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 حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وكيل 
وزارة الصح���ة د.ابراهيم العب���د الهادي طلب 
من الوكالء املس���اعدين بالوزارة اعداد تقارير 
عن اآللي���ات واخلطوات التي س���يقومون بها 
لتنفيذ مش���روعات برامج الصحة ضمن خطة 

االمنائية.
واوضحت املصادر ان العبدالهادي شدد على 
ضرورة االنتهاء من التقارير في الوقت احملدد 
دومنا تأخير، طالبا تقدمي التقارير من قبل الوكالء 
املس���اعدين للوكيل املساعد للتخطيط وضبط 
اجلودة د.وليد الفالح، ليقوم بدوره باعداد التقرير 

املطلوب من وزارة الصحة لتنفيذ اخلطة.
من جهة اخرى أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 

لش���ؤون الصحة العامة د. يوسف النصف، ان الوزارة ماضية في تطبيق القرار 
الوزاري اخلاص بنقل فنيي التعقيم من املراكز الصحية إلى املستش���فيات وفق 

جدول زمني بحيث يتم التطبيق الكامل للقرار مطلع أكتوبر القادم.
وقال د.النصف في تصريح صحافي ان نقل فني التعقيم سيتم مبراحل، حسب 
اخلطة املوضوعة، حيث سيتم استبدال الفنيني العاملني في املراكز الصحية بإفراد 
الهيئ���ة التمريضية العاملني في املركز الصحي، عل���ى ان يقوموا بأداء دور فني 
التعقيم واملهام املطلوبة منه، الفت���ا إلى ان معظم الفنيني والفنيات العاملني في 
املراكز الصحية يعملون في عيادات االسنان املوجودة في مراكز الرعاية األولية، 
ومشيرا إلى ان اختصاصاتهم محدودة بهذا اجلانب فقط. وأوضح ان القرار الوزاري 
جاء مناس���با وذلك بسبب وجود عجز ونقص في أعداد فني التعقيم العاملني في 

املستشفيات مشيرا إلى ان نقل الفنيني سيساعد على تغطية العجز املوجود.
وقال ان عملية النقل ستس���تغرق فترة الشهور الثالثة من خالل التنسيق مع 
وكالة طب االس���نان حيث يتم إش���عار وكالة الصحة العامة بإمكانية النقل بعد 
تغطي���ة موقع العمل الذي يغطيه فني التعقي���م وبعد حتويل مهام فني التعقيم 
إلى املمرض املس���ؤول عن التعقيم مس���تقبال. وبني ان ادارة طب االسنان تعمل 

حاليا عل���ى تطبيق القرار وان املرحلة احلالية 
هي املرحلة االنتقالية مؤكدا ان عملية االنتقال 
تتطلب التطبيق املالئم بحيث ال تتأثر اخلدمات 

املقدمة للمراجعني.
من جانبها أعلنت رئيس وحدة مكافحة الدرن 
في وزارة الصحة د. عواطف الشمري، عن توافر 
خدمة اختبار ال�»PCR« واخلاص مبيكروب الدرن، 
واملتواجد في مختبر الدرن املركزي في منطقة 
الصباح الصحية، بعد وصول اجلهاز اخلاص 

بالفحص.
وقالت د. الش���مري في تصريح صحافي ان 
اختبار ال� »PCR« لم يكن متوافرا في الس���ابق، 
مشيرة إلى أن وجوده سيساهم بشكل فعال في 
سرعة اكتشاف جرثومة الدرن، ومدى مقاومتها 
بأنواع األدوية، مضيفة ان اجلهاز اجلديد س���يحدد اس���تجابة اجلرثومة للعالج 
بدواء »الريفامبس���ني« خالل ساعات قليلة، مقارنة باس���تخدام أسلوب الزراعة 
التقليدي والذي كان يس���تغرق فترة طويلة متتد إلى 6 أو 8 أسابيع، وهذا يتفق 
مع توصيات منظمة الصحة العاملية من حيث وجوب اس���تخدام أحدث التقنيات 
املخبرية لس���رعة اكتش���اف احلاالت الدرنية ومعاجلتها سريعا لتجنب حدوث 
حاالت مقاومة للعالج، الفتتا إلى أن اجلهاز اجلديد سيتحرى عن جميع العينات 
 ،FNA ،PLEURAL FLUID ،STOOL ،CSF ،ETT ،BAL ،SPUTUM«  :االكلينيكية مثل
ASCITIC FLUID ،PUS ،URINE«، مشيرة إلى أن مختبر الدرن املركزي سيستقبل 
العينات على مدار أيام األسبوع، ومؤكدة أن هذا الفحص سيمثل نقلة نوعية في 

اخلدمات الصحية املقدمة ملرضى الدرن.
وفي نفس السياق ذكرت د. الشمري أن عيادة الدرن اجلديدة والتي مت افتتاحها 
مؤخ���را في يناي���ر املاضي، في منطق���ة العاصمة الصحية »مرك���ز حمد الصقر 
التخصصي«، برعاية وكيل وزارة الصحة املس���اعد لش���ؤون الصحة العامة د. 
يوسف النصف، استقبلت خالل التقرير ربع السنوي في عيادة املخالطني )509( 

مريضة ومريضة، توزعت ما بني 233 )ذكور(، و276 من االناث.

اطلع على الدعوة الموجهة لولي العهد لحضور القمة الدولية الـ 12 بشأن الجريمة العابرة للقارات في جنيڤ

نقل فنيي التعقيم من المراكز الصحية إلى المستشفى وفق جدول زمني

الكندري: اآلمال معقودة على الزيارة لتقوية التعاون بين البلدين

صاحب السمو عزى رئيسة الهند بضحايا حادث تصادم القطارين

األمير استقبل السفير الياباني إلنتهاء مهام عمله

مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأسمال البنك الوطني
تكليف جهاز متابعة األداء الحكومي باستكمال تحضير قانون حرية تداول المعلومات 
وقان�ون منع تض�ارب المصالح وقان�ون اإلفصاح عن الذم�ة المالية وحماي�ة المبلغين

العبدالهادي لوكالء الصحة: اإلسراع في إنجاز
تقرير الوزارة عن مشاريعها ضمن خطة التنمية

الش�مري: اختبار ال�  PCR الخاص بالدرن متوافر بالمختبر المركزي في منطقة الصباح

عقد مجلس الوزراء اجتماعه االس���بوعي صباح 
أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان في تصريح صحافي بعد االجتماع ان المجلس 
استهل أعماله باالطالع على الرسالة التي تلقاها سمو 
ولي العهد من جان � بول كاريترون � رئيس منتدى 
كرانس مونتانا والمتضمنة دعوه س���موه لحضور 
القمة الدولية الثانية عشرة بشأن الجريمة العابرة 
للقارات بعنوان »حسن اإلدارة والحوكمة الرسمية 
واألهلية لمواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة وانعدام 
القيم« والمقرر عقدها في جنيڤ خالل الفترة من 27 

إلى 30 أكتوبر 2010.
وأضاف الروض���ان انه ضمن إطار االهتمام الذي 
يوليه مجلس الوزراء لدعم جهود مكافحة الفس���اد 
والوفاء بجميع التزامات االتفاقيات الدولية في هذا 

الشأن وتنفيذا التفاقية الخدمات االستشارية المبرمة 
بين حكومة الكويت ممثلة في وزارة المالية والبنك 
الدولي فقد اطلع المجلس على مذكرة جهاز متابعة 
األداء الحكومي والمتضمنة استعراض الخطوات التي 
قام فريق العمل باتخاذها في شأن تطبيق االلتزامات 
التعاهدية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس���اد 
حيث شرح رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي الشيخ 
محمد العبداهلل التفاصيل المتعلقة بالخطوات العملية 
الالزمة النجاز المراحل األخرى ومن بينها ما يتصل 
بتحضير قانون حرية تداول المعلومات وتحضير 
قانون منع تضارب المصالح وقواعد الس���لوك في 
الخدمة المدنية وتحضير قانون اإلفصاح عن الذمة 
المالية وتحضير قان���ون لحماية المبلغين ووضع 
الصيغة النهائية لتوصيات تقرير تقييم المشتريات 
والمناقصات وإجراء تقييم اإلنفاق العام والمساءلة 
المالية وتحليلها واستبيان آراء المواطنين وموظفي 

الدولة حول النزاهة ومكافحة الفساد وتقييم اإلطار 
المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد وإصدار تقرير 

حول نتائج التقييم.
وقال ان المجلس نوه بالخطوات االيجابية التي 
تم تحقيقها في هذا الشأن وكلف جهاز متابعة األداء 
الحكومي باس���تكمال الجهود بالتعاون مع الجهات 
المعنية النجاز جميع الخطوات الالزمة بالس���رعة 

الممكنة.
وقال الروضان ان المجلس استعرض ايضا مشروع 
مرس���وم بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الكويت 
الوطني وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم 

المشار اليه ورفعه الى صاحب السمو األمير.
وأضاف ان المجلس بحث ايضا الشؤون السياسية 
في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياس���ية على الصعيدين العربي 

والدولي.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الس���يف صباح امس س���فير 
اليابان لدى الكويت ماساتوشي موتو وذلك 
بمناس���بة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده، 
وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

االميري الشيخ علي الجراح.
الى ذلك بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقي���ة تعزية الى براتيبها 
باتيل رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواس���اته 
بضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع 
شرقي الهند، متمنيا سموه للمصابين سرعة 

الشفاء والعافية.
كم�ا بع�ث س���م�و ول�ي العه��د الشي��خ 
ن��واف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناص���ر المحمد ببرقيت���ي تعزية 

مماثلتين.

المهنا في جدة للمشاركة باجتماع تجديد 
العالمات الحدودية الكويتية � السعودية

عبداهلل: زيارة رئيس الوزراء للبرازيل 
ستشهد توقيع 5 اتفاقيات ثنائية

واشنطن � كونا: أكد سفيرنا 
لدى كل م���ن جمهورية البرازيل 
االحتادي���ة وجمهوري���ة غويانا 
الكندري أهمية  التعاونية وليد 
الزيارة الرسمية التاريخية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد الى كل من غويانا 
التعاوني���ة والبرازيل في إطار 
جولته احلالية لع���دد من دول 

أميركا الالتينية.
وق���ال الس���فير الكندري في 
تصريح ل� »كونا« امس ان هذه 
الزيارة تعد األولى من نوعها على 
هذا املس���توى احلكومي الرفيع 
وتأتي متاش���يا مع منو وتطور 
العالق���ات بني الكوي���ت وهذين 
البلدين داخل مش���هد من النمو 
املطرد ملكانة وأهمية الكويت على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وف���ي حدي���ث مختصر عن 
التعاونية  جمهوري���ة غويان���ا 
والعالقات بينها وبني الكويت أبرز 
السفير الكندري أن ذلك البلد ورغم 
كون املس���لمني فيه أقلية اال أنه 
عضو في منظمة املؤمتر اإلسالمي 
وتنتشر املس���اجد في عاصمته 
)جورج تاون( التي يسمع منها 

اآلذان في أوقات الصالة.
وأضاف ان العالقات الثنائية 
بني الكويت وغويانا تعززت في 
الفترة األخيرة خاصة بعد الزيارة 
التي أجراها رئي���س جمهورية 
الى  غويان���ا به���ارات جاغديو 
الكويت في يناي���ر املاضي ومت 
اتفاقيات  التوقيع عل���ى  خاللها 
للتعاون الثقافي وفي مجال حماية 

وتشجيع االستثمارات.
من جانبه، قال سفير البرازيل 
لدى الكوي���ت روبيرتو عبداهلل 
»الكويت والبرازيل ستوقعان 5 
اتفاقيات خالل زيارة سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 

احملمد املرتقبة الى البرازيل«.
ف���ي حديث خاص  جاء ذلك 
أجرت���ه معه »كونا« مبناس���بة 
الت���ي يقوم بها س���مو  اجلولة 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد في أميركا اجلنوبية 
والتي بدأت في احلادي عشر من 

يوليو اجلاري.
وأوضح ان االتفاقيات تتعلق 
بقطاع الطيران املدني والتعاون 
الرياضي والتقني والعلمي مبينا 
ان زيارة س���موه التي تستمر 5 
أيام ستبدأ في مدينة »ساوباولو« 
البرازيلية حيث يلتقي نخبة من 
رجال األعمال يتوجه بعدها الى 
العاصمة برازيليا ليستقبله رئيس 
البرازيل لويس ايناسيو دا سيلفا 
قبل أن يتوجه الى ثاني أكبر مدينة 
برازيلية »ريو دي جانيرو« للقاء 

عدد اكبر من رجال األعمال.
وأضاف عبداهلل ان »هذه املرة 
األولى التي يزور فيها وفد رفيع 
املستوى البرازيل منذ فترة طويلة 
ونتشرف بهذه الزيارة ونرى أنها 
فرصة لتحفيز العالقات الثنائية 
على كل املستويات«، مشيرا الى ان 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين 

تأسست في عام 1975.

وقال ان »التعاون الديبلوماسي 
الذي امتد 35 عاما ش���هد اإلطار 
الشرعي جلميع االتفاقيات الثنائية 
القائمة«، مشددا على ان »للكويت 
دورا مهما ف���ي مجلس التعاون 
اخلليجي لدول اخلليج العربية 
العربية وان  الدول  وفي جامعة 
البرازي���ل لديها اهتمام قوي في 

تعزيز روابطها مع الكويت«.
البرازيلي في  السفير  وأشار 
حديثه ل� »كونا« الى ان »البلدين 
وقعا ف���ي ماي���و 2005 اتفاقية 
جتارة حرة عندما مت اإلعالن عن 
تأسيس اجلمعية األميركية لعلوم 
اإلدارة اثناء انعقاد أول قمة بني 
أمي���ركا اجلنوبية والدول  دول 

العربية«.
وتعمل اجلمعي���ة األميركية 
لعلوم االدارة على حتفيز وتنسيق 
السياسي بني 22 دولة  التعاون 
عربية عضوة في جامعة الدول 
العربي���ة و12 دولة ف���ي أميركا 

اجلنوبية.
الثانية في  القم���ة  وانعقدت 
الدوحة في  القطري���ة  العاصمة 
مارس 2009 ومن املقرر ان تعقد 
القمة الثالثة في مدينة ليما عاصمة 

البيرو في فبراير 2011.

جدة � كونا: وصل وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المنافذ 
اللواء عبداهلل المهنا إلى جدة أمس على رأس وفد للمشاركة في 
االجتماع ال� 13 للجنة الفنية الكويتية � الس���عودية المش���تركة 

لتجديد العالمات الحدودية والمقرر عقده اليوم.
وكان في استقبال اللواء المهنا لدى وصوله مدير عام حرس 
الحدود الس���عودي اللواء الركن زميم بن جويبر السواط وعدد 

من المسؤولين السعوديين.
كما كان في استقباله من القنصلية الكويتية بجدة السكرتير 
الثال���ث عب��داهلل أب��وش���يبة والس���ك��رتير الث��الث س���لطان 

السبيعي.
ويأتي هذا االجتماع امتدادا الجتماعات س���ابقة بين البلدين 
الشقيقين في ظل التعاون المستمر والدائم لتقوية أواصر العالقات 

المتينة لضبط الحدود والمحافظة على األمن.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
القائمين على مشروع »كويتي وأفتخر« 
لدعم الطاقات الوطنية واالنجازات الشبابية 

والمشاريع الصغيرة.
واشاد سموه بدور الشباب في كل مجاالت 
النهضة والبناء، مؤكدا سموه انهم الركيزة 

األساسية في عملية التنمية.
وأشار سموه الى ان الكويت تولي اهتماما 
بالغا بدورهم الفاعل لما له من اهمية في 
بناء المستقبل الواعد للكويت، متمنيا لهم 
التوفي���ق والنجاح لدفع عجلة التقدم في 
العديد من المجاالت واالنشطة االقتصادية 
والثقافية والفكرية لخدمة وطننا الغالي، 
وقدموا لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، 
حضر المقابلة رئيس ديوان س���مو ولي 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمدالعهد الشيخ مبارك الفيصل.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه السفير الياباني ماساتوشي موتو

الشيخ أحمد الفهد وروضان الروضان ود.محمد العفاسي خالل اجللسة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة املجلس

السفير روبيرتو عبداهلل السفير وليد الكندري

اللواء عبداهلل املهنا

د.يوسف النصفد.ابراهيم العبدالهادي

ولي العهد التقى القائمين على »كويتي وأفتخر«: 
الشباب هم الركيزة األساسية في عملية التنمية

الشارخ يشارك في ندوة »الديبلوماسية والثقافة« 
ضمن مهرجان أصيلة المغربية

توجه مدير عام املعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ امس 
الى مدينة اصيلة املغربية للمشاركة في الندوة العاملية املقامة هناك 

حتت عنوان »الديبلوماسية والثقافة« ضمن مهرجان املدينة.
وقال الشارخ في تصريح صحافي ان الندوة تعقد يومي 19 و20 
الشهر اجلاري ضمن مهرجان اصيلة الثقافي الدولي ال� 32. وسيشارك 
فيها من اجلانب الكويتي السكرتير الثاني ناصر اخلالدي من املعهد 
الديبلوماسي ومن جامعة الكويت د.هيلة املكيمي ود.ندى املطوع.

واضاف انه سيشارك في الندوة شخصيات سياسية وديبلوماسية 
واكادميية واعالمية من العالم العربي وبعض الدول االجنبية التي 
تلقت الدعوة للمشاركة في هذه الندوة من االمني العام ملؤسسة منتدى 

اصيلة وزير اخلارجية املغربي السابق محمد بن عيسى.
يذكر ان بن عيسى كان قد القى محاضرة في املعهد الديبلوماسي 
الكويتي حول نفس املوضوع وهو »الديبلوماسية والثقافة« وذلك ضمن 

السفير عبدالعزيز الشارخبرنامج احملاضرات الدولية التي ينظمها املعهد الديبلوماسي.


