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د.هالل الساير مع وزراء صحة دول التعاون

خالل مشاركته باجتماع وزراء صحة التعاون الـ 68 في أبوظبي

الساير: »الصحة« نفذت برامج طموحة لنظم المعلومات
أبوظبي: اك���د وزير الصحة 
الكويتي د.هالل الساير هنا اليوم 
ان اجتماعات وزراء الصحة بدول 
اخلليج داللة كبيرة على التعاون 
الوثيق بني دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واعرب الس���اير في تصريح 
ل�»كونا« مبناس���بة بدء اعمال 
املؤمتر ال�68 ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون )اخلدمات 
ف���ي الصحة( عن  االلكترونية 
ارتياحه لالجنازات التي حتققت 
على مستوى التنسيق بني دول 
املجلس في املجال الصحي تنفيذا 
القيادات السياسية  لتوجيهات 
وحرصها املستمر على تطوير 

القطاع الصحي.
الى ان شعار املؤمتر  واشار 
الكبير  التط���ور  يؤكد اهمي���ة 
واملتالحق في مجال تكنولوجيا 
املعلومات مبينا ان وزارة الصحة 
قامت بتنفيذ برامج طموحة لنظم 
ب���كل مرافقها ضمن  املعلومات 
اس���تراتيجية واضحة ملواكبة 
املس���تجدات املتالحقة لتعزيز 
وتقدمي خدم���ات رعاية صحية 

عالية اجلودة.
واك���د الس���اير ان التواصل 
املس���تمر بني كبار املس���ؤولني 

واملتخصص���ني بوزارات الصح���ة في دول 
املجلس يعد ثم���رة طيبة من ثمار التعاون 
الصحي اخلليجي مشيدا باالجنازات واجلهود 

الكبيرة التي يقوم بها املجلس.
واوضح ان الدورة املنقضية شهدت تفعيال 
متسارعا ومتواصال لكل األنشطة التي تبنتها 
اللجان املنبثقة عن املكتب التنفيذي والتي 
بدأت نتائجها تظهر على مخرجات األداء في 
جميع املجاالت مبينا ان االجتماع يعد فرصة 
ملراجعة وحتديث السياسات واالستراتيجيات 

الصحية على الصعيدي���ن احمللي والدولي 
واالستفادة من التجارب املختلفة لدول مجلس 

التعاون لتطوير اخلدمات الصحية.
واعرب الوزير الساير عن امله في ان تتوج 
اعمال املؤمتر بالقرارات الصحية التي تساهم 
في حتقيق املزيد من االجن���ازات الصحية 
»التي من شأنها االرتقاء بخدماتنا الصحية 

في دول املجلس«.
ويعقد املؤمتر على مدى يومني لبحث اخر 
التطورات الصحية على الصعيدين احمللي 

التجارب املختلفة  والدولي واالستفادة من 
لدول مجل���س التع���اون لتطوير اخلدمات 

الصحية.
ويرافق الوزير الس���اير خ���الل زيارته 
وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة الدكتور يوسف النصف ومدير ادارة 
املستودعات الطبية د.عبداهلل ذياب ومدير 
ادارة مكتب الوزير د.راشد العميري اضافة الى 
مدير ادارة نظم املعلومات صالح باقر ومدير 

ادارة العالقات العامة فيصل الدوسري.

عبدالكرمي جعفر

صرح أمني سر مجلس وكالء 
وزارة الصحة، الوكيل املس���اعد 
للشؤون القانونية عبدالكرمي جعفر 
أن وزارة الصحة أمرت بتشكيل 
جلنة لدراس���ة بعض التعديالت 
على قانون الصيدلة بشكل عام، 
القوانني املنظمة  بهدف دراس���ة 
القانونية اخلاصة  والتشريعات 
بالتسعيرة الدوائية وكيفية تداولها 
في القطاعني احلكومي واخلاص«، 
مضيفا أن مجلس الوكالء اجتمع 
ظهر أمس برئاسة وكيل الوزارة 
د.ابراهيم عبدالهادي، الفتا الى ان 
املجلس »قرر تشكيل جلنة برئاسة 
الوزارة املس���اعد لشؤون  وكيل 
االدوية والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر وعضوية كل من مدير 
إدارة الشؤون القانونية د.محمود 
عبداله���ادي ورئي���س جمعي���ة 
الصيادلة د.طارق احلبيب، حيث 
سيتم مناقشة عدد من املواضيع 
املهمة في مهنة الصيدلة واملميزات 
اخلاصة ملنتسبيها ومنها إمكانية 
السماح للصيدلي بفتح أكثر من 
فرع لصيدليته أس���وة بشركات 
القطاع الصحي اخلاص، واعطاؤهم 
بعض املزايا األخرى التي سيتم 

الرياض � كون���ا: أكد وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
امس أهمية وضع إستراتيجية 

إعالمية خليجية موحدة.
جاء ذل���ك خ���الل تصريح 
خاص للش���يخ فيص���ل املالك 
ل� »كونا« عقب ترؤس���ه أعمال 
االجتماع األول للجنة التنسيقية 
الدائمة لوكالء وزارات اإلعالم 
واملؤسسات االعالمية واألمانة 
الفضائيات  العامة في مج���ال 
والشباب بدول مجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية والذي 
افتتح امس مبقر االمانة العامة 

ملجلس التعاون ويستمر ملدة يومني.
واضاف ان وزارة اإلعالم تقدمت خالل االجتماع 
بورقة عمل بش���أن درء التأثير السلبي لبعض 
الفضائيات على النشء ووضع ضوابط منظمة للبث 
الفضائي، مشيرا الى أن الورقة الكويتية وزعت 
على الدول األعضاء لدراس���تها ضمن املقترحات 

املقدمة إلقرارها في االجتماع املقبل.
وأشار املالك الى ان االجتماع اعتمد االتفاق على 
ما ورد في مذكرة األمانة العامة ملجلس التعاون 
اخل���اص بقرار املجلس األعلى ف���ي دورته التي 
عقدت بالدوحة في ديس���مبر 2007 بشأن وضع 

إستراتيجية إعالمية خليجية 
موحدة حلماية النشء ووضع 
سياسة إعالمية للتوعية مبخاطر 
الفضائيات باالضافة الى إنتاج 
برامج إعالمية خليجية شبابية 

مشتركة.
وب���ني ان االجتم���اع تطرق 
ايضا ملتابع���ة قرارات املجلس 
االعلى ف���ي دورته التي عقدت 
في الكويت في ديسمبر املاضي 

باملجال اإلعالمي.
وذكر املالك ان اللجنة قد مت 
تشكيلها بقرار من قمة املجلس 
األعلى املنعقدة في الكويت في 
ديسمبر املاضي بهدف تخطيط وتنسيق التعاون 

املشترك في مجال الفضائيات والشباب.
كما تعمل اللجنة على تنسيق اجلهود لتنفيذ 
إعالن الدوحة خالل قمة املجلس األعلى في دورته 
بديس���مبر 2007 واملتمثل في توصيات منتدى 
الفضائيات والتحدي القيمي واألخالقي الذي يواجه 

الشباب اخلليجي.
ويضم الوفد املرافق للشيخ فيصل املالك في 
زيارته الرسمية للرياض كال من مدير ادارة إعالم 
مجلس التعاون بوزارة اإلعالم مش���عل الذايدي 

ومراقب مكتب وكيل الوزارة خالد العبيد.

اإلس���ماعيلية � كون���ا: أكد 
وكي���ل وزارة التعليم املصرية 
في اإلس���ماعيلية محمد مرعي 
في تصريح صحافي على هامش 
استقباله لوفد برنامج »كن من 
التاب���ع للصندوق  املتفوقني« 
الكويت  ان  الكويتي للتنمي���ة 
من الدول السباقة للوقوف إلى 
جانب مصر عند األزمات ملا يتميز 
به البلدان م���ن عالقات أخوية 

عريقة.
وقال ان اإلسهامات الكويتية 
في محافظة اإلس���ماعيلية كان 
لها عظيم األثر على مس���يرتها 

التعليمية، وأضاف ان الدعم الذي تلقته احملافظة 
من الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية السيما 
في مجال التعليم جسد مدى متاسك اللحمة التي 
تربط الش���عبني الشقيقني، مش���يرا الى مشروع 
األبنية التعليمية في محافظة اإلسماعيلية الذي 

موله الصندوق الكويتي للتنمية.
ودعا مرعي الى تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني السيما في مجال التعليم عبر 

تب���ادل الزي���ارات واملعلومات 
واالنشطة بني اجلانبني، مبينا 
ان القواسم املشتركة بني الكويت 
ومصر في اجلان���ب التعليمي 
كثي���رة وهي األس���اس املتني 
الذي س���يبنى عليه أي تعاون 

مستقبلي.
وأفاد بأن محافظة اإلسماعيلية 
تعد جترب���ة ميكن لألش���قاء 
االس���تفادة منها على املستوى 
اإلداري حي���ث انه���ا من أولى 
محافظات مصر تطبيقا لنظام 
الالمركزية كما ان لها جتربة ثرية 

في مجال التعليم عن بعد.
وأوض���ح مرع���ي ان تعداد س���كان محافظة 
اإلسماعيلية يبلغ مليون نسمة وهي من احملافظات 
الزراعي���ة نظرا ملوقعها املميز ما جعلها من أكثر 

محافظات مصر أهمية.
كما اس���تذكر الدور الكبير الذي قام به سكان 
اإلسماعيلية في حرب العبور في أكتوبر 1973 التي 
سجلت فيها احملافظة اسمى البطوالت مبشاركة 

األشقاء العرب السيما الكويتيني منهم.

عمر على خلفية ما مت نشره في 
إحدى الصحف حول القاء أدوية 
ومس���تلزمات طبي���ة في منطقة 
النهضة، على ان يتم رفع التقرير 
ملناقش���ته خالل اجتماع املجلس 
املقبل، الفتا الى ان مجلس وكالء 
الوزارة أقر اقتراح وكيل الوزارة 
املساعد لش���ؤون القطاع الطبي 
األهل���ي ورئيس جلنة املؤمترات 
الطبية د.راشد الرشود واملتعلق 
باجلدول اخلاص بلجنة املؤمترات 
الطبي���ة للعام 2010، على أن يتم 
افتت���اح ومتابعة  اس���ناد مهمة 
املؤمترات الطبية للوكالء املساعدين 
بشكل متتابع. من جانب آخر، أصدر 
وكيل وزارة الصح���ة د.ابراهيم 
العبدالهادي قرارا بتشكيل جلنة 
فنية للتغذي���ة التكميلية بإدارة 
املستودعات الطبية برئاسة رئيس 
قسم األطفال في مستشفى اجلهراء 
د.محمد عويضة وتختص اللجنة 
بدراسة قوائم التغذية املسجلة لدى 
ادارة املستودعات الطبية ووضع 
آلية وضوابط لصرف مواد التغذية 
التكميلية باالضافة إلى طلب مواد 
جديدة واقتراح البدائل اذا استدعى 

األمر.

اللجنة«. واوضح  دراس���تها في 
جعفر في تصري���ح للصحافيني 
على هامش اجتماع مجلس الوكالء 
أن »املجلس بحث حتديد املكافآت 
املالية للفئات الوظيفية في اللجان 
التي يتم تشكيلها في وزارة الصحة 
حسب ترتيب الوظائف«، مشيرا 
إل���ى أنه مت تكليف وكيل الوزارة 
املساعد للشؤون املالية عبدالفتاح 
العس���ماوي بإعداد دراس���ة بهذا 
الش���أن. وقال أمني سر املجلس 
ان املجلس ناقش كذلك تش���كيل 
جلنة حتقيق برئاسة د.عمر السيد 

هدفها دراسة قوانين تشريعات التسعيرة الدوائية وكيفية تداولها

أكد أهمية إيجاد إستراتيجية إعالمية خليجية موحدة

جعفر: تشكيل لجنة لدراسة تعديالت 
جديدة على قانون الصيدلة

تحديد المكافآت المالية للفئ�ات الوظيفية في اللجان 
التي يتم تش�كيلها في وزارة الصحة حسب ترتيب الوظائف

المالك: ورقة من »اإلعالم« لدرء التأثير السلبي 
لبعض الفضائيات ووضع ضوابط للبّث

مرعي: الكويت سباقة دائمًا بالوقوف
إلى جانب مصر عند األزمات

غرسايدري يشيد بالمساعدات الكويتية لهاييتي

سانتا دومبنغو )الدومينيكان( � كونا: اعرب منسق االغاثة في 
جمهورية الدومينيكان جولي غرسايدري عن بالغ شكره للكويت 
ملساندتها الش���عب الهاييتي في محنته عقب الزلزال املدمر الذي 
تعرضت له مؤخرا. وقال غرس���ايدري في تصريح ل� »كونا« ان 
املساعدات االغاثية من الكويت ستسلم الى املنكوبني في هاييتي، 

معربا عن بالغ شكره للكويت على هذه اجلهود اإلنسانية.
وأضاف انه نظرا لكثافة طائرات االغاثة اإلنسانية في هاييتي 
ولصغر املطار هناك طلب نزول طائرة االغاثية الكويتية وغيرها 
م���ن الطائرات في جمهوري���ة الدومينيكان مش���يرا الى ان هناك 
تنسيقا مع االحتاد الدولي للصليب األحمر إليصال املساعدات الى 

املنكوبني في هاييتي.
ودعا الى مزيد من املساعدات اإلنسانية الى املنكوبني في هاييتي 
مش���يرا الى ان أهم االحتياجات اإلنس���انية التي يريدها الشعب 
الهاييتي هي اخليام والدواء واملاء الى جانب إقامة محطات توليد 

املياه نظرا للدمار الذي حل بها.
من جانبه أعرب مسؤول بعثة الهالل األحمر الى هاييتي جاسم 
قمبر ل� »كونا« عن بالغ شكره جلمهورية الدومينيكان الستقبال 
طائرة املساعدات الكويتية احململة ب� 50 طنا من اخليام إليصالها 

الى املنكوبني في هاييتي.
وأش���ار قمبر الى ان املساعدات ستس���لم الى الصليب األحمر 
الدولي الذي س���يقوم بإيصالها الى املنكوبني في هاييتي مش���يدا 

بجهود االحتاد الدولي إليصال املساعدات اإلنسانية إليهم.
وأفاد قمبر بأنه س���تصل يوم اجلمعة املقبل طائرة مساعدات 
كويتي���ة محملة ايضا بحوالي 50 طنا من اخليام الى جانب مواد 

اغاثية ودوائية.
وأك���د ان رئيس جمعية الهالل األحمر برجس حمود البرجس 
يولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور اجلمعية اإلنساني على الساحة 
الهاييتية ويتابع عن كثب التطورات اإلنسانية الناجمة عن كارثة 

الزلزال وتداعياتها املأساوية على السكان البسطاء هناك.
يش���ار الى أن الزلزال الذي تعرضت له هاييتي خلف أضرارا 
كبيرة وأدى الى انهيار املباني وانقط���اع إمدادات املاء والكهرباء 
وخدمات االتص���االت بالعاصمة بورت أو برنس ومعظم املناطق 
املجاورة كما أس���فر عن مقتل حوالي 200 ألف ش���خص بحسب 

التقديرات األولية حلكومة هاييتي.

طائرة  قمبر: 
مساعدات كويتية 
ثانية تصل الجمعة 
لهاييت�ي المقبلة 

المطيري: دورة تدريبية ل� »األبحاث« 
للمحافظة على البيئة لدى الطلبة

قال املدير العام ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
ان تنظيم املعهد للدورة التدريبية 
الربيعية ال���� 22 لطلبة املرحلة 
املتوس���طة يأتي إلميانه بأهمية 
غ���رس روح احملافظ���ة عل���ى 
الس���احلية لدى أجيال  »بيئتنا 

املستقبل«.
وأضاف املطيري في تصريح 
صحافي أمس ان هذه الدورة التي 
بدأت أخيرا حتت شعار »بيئتنا 
البحرية وسواحلها« وتستمر حتى 
11 اجلاري تهدف إلى شغل أوقات 
فراغ الطلبة أثناء العطلة الربيعية 
ليعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع 

وسعة االطالع.
وأوضح ان الدورة تهدف أيضا 
التعريف بالبيئة الساحلية  الى 
وترسيخ مفهوم أهمية احملافظة 
عليها وشرح املبادئ األساسية في 
ميكانيكية السواحل وديناميكية 
اله���واء والتعرف عل���ى كيفية 
اس���تخدام الهندس���ة الساحلية 
في إدارة املش���اريع الكبيرة في 

الكويت.
وأضاف ان عدد املشاركني في 
الدورة بلغ 51 طالبا وطالبة من 
املرحلة املتوسطة، مشيرا الى ان 
الدورة تسعى من خالل برنامجها 
الى تنمي���ة مهارات  التدريب���ي 
محددة لدى الطلبة كالقدرة على 
إثارة املواضيع العلمية املختلفة 
ومناقش���تها بثقة واإلحس���اس 

باملسؤولية.
وذكر أنها تس���عى أيضا الى 
ممارس���ة مبادئ البحث العلمي 

العلمية  التجارب  بإجراء بعض 
واستنباط املالحظات املهمة منها 
وكتابتها بصورة تقرير مختصر 
بهدف تنمية القدرة على التعبير 
وتعليم الطلبة استخدام برنامجي 
»حس طل« و»حس كم« لطباعة 
التقارير. وق���ال املطيري انه في 
نهاية الدورة س���تقوم مجموعة 
من الطلبة بإلقاء محاضرة علمية 
حول ما مت اجنازه واالس���تفادة 
ال���دورة بهدف صقل  منه خالل 
مه���ارة اإللقاء لديه���م. يذكر ان 
املعهد ينظم دورات���ه التدريبية 
الصيفية لطلبة املرحلتني الثانوية 
واجلامعي���ة والربيعي���ة لطلبة 
املرحلة املتوسطة منذ عام 1976 
وذلك جتسيدا للمرسوم األميري 
الصادر بشأن املعهد والذي ينص 
على ان من بني أهدافه »تشجيع 
أبناء الكويت على ممارسة البحث 
العلمي وتنمية روح البحث لدى 

اجليل الناشئ«.

د.ناجي املطيري

غرسايدري مع بعض املتطوعني الكويتيني بحملة إغاثة منكوبي هاييتي

محمد مرعي

الشيخ فيصل املالك


