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صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء

األمير تسلّم رسالة من بابا الڤاتيكان وكتاباً من أبناء مالك الصباح

عزام الصباح: دول الخليج تنشد
االستقرار والسالم لتلبية أهداف التنمية

سموه التقى مشعل األحمد والمحمد و4 وزراء وأبناء مالك الصباح 

ولي العهد: تذليل العقبات أمام مجلس األمن الوطني 
لتمكينه من أداء رسالته وتنفيذ مهماته تحقيقًا لمصالح البالد

ترأس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد صباح امس بقصر 
الس����يف اجتماع مجلس األمن 
الوطني بحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وس����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
املبارك وأعضاء املجلس  جابر 
وقد مت خالل االجتماع بحث آخر 
املس����تجدات والقضايا احمللية 
التي متر  واالقليمية والدولية 
بها املنطقة وقد ش����دد س����موه 
حفظه اهلل على أهمية تكثيف 
البناء بني  التعاون والتنسيق 
مجل����س األمن الوطني وجميع 
اجله����ات املعنية في الدولة في 
ظل التوجيهات السامية لصاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
القائ����د األعلى للقوات  األحمد 
املس����لحة والعمل على تذليل 
العقبات التي ق����د حتول دون 
متكني املجلس من أداء رسالته 
وتنفيذ مهماته الوطنية وصوال 
الى حتقيق املصالح العليا للوطن 

واستقراره داخليا وخارجيا.

إلى ذلك، استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر الس����يف صباح 
امس نائ����ب رئي����س احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 

الش����يخ ناصر احملمد والنائب 
االول لرئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير الداخلية الشيخ 

جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل.

كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس الشيخ منر 
فه����د املالك والش����يخ امير فهد 

املالك والشيخ مبارك فهد املالك، 
حيث اهدوا لسموه كتابا بعنوان 
»حملات تاريخية من حياة الشيخ 
فهد املالك احلمود احملمد السلمان 
الصباح«، وقد شكرهم سموه 

متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الش����يخ عزام الصباح ان التالحم اخلليجي هو 
احلصن املنيع في ظل املتغيرات احلساسة والدقيقة.
واضافت سفارتنا لدى املنامة في بيان ان الشيخ 
عزام الصباح خالل لقائه بالفريق اول ركن الشيخ 

خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين شدد على ان تاريخنا املشترك ووحدة 
مصيرنا هما اللبنة االساس����ية لوحدتنا.واكد ان 
دول اخلليج تنشد االس����تقرار والسالم من اجل 

تلبية اهداف التنمية.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
ظهر امس الش���يخ منر فهد املالك والش���يخ امير فهد املالك والشيخ 
مبارك فهد املالك حيث اهدوا سموه كتابا حمل عنوان »حملات تاريخية 

من حياة الشيخ فهد املالك احلمود )1908 � 2006(«.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
ظهر امس السفير البابوي لدى الكويت ولدى دول اخلليج العربي 
املطران منجد الهاشم وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده، 
كما سلم لسموه رسالة خطية من البابا بنديكتوس السادس عشر 
بابا الڤاتيكان هنأ فيها س���موه مبناسبة الذكرى التاسعة واالربعني 

للعيد الوطني املجيد والذكرى التاسعة عشرة ليوم التحرير.
وقد اعرب صاحب السمو االمير عن خالص شكره على ما اعرب 
عن���ه بابا الڤاتيكان من مش���اعر طيبة متمنيا ل���ه موفور الصحة 

والعافية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم كتابا من أبناء فهد املالك الصباح 

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه الفريق الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

صاحب السمو األمير مستقبال السفير منجد الهاشم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل ترؤسه اجتماع مجلس األمن الوطني

صاحب السمو بعث رسالة إلى رئيس اإلمارات
حول المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

قام مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح بتسليم رسالة 
خطية من سموه الى اخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة تتعلق 
بالعالقات االخوي���ة املتميزة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة واهم القضايا 
ذات االهتمام املش���ترك وآخر املستجدات 

على الساحتني االقليمية والدولية.
الس���مو االمير  وكان مبعوث صاحب 
الشيخ صباح األحمد ونائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح غادر 
الب���الد امس متوجها ال���ى دولة االمارات 
الش���قيقة حامال رسالة  العربية املتحدة 
خطية من صاحب السمو االمير الى اخيه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 

الشقيقة.

الشيخ خليفة بن زايد رئيس اإلمارات يتسلم رسالة صاحب السمو من الشيخ علي اجلراح

جموهراتكم املر�صعة 

بالأملـا�س وال�صاعات

الثمينة باأعلى الأ�سعار
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نشتـري

يــوجــد لديــنــا مجوهــرات 
وساعــات ثمينـة مستعملة

إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية
في أذن طفلة كويتية مشوهة خلقيًا

قال اخصائ����ي جراحة االذن وزراعة القوقعة في 
مستشفى زين د.علي صفر انه مت الول مرة في الكويت 
اجراء عملية زراعة قوقعة الكترونية ألذن طفلة كويتية 

تبلغ من العمر ثالث سنوات مشوهة خلقيا.
واضاف د.صفر ان الطفلة كانت تعاني اعاقة سمعية 
شديدة وتشوها خلقيا مبركز السمع الذنها الداخلية 
مشيرا الى ان العملية تعد نادرة ومعقدة وقد واجه 

االطباء مراحل صعبة اثناء عملية الزرع.
واوضح ان����ه مت التأكد من جن����اح العملية التي 
استغرقت نحو ثالث ساعات مشيرا الى انه سيكون 
بامكان الطفلة سماع واستقبال االصوات وتعلم الكالم 

والتخاطب تدريجيا مع االخرين.
وافاد بان ه����ذه العمليات ال جترى اال في املراكز 

العاملية بتكلفة تصل الى 30 الف دينار.

العبدالهادي: تحديد اختصاصات مكتب
اإليدز واإلحصاءات والمعلومات بـ »الصحة العامة«

ذات العالقة.
ويقضي القرار بأن يختص 
املكتب باعتماد شهادات اخللو 
من مرض االيدز واحالة واحالة 
بالع���دوى بڤيروس  املصابني 
املواطنني واملقيمني  االيدز من 
العالج املختصة في  الى جهة 

مستشفى االمراض السارية.

الالزمة عنها.
القرار على ضرورة  وشدد 
التحديث املستمر خلطة العمل 
واستراتيجية البرنامج الوطني 
ملكافح���ة االي���دز وفقا الحدث 
املس���تجدات العلمية ومتابعة 
تنفيذ اخلطة االس���تراتيجية 
الوطنية بالتنسيق مع اجلهات 

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل 
الس���اير قرارا بتعيني د.عبير 
البحوه مدي���رة الدارة تعزيز 
الصحة وكانت د.البحوه قد مت 
انتدابها للعمل في هذا املنصب 

منذ مطلع العام املاضي.
من جانبه اصدر وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
قرارا يح���دد فيه اختصاصات 
االي���دز واالحصاءات  مكت���ب 
واملعلومات بادارة الصحة العامة 
على ان يتول���ى املكتب مهمة 
اس���تقبال جميع االحصائيات 
املتعلق���ة بنتائ���ج فحوصات 
مرضى االيدز وااللتهاب الكبدي 
الوبائي وال���درن واملالريا من 
اجلهات املختصة باجرائها في 
الى اعداد  الكويت باالضاف���ة 
املعلومات واالحصاءات املتعلقة 
مبرضى االيدز وااللتهاب الكبدي 
الوبائ���ي وال���درن واملالري���ا 
التقارير  وحتليله���ا واع���داد 

البحوه مديرة لـ »تعزيز الصحة«

د.ابراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

»الصحة« لتطبيق الحلول التسعة 
لسالمة المرضى في مستشفى جابر

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد للتخطيط واجلودة د.وليد الفالح 
اهتمام وزير الصحة د.هالل الساير بشأن توصية منظمة الصحة 
العاملية من أجل تطبيق احللول التسعة لسالمة املرضى، مشيرا إلى 
أنه متت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع جسار اجلسار ووكيل وزارة 
الصحة املساعد لش����ؤون اخلدمات الطبية األهلية د.راشد الرشود 
للتطبيق في مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة واملستشفيات 
اخلاصة، مع التأكيد على استعداد جهة االختصاص في وزارة الصحة 
على تقدمي العون واملساعدة في هذا املجال ملا فيه مصلحة املرضي 

من املواطنني واملقيمني في الكويت.
واشار د.الفالح، في تصريح صحافي، إلى أن وزير الصحة أصدر 
قرارا وزاريا للبدء في تطبيق هذه احللول التسعة لسالمة املرضى 

في مستشفيات وزارة الصحة.
 وقال ان منظمة الصحة العاملية قد أولت موضوع سالمة املرضى 
في املستشفيات اهتماما خاصا مشيرا إلى أن اخلبراء في املنظمة قاموا 
بدراسة املوضوع بشكل مستفيض وكانت نتيجتها أن وضع هؤالء 
اخلبراء ما يسمى »احللول التسعة لسالمة املرضى في املستشفيات«، 
وقد روعي أن تكون هذه احللول التس����عة عملية وقابلة للتطبيق، 
وال يتطلب تنفيذها تكلفة مالية عالية أو تكنولوجيا متقدمة. وبني 
د.الفالح أن احللول التسعة تشمل التأكيد على أهمية التدقيق على 
هوية املريض واالس����تخدام الصحيح لألدوية واحملاليل الوريدية 
وإبر احلقن وإج����راء العملية املطلوبة ودقة املعلومات عند انتقال 
املريض داخل أقسام املستش����فى وغسل اليدين ملنع نشر العدوى 
من مريض إلى مريض. وأش����ار د.الفالح الى »القائمة التفقدية في 
اجلراحة اآلمنة« والتي أصدرتها منظمة الصحة العاملية مؤخرا، وقال 
انها عبارة عن نقاط محددة يجب على اجلراح الذي يجري العملية 

للمريض التأكد منها قبل وأثناء وبعد إجراء العملية.


