.4 
بينما كانت منطقة العاصمة الصحية 
15.7%. كما بلغ عدد زيارات عيادة 
السكري مبراكز الرعاية الصحية 
األولية 6228790 مبتوسط يومي 
2543 زيارة وبلغت اكبر نســــبة 
للمراجعة بعيادات السكري مبنطقة 

الفروانية وكانت %12.3.
وشــــمل التقرير أهم األمراض 

ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل 
الدوسري.

يذكر ان اقليم شرق املتوسط 
يضــــم 21 دولة يقطــــن فيها 532 
مليون نسمة حيث ميتد من املغرب 
الى افغانستان وباكستان مرورا 
ببلدان شمال افريقيا وبلدان الشرق 

األوسط.
إلــــى ذلك، ضــــم تقرير صحة 
الكويــــت 2007 في عــــدده الـ 44 
والصــــادر عن مراقبة االحصاءات 
الصحية واحليوية بوزارة الصحة 
معدل الوفيات حيث كان اعلى معدل 
سجل فيه باملستشــــفى االميري 
ومبارك الكبير ومركز حسني مكي 
عام 2007، وكانت اهم اسباب الوفاة 
امراض القلب مبعدل 42.4 لكل 100 
الف من السكان ثم األورام مبعدل 
20.7 لكل 100 الف من السكان، ثم 
حوادث الطرق 15.5 لكل 100 الف 
من السكان، وفي وفيات السرطان 
كانت نسبة وفيات سرطان اجلهاز 

1« وكيفية التعامل معه في املرحلة 
املقبلة واالمن الصحي في دول اقليم 

شرق املتوسط.
وسيناقش التهديدات املتزايدة 
اللتهاب الكبد »ب« والتهاب الكبد 
»س« في االقليــــم واهمية تنفيذ 
برنامج مكافحة العدوى وامن احلقن 
وسالمة الدم واتخاذ اجراءات عاجلة 

للتصدي للعدوى.
كما يناقش احملددات االجتماعية 
للصحة وتعزيز الصحة وتقوية 
النظم الصحية القائمة على الرعاية 
الصحية األولية اضافة الى شلل 
االطفال ومبادرة التحرر من التبغ 
ومتابعة حتقيق األهداف التنموية 
لأللفيــــة اجلديــــدة ذات العالقــــة 

بالصحة.
ويرافق الساير وفد يضم كال 
من وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
الصحة العامة د.يوسف النصف 
واملستشــــار الفني مبكتب وزير 
الصحة د.راشــــد العميري ومدير 

أم�راض القل�ب والح�وادث واألورام أهم أس�باب الوف�اة م�ن 2003 إلى 2007


