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حنان عبدالمعبود
كش���ف وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
للش���ؤون املالية عبدالفتاح العس���ماوي 
ع���ن توجه الوزارة لع��مل مناقصة ثانية 
لس���يارات االس���عاف، مبينا ان املناقصة 
االولى تتم دراستها في الوقت احلالي والتي 
تضمنت 25 سيارة اسعاف قد وصلت الى 

اجراءات الترسية.
واش���ار العس���ماوي الى ان السيارات 

املطلوبة للمناقصة 25 س���يارة اس���عاف 
مجهزة بتجهيزات مختلفة على حس���ب 
احلاالت املس���ت��هدفة، سواء نقل املرضى 
من مستشفى آلخر او على حسب احلاالت 
التي تستدعي جتهيزات معينة بسيارات 
االس���عاف، حيث ان الس���يارات املطلوبة 
مختلفة في جتهيزاتها لتالئم احلاالت التي 
ستتولى نقلها من مستشفى إلى آخر، أو 

من مكان احلادث.

البنك  الوزارة م���ع  وعن اجتماع���ات 
الدولي وم���ا متخضت عنه، اف���اد وكيل 
وزارة الص��حة املس���اعد للشؤون املالية 
عبدالفتاح العس��ماوي بأن كل االمور التي 
يتم تدارس���ها بني وفود الب����نك الدولي 
ومسؤولي الوزارة ستتم مناقش����تها في 
ورشة عمل تق����ام في يوم 17 ين��اير املقبل 
وسيحضرها قياديو الوزارة وموفدو البنك 

الدولي.

أعلن عن ورشة عمل مع موفدي البنك الدولي منتصف يناير المقبل

العسماوي: مناقصة ثانية لـ 25 سيارة إسعاف بتجهيزات خاصة

حنان عبدالمعبود
اعلن مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة 
الصحة فيصل الدوسري ان الوزارة وافقت على 
التبرع املقدم من عائشة احملري واخلاص بانشاء 
مستشفى لالطفال بقيمة 12 مليون دينار، موضحا 
ان الوزارة تشكر املتبرعة على هذه البادرة التي 
جتس���د قيم التكامل والتعاضد التي جبل عليها 
املواطن الكويتي. من جانب آخر صرحت مصادر 
مطلعة بأن التبرع مت تقدميه من قبل املتبرعة منذ 
6 اشهر، وان املتبرعة اعربت عن استعدادها لزيادة 

التبرع اذا ما دعت احلاج���ة لذلك، كما اوضحت 
املصادر ان املستشفى يتم بناؤه بجوار مستشفى 
البنك الوطني لالطفال من اجلهة الشمالية، واشارت 
املصادر الى ان املتبرع���ة ابدت رغبتها في ادارة 
املشروع اال ان بعض االمور وقفت عائقا امام ذلك 
منها بع���ض القوانني، لكن هذا االمر لم تبت فيه 

الوزارة بشكل نهائي.
واكدت املصادر ان جلنة التبرعات في الوزارة 
بصدد االجتماع ملناقشة االمور العالقة والبت فيها، 

خصوصا ان هناك اكثر من متبرع آخر.

»الصحة« ثمنت التبرع:  يجسد قيم التعاضد التي ُجبل عليها المجتمع الكويتي

عائشة المحري تتبرع بـ 12 مليون دينار
قابلة للزيادة لبناء مستشفى لألطفال

د.يعقوب الكندري

د.فيصل الدوسري

منذ بداية اعتماده في أغسطس الماضي

 الكندري: 9200 شاب وفتاة
أجروا الفحوصات الطبية الالزمة قبل الزواج

حنان عبدالمعبود
كش���ف مدير إدارة الصحة 
ب���وزارة الصحة  االجتماعية 
ورئيس مركز الفحص الطبي 
قبل الزواج د.يعقوب الكندري 
عن وصول عدد الذين اجروا 
الفحص الطبي قبل الزواج منذ 
اغس���طس املاضي وهو بداية 
الفحص الى 9200 ش���خص. 
واضاف الكندري في تصريح 
للصحافيني امس ان الكويتيني 
ميثلون 91% من الذين اجروا 
الفحوصات الطبية قبل الزواج، 
أما غير الكويتيني فهم ميثلون 
9% وهم مرتبطون بطرف كويتي 
مبختلف جنسياتهم، مشيرا الى 
تساوي نسبة الذكور مع االناث 

أن 95% من ش���هادات الزواج 
التي اصدرت كانت زواج »آمن«، 
و5% زواج »غي���ر آمن«، الفتا 
الى انه بعد اعطاء املش���ورة 
الطبية وتطبيق القانون رقم 
31 لس���نة 2008، بلغت نسبة 
املتزوجني بعد ظهور النتيجة 
ممن تبني ان زواجهم غير آمن 
20% فقط، و80% ممن تبني أن 
زواجهم غي���ر آمن لم يتمموا 
الزواج لقناعتهم الش���خصية 
بخطورة تلك االمراض الوراثية 
واملعدية والتي سوف تؤثر على 
الراغبني، وعلى اجيالهم،  كال 
مبينا ان نس���بة صلة القرابة 
وفق املعطي���ات للراغبني في 

الزواج كانت 7% فقط.

ان هناك 44% حاصلون على 
ش���هادة جامعية، و34% منهم 
حاصلون على شهادة الثانوية، 
و18% منهم حاصلون شهادة 
املتوس���طة، باالضاف���ة ال���ى 
2% منه���م حاصل���ون عل���ى 
أميون. وعن  االبت�دائي، و%2 
احلالة االجتماعية للمتقدمني 
للفحص الطبي قبل الزواج قال 
د.الكندري أن 80% من فئة الذين 
لم يسبق لهم الزواج، و)%3.5( 
ه���م متزوجون، و16% مطلق، 

باالضافة الى 0.5% أرامل.
الزواج داخل  وعن حاالت 
الى  الكويت وخارجها »أشار 
أن 98% تزوجوا داخل الكويت، 
و2% تزوجوا خارجها، موضحا 

بنسبة 50% لكل منهما.
التعليمي  وعن املس���توى 
للمتقدم���ني ذك���ر د.الكندري 

91% ممـن أجروا الفحص الطبي كويتيـون مقابل 9% غير كويتيين
و80% لم يسـبق لهم الزواج و3.5% متزوجون و16% من فئة المطلقين 
5% فقط أثبت الفحـص أن زواجهم غير آمن 80% منهم لم يتمموا 
إجراءات الزواج بعد المشورة الطبية وتطبيق القانون 31 لسنة 2008

حسب نتيجة الفحص

الحالة االجتماعية للفاحصين

الفاحصون من حيث التعليم

المتزوجون ممن كانت نتيجة
فحصهم »غير آمن«
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نسبة من أجروا الفحص حسب الجنسية
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لجنة التبرعات بصدد االجتماع لمناقشـة بعض االمور العالقة


