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وزارة الكـهــرباء واملــــاء
عقد رقم و ك م/ع �ص/ 3606 - 2006 /2007

�شركة اأوالد عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد

تنويـه لل�سـادة املواطنـني الـكـرام

عدادات  بقراءة  نقوم  باأننا  املواطنني  ال�سادة  انتباه  نلفت 

الكهرباء واملاء يف مناطق حمافظة الفروانية.

علمًا باأن اأعمال قراءة العدادات تكون يف الأوقات التالية:

الفرتة ال�سباحية:من ال�ساعة 8,00 �سباحًا ,  4,00 بعد الظهر.

لذا لزم التنويه لل�سادة املواطنني حر�سًا من وزارة الكهرباء 

قد  ازعاج  اأي  عن  تعتذر  فاإنها  خدماتها  توفري  على  واملاء 

يت�سبب لهم متمنني منكم التعاون.

مع اأطيب التمنيات

دعيج الدعيج د.موضي احلمود

د.أسامة الصباح

تضارب المواقف النيابية والسياسية وبعض جمعيات النفع العام حول قرار منعه من دخول البالد

األمن الكويتي ألبوزيد: رفضنا دخولك لخوفنا على حياتك
قررت ضم الحداد إلى »الرقابة على المقاصف«

الحمود تشكل اللجنة المنظمة لمسابقة 
الكويت المدرسية الرابعة في الروبوت

المنيفي: دور ريادي للحمود في اختيار 
القدس عاصمة للثقافة العربية

الساير: »تروما سنتر« سيكون ضمن 
مشاريع تتدارسها »الصحة«

مريم بندق
اكد املوجه الفني العام للتربية 
االسالمية احمد املنيفي ان وزارة 
التربي���ة لها ال���دور الريادي في 
االهتمام مبناسبة اختيار القدس 
عاصمة للثقافة العربية، فالثقافة 
معدن من معادن التربية لذا سينظم 
التوجي���ه الفني الع���ام للتربية 
االس���المية حتت رعاية وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
القدس  د.موضي احلمود ملتقى 
عاصمة الثقافة العربية حتت شعار 
»الق���دس واألقصى يوحدنا« في 
الفترة من 21 الى 24 ديسمبر 2009 

في مدرسة مرمي عبدامللك الصالح 
االبتدائية بنات.

امللتقى  ان  املنيف���ي  وأضاف 
سيكون مبشاركة وزارة التربية 
واألوق���اف واإلعالم واجلمعيات 
والهيئ���ات اخليرية إلبراز مكانة 
الق���دس واملس���جد األقصى في 
اإلسالم وتعزيز التمسك مبقدسات 
املسلمني واظهار مخططات اليهود 
ومكرهم لهدم املس���جد األقصى 
باالضاف���ة الى بيان دور الكويت 
ف���ي مناصرة الق���دس وتعريف 
املتعلم���ني بواجبهم ودورهم في 

نصرة املسجد األقصى.

حنان عبدالمعبود
صرح وزير الصحة د.هالل الس����اير ب����أن مركز احلوادث »تروما 
سنتر« سيكون ضمن املشاريع التي تتدارسها وزارة الصحة، واملركز 
س����يكون ش����امال كافة االختصاصات حيث ان احلوادث تنتج عنها 
اصابات متفرقة، مثل ارجتاج املخ واالصابات التي حتتاج الى جراح 
اعصاب وكذلك نزف االمعاء او الكبد او الطحال. اضافة الى الكس����ور 
في العظام، مما يس����تدعي وجود التخصصات في مكان واحد بحيث 
يحصل املصاب على افضل عناية وعالج موجود، وهذا يكون افضل 

واسرع عالجيا، عوضا عن تنقله من مستشفى آلخر.
وعن بدء العمل باملركز اضاف، في الوقت احلالي جنمع االقتراحات 
اخلاصة من قبل املتخصصني ليكون املركز متكامال وليس به اي اخطاء. 
من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا 
يقضي بندب املستش����ار مبكتب وكيل الوزارة د.حسن العوضي الى 

وظيفة نائب مدير في ادارة الصحة االجتماعية.
اجلدي����ر بالذكر ان د.حس����ن العوضي كان يش����غل منصب مدير 
املكت����ب الصحي في أملانيا، ومن ثم مت نقله الى مستش����ار في مكتب 

وكيل وزارة الصحة.

مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا بشأن ضم املوجه العام لألنشطة التربوية بإدارة التعليم اخلاص 
حسن احلداد الى اعضاء اللجنة العليا للرقابة واالشراف على املقاصف 
املدرسية. وأصدرت احلمود قرارا ثانيا بشأن تشكيل اللجنة املنظمة 
العليا ملسابقة الكويت املدرسية السنوية الرابعة في الروبوت برئاسة 

الوكيل املساعد لألنشطة التربوية دعيج الدعيج.
وبني القرار املهام املوكلة للجنة في االعداد والتنظيم واالشراف على 
املس����ابقة ووضع شروط املشاركة، الى جانب اعداد البرنامج الزمني 
ملنافسات املس����ابقة ووضع خطة تطوير املس����ابقة سنويا واقتراح 
امليزانية املالي����ة واملتطلبات اخلاصة باملس����ابقة واعداد املطبوعات 
اخلاصة باملسابقات ووضع ترتيبات حفل اخلتام للمسابقة وتكرمي 
الفائزين، باالضافة الى اعداد التقرير اخلتامي للمسابقة، مع تشكيل 

جلنة فرعية ملتابعة الطالب في املناطق التعليمية.

رغم انشغال الساحة السياسية 
أمس باجللسة التاريخية التي جدد 
فيها نواب األمة ثقتهم بسمو رئيس 
الوزراء، إال أن الش����ارع الكويتي 
انشغل لليوم الثاني على التوالي 
بقرار منع احلكومة للمفكر د.نصر 
أبوزيد من دخول الكويت، حيث 
انقس����مت اآلراء ب����ني مؤيد لقرار 
احلكومة وال����ذي يرى ان ابوزيد 
ليس س����وى زنديق ال يس����تحق 
ان تسمح له بدخول الكويت، في 
مقابل رأي معارض يرى ان القرار 
انتكاس����ة للحريات بعد ان قامت 
احلكومة مبنح د.ابوزيد تأشيرة 
الدخول للبالد، وفي هذا الوقت قالت 
مصادر امنية في مطار القاهرة ان 
األمن الكويتي ابلغ د.ابوزيد بأنه 
ليس باستطاعته توفير احلماية 
له، ويخش����ى عليه من التعرض 
لالغتيال بسبب فتوى هدر دمه، 
معتب����رة ان ذلك رمبا يكون وراء 
منعه من دخول الكويت، وعرجا 
على االختالف حول قرار الداخلية 
مبنع دخول ابوزيد، اشاد النائب 
خالد العدوة بقرار املنع من خالل 

تصريح صحافي جاء فيه:
تعليق����ا على ما قال����ه املدعو 
نصر حامد ابوزي����د »بأن القرآن 
الكرمي من كالم البشر وبأنه لثقافة 
الصعاليك.. وقرار الكويت مبنعي 
من دخول البالد حتت جزمتي«، هذا 
ابوزيد ولغة  هو مستوى اخالق 
حواره ومفردات اسلوبه املشني، 
كقبح فكره وحق����ارة آرائه ومن 
الظلم الفادح ان يحسب هذا الزنديق 
في مصاف املفكرين واالدباء، وما 
ابوزي����د هذا اال نكره تافه ال قيمة 
لها امام القرآن العظيم وكالم رب 
العاملني وعقيدة املسلمني الراسخة 
كاجلبال والتي ال يهزها طنني هذه 
الذبابة احلقيرة، والعيب كل العيب 
على من وجه اليه هذه الدعوة من 
االساس، وان كانت احدى جمعيات 
النفع العام، فعلى وزير الشؤون 
ان ينهض مبسؤولياته ويحاسب 
اي جهة اهلية من هذه اجلمعيات 
التي تسببت في دعوة هذا املارق 
وحتدت جميع مشاعر الكويتيني 

واملسلمني قاطبة.
النائب  وفي االطار ذاته اشاد 
سالم العازمي بقرار وزارة الداخلية 
التي منعت دخ����ول نصر ابوزيد 
الذي يريد ان يلوث بافكاره ابناء 
الوطن السيما أنه لم يجد الترحيب 
من قبل حكومتن����ا التي كانت له 
باملرص����اد وألمثاله ومت منعه من 

دخول الكويت.
النائب  انتق����د  م����ن جانب����ه 
الكاتب  الطبطبائي دعوة  د.وليد 
الى  الكويت مشيرا  الى  د.أبوزيد 
ان القضاء املصري حكم بردته عن 
الدين وفصله عن زوجته بسبب 
اطروحاته، مبينا ان عدم س����ماح 
وزارة الداخلية بدخوله امر تقدره 
الوزارة، خش����ية حدوث مشاكل 
الذي  القرار  لدخوله، منوها بهذا 

نحترمه.
وأش����ار الى رف����ض احلكومة 
الى  املصرية بدخوله ش����خصيا 
اراضيها وقال احترمت هذا القرار 
كما لم اس����مع من بعض النواب 
استنكارا وتساءل اذا كانت مصر 
منع����ت نائبا كويتي����ا من دخول 
اراضيه����ا، أليس من حق الكويت 
منع شخص ال ترغب في دخوله وقد 
يشكل دخوله فتنة في البالد معربا 

عن شكره وتقديره لهذا القرار.

على منهجهم وطريقتهم في الطعن 
في اإلسالم واثارة الشبهات.

ودعا العتيق����ي في تصريحه 
ال����ى وق����ف حم����الت التحريض 
والتوجه نحو دعم جهود التنمية 
واالس����تقرار من أج����ل الكويت، 
واحترام ثوابت املجتمع احملافظ، 
والنظر إلى احلريات نظرة متوازنة 
واحترام اخلصوصيات احلضارية 
للمجتمع، مطالبا بتجس����ير هوة 
اخلالفات داخل املجتمع عبر احلوار 
وبناء جدر الثقة املس����تنيرة بني 
العمل  الفكرية وتفعيل  التيارات 
املشترك التوافقي لصالح املجتمع ال 
البحث عما يهدم ويثير املشاحنات 

والسجاالت.
وش����كرت »اإلص����الح« وزارة 
الداخلية عل����ى منعها دخول هذا 

الكاتب للكويت.
وفي مقابل هذه االصوات انتقدت 
اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 
منع ابو زيد من دخول البالد مشيرة 
الى ان احلكومة خضعت لالبتزاز 
وقررت منع اب����و زيد بالرغم من 
حصوله على تأشيرة دخول. وبذلك 
يتأكد أن البالد تسير في الطريق 
نح����و التحول الى دول����ة دينية، 
»ثيوقراطي����ة« ميتلك فيها التيار 
الديني السلطة لتكييف القرارات 
والتحكم بالثقاف����ة املجتمعية.. 
وال شك ان التنازالت التي تقدمها 
احلكومة لقوى االسالم السياسي 
ستقود البالد الى حال من التخلف 
احلضاري وتؤدي الى عزل القوى 
احلية في البالد، ان ما حدث يوم 
امس وما حدث من قبله من تسلط 
للقوى املتزمتة على حقوق االفراد 
واجلماعات واصدار قرارات بشأن 
احلف����الت والرقابة عل����ى الكتب 
يؤكد أن البالد تتراجع عن الدور 
التنويري الذي اطلعت به منذ بداية 
عصر النهضة الذي بدأ في مطلع 

خمسينيات القرن املاضي.
ان ما نأمله ان تتضافر القوى 
الدميوقراطية ومنظمات املجتمع 
املدني وتعم����ل على التعاضد مع 
اعضاء مجل����س االمة املناصرين 
للدميوقراطية وحقوق االنس����ان 
التي  واملؤمنني مبب����ادئ احلرية 
سطرت في دستور 1962، وكذلك مع 
اعضاء مجلس الوزراء املؤمنني بهذه 
املبادئ اخليرة من اجل التصدي 
للقوى املستبدة في هذا املجتمع 
وتعمل من اج����ل تغليب مفاهيم 
احلري����ة والتنوير ف����ي الكويت، 
وهي البلد التي كانت منارة للتقدم 
والدميوقراطي����ة في هذه املنطقة 

من العالم.
من جهتها اعتبرت »اخلريجني« 
أن منع أبوزيد يعد انتكاسة جديدة 
للحري����ات العامة، الفت����ة إلى أن 
استنكارها الشديد للخطوة التي 
اقدمت عليها االجهزة االمنية مبنع 
د.نصر حام����د أبوزيد من دخول 
الكويت إللق����اء محاضرة بعد أن 
حصل تأش����يرة دخول رس����مية 
وقانونية تخول����ه دخول البالد، 
جاء ذلك على لس����ان مقرر جلنة 
الدفاع عن حرية التعبير ابراهيم 
املليفي في تصريح صحافي اكد من 
خالله ان خطوة احلكومة االخيرة 
بالتراجع عن صون قراراتها حتت 
وطأة احلسابات السياسية اآلنية 
تعد انتكاس����ة جدي����دة في مجال 
احلري����ات العام����ة التي اصبحت 
التضحية فيها أيس����ر وس����يلة 

لتحقيق الكسب السياسي.

ومحاوالت التهييج الذي رفع سقفها 
البعض إزاء قرار احلكومة الكويتية 
منع دخول الكاتب نصر حامد أبو 
زيد ال����ذي قضى القضاء املصري 
بردته عن اإلسالم والتفريق بينه 
وبني زوجته، نتيجة آرائه الشاذة 
واملناقضة للعقيدة اإلسالمية بشكل 

سافر واستفزازي.
وطالب العتيقي باحترام ثوابت 
الدين اإلس����المي التي نشأ عليها 
املجتم����ع الكويتي احملافظ وعدم 
إثارة اآلراء واألطروحات اخلارجة 
عن العقيدة وأركان الدين اإلسالمي 
احلنيف، محذرا من محاوالت من 
الكويت  الى  أبوزيد  بالكاتب  اتوا 
الستفزاز مجتمعنا الكويتي املسلم 
مبثل هذه احملاوالت املش����بوهة 
بدع����وى حرية ال����رأي، اذ تركوا 
الكويتيني  املفكرين والعلماء  كل 
إلى  والعرب واملس����لمني وأت����وا 
الكويت مبن لفظته مصر ورفضت 
إل����ى هولندا والى  كفرياته فلجأ 
أحضان املستش����رقني والذي هو 

بأنه كفر بسبب عقيدته وافكاره 
الفاسدة؟ ومن يقبل باستضافة هذا 
الرجل بحجة حرية الرأي والتعبير 
في دولة ينص دستورها على ان 
الشريعة االسالمية مصدر رئيسي 
للتشريع؟ مؤكدا ان من يقبل هذا 
ويدعو له هو واحد من رجلني اولهما 
جاهل وتلك مصيبة وثانيهما عالم 
بفكر هذا املنحرف ومصيبته اعظم. 
وتوجه الدمخي بالشكر والتقدير 
ل����كل الغيورين الذين دافعوا عن 
الكويت وساهموا بشكل او بآخر 
في منع هذا الش����خص من دخول 
ارض الكويت وفي مقدمتهم وزير 
الداخلية واعضاء مجلس االمة الذين 
جمعهم حب الكويت والدفاع عنها 

وعن عقيدة اهلها.
وفي االجتاه ذاته استنكر أمني 
س����ر جمعية االصالح االجتماعي 
العتيق����ي محاوالت  د.عب����داهلل 
الساحة  بعض األطراف اش����غال 
الكويتية بسجاالت كالمية متس 
الثوابت الدينية للمجتمع الكويتي 

جتاوزه����ا وكذلك قد متنع دخول 
من ترى في دخوله اضرارا باألمن 
القومي مش����ددا على أن االضرار 
بعقيدة املس����لمني والتطاول على 
معتقداتهم يعادل االضرار باألمن 

القومي بل اشد.
واشار الدمخي الى ان القضاء 
املصري الذي ال يستطيع احد اتهامه 
بامليول لدعم التيارات الدينية قد 
اس����تند في حكمه ال����ى حيثيات 
العقيدة  خطيرة مت����س صل����ب 
االس����المية وال يصدق عاقل انها 
تص����در من اكادميي مس����لم، فقد 
وصف القرآن الكرمي بأنه »منتج 
ثقافي ونص انساني« نافيا بذلك 
عن القرآن الصفة اإللهية والقدسية، 
واستهزأ بالقرآن الكرمي مستهدفا 
جتريد االس����الم من كل قيمة او 
معنى حيث قال »ان الوقوف عند 
النصوص الش����رعية يتنافى مع 

احلضارة والتقدم«.
وتساءل الدمخي: كيف نستقبل 
من ص����در بحقه حك����م قضائي 

وعن االنتقاد الذي وجهه نواب 
وجمعيات نف����ع عام لقرار وزارة 
الداخلية قال هناك فرق بني حرية 
الفكر وجتاوز حدود الفكر الى حرية 
الكفر، وكان من االجدر بهم التبرؤ 

مما قاله هذا الكاتب.
من جهتها ثمنت جمعية مقومات 
حقوق االنسان على لسان رئيسها 
د.عادل الدمخي قرار االجهزة املعنية 
بالدولة مبنع الدكتور نصر ابوزيد 
الذي طع����ن في القرآن من دخول 
الكويت اللقاء ع����دة محاضرات، 
مس����تنكرا مواقف املدافعني عمن 
لفظته مصر وحكم عليه قضاؤها 
بالردة وف����رق بينه وبني زوجته 
بعدما تأكد م����ن عدم انتمائه ألي 
ملة، وطعنه في االسالم والقرآن 
والس����نة، مؤكدا ان اجلمعية مع 
الفكر والتعبير املنضبطة  حرية 
بالشريعة ال احلرية املطلقة التي 
يرفضها كل عقالء العالم فالدول 
الغربية الدميوقراطية لديها خطوط 
حمراء في حري����ة التعبير متنع 

العدوة: على وزير الش�ؤون محاسبة أي جهة تتسبب بدعوة هذا المارق إلى الكويت

الطبطبائي: إذا كانت مصر منعت نائبًا من دخولها أال يحق لحكومتنا منع ش�خص؟

»حقوق اإلنسان«: منع أبوزيد يشير إلى أن البالد تتحول إلى دولة دينية »ثيوقراطية«

العازمي: أبوزيد كان س�يلوث أفكار أبن�اء الوطن.. والحكومة كان�ت له بالمرصاد

»اإلصالح«: نحّذر من أرادوا إحضار»أبوزيد« من محاوالت اس�تفزاز مجتمعنا المسلم

»مقوم�ات اإلنس�ان«: كي�ف يداف�ع البع�ض عن ش�خص طع�ن في الق�رآن؟!

»الخريجي�ن«: ق�رار المنع انتكاس�ة للحري�ات وخضوع للحس�ابات السياس�ية

العوضي نائبًا لمدير الصحة االجتماعية
فيما اعتبرت النائبة د.اسيل العوضي قرار منع د.نصر ابوزيد للبالد 
انتكاس���ة للحريات، قدمت سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية حول املانع 
القانوني من دخول ابوزيد للبالد، وقالت د.العوضي في سؤالها: تنص 
املادة 36 من الدس���تور الكويتي على ان حرية ال���رأي والبحث العلمي 
مكفولة، ولكل انس���ان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة 
او غيرهما، وذلك وفقا للشروط واالوضاع التي يبينها القانون، وتنظم 
قوانني الهجرة في البالد اس���س منح التأشيرات ودخول الناس لها. وملا 
كان ذلك وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتاريخ 2009/12/15 مبنح املفكر 
املصري د.نصر حامد ابوزي���د من دخول البالد تلبية لدعوة من بعض 
املواطنني وذلك رغم حصوله على موافقة من اجلهات احلكومية املختصة 
لدخول البالد عبر تأشيرة صاحلة ورسمية، مما استوجب معه الوقوف 
على اسباب منعه من دخول البالد وما اذا كان ذلك املنع او غيره يتم عن 
طريق اجراءات ارجتالية بدال من االحتكام للقانون والدس���تور، يرجى 
موافاتي وتزويدي بالتالي: م���ا املانع القانوني من دخول د.نصر حامد 
ابوزيد الكويت رغم حصوله على تأشيرة دخول صاحلة؟ وما سببه ان 

وج���د هذا املانع مع بيان الس���ند القانوني؟ ومن اصدر قرار عدم ادخال 
د.نصر حامد ابوزيد للب���الد؟ وهل مت ذلك بايعاز من وزير الداخلية او 
احد املسؤولني، من هو هذا املسؤول؟ وهل قامت وزارة الداخلية بالغاء 
تأشيرة الدخول للدكتور نصر ابوزيد؟ وفي حال االجابة بااليجاب يرجى 
بيان اسباب االلغاء، وهل هناك قوائم بأسماء كتاب او فنانني او مفكرين 
او مثقفني او ش���خصيات دينية ممنوعة من دخول الكويت؟ وفي حال 
وجود هذه القوائم يرجى تزويدي بنسخة عنها مع بيان سبب منع كل 
شخص من االشخاص الواردة اسماؤهم بهذه القوائم من دخول الكويت، 
وهل توجد جهة في وزارة الداخلي���ة تقوم برصد املمنوعني من دخول 
الب���الد وباالخص املفكرون والفنان���ون واملثقفون وذوو الفكر وما هذه 
اجلهة ان وجدت؟ وفي حال وجود جهة في وزارة الداخلية تقوم برصد 
املمنوعني او اصدار قوائم باملمنوعني من دخول البالد من مفكرين وفنانني 
ومثقفني وش���خصيات دينية، فعلى اي اساس تقوم هذه اجلهة بوضع 
هذه القوائم؟ وما االسس التي تستند اليها؟ وما االسس القانونية التي 

يتم على اساسها منع االشخاص من دخول البالد؟

بعد منع���ه من دخول البالد ألقى املفكر 
د.نصر حامد أبو زيد محاضرة مساء أمس 
باجلمعية الثقافية النسائية استغرقت أكثر 
من س���اعة، وجاءت محاضرة أبوزيد عبر 

الهاتف مباشرة وعلى مكبرات للصوت.
كما ألقى كلمات التضامن معه واالعتذار 

ملنعه من دخول الب���الد النائب صالح املال 
والنائب السابق عبداهلل النيباري ورئيس 
 جمعي���ة حق���وق اإلنس���ان عل���ي البغلي 
ود. أحم���د البغ���دادي ود. ابتهال اخلطيب 
وأمني ع���ام التحالف الوطني الدميوقراطي 
خالد الفضالة، كما ألقى الشاعر نشمي مهنا 

الشهير بوضاح قصيدة باملناسبة. 
وكان���ت تواردت أنباء في وقت س���ابق 
أمس  ع���ن ان هناك جه���ودا تكنولوجية 
جترى ملشاركة أبوزيد في الندوة عبر األقمار 
االصطناعية أو عب���ر الهاتف الدولي ما لم 

تصل الصورة.

د. أسيل:  ما السند القانوني لمنع أبوزيد من دخول البالد؟

أبوزيد حاَضر في الجمعية النسائية الليلة الماضية

عرضت بجناحها أحدث األجهزة الطبية في مجال إعادة التأهيل العصبي والحركي

أسامة الصباح: مشاركة »الكويت المتحدة للمشاريع الطبية« بملتقى الكويت 
ال� 9 للعالج الطبيعي لرفع المستوى المهني للعاملين بالقطاع الطبي

»كي.يو.ام.بي« بأن جناح 
املستشفيات والعيادات هو 
جناح لها هو االمر الذي يدفع 
الشركة الى ارشاد عمالئها 
من املستثمرين في املجال 
الصحي الى كيفية استثمار 
وتش���غيل االجهزة الطبية 
ومع���دات العالج الطبيعي 
بش���كل يكفل لهم حتقيق 
ارب���اح تش���غيلية عالية 
بأقل تكلفة ممكنة وبشكل 
يس���تفيد معه املريض من 
اح���دث الط���رق العالجية 
ويتمتع بأعلى مس���تويات 
اجلودة في الرعاية الصحية 
الذي يضمن  املقدمة، االمر 
التطوير املستمر في القطاع 
الصحي بش���كل عام على 
املدي���ني القصير والطويل، 
وبشكل يعود بالفائدة على 
املجتمع بشكل عام من خالل 
رفع املستوى الصحي في 

الدولة.

حيث تعتبر مصلحة املريض 
هي العليا واستفادته الفعلية 
من العالج املقدم هي الغاية 

والهدف.
واشار الى ان خدمات »كي.
يو.ام.ب���ي« ال تقتصر على 
دراسات اجلدوى واستخراج 
التراخيص واالستشارات 
الفنية والتدريب، بل تتعداها 
ال���ى توفي���ر كل االجهزة 
املتقدمة واملستلزمات عالية 
اجلودة مع توفير خدمات 
البيع،  الصيانة وما بع���د 
بناء على خطط فنية تعد 
خصيصا بناء على حاجة 
واهداف كل مست����شفى او 
عي���ادة على ح��دة، وذلك 
لض���مان حتقيق اعلى قيمة 
من العائد على االس���تثمار 
في املجال الصحي بش���كل 
عام ومجال العالج الطبيعي 

بشكل خاص.
ال���ى ان اميان  واش���ار 

الت���ي تزيد على  وكاالتها 
30 وكال���ة وتغطي مناطق 
العربي والش���رق  اخلليج 
االوس���ط، مش���يرا الى ان 
الهدف االساس���ي للكويت 
الطبية  املتحدة للمشاريع 
هو توفي���ر ارقى اخلدمات 
الصحي���ة للمرض���ى في 
الكوي���ت ومنطقة اخلليج، 

تأتي في اطار اهتمام »كي.
يو.ام.ب���ي« بتقدمي افضل 
رعاي���ة صحي���ة للمريض 
وضمان استمرارية تقدمي 
اعلى مس���تويات الصحة 
لالصحاء عامة واملعرضني 
لالص��اب���ات خاصة، عمال 
مبب���دأ »الوقاي���ة خير من 

العالج«.
واوضح ان »كي.يو.ام.

بي« تعتبر اك��بر استشاري 
العالج  ومنف���ذ ملش���اريع 
الطبيعي واع���ادة التأهيل 
في منط���قة اخلليج، سواء 
بتقدمي خدماتها االستشارية 
ونقل املعرف���ة والتقنيات 
احلديثة وانته���اء بتنفيذ 
مشاريع انشاء مراكز اعادة 
التأهيل بش���قيها العصبي 
واحلركة م�����رورا بتقدمي 
افض���ل مع���دات اع������ادة 
التأهي���ل وكل لوازم مراكز 
الطبيعي من خالل  العالج 

استمرارا لتعهدها املستمر 
برفع املستوى املهني والرقي 
االكادمي���ي للعامل���ني في 
القطاع الطبي، شاركت شركة 
الكويت املتحدة للمشاريع 
الطبية )كي.يو.ام.بي( في 
التاس���ع  الكويت  ملت���قى 
للعالج الط��بيعي الذي اقيم 
في فن���دق النخيل الثالثاء 
املاضي، حيث عرضت الشركة 
في جناحها احدث االجهزة 
الطب���ية في  واملنت����جات 
مجال اعادة التأهيل العصبي 
الى  واحلرك���ي، باالضافة 
اساليب حديثة للعالج الفاعل 
اخلالي من اآلثار اجلانبية 
املالزمة للعديد من العالجات 

التقليدية.
وقال مدير تطوير االعمال 
ملنطقة اخلليج في ش���ركة 
الكويت املتحدة للمشاريع 
الطبية د.اسامة الصباح ان 
مشاركة الشركة في املعرض 


