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نائب رئيس الحرس الوطني السعودي يزور الكويت اليوم

يقوم نائب رئيس احلرس الوطني الس���عودي للشؤون التنفيذية االمير 
متعب بن عبدالعزيز بزيارة للكويت اليوم االحد تستغرق بضعة ايام.

وذكرت مصادر امس ان االمير متعب سيلتقي، خالل الزيارة، شخصيات 
سياسية وعس���كرية كويتية كما سيقوم بزيارة الرئاس���ة العامة للحرس 

الوطني الكويتي.
وتأتي زيارة األمير متعب للكويت تلبية لدعوة من الديوان االميري، وفي 

اطار العالقات الطيبة والزيارات املتبادلة بني املسؤولني في البلدين.

د.موضي احلمود

د.هالل الساير

د. أحمد الفضلي

دعيج الدعيج

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
كتاب عمي����د كلي����ة التربية في 
الكويت رقم 503 املؤرخ  جامعة 
2009/12/24 بشأن مشروع انشاء 
غرف املصادر لذوي االحتياجات 
اخلاصة املقدم من د.احمد عباس 
عبداهلل رئيس قسم علم النفس 
التربوي. واص����درت قرارا نص 
على: أوال: تشكيل جلنة لدراسة 
تنفي����ذ مش����روع إنش����اء غرف 
املصادر لعالج صعوبات التعلم 
في مدارس التعليم العام برئاسة 
الوكيل املساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني وعضوية كل من:  رئيس 
قس����م علم النفس كلية التربية � 
جامعة الكويت د.احمد عبداهلل، 
مراق����ب اخلدم����ات االجتماعية 
والنفسية � منطقة حولي كرمية 
سليم، مراقب اخلدمات االجتماعية 
والنفسية � منطقة االحمدي بيبي 
رمضان، مراقب التربية اخلاصة 
تكليفا � منطقة الفروانية د.خلود 
اجلويان، مراقب التربية اخلاصة 
تكليف����ا � منطقة العاصمة د.بدر 

كندا )تورونتو( � كونا: كشف 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
امس عن عزم الوزارة التنسيق 
مع مستشفيات وجامعات كندية 
في مختلف املجاالت الصحية 
لتقدمي خدم���ة أفضل ورعاية 

مميزة للمرضى.
وقال الوزير د.الساير، الذي 
يزور كن���دا حاليا في تصريح 
ل� »كونا«، ان الوزارة ستوقع 
مذكرات تفاهم صحية مع بعض 
املؤسسات الصحية واجلامعات 
الكندية به���دف وضع اخلطط 
التطويرية الصحية  والبرامج 

للمستش���فيات في الكويت، السيما فيما يتعلق 
بتقييم جودة اخلدمات املقدمة.

وأوضح ان مذكرات التفاهم ستش���مل وضع 
االستراتيجيات اخلاصة بالعنصر البشري من 
خالل زيارة الوفود واملتخصصني الكنديني للكويت 
على فترات زمنية محددة اضافة الى عزم الوزارة 

على اس���تقطاب طواقم فنية 
كندية الدارة مركز حسني مكي 

جمعة المراض السرطان.
التع���اون  ان  وأض���اف 
سيشمل أيضا املجال العالجي 
والتش���خيصي والتعليم���ي 
والتدريبي اضافة الى التعاون 
في مجال التواصل االلكتروني 
وايفاد اطباء من الكويت للتدريب 
في املستشفيات التخصصية 
لتأهيلهم لالستفادة من اخلبرات 

الكندية.
ويراف���ق د.الس���اير خالل 
زيارت���ه الت���ي تش���مل ايضا 
الواليات املتحدة وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري ومدير 
مركز حسني مكي جمعة ألمراض السرطان د.احمد 
العوضي ورئيس قس���م التخدير في مستشفى 
العدان د.محمد شمس���اه ومدير ادارة العالقات 

العامة فيصل الدوسري.

حنان عبدالمعبود
أعلن نائب رئيس اجلمعية 
الطبية د.احمد الفضلي، اعتماد 
دي���وان اخلدمة املدنية الكادر 
الفني لألطباء الكويتيني، والذي 
كانت أعدته اجلمعية بالتعاون 
م���ع وزارة الصحة. مبينا أن 
الكادر اجلديد سيقضي على 
التس���رب الوظيفي الذي كان 
يعاني منه الطبيب الكويتي.

الفضلي في بيان  وأضاف 
صحافي ان أب���رز التعديالت 
اجلديدة التي مت اعتمادها على 
الكادر الفني شملت تعديل مدة 
اخلبرة الكلية الى 15 سنة بدال 
من 18 سنة وفقا لتدرج اخلبرة 
التراكمية من وظيفة مسجل 
أول حتى استشاري بتخفيض 
مدد البقاء في املستوى الوظيفي 
إلى 3 سنوات بدال من 4 سنوات 
لتساوي شروط شغل الوظيفة 
مع شروط الترقية وعدم متييز 

املعيني عن املرقى باالختيار.
وقال انه بالنسبة للطبيب 

بدعوة من رئيسها على ان تقدم 
تقريرها النهائي بعد شهرين من 

تاريخ تشكيل اللجنة.
رابعا: تص����رف مكافأة مالية 
للفئ����ة األول����ى احمل����ددة بقرار 
مجل����س اخلدمة املدني����ة رقم 1 

لسنة 1983.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه، وعلى جميع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 
وبناء عل����ى الدعوة املوجهة الى 
اليونس����كو  الدائم لدى  املندوب 
من مديرة مكتب التربية الدولي 
الدورة 59  حلضور اجتماع����ات 
ملجلس مكتب التربية الدولي التي 
ستقام في جنيڤ بسويسرا خالل 
الفترة م����ن 1/27 إلى 2010/1/29. 

اعتمدت الوزيرة:
اوال � ايفاد: محمد عبداحلميد 
الشطي نائب املندوب الدائم لوفد 
اليونس����كو  الدائم لدى  الكويت 
الى جنيڤ في سويسرا في مهمة 
رس����مية للمش����اركة في الدورة 
التاسعة واخلمسني وذلك خالل 
الفترة من 1/26 ال����ى 2010/1/30 

شاملة يومي السفر.

الطبيب  فيش���ترط ان يكون 
حاصال على بكالوريوس طب 
وجراحة وشهادة املاجستير أو 
الى  الدبلوم باإلضافة  شهادة 
خبرة كلية 22 س���نة. وأشار 
الى ان ال���كادر املعدل تضمن 
استحداث مسمى ممارس عام 
متخصص ويشترط لشغله 
الطبي���ب حاصال  ان يك���ون 
على بكالوريوس طب بشري 
وخبرة كلية 14 س���نة منها 7 
س���نوات بعد املاجس���تير أو 
15 سنة خبرة للحاصل على 
الدبلوم منها 8 س���نوات بعد 
الدبلوم التخصصي، مش���يرا 
الى اس���تحداث هذه الوظيفة 
في مستوى اختصاصي أسوة 
مبا مت في مستوى مسجل اول 
ومسجل حتى يتسنى حتقيق 
مبدأ املساواة في إتاحة الفرصة 
أمام األطب���اء كافة احلاصلني 
على شهادة املاجستير أسوة 
مبا منح سابقا لطبيب صحة 

عامة أول.

البراك
اللجنة: دراس����ة  ثانيا: مهام 
املش����روع وحتديد م����ا يتطلبه 
من احتياجات بش����رية ومادية 
واتخاذ ما يلزم لتوفيرها، دراسة 
اجلدول الزمن����ي املقترح لتنفيذ 
املشروع، حتديد الكوادر التربوية 
والفنية املكلفة مبتابعة املشروع، 
التنسيق مع جهات االختصاص 
بالوزارة وغيرها لتسهيل تنفيذ 

املشروع.
ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعاتها 

االستشاري ان يكون الطبيب 
حاصال على بكالوريوس طب 
وجراحة، بش���ري وش���هادة 
أو  الب���ورد  أو  الدكت���وراه 
الزمالة أو ما يعادلها وخبرة 
كلية 15 س���نة منها 9 سنوات 
انه  الدكت���وراه، مضيفا  بعد 
بالنسبة للوظائف األخرى التي 
تضمنها مس���توى استشاري 

شكلت لجنة لدراسة التنفيذ برئاسة د.أحمد عبداهلل من »التربية« بجامعة الكويت

تعديالته شملت تعديل مدة الخبرة الكلية وفقًا لتدرجها التراكمي

الحمود: »غرف المصادر« لعالج صعوبات التعلم

الساير: سنوقع مذكرات تفاهم مع مستشفيات 
وجامعات كندية لتطوير الخدمات الصحية

الفضلي: الكادر الفني الجديد يقضي على تسرب األطباء

تنفيذًا لبرنامج الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

الدعيج اعتمد أسماء الطالب والطالبات
المشاركين في رحالت المتفوقين

الوزارة حددت الشروط العامة واألخرى اإلضافية لكل تخصص

»األنباء« تنشر تخصصات المعلمين والمعلمات الذين تتعاقد معهم 
لجان  »التربية« من مصر وسورية واألردن وتونس للعام 2011/2010

مريم بندق
اعتم����دت وزارة التربية تخصصات املعلمني واملعلمات 
الذين ستتعاقد معهم جلان التعاقدات اخلارجية من مصر 

وسورية واالردن وتونس للعام الدراسي 2011/2010.
واعلنت الشروط العامة املطلوب توافرها في املتقدمني 

اضافة الى ضوابط اخرى لبعض التخصصات.
واوضح����ت الوزارة ان التخصصات املطلوبة من مصر 
هي: اللغة االجنليزية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، التربية 

البدنية، والتربية املوسيقية من االناث فقط.
ومن سورية: اللغة االجنليزية ذكور واناث والرياضيات 

والعلوم بفروعها ذكور فقط.
واالردن: اللغة االجنليزي����ة والرياضيات ذكور واناث 

والتربية البدنية اناث فقط.
واما تونس فاحلاجة الى اللغة االجنليزية ذكور واناث 

واللغة الفرنسية والتربية البدنية اناث فقط.
وحرصت الوزارة على اعالن ان الشروط الواجب توافرها 

في جميع املتقدمني واملتقدمات هي:
1- اال يق����ل التقدير العام عن جي����د وان يكون املؤهل 

جامعيا ولن يقبل اقل من ذلك.
2- توفر اخلبرة احلديثة في مجال التعليم على اال تقل 
عن ثالث سنوات للمؤهالت التربوية وخمس سنوات لغير 

املؤهالت التربوية.
3- اال يزي����د عمر املتقدم عن 40 عاما وان يكون مزاوال 
ملهن����ة التعليم، لنفس التخصص املتق����دم له حتى تاريخ 

ملء الطلب.

4- املتقدم واملتقدمة من جنسية البلد التي يتم التعاقد 
بها ولن تقبل اي جنسية اخرى مقيمة.

5- تقدمي شهادة اعفاء من اخلدمة العسكرية.
6- تقدمي م����ا يثبت موافقة جهة عمله على العمل لدى 
وزارة التربي����ة بالكوي����ت اذا كان م����ن العاملني في وزارة 

التربية والتعليم.
7- يتحدد املرتب حسب املؤهل العلمي واخلبرة.

8- ترف����ق مع الطلب صورة من جواز الس����فر على ان 
يك����ون صاحلا ملدة ال تقل عن س����نتني على االقل وصورة 

شخصية مقاس 6/4 سم.
9- ترفق صورة املؤه����الت العلمية واضحة واخلبرة 
ملن عمل مبجال التدريس موضحا فيها بداية تسلم العمل 

حتى تاريخه.
10- يكتب على املظروف للعمل بس����لك التعليم واملادة 

الدراسية والتقدير العام.
11- م����ع توضي����ح البيان����ات التالية بالطل����ب مرتبة 

كالتالي:
أ( االس����م، ب( املؤهل العلمي، ت( س����نة التخرج، ث( 
اجلامعة، ج( سنوات اخلبرة، ح( التقدير العام، خ( الديانة، 
د( اجلنسية، ذ( العمر، ر( احلالة االجتماعية، ز( عدد االوالد، 

س( العنوان، ش( رقم الهاتف وهاتف اقرب االشخاص.
12- على من س����بق له العمل ف����ي الكويت تدوين ذلك 
في الطلب مع ذكر س����نوات اخلب����رة واملرحلة التعليمية 
واس����باب ترك اخلدمة او ارفاق صورة من شهادة اخلبرة 

في الكويت.

13- لن يتم التعاقد مع املفصول من اخلدمة او من يدلي 
ببيانات غير صحيحة.

14- يج����وز للمعلمني احض����ار زوجاتهم وابنائهم بعد 
مباشرتهم العمل وعلى حسابهم اخلاص.

واضافت الوزارة شروطا اخرى لكل تخصص على حدة 
جاءت كالتالي:

اوال �  التربية البدنية:
لن تقبل طلبات املتقدمات للعمل في وظيفة معلمة ملادة 
التربي����ة البدنية ملن يزيد عمرها على 30 عاما ويفضل من 
لديها خبرة في التدريب او التحكيم او التخصص في احد 

مجاالت التربية البدنية.
ثانيا � التربية املوسيقية:

على الراغبات العمل بوظيفة معلمة ملادة التربية املوسيقية 
ان تكون من احلاصالت على احد املؤهالت التالية:

االجازة اجلامعية في املوس����يقى تخصص بيانو + آلة 
اخرى، معهد الكونسورفوتوار »بيانو � كمان � قانون �� نفخ 
� توزيع اوركسترالي«، بكالوريوس التربية النوعية بتقدير 
جيد جدا، معهد الدراسات املوسيقية للمرحلة االبتدائية فقط، 
ان يجيد املتقدم العزف على آلة البيانو، على املتقدم احضار 
آلته املوسيقية االضافية معه اثناء املقابلة، على املتقدم اداء 
حصيلته الفنية في مجالي العزف والغناء، تستثنى مادة 

التربية املوسيقية من سنوات اخلبرة.
اال يزيد عمر املتقدمة عن 40 عاما باس����تثناء املتقدمات 

للعمل معلمات تربية بدنية اال يزيد على 30 عاما.

الفالح: »الصحة« بأمّس الحاجة إلعادة 
النظر في سياستها اإلعالمية 

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املس����اعد 
للتخطي����ط واجلودة د.وليد الفالح أن 
ش����بكة االنترنت واألقمار الصناعية 
املستخدمة في البث املرئي واملسموع 
التكنولوجيا احلديثة  إل����ى  باإلضافة 
املستخدمة في نقل اخلبر وطباعة ونشر 
اجلرائد جعلت األرض تتحول إلى قرية 
صغيرة ومكنت الف����رد أينما كان من 
احلصول على املعلومات بيسر وسرعة 
مذهلة، مما عزز من الدور األساس����ي 
للمعلومات واإلعالم في احلياة اليومية 
للبش����ر في كافة أنحاء األرض. وقال 

الفالح في تصريح صحافي: فإذا ما أضفنا إلى ذلك ارتقاء الوعي واإلدراك 
عند الناس بشكل عام نتيجة انتشار التعليم وتوافر املعلومات وسهولة 
احلصول عليها، لعرفنا أهمية ما يذكره معظم األطباء من أن أغلب املرضى 
عند مراجعة العيادات لديهم معلومات كثيرة عن األمراض التي يعانون 
منها أو املشاكل الصحية التي يرغبون في الشفاء منها. مضيفا أن العبارات 
التقليدية التي كان يستخدمها األطباء في املاضي مثل »املوضوع بسيط 
وال داعي للقلق« أو »استخدم هذه األدوية وستتحسن حالتك« أصبحت 

عقيمة وال فائدة منها.

د.وليد الفالح

مريم بندق
أصدر وكي����ل وزارة التربية 
املساعد لألنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج قرارين بأس����ماء الطالب 
والطالبات املشاركني في رحالت 
خاصة بالطلبة املتفوقني تنفيذا 
الكويتي  لبرنام����ج الصن����دوق 

للتنمية االقتصادية العربية.
وجاء في قرار الدعيج: باإلشارة 
ال����ى كتاب الصن����دوق الكويتي 
للتنمي����ة االقتصادي����ة العربية 
)ص ت6/5/5-39( املؤرخ في 10 
يوني����و 2009 واملتضمن تنظيم 
رحالت خاصة للطلبة املتفوقني 

باملرحلة الثانوية لزيارة الدول املستفيدة من جهودهم 
اإلمنائية.. تقرر:

أوال: مشاركة وزارة التربية في إحدى هذه الرحالت 

خالل الفترة من 30 يناير 2010 الى 
8 فبراير 2010 بوفد طالبي يتكون 

من الطلبة التالية أسماؤهم:
ثانيا: س����يتحمل الصندوق 
الكويتي للتنمي����ة االقتصادية 
العربي����ة تكاليف س����فر وإقامة 

الطالب املشاركني.
والقرار اخلاص بالطالبات.. 

تقرر:
التربية  أوال: مشاركة وزارة 
الرحالت خالل  في احدى ه����ذه 
الفت����رة من 30 يناير 2010 الى 8 
فبراير 2010 بوفد طالبي يتكون من 

الطالبات التالية أسماؤهن:
ثانيا: س����يتحمل الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية تكاليف سفر وإقامة الطالبات 

املشاركات.

المنطقة التعليميةالمدرسةاالسم
األحمديث.هشام بن العاص � بننيصالح مهدي بوصلحة

األحمديث.الظهر � بننيعمر مرزوق فالح العازمي
اجلهراءث.اجلهراء � بننيحمد راجي املطيري
اجلهراءث.جابر بن عبداهلل � بننيعبداحملسن بندر

حوليث.أحمد الربعي � بننيخالد جمال محمد املنيخ
حوليث.صالح الدين � بننيأحمد صالح عيسى الطاهر

العاصمةث.عبداهلل العتيبي � بننيعبدالعزيز فؤاد فيصل الربيعان
العاصمةث.األصمعي � بننيابراهيم عبدالرحمن الدعيج

الفروانيةث.أنس بن مالك � بننيعذبي عذاب زيدان نايف
الفروانيةث.ابن العميد � بننيعبداهلل صالح عبداهلل املجيدل
مبارك الكبيرث.صباح السالم � بننيمحمد مسعود شبيب العجمي
مبارك الكبيرث.عبداهلل املبارك الصباح � بننيعلي جاسم عيدي حسن عيدي

المنطقة التعليميةالمدرسةاالسم
األحمديث.عواطف العذبي الصباح � بناتدالل علي الشطي
األحمديث.لبنى بنت احلارث � بناترمي أحمد داود

اجلهراءث.عمرة بنت رواحة � بناتآالء بدر 
حوليث.ماريا القبطية � بناتفاطمة هاني أكبر

حوليث.مشرف � بناتدالل عبداهلل العبدالهادي
حوليث.الساملية � بناترباب عبداهلل مصطفى حسني

العاصمةث.اليرموك � بناتشهد ماضي الشمري
العاصمةث.اليرموك � بناتسارة ناجي املطاوعة

الفروانيةث.النهضة � بناتحصة عبدالعزيز ابراهيم
الفروانيةث.الفريعة بنت مالك � بناتهديل صالح يوسف عباس

مبارك الكبيرث.برقان � بناتزهراء قاسم محمد حجي اجلدي
مبارك الكبيرث.برقان � بناتكوثر عادل ابراهيم علي حسن

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
فريق عمل لالعداد والتنظيم ومتابعة تنفيذ أعمال 
مهرجان اللغة اإلجنليزية الذي تعقده الوزارة في ابريل 
املقبل. تترأس الفريق املوجهة العامة للغة اإلجنليزية 
سكينة غلوم وعضوية نورة املسلم وعائشة محمد 
ومحمد كربوشي وهناي املقهوي وعزة عبدالرحمن 
وحنان احلريري وخالدة الفيلكاوي وامينة العنزي 

وعبير محمد.
< مهام الفريق: � وضع آلية تنفيذ املهرجان.

� متابعة وجتميع املوضوعات اخلاصة بالبرمجيات 
التربوية للمهرجان  التعليمية واأللعاب  والوسائل 
من جميع املناطق التعليمي���ة والتعليم اخلاص. � 
متابعة وتنظيم انشطة املهرجان بني جميع املناطق 

التعليمية. � تصميم شعار للمهرجان الثاني.
� إعداد برنامج االفتتاحية وحفل التكرمي اخلتامي. 

� تشكيل جلان استقبال في حفل افتتاح املهرجان.
� تنظيم واعداد كشوف باسماء احلضور واملدعوين. 

� متابعة طباعة البوسترات وكروت الدعوة.
� التنسيق مع االدارات املختصة في وزارة التربية 
لتجهيز )الضيافة � الدروع � باقات الورد � امليكروفونات 

� الكراسي � الطاوالت...(.
� التنظيم حلضور املعارض على مستوى جميع 
املناط���ق التعليمية. � التنس���يق مع إدارة العالقات 

العامة للتغطية اإلعالمية للمهرجان.
< يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي 
مع تاريخ انتهاء انش���طة املهرجان وذلك في ش���هر 

ابريل.
< تصرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء الفريق 
وفق قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1983.

< على جهات االختصاص العلم والعلم مبوجب 
هذا القرار.

»التربية« تعقد مهرجانًا لإلنجليزية أبريل المقبل

البعيجان: نسعى إلى حوار لتقارب الحضارات
 مع المحافظة على عاداتنا اإلسالمية

أكد األمني العام للجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والثقافة والعلوم 
عبداللطيف البعيجان »اننا نسعى 
الى خلق حوار لتقارب احلضارات 
مع احملافظة على عاداتنا االسالمية« 
خالل مؤمتر حوار عربي � أوروبي 

يعقد في فرنسا.
وقال البعيجان في تصريح ل� 
»كونا« ان املؤمتر املزمع عقده في 
27 اجلاري يهدف الى خلق حوار 
لتقارب احلضارات وإظهار صورة 
اإلسالم الصحيحة التي تدعو الى 
السالم ونبذ العنف. ومن املقرر أن 
يغادر البعيجان وهو املنسق العربي 
في املؤمتر وميثل اللجان الوطنية 
في الدول العربية البالد غدا االثنني 
حلضور االجتماع الذي يستمر 3 
ايام. وأشار الى انه مت االتفاق مع 
األمناء في اللجان الوطنية العربية 
التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية 

الثقافة )يونيس����كو(  والعل����وم 
على عدة نقاط س����يتم طرحها في 
املؤمتر أهمها بيان صورة اإلسالم 
الصحيحة وبيان عادات املسلمني 
التي حتترم اآلخرين ووضعها في 

إطارها الصحيح. 

عبداللطيف البعيجان

وزير الصحة مستاء من تأخر الشؤون القانونية للوزارة
 في الرد على األسئلة البرلمانية ويطالب بتقصي األسباب

حنان عبد المعبود
علم��ت »األنباء« أن وزي��ر الصحة د.هالل 
الساير أعرب عن استيائه الشديد بسبب تأخر 
الرد على األس��ئلة البرملانية املوجهة إلى وزارة 
الصحة، خاصة أن بعض األسئلة تعود إلى شهر 

مايو من العام املنصرم.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن د.الساير 
طلب قبل س��فره مباش��رة من وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي التحقيق ملعرفة أس��باب 
التأخر في اإلجابة على بعض األسئلة البرملانية 

التي تخص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
وكانت هناك إحصائية لألمانة العامة للمجلس 
تذكر أن الوزير الساير تلقى أكثر من 200 سؤال 
برملاني أجاب فقط عل��ى 40% منها، بينما ذكر 
مجلس الوكالء بوزارة الصحة أن الوزارة أجابت 

على 120 سؤاال من أصل 179.
من جانب آخر، علمت »األنباء« أن هناك بعض 
احملاوالت إلجهاض صدور قرار تطبيق فحص 
PCR على العمالة الوافدة، بالرغم من تأكيد الوزير 

على االنتهاء منه بالسرعة القصوى. 

»الصحة«:  5350 سريرًا موزعة
على 8 مستشفيات جديدة

حنان عبدالمعبود
أكدت مصادر مطلعة ان وزارة 
الصحة ستقوم خالل مارس املقبل 
بط����رح 3 مناقص����ات إلنش����اء 8 
مستشفيات جديدة لزيادة الطاقة 
االستيعابية باملستشفيات القائمة 

بتكلفة مليار و200 مليون دينار.
وأشارت املصادر الى ان وزارة 
األشغال هي التي ستقوم بتنظيمها 
طبقا الحتياج����ات وزارة الصحة، 
مبينة ان املستشفيات ال� 8 اجلديدة 
ستوفر 5 آالف و350 سريرا بحلول 
العام 2016/2015، وهي مستشفى عام 
ملحق مبستشفى اجلهراء بسعة 1000 
سرير، ومستشفى تخصصي للوالدة 
مبنطقة الصباح بسعة 800 سرير 
ومستشفى عام ملحق مبستشفى 
األميري مبنطقة العاصمة الصحية 
بسعة 600 سرير ومستشفى عام 

ملحق مبستشفى العدان في منطقة 
األحمدي بس����عة 600 سرير، وفي 
مستش����فيات منطقة الصباح، مت 
تخصيص 600 س����رير ملستشفى 
التخصصي للعظام بجوار مستشفى 
الرازي، ومستشفى جديد تخصصي 
للطب الطبيعي بسعة 550 سريرا، 
ومستشفى تخصصي جلراحة املخ 
واألعصاب ملحق مبستش����فى ابن 
سينا بسعة 600 سرير ومستشفى 
تخصصي لألطفال بسعة 600 سرير. 
وذكرت املصادر انه سيتم تقسيم 
املشاريع اجلديدة الى 3 مجموعات 
كل مجموعة ستطرح في مناقصة 
مستقلة، وستضم املجموعة األولى 
مستشفى اجلهراء ومستشفى الوالدة 
واملجموعة الثانية األميري والعدان 
الرازي والطب  الثالثة  واملجموعة 

الطبيعي وابن سينا واألطفال.


