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جانب من املشاركني في الدورات املتخصصة

شعار »كويتي وأفتخر«

مشروع »كويتي وأفتخر« يقدم دورات متخصصة للشباب الكويتي
من منطلق تشجيع الشباب 
الكويتي على اإلبداع والتميز 
في تقدمي مشاريعهم اخلاصة 
من خالل توظي���ف طاقاتهم 
الكامنة وحتقيق ذاتهم من خالل 
مساعدتهم بالبدء في مشاريعهم 
اخلاصة عبر دورات تدريبية 
متخصصة باملشاريع اخلاصة، 
ومبا يساهم في تطوير قدرات 
ومهارات الشباب لتمكينهم من 
املشاركة الفاعلة في املجتمع، 
والعمل على مساندة املبادرات 
الشابة وبلورة مفاهيم العمل 
الش���بابي وفقا لروية تتالءم 
واحتياج���ات الش���باب، الى 
نش���ر الوعي واإلدراك لديهم 

ليساهموا في عملية التنمية 
احلقيقية لوطننا الكويت.

 يق���دم مش���روع »كويتي 

أكادميية  وأفتخر« من خالل 
P2BK في البرامج املس���اندة 
لالبداعات الشبابية وذلك ملن 

يطمح الى حتس���ن مستواه 
الشخصي واكتساب خبرات 
جديدة في مجال ادارة املشاريع 
أكادميية  اخلاصة، كما تقدم 
P2BK البرنام���ج التدريب���ي 
»مش���روعك اونالي���ن« عبر 
www. :املوق���ع االلكترون���ي
p2bk.com/academy حي���ث 
يكون لألكادميية دور بالتوجيه 
واملتابعة ودراس���ة املشاريع 
املتابعة  املقدمة، مع توفي���ر 
لغاية انطالق املشروع واملتابعة 
في املراحل األولى من انطالق 
املشروع حيث ميكن للمتقدمن 
االستفسار عبر الهاتف التالي: 

.97792293

P2BK بالتعاون مع أكاديمية

الحشاش: الحكومة أبطلت قانون المرأة

وزيرا الكهرباء والشؤون يشاركان
 في اجتماعات بالجامعة العربية

تكليفات في »الصحة«

السياسية جناة  الناش���طة  قالت 
احلشاش ان احلكومة أبطلت مفعول 
قانون امل���رأة وحولته الى حزمة من 
التعديالت وشوهت مضمونه الرئيسي 
في اعادة احلق���وق للمرأة الكويتية، 
معتبرة ان عدم اقرار القانون بكل مواده 
خرق للدستور الذي نص في األصل 
الكويتين من  املواطنن  على حقوق 
اجلنسن في التعليم والصحة والسكن 
وغير ذلك من احلقوق التي ال ينبغي 
املطالبة بها باألص���ل ألنها يجب أن 
تكون محفوظة ومصونة بحكم القانون 
والدستور. واعتبرت ان التستر وراء 

التكلفة املالية القرار بعض مواد القانون يعكس الذهنية التي تتعامل بها 
احلكومة مع القضايا االجتماعية بشكل عام وقضايا املرأة بشكل خاص، 
مؤكدة ان هذه الذهنية تعكس قصر نظر احلكومة في التعامل مع عملية 

التنمية والتي تشكل املرأة فيها األساس واجلوهر.

القاهرة ـ هناء السيد
يترأس وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وفد 
الكويت في اجتماعات الدورة املوضوعية ملجلس وزراء الش���ؤون 
االجتماعية والعمل العرب املقرر عقده غدا ويناقش عددا من املوضوعات 

اخلاصة بتطوير وزارات الشؤون وقوانن العمل بالدول العربية.
كما يرأس وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان اجتماعات الدورة 
الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه املقرر عقده خالل الفترة من 1 
الى 2 يوليو القادم يضم الوفد املندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية 

عبداهلل املنصور والسكرتير األول للمندوبية محمد الهاجري.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرارا السناد أعمال 
وكيل الوزارة املس����اعد لش����ؤون اخلدمات الطبية املساندة إلى الوكيل 

املساعد لشؤون اخلدمات الطبية األهلية د.راشد الرشود.
من جانب آخر، أصدر الوكيل املس����اعد لشؤون التخطيط واجلودة 
د.وليد الفالح قرارا بتكليف رئيس قسم الدراسات والدعم الفني د. رحاب 
النقي القيام بأعمال مدير ادارة اجلودة واالعتراف د.بثينة املضف حلن 
عودتها من مهمة، كما أصدر وكيل الوزارة املس����اعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة باالنابة د.راشد الرشود قرارا بتكليف مراقب التنسيق 
واملتابع����ة بادارة التمريض لطيفة املنص����ور القيام بأعمال مدير ادارة 

خدمات التمريض عواطف القطان حلن عودتها من مهمة.

العسماوي: بروتوكول تعاون بين »الصحة« 
وبيت الزكاة لتقديم خدمات للمحتاجين

فريق طبي بقيادة الرشدان يجري عملية نادرة
 لتركيب وتعديل صمام األورطى بـ »القسطرة«

حنان عبد المعبود
صرح وكي���ل وزارة الصحة املس���اعد 
للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي بأن 
وزارة الصحة بصدد عمل بروتوكول للتعاون 
مع بيت الزكاة لوضع آلية للتنظيم والتسهيل 

على شريحة متلقي اخلدمات الصحية من 
احملتاجن الذين يدعمهم بيت الزكاة، مشيرا 

إلى أن األمر قيد الدراسة.
وقال العس���ماوي في تصريح خاص ل� 
»األنباء«: في الوقت احلالي نعقد اجتماعات 

مكثفة مع بي���ت الزكاة، للوصول إلى آلية 
لتسهيل تلقي اخلدمة واملطالبات بن الصحة 
وبيت الزكاة واظهار الكويت مبظهر حضاري 
باحت���رام اآلدمية ملتلق���ي اخلدمة من غير 

القادرين.

باخلارج.
من جهته، أوضح عضو الفريق استشاري 
أمراض القلب في املستشفى الصدري د.خالد 
املري ل� »كونا« ان العملية تتمثل في تركيب 
صمام عن طريق القسطرة، مؤكدا ان املستشفى 
يتميز بوجود نخبة من األطباء من ذوي اخلبرة 

في مجال قسطرة القلب.
وعبر عن فخره للنجاحات املتتالية التي 
يحققه���ا األطباء الكويتيون في املستش���فى 
الصدري، مؤكدا ان التميز الذي يحققه األطباء 
م���ا هو إال نتيجة للجهد واإلخالص واملثابرة 
في عملهم ال���دؤوب وعطائهم الالمحدود من 

اجل الكويت.

عملية نحو ساعة، مبينا ان املرضى يتمتعون 
بصحة جيدة وس���يغادرون املستشفى خالل 

اليومن املقبلن.
من جانبه قال عضو الفريق استش���اري 
أمراض القلب في املستشفى د.خالد بورسلي 
ل� »كونا« ان العمليات التي مت إجراؤها كانت 
ستكلف آالف الدنانير لو أجريت خارج الكويت، 
مبينا ان أطباء القلب في املستشفى يتابعون 

تطورات العالج في العالم حلظة بلحظة.
واضاف د.بورسلي ان عمليات القسطرة في 
الكويت حتوز إعجاب الزائرين من اكبر املراكز 
العاملية للقلب، حيث ان التقنية املستخدمة فيها 
دقيقة جدا وال تتوافر إال في مراكز متخصصة 

جنح فريق طبي كويتي من املستش���فى 
الصدري في إجراء عملي���ة نادرة تتمثل في 
تركي���ب وتبديل الصمام األورطى عن طريق 
القسطرة ال جترى عادة إال في مراكز متخصصة 
محدودة على مس���توى العالم. وقال رئيس 
الفريق استشاري قسطرة القلب في مستشفى 
 الص���دري د.إبراهيم الرش���دان في تصريح
 ل� »كونا« ان العملية التي تعد من العمليات 
النادرة تغني عن إجراء عمليات القلب املفتوح 

اجلراحية.
وذكر الرش���دان انه مت إج���راء 4 عمليات 
ملرضى كويتين فوق س���ن ال� 70 عاما كانوا 
يعانون من مشكالت في القلب واستغرقت كل 

جناة احلشاش

الفريق الطبي بقيادة د. ابراهيم الرشدان بعد جناح العملية


