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اإلفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية

مبناس���بة حلول عيد الفطر الس���عيد وبناء على توجيهات 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، اصدر نائب رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد اجلراح قرارا بهذه املناسبة امر فيه باالفراج عن العسكريني 
املوقوفني بعقوبات انضباطية، وتأتي هذه اللفتة الكرمية املعنوية 
من النائب االول ليحتفل العس���كريون بعيد الفطر السعيد بني 

اهاليهم.

استنفار في »الصحة العامة« لمواجهة المالريا القادمة من الهند
حنان عبد المعبود

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة أن هناك حالة اس����تنفار 
في مختبرات الصحة العامة، وبينت املصادر أن سبب احلالة يعود إلى 
أن وزارة الصحة الكويتية تلقت تقريرا عن انتش����ار املالريا في الهند، 
وعليه مت إعالن حالة االس����تنفار، لفحص عينات للكشف عن إصابات 

املالريا بني األشخاص القادمني من الهند.

وقالت مصادر ان هناك فحصا للقادمني من الهند للتأكد من خلوهم 
من مرض املالريا بعد تفش����يه في بعض املناطق هناك، وأشارت إلى أن 
وزارة اخلارجية كانت قد أرس����لت كتابا رسميا إلى الصحة تطلب فيه 
فحص القادمني من الهند، بس����بب تفش����ي وباء املالريا هناك، حيث ان 
العدوى أصيب بها 20 ألف هندي اغلبهم من األحياء الفقيرة، وأن حاالت 

الوفيات هناك بلغت 42 شخصا.

بالتعاون مع شبكة يونيڤرستي هيلث وتستمر لمدة 5 سنوات

الساير يوقع اتفاقية بـ 23 مليون دينار لتطوير 
الخدمات الصحية لمرضى السرطان في »مكي جمعة«

والتمريضية وخدمات الطوارئ 
ملرضى السرطان.

الرئيس  من جانبه، حتدث 
التنفيذي ليونيفرستي هيلث 
نتورك روب����رت بيل عن رؤية 
الشبكة، وقال: ان لديهم موارد 
وامكانيات تقنية كبيرة متميزة 
في التداخل االشعاعي واجلراحي 
في مجال عالج السرطان، واضاف 
ان اخلبرة التي اكتسبوها خالل 
العشرين سنة املاضية تؤدي 
لتكامل اخلدمات املتنوعة خلدمة 

مريض السرطان.

هيلث نتورك � تورونتو. واضاف: 
ان����ه مت االتفاق على قيام فريق 
كندي متخصص ف����ي امراض 
الس����رطان بزيارة للكويت في 
االسبوع الثاني من شهر فبراير 
القائم مبركز  لتقييم الوض����ع 
حسني مكي جمعة وكذلك لوضع 
التصور واآللية التي سيتم من 
خاللها بدء العمل على تطوير 
اخلدمات الصحية املقدمة ملرضى 
الس����رطان في مجاالت االورام 
والع����الج االش����عاعي والعالج 
التلطيفي والرعاية السريرية 

إضافية لتدريب األطباء الكويتيني 
في التخصصات النادرة.

وبني الس����اير ان الهدف من 
توقيع مذكرة التفاهم هو وضع 
خطة اس����تراتيجية ملدة خمس 
سنوات لرعاية مرضى السرطان، 
وتتضمن تنمية العنصر البشري 
وحتسني الرعاية املقدمة ملرضى 
الس����رطان في الكوي����ت على 
املس����توى نفس����ه من اجلودة 
العالي����ة املقدمة لعالج مرضى 
السرطان في برنامج مستشفى 
االميرة مارغريت � يونيفرستي 

حنان عبدالمعبود
أعل����ن وزير الصح����ة د.هالل 
الساير عن إبرام اتفاقية لتطوير 
اخلدمات الصحية ألمراض السرطان 
مبركز حسني مكي جمعة للجراحات 
التخصصية بالكويت بني وزارة 
الصحة ويونيڤرستي هيلث نتورك 
املرتبطة بجامعة تورنتو بكندا.
وقال وزير الصح����ة في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد على هامش 
توقيع العقد إن قيمة العقد املبرم 
ملدة 5 س����نوات تبلغ 4.6 ماليني 
دينار في العام الواحد، مشيرا الى 
بدء العمل باالتفاقية مع بداية الشهر 
املقبل. وأضاف الوزير انه مت االتفاق 
على االس����تعانة بفرق طبية من 
اجلامعات واملؤسسات ذات الشهرة 
العاملية وتكون مصنفة عامليا مثل 
اجلامعات العاملية واملؤسسات غير 
الربحية وذلك لالرتقاء باملستوى 
الفني للخدمات الصحية في الكويت 
وتقليل تكلف����ة العالج باخلارج 
خاصة في مجال القلب والسرطان 
واألطفال، باالضافة الى االستفادة 
من اخلبرات العاملية التي ستحضر 
الى الكويت في تطوير اخلدمات 
الصحية التخصصية والتدريب 
والتعليم جلميع مقدمي اخلدمات 
الصحية في الكويت، واالستفادة 
من االستشارات الطبية من خالل 
الس����تاليت مع املراك����ز الطبية 
العاملية، كما س����تتم زيادة مقاعد 

د.البستكي يجري جراحة نادرة
لتكميم معدة مريض وزنه 300 كيلوغرام

اجرى اجلراح الكويتي د.وليد البستكي عملية نادرة من نوعها 
حي���ث قام بتكميم معدة مريض يبلغ وزنه 300 كيلوغرام تقريبا 

بواسطة املنظار اجلراحي.
وقال استشاري اجلراحة العامة وجراحة املناظير في املستشفى 
االميري د.وليد البستكي في تصريح ل� »كونا« أمس انه متكن من 
تكميم معدة املريض الكويتي البالغ من العمر 39 عاما بواس���طة 
جراحة املناظير، مش���يرا الى انها تعد م���ن احلاالت النادرة نظرا 
لوزن املريض القياس���ي وقد خرج من املستشفى بعد 6 أيام فقط 

د.وليد البستكيمن العملية التي اجريت األسبوع املاضي.

اتحاد الجمعيات التعاونية يمدد فترة 
تخفيض أسعار السلع 3 شهور أخرى

السفارة األميركية تعلن 
عن عطلتها خالل العيد

أصدر رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.حسني الدويهيس 
قرارا امس بتمديد فترة العرض اخلاص بتخفيض اسعار بعض 
السلع ملدة ثالثة شهور اخرى وذلك بعد موافقة وزارة التجارة 

والصناعة على ذلك.
وقال الدويهيس ل� »كونا« ان القرار يأتي استكماال للعرض 
الس���ابق الذي اقامه االحتاد في االول من ش���هر يوليو املاضي 
وينتهي في 15 س���بتمبر اجلاري ويش���مل اكثر من 100 سلعة 

حتمل عالمة التعاون.
واضاف ان الهدف من متديد العرض هو تخفيف االعباء عن 
كاهل املس���تهلكني وضمان توفير احتياجاتهم من هذه السلع 
بأس���عار مخفضة خصوصا ان تلك الفترة تزامنت مع حلول 
ش���هر رمضان املبارك الذي ترتفع فيه معدالت االستهالك عن 

باقي أشهر السنة.
وأوضح ان فترة متديد العرض اخلاص ستكون لذات السلع 
املش���مولة بالعرض منذ بدايته ومعظمها من السلع الغذائية 
الضرورية التي تزداد احتياجات املستهلكني لها كاألرز واحلبوب 
وامل���واد الغذائي���ة املجمدة فضال عن أنواع أخرى من الس���لع 
كاملنظفات علما انه يس���ري على فترة التمديد ذات االس���عار 

املقررة في العرض منذ بدايته.

أعلنت الس���فارة األميركية في الكويت أنها ستغلق أبوابها 
الي���وم اخلميس على أن تعاود العمل ي���وم االثنني املوافق 13 
اجلاري وذلك مبناس���بة عطلة عيد الفط���ر املبارك، وفي حال 
ثب���ت ان عيد الفطر هو يوم اجلمعة 10 س���بتمبر اجلاري فإن 
عطلة السفارة ستمتد ليوم االثنني 13 سبتمبر اجلاري علما بأن 
ساعات الدوام الرس���مية بالسفارة هي من االحد الى اخلميس 
من الس���اعة 8 صباحا الى الساعة 4:30 عصرا رقم الهاتف في 

السفارة 22591001.

)سعود سالم(وزير الصحة د.هالل الساير مصافحا الرئيس التنفيذي ليونيڤرستي عقب توقيع العقد

استشاري بريطاني 
في »ابن سينا« 18 الجاري

أعلنت وزارة الصحة أمس 
انها ستستضيف في 18 سبتمبر 
اجلاري استش����اريا بريطانيا 
متخصصا في املخ واألعصاب 
إلجراء عدد م����ن العمليات في 
مستش����فى ابن سينا في زيارة 
تستمر 6 أيام، وسيجري خاللها 
عمليات دقيقة ومعقدة اضافة 
الى تدريب األطب����اء على تلك 
اجلراحات وإلق����اء محاضرات 

علمية.

إعادة تشغيل مركز بدرية األحمد 
بعد توقفه جزئيًا بسبب الحريق

أعلنت وزارة الصحة أمس إعادة تشغيل مركز بدرية األحمد للعالج 
الكيماوي بعد توقفه جزئيا بسبب حريق بسيط نتيجة عطب وحدة 
كهربائية تستخدم للمحافظة على التيار الكهربائي الشهر املاضي. وقال 
مدير مركز حسني مكي جمعة د.احمد العوضي في تصريح ل� »كونا« انه 
مت إعادة تشغيل املركز كامال بعد ان مت إغالق بعض األجنحة، مضيفا 

انه مت تهوية املكان وتعقيمه من الدخان والروائح العالقة.

خفض أعداد العالج بالخارج 
من شروط العقد

اكد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
ان العقد يتضمن التزامه بخفض ملحوظ لعدد احلاالت التي يتم ارسالها 
للعالج باخلارج خالل العام الثان����ي من االتفاقية، واذا كانت احلاالت 
حتتاج الى مراكز متخصصة سيكون هناك قدرة لدى املركز من خالل 
تطبي����ق برنامج التطوير ليقوم مبعاجلة معظم احلاالت الصعبة عن 

طريق الفريق املتكامل الذي سيتواجد باملركز خالل الفترة املقبلة.


