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تحت عنوان »التخطيط اإلستراتيجي ألجهزة الرقابة العليا« افتتح مركز غسيل الكلى منتقدًا نقص عدد األِسّرة مقارنة بالكثافة السكانية

»الخط األخضر« تطلق تقرير توقعات البيئة العربية 26 الجاري

»المحاسبة«: ندوة بين الجهازين الكويتي والهندي وزير الصحة: 6 أدوار إضافية توسعة بمستشفى الفروانية 
تضم 280 سريرًا ليكون أكبر مستشفيات الكويت

LIPODISSOLVE حظر استخدام حقن إذابة الدهون

عمر: إدارة الغذاء والدواء األميركية تخبرنا بأي دواء توقف تداوله
 حنان عبدالمعبود

أعلن���ت ادارة الغذاء والدواء األميركية FDA أن اإلبر 
التي تستخدم في بعض املنتجعات الصحية SPA بأميركا، 
واخلاص���ة بإذابة الدهون تعتبر غير آمنة حيث انه لم 
تتم املوافقة عليها، وشنت االدارة حملة بررتها بأنه لم 
يتم اختبار فاعلية هذه العقاقي���ر والتي يطلق عليها 

»LIPODISSOLVE« وبني املتحدثون باسم االدارة أن هذه 
احلقن هي عقار شائع ولكنه غير مثبت طبيا، ويستخدم 
بديال عن شفط الدهون، إلذابة كميات بسيطة من دهون 

األرداف والساعد والبطن.
وأكد املتحدثون باسم الدارة أن هذه األدوية لم يتم 
التصريح باس���تخدامها من قبل علم���اء فيدراليني كما 

يتطلب القانون األميركي.
وقامت »األنباء« مبخاطبة وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الغذائية د.عمر السيد عمر، 
الذي قال انه لي���س لديه علم بهذا األمر، وبني أن ادارة 
الغذاء والدواء األميركية البد أن ترسل نشرة باألدوية 

التي يتم حظرها ان كان يتم تداولها بالكويت.

 حنان عبدالمعبود
أعلن وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير ع���ن بع���ض اخلطط 
واملشاريع املستقبلية بالوزارة 
فيما يختص مبحافظة الفروانية، 
مؤكدا أنه سيتم وبقوة تفعيل 
مش���اريع األب���راج الطبية في 
املواقع الصحية، حيث ستكون 
هناك ثمانية ابراج في مختلف 
محافظات البالد، وستكون هناك 
ستة ادوار اضافية في مستشفى 
الفروانية ستقام على مساحة 30 
الف متر، الفتا الى ان هذا املشروع 
س���يؤدي الى توسعة سريرية 
مبقدار 280 سريرا ليصبح عدد 
االسرة في مستشفى الفروانية 
1280 سريرا ليكون اكبر مستشفى 
في الكويت من حيث عدد االسرة 
وذلك في مدة تتراوح مابني سنة 

الى سنتني.
وأضاف الساير في تصريح 
صحافي له على هامش افتتاح 
مركز غسيل الكلى في مستشفى 
الفروانية صباح امس ان هناك 
نقص���ا كبيرا في عدد االس���رة 
الكثافة السكانية  باملقارنة مع 
املناط���ق  الكبي���رة وازدي���اد 
ان  الس���كانية اجلديدة، مؤكدا 
الوزارة تأخ���ذ كل هذه االمور 
في احلسبان ووضعت اخلطط 
الالزمة ملواجهتها وعن املركز قال 
د.الساير ان الكثافة السكانية في 
محافظة الفروانية تقدر مبليون 
نسمة تقريبا، مما يجعلها بحاجة 

ماسة الى خدمات طبية ضخمة، 
لذلك مت وضع 55 وحدة لغسيل 
الكلى في هذا املبنى اجلديد لكي 
الكثافة السكانية،  يتناسب مع 
ومت جتهيزها باحدث التجهيزات 
واملعدات الطبية، ذاكرا ان هناك 
30 وحدة لغسيل الكلى موزعة 

في مختلف محافظات البالد.
املرك���ز يضم 910  ان  مبينا 
سريرا منها 35 في العناية املركزة 
والعيادات اخلارجية وهناك 90 
عيادة ستباشر عملها في سبتمبر 
القادم، بعدها سيتم انشاء مواقف 

سيارات بعدد 1100 موقف.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة 
الصحة د ابراهيم العبد الهادي 
ان »الصحة« تسعى إلنشاء مركز 
للغسيل الكلى في كل محافظة، 
معلنا عن بدء العمل في مشروع 
مركز الغسيل الكلوي في محافظة 
اجلهراء بتبرع كرمي من اس���رة 
املغفور له الشيخ جابر األحمد، 
مؤكدا انه س���يكون مركزا على 
اعلى مستوى طبي يخدم اهالي 
اجلهراء لتكتمل بذلك سلس���لة 
مراكز الغسيل الكلوي في جميع 

محافظات الكويت، ومن جانبه 
ق���ال رئيس مركز مستش���فى 
الفروانية لغسيل الكلى د.محمد 
العازمي ان املركز انتهى من عملية 
البناء في يناير وبدأ باستقبال 

املرضى في فبراير املاضي.
وكشف ان املركز يعد صرحا 
صحيا عامليا، حيث مت جتهيزه 
وفقا للمعايير الصحية العاملية، 
مبينا انه افضل مركز في الشرق 
االوسط الفتا الى انه مت اختياره 
الكلى في  مرجعا ملراكز غسيل 

املنطقة.

وقال د.العازمي في تصريح 
للصحافيني ان املركز يستقبل 150 
مريضا يوميا، مشيرا الى ان هناك 
العديد من انواع الغسيل الكلوي 
منها الغسيل امليكني باالضافة 
البريتوني والذي  الغسيل  الى 
ميكن املريض من اجراء الغسيل 
الكلوي لنفسه في املنزل، الفتا 
الى ان املريض الذي يعتمد على 
الغسيل البريتوني ميكن ان يتم 
توفير احمللول له اثناء س���فره 
حتى يتمكن من اجراء الغسيل 

الكلوي خالل فترة السفر.

العبدالهادي: مركز لغس�يل الكلى في كل محافظة والبداية بمركز المرحوم الش�يخ جاب�ر األحمد بالجهراء

الهاجري: استقطاب التقارير البيئية العالمية 
يحقق هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي 

العجمي: التغير المناخي س�يؤثر س�لباً  على الدول العربية

بدأت أمس أنشطة الندوة املشتركة الثانية بني مكتب 
مراجع ومدقق عام الهند وديوان احملاسبة حتت عنوان 
»التخطيط االستراتيجي ألجهزة الرقابة العليا«، وقام 
املش����اركون بالندوة مبقابلة رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني حيث أعربوا عن شكرهم على 
حسن االستضافة وعلى إتاحة الفرصة لهم لالستفادة 
من جتربة الديوان في التخطيط االستراتيجي ونقل 
جترب����ة اجلهاز الهندي، وبدوره، رحب العدس����اني 
باملش����اركني ومتنى لهم طيب اإلقامة واالستفادة من 
الندوة، وكذلك قاموا بجولة في أرجاء مبنى الديوان 
وتعرفوا على أحدث األساليب التكنولوجية املستخدمة 
فيه وزاروا معرض نشأة الديوان للتعرف على فكرة 

إنشائه والوثائق التاريخية التي تؤرخ مسيرته.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مذكرة التفاهم 
املوقعة بني الديوان ومكتب مدقق ومراجع عام الهند 
في يوليو 2008، وتستهدف تعزيز التعاون الثنائي 
بني اجلهازين كما تعمل على دعم العالقات املميزة بني 
الكويت والهند، ومن اجلدير بالذكر أنه ضمن بنود 
مذكرة التفاهم إقامة ندوة س����نوية مشتركة في أحد 

اجلهازين وقد أقيمت الندوة املش����تركة األولى حول 
»تدقيق األداء« في الهند في يونيو 2009.

وسيتم خالل الندوة عرض جتربة ديوان احملاسبة 
في التخطيط االستراتيجي، ويذكر أن إستراتيجية 
الديوان للسنوات من 2006 إلى 2010 تهدف إلى حتسني 
كفاءة األداء املؤسسي في الديوان وصوال للتميز في 
األداء، وكذلك ع����رض جتربة اجلهاز الهندي في هذا 
املجال، وفي ختام الندوة سيتم استخالص النتائج 
والتوصيات التي تسهم في تطوير العمل الرقابي في 

مجال التخطيط االستراتيجي لكال اجلهازين.
يش����ارك في الندوة من الديوان كل من إسماعيل 
الغامن الوكيل املساعد للرقابة على القطاع النفطي، 
ود.محمد أشكناني مدير املكتب الفني للشؤون اإلدارية 
واملالية والقانونية، ود.أمين الغباري املستشار املالي 
واملشرف على وحدة رقابة األداء، وعائشة الكندري 

مدقق مشارك بوحدة رقابة األداء.
هذا وق����د أعدت إدارة اإلع����الم والعالقات العامة 
برنامجا اجتماعيا للضيوف تضمن زيارة العديد من 

األماكن السياحية والتراثية بالكويت.

 دارين العلي
اجناز بيئي دولي جديد يسجل 
جلماعة اخل����ط االخضر البيئية 
أعلن عنه رئيسها خالد الهاجري 
أمس خالل مؤمت����ر صحافي في 
جمعي����ة الصحافي����ني يتمثل في 
البيئة  إطالق تقري����ر توقع����ات 
العربية في الكويت بالتعاون مع 
جامعة ال����دول العربية وبرنامج 
االمم املتحدة للبيئة وبالش����راكة 

مع مراكز بيئية عاملية .
ولفت الهاجري إلى أن احتفال 
اطالق التقرير س����يتم في املركز 
العلمي ف����ي 26 اجلاري مؤكدا أن 
اس����تمرار جماعة اخلط االخضر 
البيئية في سعيها احلثيث نحو 
حتقيق أبعاد التنمية املس����تدامة 
عبر التعاون م����ع جميع اجلهات 
املتخصصة سواء داخل البالد أو 
خارجها يصب في مصلحة الكويت 
مبينا أن »جماعة اخلط االخضر 
البيئية بنشاطها التطوعي حتقق 
الش����ق البيئي في رغبة صاحب 
السمو االمير في حتويل الكويت 
ملركز مالي واقتصادي عبر استقطاب 
التقارير البيئية العلمية العاملية 
الدولية  بالتعاون م����ع املنظمات 
وإطالقها في البالد وتقدميها لصناع 
القرار لتحقيق أفضل أبعاد التنمية 
املستدامة التي ستساهم في حتويل 
البالد ملركز مالي واقتصادي متميز 

في املنطقة«.
الهاج����ري باجلهود  واش����اد 
الطيبة التي بذلها صاحب السمو 
امللك����ي االمير تركي بن ناصر بن 
عبدالعزيز االمني التنفيذي ملجلس 
وزراء البيئة العرب والفريق العلمي 
املساند له خالل مرحلة إعداد هذا 
التقرير البيئي الذي كانت تنتظره 

املنطقة العربية«.
وقال الهاجري إن »تقرير توقعات 
البيئة العربية الذي ستطلقه اخلط 
االخضر في الكويت أتى بناء على 
قرار اتخذه مجلس الوزراء العرب 
املس����ؤولني عن البيئة في دورته 
ال� 17 والتي عقدت في ديس����مبر 
2005 وال����ذي دعا في����ه برنامج 
االمم املتحدة للبيئة إلعداد تقرير 
توقعات البيئة للمنطقة العربية 
بالتعاون م����ع املنظمات العربية 
العلمية في  املتخصصة واملراكز 

املنطقة العربي����ة«، معتبرا أن ما 
يدعو للفخر أن يكون معهد الكويت 
لألبح����اث العلمية إحدى اجلهات 
الرئيسية املساهمة في إعداد هذا 
التقرير وتقارير بيئية أخرى أيضا، 
بالكفاءات  وهو ما يجعلنا نفخر 

الوطنية.

أول وثيقة رسمية

وأض����اف الهاج����ري أن »هذا 
التقرير يع����د أول وثيقة علمية 
البيئة  رسمية وموثقة عن حالة 
في املنطقة العربية حيث استمرت 
جهود اخلبراء واملتخصصني عدة 
سنوات من جمع وحتليل املعلومات 
حتى خرج التقرير بشكله العلمي 
املوثق والش����امل حي����ث ارتبط 
العامة واستشرف  بالسياس����ات 
مستقبل العالقة املتبادلة بني البيئة 
واملجتمع في املنطقة العربية إضافة 
إلى كونه تقريرا استرشاديا مساعدا 
في عملي����ة صنع القرار وصياغة 
البيئية في املنطقة  السياس����ات 

العربية.
واشار الهاجري إلى أن »تنظيم 
إطالق تقرير توقعات البيئة العربية 
جنح في تعزيز الشراكة البيئية 
اخلضراء للقطاع اخلاص الكويتي 
وخلقت شراكة بيئية متميزة بني 
شركة املستقبل لالتصاالت وسلسلة 
مطاعم ماكدونلدز وشركة عيسى 
حسني اليوسفي وأوالده مع جماعة 

اخلط االخضر البيئية«.
وبني الهاجري أن إطالق التقارير 
البيئية العاملية في البالد سيكون 
ل����ه دور كبير في نش����ر املعرفة 
والعلوم البيئية املختلفة وتقليل 
الفارق الزمني والعلمي بني املجتمع 
الكويت����ي وال����دول املتقدمة على 

الصعيدين العلمي والبيئي.
وأض����اف أن »نش����ر املعرفة 
البيئية واس����تقطاب  والعل����وم 
التقارير البيئية العاملية ونشرها 
ب����ني أفراد املجتم����ع الكويتي هو 
حتد وهدف كبير جنحت جماعة 
الكويتية  البيئية  اخلط االخضر 
في حتقيقه بل واكتساب اخلبرة 
فيه«، مشيرا إلى أن نشر املعرفة 
والعلوم البيئية من أهم الغايات 
الرئيسية التي أسست من أجلها 
جماعة اخلط األخضر البيئية في 

عام 2000، وأن السعي نحو مواكبة 
التطور العلمي في مختلف املجاالت 
البيئية لم يعد خيارا بل ضرورة 
حتمية تلزم اجلميع للسعي من 

أجلها.
وم����ن جانبه أك����د مدير ادارة 
البيئة والتنمية في معهد األبحاث 
العلمية د.ضاري العجمي أن »تقرير 
توقعات البيئة العربية هو عمل 
التي تواجه  التحدي����ات  ملواجهة 
الشؤون البيئية السيما أن بيئتنا 
العربية تعاني من مشاكل بيئية 
الوقوف عندها  كثيرة تستوجب 
والعمل على حلها من خالل تضافر 
جهود جميع الدول العربية«، مبينا 
أن »التقرير يحمل 12 فصال يحدد 
من خاللها املشاكل البيئية املختلفة 
كما يحدد مستقبل الوطن العربي 

في مواجهة الشؤون البيئية«.
وأض����اف أن »تقرير توقعات 
البيئ����ة العربية ل����م يصدر فقط 
عن اخلب����راء والعلماء وعدد من 
املؤسس����ات العلمية العربية من 
بينها املعهد بل ساهمت في إعداده 
كل الدول العربية التي ارس����لت 
نس����خا له����ا واعطي����ت الفرصة 
للتعدي����ل واإلضاف����ات ولوضع 
املالحظ����ات والتعديالت بش����أنه 
مؤكدا أن »مسؤولية هذا التقرير 
يقع على عاتق املسؤولني في كل 
العربية للعمل بتوصياته  الدول 
للحد من املش����اكل البيئية »الفتا 
إلى أن هذه التوصيات سيتم رفعها 
إلى مجلس وزراء البيئة العربي 

ألخذ القرار بشأنها.
وأشار العجمي إلى أن »التقرير 
أشار إلى أن الدول العربية تعاني 
من مش����اكل بيئي����ة أبرزها فيما 
يتعل����ق بالغالف اجل����وي حيث 
تزيد نسبة انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وتساهم املنطقة العربية 
في 4.7% من الغازات الدفيئة مشيرا 
إلى أن تغير املناخ س����يؤثر على 
جميع الدول العربية خاصة املطلة 
على البحار واألنه����ر«، مبينا أن 
»الوطن العربي يفتقر إلى موارد 
املياه ونس����بة 66 % من مصادر 
املياه التي يستغلها تنبع من خارج 
حدودها »مشيرا إلى أن »90 % من 
سكان الوطن العربي يقطنون في 

أراض جافة«.

عبدالعزيز العدساني متوسطا املشاركني بالندوة

.الساير يطلع على عمل األجهزة اخلاصة باملركز

خالد الهاجري ود.ضاري العجمي يتحدثان خالل املؤمتر الصحافي   )محمد ماهر(

جانب من مؤمتر الكويت االول لبناء وجتهيز املستشفيات

افتتاح المعرض الطبي لمؤتمر الكويت 
األول لبناء المستشفيات اليوم

افتتحت صباح امس انش����طة مؤمتر الكويت االول لبناء وجتهيز 
املستشفيات في فندق املوفنبيك باملنطقة التجارية احلرة والذي يقام 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الس����اير، حيث مت انعقاد الورش����ة 
التدريبية حول االجتاهات احلديثة في تصميم املستش����فيات والتي 
يحاضر فيها م.مالك احلسيني مدير تطوير االعمال في شركة جنرال 
الكتريك � القطاع الطبي، ويشارك فيها اكثر من 50 متدربا من جهات 
حكومية وخاصة مثل وزارات الصحة واالشغال والشؤون االجتماعية، 

وشركة نفط الكويت واحلرس الوطني.
وستستمر الدورة حتى يوم غد وسيتم التطرق فيها الحدث اساليب 

التعامل مع الغازات الطبية وصيانة املعدات الطبية.
وس����يقوم وزير الصحة في العاش����رة من صباح اليوم بافتتاح 
املعرض الطبي الذي تش����ارك فيه اكثر من 30 شركة محلية وعاملية 
متخصصة في تصميم وبناء املستشفيات ومتثل اكثر من 350 وكالة 
جتارية وس����تقوم بعرض احدث االجهزة الطبية في مجال العمليات 

اجلراحية والتعقيم واالشعة والطوارئ الطبية واالثاث الطبي.

الساير ل� »األنباء«: خبرات أوكرانية 
وتشيكوسلوڤاكية إلدارة »العالج الطبيعي«

 حنان عبدالمعبود
في اطار اع��ادة الهيكلة وتنظيم عمل االدارات املختلفة 
بوزارة الصحة صرح وزير الصحة د.هالل الساير ل� »األنباء« 
بأن تغيير املسمى إلدارة العالج الطبيعي هي خطوة لتنظيم 

اإلدارات العالجية.
وبني الساير انه ستتم االستعانة بخبرات غربية إلدارة 
مستشفى الطب الطبيعي، وقال في تصريح اختص به »األنباء« 

انه سيتم استقدام خبراء من أوكرانيا وتشيكوسلوڤاكيا.
ومن جانب آخر صرح الوزير بأنه سيتم تفعيل مشاريع 
األبراج الطبية في املواقع الصحية، مبينا بأنه ستكون هناك 
ثمانية ابراج في مختلف محافظات البالد، وستكون هناك 
س��تة أدوار اضافية في مستش��فى الفروانية ستقام على 

مساحة 30 ألف متر.

)أسامة البطراوي( د.هالل الساير يفتتح مركز غسيل الكلى مبستشفى الفروانية ويزيح الستار عن اللوحة التذكارية للمركز  

جــامـعـة الكــويـت

تعـلـن جامــعــة الكـويــت
عن حاجتهـا لتعيني عـدد من ذوي الإعـاقــة احلركيـة

مل�ستـخـدمــي الـكرا�ســي املتحـركــة

ال�شـــروط العامـــة :

1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- حا�سل على �سهادة جامعية.

3- لديه �سهادة اإثبات الإعاقة.

4- يحمــل بطـــاقـــة معـــاق من املجل�س الأعلى ل�سئـــون املعاقني �سريطـــة عــــدم م�ســي 

اأكرث من )5( �سنوات من تاريخ الإ�سدار.

�شيتم التعيني يف جمالت العمل الإداري يف مراكز العمل التالية :

1- عمادة �شوؤون الطلبة / الق�شم النقابي باإدارة ال�شئون الطالبية.

2- كلية العلوم الإدارية / مكتب التوجيــه والإر�شــاد.

3- اإدارة ال�شوؤون الإدارية / ق�شم املتابعة والإ�شتقبال.

تقدم الطلبات اإعتبارًا من 2010/4/11 وحتى 2010/4/22 على موقع النرتنت :

)ku.edu.kw( - وظـــائـــف �ســاغــــــرة

اأو باإدارة ال�سئون الإدارية خالل اأوقات العمل، من ال�ساعة )8( �سباحًا

 وحتى ال�ساعة )12( ظهرًا بق�سم املتابعة والإ�ستقبال.

لالإ�ستف�سار : 24985402 - 24987008 - 24987619 - 24985423 - 24987011 


