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وزير الصحة يقدم مقترحاً للجنة الصحية في مجلس األمة اليوم لتطوير التأمين الصحي للمواطنين

الساير افتتح مركز منيرة العيار: نقلة جديدة في تقديم الرعاية الصحية
الخترش: افتتاح مراكز صحية منها اليرموك الصحي والنفيس�ي الصحي في ضاحية عبداهلل السالم خالل الفترة المقبلة

د. هالل الساير في صورة جماعية مع العاملني باملركز واحلضورد.هالل الساير يزيح الستار إيذانا بافتتاح املركز

جولة تفقدية داخل املركز

حنان عبد المعبود
أعلن وزير الصحة د.هالل الساير عن مقترح ستقدمه 
وزارة الصحة صباح اليوم للجنة الصحية في مجلس 

األمة، لتطوير نظام التأمني الصحي للمواطنني.
وأوضح الساير في تصريح له على هامش افتتاحه 
مركز منيرة العيار الصح���ي في منطقة كيفان، ظهر 
أمس، أن املركز يحتوي على جميع التخصصات الطبية 
والعالجية، ومن بينها عيادات األطفال وطب العائلة 
وعيادات للنساء واألسنان وفنيي األشعة، الفتا إلى أن 
التوسع في تقدمي خدمات الرعاية الصحية يأتي ضمن 
خطة برنامج عمل الوزارة لتطوير اخلدمات الصحية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني على أرض الكويت.
وقال ان املساهمات السخية التي تعودنا عليها من 
أهل اخلير تعد إحدى السمات واملالمح املميزة للمجتمع 
الكويتي، الفتا إلى أن هذه املس���اهمات التي نعتز بها 
تسهم في دعم اخلدمات الصحية، كما أوضح أن املركز 

س���يقوم بتقدمي اخلدمات العالجية من خالل عيادات 
طب العائلة والعي���ادات التخصصية لعالج الضغط 
والس���كر والربو وعيادات اجللدية وأمراض النساء، 
كما سيقوم بتقدمي اخلدمات الوقائية من خالل عيادات 
تعزيز الصحة وخدمات التطعيم والصحة الوقائية، ما 
يعكس التزام وزارة الصحة مبعايير منظمة الصحة 
العاملية لتقدمي الرعاية الصحية األولية املتكاملة وفقا 
ألحدث املواصفات العاملية للجودة باملباني والتجهيزات 
الطبية، وشدد الساير على »حرص الكويت على تطوير 

وحتديث نظام الرعاية الصحية األولية«. 
مشيرا إلى أنها تأتي في مقدمة أولويات احلكومة 
والبرامج والسياس���ات الصحية في اخلطة اإلمنائية 
للدولة للسنوات املقبلة، والتي سيحصد ثمارها جميع 

أبناء الوطن.
من جانبه كش���ف مدير منطقة العاصمة الصحية 
د.عادل اخلترش عن تس���لم املنطقة عددا من املراكز 

الصحية خالل الفترة املقبلة من بينها مركز اليرموك 
الصحي ومركز النفيسي الصحي في منطقة ضاحية 
عبداهلل السالم، مشددا في تصريح للصحافيني على 
أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية األولية يخفف 
الضغط على املستش���فيات احلكومية ومن ثم يقرب 

املواعيد بالنسبة للمراجعني.
وأوضح اخلترش أن توسعة العيادات التخصصية 
في املراكز الصحية يؤدي إلى نقلة نوعية في تخفيف 
الضغط على املستش���فيات، الفتا إلى أن مركز منيرة 
العيار الصحي يعد إضافة للخدمات الصحية في منطقة 

العاصمة الصحية.
من جهتها أكدت د.فضيلة أسيري أن املركز يحتوي 
على تسع عيادات عامة وتخصصية، مشيرة إلى انه 
يحتوي على الربو والتبول الالإرادي وعيادة السكري 
والضغط، كما أشارت إلى ان املركز يحتوي على عدة 

خدمات حديثة.

)أسامة البطراوي(

البدر: التسريع بإجراءات توقيع اتفاقية التعاون الثالثة

محمد بن مبارك: جميعنا مع إصالح التعليم وتطويره
استقبل سفيرنا لدى المنامة

صندوق التنمية يوّقع  اتفاقية مع اليمن لتمويل
 مشروع ميناء »سقطري« بتكلفة 41 مليون دوالر

عدم التنسيق بين قطاعات »الكهرباء« والتعدد في طرح 
مناقصة  األرشفة اإللكترونية ل� »الكهرباء« قد يكلف الميزانية أموااًل إضافية

 دارين العلي
استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء طرح مناقصة منفردة ألرشفة قطاع شؤون 
املستهلكني الكترونيا في وقت تستعد فيه الوزارة 
لتدشني مش���روعها الرامي الى أرشفة معامالت 
ومراس���الت قطاعات الوزارة كاف���ة الكترونيا.

وأوضحت املصادر ان قرارا أصدره وكيل الوزارة 
في وقت سابق قضى بإسناد مهمة أرشفة معامالت 
ومستندات الوزارة الى جانب مراسالتها الى قطاع 
مراكز املراقبة والتحكم، مش���يرا الى ان القطاع 
)قطاع املراقبة( بدأ فعليا فور صدور قرار الوكيل 

بتنظيم ورشات عمل لتنفيذ هذا املشروع.
واستنكرت املصادر غياب التنسيق بني قطاعات 
الوزارة في مثل هذه األمور التي من شأنها تكليف 
ميزانية الوزارة أمواال إضافية متوقعة ان يتم في 
النهاية دمج مناقصة قطاع ش���ؤون املستهلكني مع 

املناقصة العامة ملكننة قطاعات الوزارة كافة.
من جهة أخرى، أصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان أمس قرارا إداريا بتكليف الوكيل املساعد 
لقطاع مراكز املراقبة والتحكم وقطاع شبكات النقل 
بالتكليف م.علي الوزان للقيام بأعمال الوكيل املساعد 
للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي الذي يشغل 

ايضا بالتكليف قطاع مشاريع املياه الى جانب منصبه 
كما تضمن قرار الوزير تكليف الوكيل املساعد لشؤون 
املستهلكني م.جاسم اللنقاوي بالقيام بأعمال قطاع 
تش���غيل وصيانة املياه الذي يشغله م.عبداخلالق 

مراد.
وفي سياق متصل، تعطلت أمس جميع املعامالت 
اخلاص���ة بقطاع التنس���يق واملتابعة، حيث وقف 
موظف���و القطاع في حيرة م���ن أمرهم، وذلك لعدم 
معرفتهم باسم الوكيل املكلف للقيام بأعمال القطاع، 
حيث ال يوجد وكيل يشغل القطاع سواء باألصالة 

أو بالتكليف.

صنعاء � كونا: وّقع الصندوق 
الكويتي للتنمية أمس مع اليمن 
على االتفاقية التمويلية اخلاصة 
باملساهمة في تنفيذ مشروع ميناء 
جزيرة سقطري بتكلفة تصل الى 

41 مليون دوالر.
ووقع االتفاقي����ة عن اجلانب 
اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادي����ة ووزي����ر التخطيط 
والتع����اون الدول����ي عبدالك����رمي 
اسماعيل األرحبي ورئيس مجلس 
االدارة واملدير التنفيذي ملؤسسة 
موانئ البحر العربي م.عبداحلافظ 
القعيطي وعن الصندوق الكويتي 
للتنمي����ة مدير ع����ام الصندوق 
عبدالوهاب البدر.وتقضي االتفاقية 
بتقدمي الصندوق الكويتي للتنمية 
مبلغ 11 مليون����ا و800 ألف دينار 
كويتي )أي ما يع����ادل 41 مليون 
دوالر( للمساهمة في متويل تنفيذ 

مشروع ميناء جزيرة سقطري.
وعقب التوقيع أشاد نائب رئيس 
الوزراء اليمني للشؤون االقتصادية 
باحلرص الذي يبديه الصندوق في 
دعم وتعزيز مسيرة التنمية في 

اليمن منوها بعمق العالقات األخوية 
احلميمة التي تربط الشعبني اليمني 

والكويتي.
وأوضح االرحبي أن التعاون 
بني الكويت واليمن ميتد منذ حقبة 

س����تينيات القرن املاضي وهو ما 
يعزز ويرسخ من حميمية العالقات 
الثنائية بني البلدين والش����عبني 
الشقيقني مشيدا بالتطور املطرد 
الذي تش����هده العالقات اليمنية � 

الكويتية والت����ي حتظى برعاية 
خاصة من قب����ل كل من الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح وأخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

من جهت����ه اعتب����ر مدير عام 
الصندوق الكويت����ي للتنمية أن 
ثمة حرصا كبيرا يبديه الصندوق 
الكويت����ي للتنمية في الدفع قدما 
بعالق����ات التع����اون الثنائي بني 
اليمن والكويت مؤكدا أن الصندوق 
بصدد التسريع باإلجراءات املتعلقة 
بالتوقيع عل����ى اتفاقية التعاون 
الثالثة بني اليمن والصندوق املتفق 
عليها خالل مؤمتر لندن للمانحني 

واملتعلقة بقطاع الكهرباء.
وأك����د ان التعاون الثنائي بني 
اليمن والصندوق الكويتي للتنمية 
سيتجاوز ما مت االتفاق عليه مسبقا 
ليفتح آفاقا جديدة للش����راكة بني 
اجلانبني.ويهدف مشروع تنفيذ 
ميناء سقطري الى مواجهة الطلب 
على النقل البحري اآلمن للبضائع 
والركاب بني اجلزي����رة واملوانئ 
اليمنية والدولية حيث تش����تمل 
مكونات املشروع على أعمال اجلرف 
البحري للقناة املالحية وحوض 
االستدارة للميناء واالعمال الهندسية 
الالزمة لتش����ييد أرصفة وأعمال 

احلماية البحرية والطرق.

البرجس: مواقف الكويت ومبادرات األمير اإلنسانية 
في سرعة إغاثة المنكوبين عالمة مضيئة

المنامة � كونا: استقبل نائب رئيس وزراء مملكة 
البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة سفيرنا 

لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.
وذكر بيان صحافي لسفارتنا لدى مملكة البحرين 
امس ان نائب رئيس الوزراء أش���اد بعمق المحبة 
والترحيب الذي لقيه رئيس الوزراء األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة من الكويت أميرا وحكومة 

وشعبا.
وأكد الش���يخ محمد بن مبارك النتائج المثمرة 
التي أسفرت عنها الزيارة الناجحة لألمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة الى الكويت بداية الشهر الجاري 
ولقاءاته االخوية مع القيادة السياسية الكويتية 
وكبار رجاالتها وعوائلها الكريمة، مشددا على ان 
الزي���ارة أكدت ما يجمع بين البلدين وش���عبيهما 

الشقيقين من وشائج ومصير مشترك.
وحول موضوع طلبة الكويت الدارسين بمملكة 
البحرين اكد نائ���ب رئيس وزراء مملكة البحرين 
ان الجميع مع اصالح التعليم وتطويره بما يخدم 

مصلحة طالب العلم.
من جهته، قال السفير الشيخ عزام الصباح ان 
زيارة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للكويت 
من ش���أنها تعزيز العالقات الممتدة بين البلدين 

خصوصا ان تاريخنا مشترك ومصيرنا واحد.
وأوضح السفير الشيخ عزام ان موضوع الطلبة 
والخريجين الكويتيين من الجامعات الخاصة بمملكة 
البحرين يفترض ان يتم معالجته معالجة أكاديمية 
بما يضمن حقوق الطلبة وأال يقع الطلبة ضحية 

تصحيح أوضاع الجامعات الخاصة.

ادارة  قال رئيس مجل���س 
الهالل االحمر برجس  جمعية 
الخيرية  البرجس ان االعمال 
الكويتية ف���ي كل بقاع العالم 
»عالمة مضيئة ومش���رقة في 

سجل الكويت الناصع«.
وذكر البرجس في لقاء مع 
وف���د اعالمي اوكران���ي يزور 
الكوي���ت بدعوة من قبل ادارة 
الدول االجنبية بوزارة  اعالم 
االعالم ان الكويت بلد صغير 
وعدد سكانه قليل اال ان ما يقوم 

به من اعمال انسانية في شتى 
بقاع العالم يعتبر كبيرا.

واش���اد بالدعم المس���تمر 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحم���د  والحكومة 
لجمعي���ة اله���الل األحمر منذ 
نشأتها الى يومنا هذا وقال هذا 
أكبر دليل على قمة الوعي بفائدة 
التي يغرسها  القيم االيجابية 
العمل التطوعي في المتطوعين.

واشار الى المبادرات االنسانية 
لسموه حين حدوث اي كارثة 

»فنجده يبادر بسرعة اليصال 
المساعدات للمنكوبين«.

المس���اعدات  ان  واض���اف 
الكويتية التي تقدم للمنكوبين 
في شتى أنحاء العالم ستظل 
الى  عالم���ة مضيئة تض���اف 
س���جل الكوي���ت كما تش���كل 
مبادرات صاحب السمو األمير 
المنكوبين عالمة  بمس���اعدة 
في سجله المستمر في العطاء 
لخدمة االنسانية في كل أرجاء 

العالم.

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مستقبال الشيخ عزام الصباح

مدير الصندوق عبدالوهاب البدر موقعا على االتفاقية مع اجلانب اليمني

السهلي: مركز الدرن الجديد يفتتح نهاية العام الحالي بسعة 100 سرير
حنان عبدالمعبود

أشار الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة، د.يوسف 
النصف إلى أن وزارة الصحة حرصت على االهتمام مبكافحة وعالج 
السل منذ أكثر من 50 عاما حيث أنشأت وحدة مكافحة الدرن بوزارة 
الصح��ة عام 1956 وقام��ت الوزارة منذ ذلك الوق��ت بتنظيم حمالت 
الفحص اجلموعي باألش��عة للتشخيص املبكر للسل وإعطاء التطعيم 
الواقي منه كما حرصت وزارة الصحة على وضع وتطوير السياسات 
والبرامج الوقائية والعالجية للتصدي للسل مبا يتفق مع استراتيجيات 

وبروتوكوالت منظمة الصحة العاملية. ومبناس��بة اليوم العاملي لدحر 
الس��ل 2010 أعلنت وحدة مكافحة الدرن التابعة إلدارة الصحة العامة 
عن تدشني موقع الوحدة على موقع وزارة الصحة على اإلنترنت وهو: 
)www.moh.gov.kw( حيث س��يتم من خ��الل هذا املوقع التواصل مع 
اجلمهور ومع املهتمني إلى جانب بث برامج التوعية والتعريف بأنشطة 

وإجنازات الوحدة.
ومع هذه املناس��بة على وزارة الصحة أن تعيد النظر في سياسات 
التعقيم والتطهير باملستشفيات، حيث يتسبب عدم تطبيق النظم العاملية 

املعمول بها دوليا واستخدام مواد منتهية الصالحية، وكذلك االستخدام 
اخلاطئ لبعض أجهزة التعقيم باملستشفيات، والتي أشرنا اليها في عدد 
س��ابق، في انتش��ار األمراض واألوبئة وعلى رأسها مرض السل، مما 
يدمر كافة اجلهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالوضع الصحي، ألن 
هذه التجاوزات س��واء اخلاصة بالتعقيم والتطهير، أو فحص العمالة 

الوافدة، جتعل املجتمع معرضا النتشار األوبئة واألمراض.
وتبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة محاولة التغلب على األمراض، 
ومسايرة اجلديد عامليا حيث قامت بعمل مركز للدرن، وفي هذا اجلانب 

صرح مدير منطقة الصباح الصحية د. عبداللطيف السهلي، بأن مركز 
ال��درن هو مركز متخصص ومتكامل، ويض��م مجموعة من األجنحة 
والعيادات، وأش��ار إلى أن العمل به يجري على قدم وس��اق، دون أي 
عراقيل أو تأخير على حس��ب االتفاق املبرم مع الشركة املنفذة وعلى 
حسب املدة القانونية املوضوعة فسيتم االنتهاء منه في شهر ديسمبر 
من العام احلالي، وأش��ار الس��هلي إلى أن املركز يض��م ما يقارب ال� 
100 س��رير بني خصوصي وعمومي، وقسما لألشعة وأجنحة للرجال 

وللنساء.


