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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

97121226
97121224

�صاليهات لاليجار
اإبتداء من 30 دينار لليلة

بلوؤلــوؤة اخلـريان
3 غرف و3 حمامات و�سالة - فر�س ملكي

عــرو�س خــا�سـة لـنهــايــة 

الأ�سبــوع ولفتـرات الأعيـاد

د.هالل الساير أثناء استقباله املتبرعة عائشة احملري

ـ كونا: قال وكيل  بروكســــل 
وزارة الصحة املساعد للخدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري 
انه مت توجيه دعوة لفرق طبية 
بلجيكيــــة متخصصــــة لزيارة 
الكويت قريبا. واوضح الدويري 
في تصريح لـــــ »كونا« انه متت 
دعوة فرق متخصصة في مجاالت 
طب وجراحة االطفال واجلراحات 
الدقيقــــة واخلاليا  التخصصية 
اجلذعيــــة والتأهيــــل والعــــالج 
الطبيعي وذلك مــــن اجل اعطاء 
الطبية  تصور وتقييم اخلدمات 

في الكويت بهدف تعزيز التعاون 
الصحي بني اجلانبني.

واكــــد ان الزيــــارات تعمــــل 
العالقات الصحية  على تنشيط 
الكويتيــــة مع املراكــــز الصحية 
العاملية وتلعــــب دورا كبيرا في 
تبادل اخلبرات واالستفادة منها في 
االرتقاء وتطوير اخلدمات الصحية 
في البالد والتي انطلقت عجلتها 
اتفاقيات ومذكرات  بتوقيع عدة 
تفاهم مع مستشفيات وجامعات 
كنديــــة وبريطانيــــة وأملانيــــة 

وأميركية.

الى  الدويري مجددا  واشــــار 
حرص املســــؤولني فــــي بلجيكا 
على تعزيز العالقات الصحية مع 
الكويت وعلى استعداد تام لتقدمي 
كل التسهيالت املمكنة مؤكدا حرص 
وزارة الصحة على ضمان تقدمي 
اعلى مستوى من الرعاية الصحية. 
واضاف ان عددا من االستشاريني 
من بلجيكا سيزورون الكويت خالل 
الفترة املقبلة بالتعاون مع االقسام 
الطبية الجراء بعض اجلراحات 
الصعبة والدقيقة لالستفادة من 

خبراتهم.

حنان عبدالمعبود
أعلن الوكيل املســـاعد لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية د.راشـــد الرشـــود أن »الصحة« في سبيل 
تشـــجيعها للقطاع اخلاص في اســـتقدام اخلبرات 
الزائرة للبالد، فقد سمحت بأن تكون زيارة األطباء 
العامليني 3 أشهر عوضا عن شهر في السابق، وهو 
احلد الذي كان مسموحا به وكان قابال للتجديد، مشيرا 
إلـــى أن هذا اإلجراء جاء ضمن حزمة من اإلجراءات 
اجلديـــدة التي تنتهجها الوزارة لتشـــجيع القطاع 
اخلاص. وأضاف د.الرشـــود فـــي تصريح له عقب 
افتتاحه مؤمتر ومعرض الكويت األول للمستشفيات 
املتميزة نائبا عن وزير الصحة د.هالل الساير، والذي 
تنظمه شركة يونيفرســـال للمؤمترات واملعارض 
خالل الفترة من 7 الـــى 9 أكتوبر اجلاري في فندق 
املوفنبيك باملنطقة احلرة ويستمر 3 أيام، مبشاركة 
أكثر من 50 مستشـــفى محليا وعامليـــا في كل من 
الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة والسعودية 
واألردن ولبنـــان ومصر وتركيا وأملانيا وبريطانيا 
والواليات املتحدة األميركية وســـنغافورة وتايلند 
والهند وكوريا اجلنوبية، إضافة إلى شركات التأمني 
الصحي والشركات املتخصصة بالعالج في اخلارج. 
مبينا أن وزارة الصحة تتخذ كل اإلجراءات التنظيمية 
للقطاع اخلاص وتعمل على دعم نشـــاطه، وتفعيل 

دوره من خالل العديد من التسهيالت.
 وأكــــد على أهمية التجمعــــات الطبية في تبادل 
اخلبرات، مشيرا إلى ضرورة االستفادة منها، وقال 
»ان الصحة تقوم حاليا بإبــــرام عدد من االتفاقيات 
الطبية مع املؤسســــات الصحية العاملية واملتطورة 
فــــي اخلدمات الصحية«، مضيفا اننا نهدف إلى دعم 
اخلدمة الصحية، ولدينا قطاع خاص متطور يساهم 
بدوره في دعم اخلدمــــات الطبية وتقدميها بصورة 

حتاكي أكبر املستشفيات العاملية.
وكان الرشود قد ألقى كلمة خالل االفتتاح أكد فيها 
أن القطاع اخلاص اســــتطاع خالل السنوات القالئل 
املاضية أن يتقدم تقدما كبيرا في الكويت مبينا أنه بدأ 
ينافس القطاع العام الذي يشمل أكثر من 14 مستشفى 
عاما تقدم خدماتها الطبية فضال عما سيفتح قريبا كما 
أن هناك ما يقارب من 70 مركزا طبيا و65 مستوصفا 
تقدم خدمــــات طبية فضال عن اخلدمات األخرى من 
خالل أكثر من 30 مؤمترا أهليا لتقدمي اخلدمات، مشيرا 

إلى أن وزارة الصحة حريصــــة على متابعة أحدث 
التطورات العلمية في كافة املجاالت الصحية.

ومن جانبــــه أعلن مديــــر إدارة العالج باخلارج 
د.محمد املشــــعان أن »الصحة« تتجه لضم العالج 
الطبيعــــي إلى عالج العقم في العالج بالداخل، وقال 
»بعد جناحنــــا في حتويل عالج العقــــم من العالج 
باخلارج إلى الداخل والذي سيعلن حني يخرج تقرير 
ديوان احملاسبة، اجتهنا إلى العالج الطبيعي حيث مت 
تشكيل جلنة تخصصية من أطباء العالج الطبيعي، 
برئاسة مديرة املستشفى د. دالل الودعاني، وقاموا 
بتقييم 5 مراكز عالجية في الكويت ووصلوا إلى أن 
هناك مركزين عالجيني على مستوى عال من اجلودة 
العاملية، واآلن بصدد االتفاقيات الرســــمية لتحويل 
العالج الطبيعي للداخل، والذي استهلك في السابق 
أرقاما خيالية مما ســــينعكس بشــــكل ايجابي على 
التكلفة، خاصة أن التكلفــــة العالجية باخلارج في 
زيادة بشــــكل سنوي، مشيرا إلى أن األمر وصل إلى 
إعداد العقود حاليا لدى الشؤون القانونية، والتكلفة 

املالية لدى الشؤون املالية.
كما أعلن أن استشــــاري جراحة املخ واألعصاب 
د.يوسف العوضي، قد جنح في استقطاب عدد كبير من 
األطباء املتخصصني في هذا املجال ليكونوا متواجدين 

بشكل شهري بالبالد.
من جهتــــه أكد رئيس اللجنــــة املنظمة للمؤمتر 
د.ناصر العنزي أن هذا التجمع الطبي غير املسبوق 
للمستشفيات احمللية والعربية والعاملية يهدف إلى 
املساهمة في تطوير اخلدمات الصحية اخلاصة في 
الكويت متزامنا في ذلك مع خطة التنمية التي اعتمدتها 
احلكومة مؤخرا ومتثلت في توقيع اتفاقيات للدعم 
الفني للمستشفيات العاملية لتطوير اخلدمات الصحية 
في الكويت وتطبيق التأمني الصحي للكويتيني وإنشاء 

وتأهيل العديد من املستشفيات واملراكز الطبية.
وأضاف العنزي أن هذا املؤمتر يهدف إلى توطيد 
عالقات التعاون بني املستشفيات اخلاصة واملستشفيات 
العاملية وإتاحة الفرصة للجمهور في الكويت لالطالع 
على أفضل اخلدمات الصحية املتقدمة على املستوى 
احمللي واخلليجي والعربي والعاملي، موضحا ان هذا 
التجمع الطبي يعد فرصة مناسبة للمستثمرين في 
القطاع الصحي للنظر في عالقات تعاون إلنشاء مراكز 

طبية في الكويت بالتعاون مع املراكز العاملية. 

حنان عبدالمعبود
اصدر وزيــــر الصحة د.هالل 
الساير قرارا وزاريا يقضي مبوجبه 
بإعادة تنظيــــم الهيكل التنظيمي 
الوظائف مبراكز طب  وتوصيف 
األسنان التخصصية، حيث جاء في 
مادة القرار األولى: تناط إلى رئيس 
التخصصي لطب األسنان  املركز 
مهمة اإلشراف العام على نظم سير 
العمــــل باملركز )الطبية ـ الفنية ـ 
اإلدارية(، والتأكد من تطبيق هذه 
النظم ومتابعة تنفيذها وتطبيق 
برامج العمل في جميع الوحدات 
الطبية والفنية واإلدارية، وتنسيق 
العمل بني أجهــــزة املركز الطبية 
التي  والفنية وتقييــــم اخلدمات 
يقدمها املركز والعمل على تصحيح 
مسارها لتطويرها وحتسني جودتها، 
ودراســــة االقتراحات املقدمة من 
العاملني باملركز ورفع التوصيات 
الالزمة بشأنها، والتفتيش الدوري 
املفاجئ على وحدات املركز املتنوعة 
ودراسة الشكاوى. وجاء في املادة 
الثانية من القرار انه يتضمن املركز 
التخصصي لطب األسنان للوحدات 
الطبية التخصصية التالية: وحدة 
عالج اقنية اجلذور ووحدة جراحة 
أمراض اللثــــة وطب الفم ووحدة 

وافقت املتبرعة وجار العمل على 
التنفيذ.  إدراج املشروع في حيز 
املزمع  واضاف ان مركز األسنان 
انشاؤه بعد موافقة مجلس الوزراء 
على التبرع، سيحمل اسم شقيق 
املتبرعة املرحوم بإذن اهلل تعالى 
عبداللطيف عبداهلل احملري، مؤكدا 
انه سيكون أكبر مركز تخصصي 
لطب األسنان في منطقة الشرق 
األوسط، حيث سيضم 120 ـ 150 
عيادة تخصصية مجهزة بأحدث 
املعدات واألجهزة الطبية، الفتا الى 
ان هذا الصرح الطبي سيعمل على 
حل مشكلة طول مواعيد األسنان 
وتقدمي رعايــــة طبية تخصصية 

متكاملة حتت سقف واحد.
وقال ان هذه املساهمات الكرمية 
من أبناء الكويت ما هي إال لبنات 
داعمة في جدار خطة التنمية التي 
تنتهجا الكويت والرامية إلى تطوير 
اخلدمات املقدمة للمواطن واملقيم 
على حد سواء، وللخدمات الصحية 
نصيب منها ممثلة في زيادة السعة 
الســــريرية، وبناء مراكز صحية 
متخصصة، وبنــــاء أبراج ملحقة 
باملستشفيات وغيرها بهدف االرتقاء 
باخلدمة الصحية املقدمة ومواكبة 

التطور في مجال الصحة.

لشؤون اخلدمات م.سمير العصفور 
ان الوزير الساير التقى باملتبرعة 
صباح امــــس وقد مت خالل اللقاء 
مناقشة التبرع الكرمي والذي كان 
مخصصا لبناء مركز لألطفال في 
مستشفى الصباح، ونظرا إلى أن 
املشروع ســــتقوم وزارة الصحة 
بتنفيــــذه بالتعــــاون مــــع وزارة 
األشــــغال، فقد مت بحــــث إمكانية 
حتويل مبلغ التبرع مع املتبرعة إلى 
بناء مركز تخصصي لطب األسنان 
في منطقة العاصمة في شارع السور 
مقابل حديقة احلزام األخضر، وقد 

إلى رئيس طب االسنان  الرشود 
باألميري، كما مت نقل رئيس مركز 
األميري التخصصي د.صالح حربي 
التخصصي  القار  إلى مركز بنيد 

لطب األسنان.
من جهة أخرى، استقبل وزير 
الصحة د.هالل الســــاير عائشــــة 
احملري، والتي قدمت مشكورة تبرعا 
سخيا بقيمة 12 مليون دينار، والذي 
يعتبر التبرع املالي الثاني لعائلة 
احملري بعد »مركز عبداهلل وشريفة 

احملري ـ مستوصف اخلالدية«.
وقال وكيل الوزارة املســــاعد 

الفــــم والوجــــه والفكني  جراحة 
ووحدة االســــتعاضة الصناعية 
ووحدة تقومي األســــنان ووحدة 
عالج طب األســــنان لألطفال. في 
السياق نفســــه، اصدر الوزير د. 
الساير قرارا وزاريا بتدوير رؤساء 
املراكز التخصصية لطب االسنان، 
حيث جاء فــــي القرار نقل رئيس 
مركز الفروانية التخصصية لطب 
االســــنان د.داوود اخلليفــــة إلى 
التخصصي لطب  العــــدان  مركز 
االسنان، ونقل رئيس مركز العدان 
التخصصي لطب االسنان د.راشد 

افتتح مؤتمر ومعرض الكويت األول للمستشفيات المتميزة

الرشود: دعم القطاع الخاص ومنحه التسهيالت

)قاسم باشا(جانب من تكرمي اجلهات املشاركة

خوري: الكويت تتميز بنخبة
من األطباء ذوي الخبرة في جراحة القلب

بروكســـل ـ كونا: قال رئيس مركز ســـان لـــوك جلراحة القلب 
البروفيســـور جبريـــن خوري في تصريح لــــ »كونا« على هامش 
زيارة الوفد الصحي الكويتي للمركز ان استضافة الكويت للخبرات 
العاملية من شـــأنها تطوير اخلدمات الصحيـــة في الكويت وزيادة 

االحتكاك باخلبرات العاملية.
وذكر خوري انه زار الكويت اكثر من 5 مرات وأجرى اكثر من 30 
عملية جراحية معقدة إلصالح الصمام األورطى والصمام امليترالي 

بالتعاون مع جراحي القلب في مستشفى األمراض الصدرية.
وبني انه بصدد زيارة الكويت خالل األسابيع املقبلة إلجراء عدد 
من العمليات اجلراحية املعقدة وإعطاء االستشارات الطبية لبعض 

احلاالت املرضية الصعبة خالل فترة زيارته.

الدويري: فرق طبية بلجيكية تزور الكويت قريبًا

يضم 120 ـ 150 عيادة تخصصية مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة الطبية

عائشة المحري تتبرع بـ 12 مليون دينار لبناء
أكبر مركز تخصصي لألسنان في الشرق األوسط

السـاير يعيد تنظيم الهيـكل التنظيمي وتوصيف الوظائف بمراكز طب األسـنان التخصصية


