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الغزالي: الكويت 
األخيرة خليجيًا

في محاربة الفساد

عبدالهادي العجمي
اعلن رئيس اجلمعية الكويتية 
الغزالي عن  للش����فافية ص����اح 
ترتي����ب الكويت والت����ي احتلت 
املرتبة االخيرة خليجيا واملرتبة 
الثامنة على مستوى الدول العربية 
واملرتبة 66 عامليا جاء ذلك خال 
املؤمت����ر الصحافي ال����ذي اقامته 
اجلمعية لاعان عن مؤشر مدركات 
الفساد الصادر عن منظمة الشفافية 
الدولية وقال الغزالي ان دولة قطر 
املرتبة االولى على  حافظت على 
مستوى الوطن العربي واستطاعت 
ان ترفع ترتيبه����ا الدولي من 32 
الى 28 ثم الى 22 وكذلك حتسني 
درجاتها م����ن 6 الى 6.5 ثم الى 7 
من 10 في هذا العام متساوية مع 

بلجيكا وفرنسا.
واضاف الغزالي تقدمت تونس 
على الكويت في العام املاضي كما 
تقدمت اململكة العربية السعودية 

على الكويت في هذا العام.
واشار الغزالي ان الدميوقراطية 
في الكويت ه����ي االقدم بني دول 
مجلس التعاون ومع ذلك لاسف 
احتلت الكوي����ت املرتبة االخيرة 
رغم وجود مجلس امة قوي لدينا، 
واضاف: يفترض ان يقوم مجلس 
االمة بدور رئيسي في الرقابة على 
السلطة التنفيذية ويحد من الفساد 
االداري واملالي املستشري في اجهزة 
الدولة، وزاد: هذه النتيجة املتأخرة 
لترتيب الكويت في مؤمتر مدركات 
الفساد تدل على ان البرملان الكويتي 
شريك في الفساد احلكومي واحد 
اس����بابه الرئيسية وعلى مجلس 
االمة واعضائه دور حقيقي وكبير 
جدا للتصدي للفس����اد وتكوين 
منظومة تش����ريعية مؤسساتية 
الفس����اد املستشري بدال  حتارب 
من استخدام الصوت العالي، وقال 
الغزالي لاسف الدول العربية في 
ذيل دول العالم في مؤشر مدركات 

الفساد.

صالح الغزالي

الساير: مذكرة تعاون مع أكبر مستشفيات األطفال البريطانية

الدولية ملكافحة جتار االعضاء وسياحة زرع 
االعضاء والتي تكللت بإعان اسطنبول مبشاركة 
160 ممثا من 70 دولة بدعم من منظمة الصحة 
العاملية ورعاية اجلمعية العاملية لزراعة االعضاء 
واجلمعية العاملية ألمراض الكلى، وقد تسلم 
الوزير نسخة من اعان اسطنبول وارشادات 
منظمة الصحة العاملية بخصوص زراعة االعضاء 
وجميعها متنع استغال الفقراء واملستضعفني 

للحصول على اعضائهم.

الوطني لألطفال ومركز الشيخة بدرية األحمد 
للعاج الكيم���اوي وزراعة اخلايا اجلذعية 
لاطاع على آلية العمل املتبعة للتعامل مع 
حاالت س���رطان األطفال ومرضى اللوكيميا 

وتقييم الوضع احلالي.
من جهة اخرى التقى وزير الصحة د.هال 
الساير مبستشار منظمة الصحة العاملية وممثل 
اجلمعية العاملية لزراعة االعضاء البروفيسور 
فرانس����يس دملونيكو حيث شرح له اجلهود 

حنان عبدالمعبود
وقع وزير الصحة د.هال الس���اير أمس 
مذكرة تع���اون مع احد اكبر املستش���فيات 
البريطاني���ة لألطفال متخصصة في إمراض 
الوكيل  الدم. وأوضح  الس���رطان ولوكيميا 
املساعد لش���ؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري في تصريح صحافي مبناسبة 
زيارة فريق طبي من مستشفى »قريت اورماند 
ستريت« إن التعاون سيكون في عدة مجاالت 
منها تبادل اخلبرات والزيارات وإرسال األطفال 
املرضى بأمراض السرطان. وتأتي هذه الزيارة 
استكماال لزيارة وزير الصحة د.هال الساير 
ملستشفى »قريت اورماند ستريت« البريطاني 
غير الربحي املتخصص في أمراض السرطان 
لألطفال في أكتوبر املاضي ضمن خطط وزارة 
الصحة لتطوير القطاع الصحي في الكويت 

واالرتقاء باخلدمات املقدمة 
وبني الدويري أن الفريق الزائر س���يقدم 
دراس���ة متكاملة في يناير املقبل عن كيفية 
تطوي���ر وحتديث اآللية املتبع���ة في تقدمي 
اخلدمات الصحي���ة املقدمة لألطفال املرضى 
بأمراض الس���رطان واللوكيميا مبا يتناسب 
واملس���تجدات احلديثة واملتط���ورة في هذا 

املجال.
 وأضاف أن الفريق زار مستش���فى البنك 

د.هالل الساير مستقبال أعضاء الوفد البريطاني

الفالح: عملنا في رمضان يقوي البناء المجتمعي

500 ألف دوالر من الكويت لمكافحة اإليدز

ورشة »زراعة األسنان« في رئاسة األركان

بدوره أكد مدير ادارة املسجد 
الكبير احمد العصفور في كلمة 
له خال االحتفال ان من مظاهر 
اكرام اهلل لعباده ان يس����ر لهم 
العمل والعطاء في مجال هو أحب 
الى اهلل وأك����رم، أال وهو خدمة 
زوار بي����ت اهلل، والقيام بجميع 
امورهم وتيسير أدائهم لشعائرهم 
التعبدية خال العش����ر االواخر 
من ش����هر رمضان الكرمي، وانه 

لشرف عظيم.

املوظف����ني والعاملني واملتبرعني 
خال العشر األواخر من رمضان 
الكرمي أولوية ألن من ال يش����كر 
الناس ال يشكر اهلل، وذلك ألنه 
ال يوج����د في الدني����ا عمل ميكن 
املباركة  ان جتتمع عليه األيدي 
والس����واعد العامل����ة في صمت 
وهدوء والنف����وس الطيبة التي 
تطمح ال����ى ان تخلد أعمالها في 
سجل الصاحلني أفضل من خدمة 

بيوت اهلل.

في مختلف التخصصات الطبية 
بالتعاون مع جامعات عاملية عريقة 
ذات سمعة دولية لتوفر لاطباء 
برامج محلية يحصل الناجحون 
فيها على ش����هادات معترف بها 

دوليا.

واالقل منوا«. من جانب اخر رحب 
السفير رزوقي بالزيارة املرتقبة 
للبروفيسور كزاتشكني الى الكويت 
قبل نهاية العام احلالي التي ذكر 
»انها ستعزز عاقات التعاون بني 

الطرفني«.

الى استحداث نظام النقاط وجعله 
شرطا من شروط جتديد مزاولة 
املهنة لاطب����اء واحد متطلبات 
الترقيات قائا ان الوزارة ذهبت 
ال����ى ابعد من ذلك واس����تحدثت 
برنامج الدراسات العليا احمللية 

سباقة في متويل عمليات الصندوق 
العاملي فور انشائه بقرار من االمم 
املتحدة ع����ام 2001 وذلك اميانا 
منها بضرورة القضاء على هذه 
االوبئة التي حتصد ارواح االالف 
من البشر خاصة في الدول النامية 

أسامة أبوالسعود
أك����د وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون االسامية د.عادل الفاح 
ان من أش����رف األعمال ما يكون 
متصا بخدمة بيوت اهلل والقيام 
بشؤون ضيوفه الكرام واملقبلني 
علي����ه في أكرم الش����هور وأبرك 
الليالي، وه����ذا ما حتقق بفضل 
الكبير،  من اهلل داخل املس����جد 
ومازالت األلسن واملجامع تتناقل 
صور التع����اون والعمل الدؤوب 
واالجتهاد والتفاني الذي جسده 
عط����اء ومس����اهمات املتطوعني 
خال العش����ر األواخر من شهر 

رمضان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفاح 
خال رعايته حفل تكرمي املتبرعني 
والعاملني واإلعاميني واملتطوعني 
مبناس����بة العش����ر األواخر في 
رمضان، وذلك مساء امس االول 
بحضور مدير ادارة املسجد الكبير 
احمد العصفور وجمع من العاملني 

في الوزارة من رجال ونساء.
وأضاف الفاح ان ما قامت به 
ادارة املسجد الكبير من حفل تكرمي 

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لش����ؤون طب االسنان د.يوسف 
الدويري ان الوزارة اولت اهتماما 
كبيرا لتطوير ق����درات العاملني 
بها من اطب����اء واداريني وفنيني 
لقناعتها بأن العنصر البش����ري 
يشكل اهم ركائز تطوير اخلدمات 
الصحية، جاء هذا عقب االحتفال 
ال����ذي اقيم حت����ت رعاية وزير 
الصحة مبركز الطب االسامي، 
مبناسبة تكرمي االطباء خريجي 
برنامج الدراسات العليا احمللية، 
عضوية كلية طب االسنان بكلية 
امللكية بإيرلندا، واكد  اجلراحني 
الدوي����ري ان الوزارة ومن خال 
معه����د الكوي����ت لاختصاصات 
الطبي����ة تبنت العديد من برامج 
التعليم املستمر لاطباء باالضافة 

جنيڤ � كونا: قدم املندوب الدائم 
للكويت لدى االمم املتحدة في جنيڤ 
السفير ضرار رزوقي أمس للمدير 
التنفيذي ل����� »الصندوق العاملي 
ملكافحة االيدز والسل واملاريا« 
د.ميش����يل كزاتش����كني مساهمة 
الكويت التطوعية االس����تثنائية 
البال����غ قدره����ا 500 ألف دوالر. 
واكد السفير رزوقي في تصريح 
ل� »كونا« بعد االجتماع ان باده 
تدعم كل اجلهود الدولية الرامية 
الى مكافح����ة االوبئة االكثر فتكا 
في العالم، داعيا الى تكثيف الدعم 
الازم لبرامج الوقاية والرعاية من 
هذه األمراض ومعاجلتها. وقال 
الس����فير »ان اللقاء تناول تبادل 
اآلراء بش����أن البرامج واملشاريع 
التي يقوم بها الصندوق العاملي 
في مجال مكافحة هذه االمراض 
القاتلة وخططه املستقبلية بهذا 
الشأن خاصة في الدول العربية 

واالسامية«.
واشار الى ان »الكويت كانت 

نظمت هيئة اخلدمات الطبية برئاس����ة األركان 
العامة للجيش صباح أمس ورشة عمل مبستشفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة حتت عنوان »زراعة 

األسنان« وتستمر ملدة يومني.
وأوض����ح رئيس هيئة اخلدم����ات الطبية اللواء 
طبيب زهير احلاج مبشاركة نخبة من االستشاريني 

واألطباء واالختصاصيني من ش����الكويتي ووزارة 
الصحة والقطاع اخلاص ضمن ورشة العمل، مبينا ان 
الهدف من هذه الورشة تقدمي أحدث وآخر التطورات 
في مجال عمليات زراعة األس����نان، مما يظهر مدى 
التزام الهيئة بتقدمي أفضل س����بل الرعاية الصحية 

ملنتسبي وزارة الدفاع وعائاتهم.

رعى حفل تكريم العاملين في المسجد الكبير

بدر احلجرف مكرماً د.عادل الفالح

)أنور الكندري(درع تكرميية

السفير ضرار رزوقي يقدم شيك تبرع الكويت إلى د.ميشيل كزاتشكني

النصف: لقاح إنفلونزا H1N1 متاح
لتطعيم الحوامل حسب رغبتهن

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة باإلنابة د.يوسف النصف بأنه حرصا 
من وزارة الصحة على سامة وصحة السيدات احلوامل من الكويتيات 
وغير الكويتيات وحمايتهن من اإلصابة مبرض االنفلونزا اجلديدة 
H1N1. وبن���اء على توصيات منظمة الصحة العاملية WHO بش���أن 
 H1N1 تطعيم الفئات األكثر عرضة خلطر اإلصابة باإلنفلونزا اجلديدة
)ومن بينهن السيدات احلوامل(. فإن الوزارة توفر الطعم الواقي من 
اإلنفلونزا اجلديدة H1N1 مبراكز الصحة الوقائية باملناطق الصحية 
لتطعي���م من ترغب في أخ���ذ التطعيم من الس���يدات احلوامل بعد 
استشارة اطباء امراض رعاية احلوامل والنساء والتوليد املعاجلني 
لكل حالة ووفقا الرشادات أخذ الطعم الصادرة عن اجلهة املصنعة 

وعن املنظمات الدولية.
ومن جانب آخر أصدر النصف قرارا يقضي بتشكل جلنة لدراسة 
حاالت مرضى »الثاس���يميا« التي تعالج مبستش���فى البنك الوطني 
الطفال واقتراح االساليب املناسبة لتقدمي الرعاية والعاج لهم، على 
أن يترأسها املستشار الفني ملكتب وكيل الوزارة د.على أحمد الفودري، 
وعضوية كل من رئيس قسم االطفال مبستشفى الصباح د.فائقة الرقم، 
استشارية اطفال د.منى بورحمة، رئيس قسم االطفال م.اجلهراء د.محمد 
عويضة، اختصاصي أول امراض الدم  م.مبارك الكبير د.فيصل الصايغ، 

اختصاصي دم م.الرازي للعظام د.شيخة عبدالكرمي احملارب.

الدويري: استحداث برنامج الدراسات 
العليا المحلية في مختلف التخصصات

حنان عبدالمعبود
د.هالل  الصحة  وزير  أصدر 
املكاتب  الس��اير ق��رارا مبن��ح 
باخل��ارج صالحيات  الصحي��ة 
متديد للمرضى خالل تواجدهم 
في بل��د العالج عندم��ا تتطلب 

احلالة الصحية ذلك.
وج��اء في الق��رار أنه يجوز 
لرئي��س املكتب الصحي التمديد 
للمري��ض خالل فت��رة تواجده 
ببلد الع��الج مل��دة ال تزيد على 
ش��هر بش��رط أن تكون حالته 
تستدعي ذلك. كذلك تضمن أنه 
في حالة حاجة املريض ألكثر من 
هذا الش��هر يتم ارسال تقاريره 
 لعرضه��ا عل��ى اللجن��ة الطبية

التوصي��ات  وإص��دار  العلي��ا 
املناسبة.

صالحيات للمكاتب 
الصحية لتمديد

العالج في الخارج


