
الدوسري: 23 استشاريًا عالميًا ضمن برنامج
األطباء الزائرين خالل يناير الجاري

أعلن عن مبنى جديد للعيادات الخارجية يضم 70 عيادة

الخليفة: توسعة العناية »المركزة« لـ »الجهراء«
تزيد الطاقة السريرية 100% في مارس

بحضور نخبة من األطباء المتخصصين

افتتاح ورشة العمل الثانية
الخاصة بمرض الصرع 14 الجاري

حنان عبدالمعبود
اعلن مدي���ر منطقة اجلهراء الصحية د. فه���د اخلليفة عن قرب 
االنتهاء من التوس���عة بالعناية املركزة مبستشفى اجلهراء قريبا، 
وقال اخلليفة في تصريح صحافي له أمس »ان ش���هر مارس املقبل 
سيشهد انتهاء التوسعة، مبينا أنها ستكون بنسبة 100%«، وأشار 
إلى أن العناية املركزة في الس���ابق كانت تضم 14سرير فقط، بينما 

وصلت الطاقة االستيعابية لها اآلن إلى 28سريرا.
واض���اف اخلليفة ان العمل جار على قدم وس���اق لالنتهاء منها 

بسرعة، وأشار إلى أن األجهزة الطبية سيتم جلبها من أملانيا.
من جانب آخر أكد اخلليفة أنه سيكون هناك مبنى جديد للعيادات 
اخلارجية مكون من 4 ادوار وسيتم البدء فيه بعد 4 شهور وسيضم 
70 عيادة خارجية. مش���يرا إلى انه جار االنتهاء من ترميم وتعديل 

اجلناح األول اخلاص بقسم الوالدة في الوقت احلالي.

تنظم الرابطة الكويتية المراض اجلهاز العصبي 
ورشة العمل الثانية اخلاصة مبرض الصرع على 
مدى يومني بتاريخ 14 و15 يناير في فندق هوليداي 

ان داون تاون. 
وقال د.أسامة البكر استشاري االمراض العصبية 
ورئيس الرابطة ف���ي تصريح صحافي ان الهدف 
من اقامة هذه الورش���ة هو تس���ليط الضوء على 
هذا املرض العصبي الشائع لدى االطفال والبالغني 
على السواء اذ تبلغ معدالت االصابة ما يقارب %2 

من السكان. 
وأضافه البكر ان الورشة ستناقش املستجدات 
في مجال تشخيص وعالج الصرع مبشاركة نخبة 

من أطباء االعصاب املتخصصني من الكويت ودول 
اخلليج، وسيكون هناك لقاء مفتوح في نهاية اليوم 
االول مع املرضى وأولياء أمورهم لالجابة على أي 

استفسارات تتعلق باملرض.
وعرف البكر في نهاية التصريح الصرع بأنه 
القابلية عند الفرد لتكرار حدوث النوبة الصرعية 
ويعد من احلاالت املرضية مثل باقي االمراض االخرى 
وليس مرضا نفس���يا أو مسا من اجلن، اذ يوجد 
هناك فهم خاطئ حلالة الصرع واالسباب املؤدية له 
يترتب عليه اصابة االشخاص املصابني به بالعزلة 
االجتماعية ولذلك تعد التوعية بهذا املرض وفهم 

أسبابه ضرورية للمرضى وللمجتمع ككل.

الكف���اءات الطبية الوطنية  من 
املتميزة في مصاف املستويات 
العاملية، وهي تس���عى جاهدة 
العالجية  الى تقدمي اخلدم���ات 
املتمي���زة للمرض���ى ومنحهم 
افض���ل رعاي���ة وخدمة صحية 
وذلك من خالل استقدام اخلبرات 
واالستشاريني العامليني في العديد 
من التخصصات الطبية، لتخفيف 
حاالت املرضى املبتعثني للعالج 
في اخل���ارج وتوفي���ر االجهزة 
واملعدات احلديثة الالزمة للعالج 

في مستشفيات الكويت.
وقد بني الدوسري ان الزيارة 
تشهد حضور 23 استشاريا من 
مختلف التخصصات الطبية، على 
النحو املبني في اجلدول التالي:

اخلدمات الطبية في الكويت.
كما اش���ار الدوسري الى ان 
وزارة الصحة متتلك عدة كوادر 

حنان عبدالمعبود
العالقات  ادارة  اعلن مدي���ر 
العامة واالعالم فيصل الدوسري 
ع���ن زيارة ع���دد م���ن االطباء 
االستش���اريني لوزارة الصحة 
خ���الل يناي���ر اجل���اري، وذلك 
ملعاينة املرض���ى واملصابني في 
عدة تخصصات طبية مختلفة، 
واج���راء العملي���ات اجلراحية 
الدقيقة واملعقدة وتدريب االطباء 
العملي���ات باالضافة  على تلك 
العلمية  القاء احملاض���رات  الى 
في مستش���فيات ومراكز وزارة 
الصحة، مؤكدا ان هذه الزيارات 
تهدف الى تبادل اخلبرات الطبية 
واالطالع على احدث ما توصل 
اليه العلم احلديث وحتسني جودة 

يجرون عمليات جراحية في مختلف التخصصات

فيصل الدوسري

)قاسم باشا(م.عادل التركي وم.فاضل العجمي خالل املؤمتر الصحافي 

د.فهد اخلليفة

التركي: »األشغال« بصدد تنفيذ 139 مشروعًا
بتكلفة 2.8 مليون دينار ضمن خطة التنمية

يعتبر مكمال لمش���روع الدائري 
االول بحيث يصل الى دوار االمم 
المتحدة ويس���تغرق العمل فيه 
مدة 5 سنوات بدأ العمل فيها منذ 
3 ش���هور. وتوقع ذياب ان يتم 
توقيع العقد الخاص بمش���روع 
جمال عبدالناص���ر الذي يدرس 
اآلن في ديوان المحاس���بة خالل 
االس���ابيع الثالثة المقبلة، الفتا 
الى ان المشروع الثالث الذي تقوم 
الوزارة بتنفيذه هو مشروع طريق 

الصبية السريع.
المساعد  الوكيل  بدوره، قال 
لقطاع المشاريع االنشائية م.حسام 
الطاحوس ان القطاع يعمل على 
تن�فيذ مشاريع ألكثر من 20 جهة 
حكومية، وان أبرز تلك المشاريع 
هو مشروع مبنى الركاب الجديد 
في مطار الكويت الجديد، وذلك 
لزيادة القدرة االس���تيعابية الى 
20 مليونا بعد أن كان يستوعب 
7 ماليين راكب س���نويا، وقد تم 
توقي����ع عقد تصميم���ه بقيمة 
26.605 مليون دين���ار وإنجاز 
التصميم خالل عامين. وأضاف ان 
مستشفى الشيخ جابر يعتبر من 
أكبر المشاريع التي يقوم القطاع 
بتنفيذها، حيث تم انجاز ما يقارب 
ال� 7% منه ويتوقع تسليمه في 
الوقت المحدد له في ديسمبر 2013 
وهو اآلن في مراحل الحفر والبناء 
للهيكل اإلنش���ائي، الفتا الى ان 
المشروع يستفاد منه حاليا في 
أبعاد أخ���رى مثل نقل المعارف 
الدورات  للمختصي���ن وإقام���ة 

التدريبية والتدريب الميداني. 

تنفيذه وهو مشروع تطوير ميناء 
مبارك الكبير »بوبيان« والذي ينقسم 
الى ثالث مراحل رئيس���ية تنقسم 
األولى منها الى ثالثة أجزاء رئيسية، 
وتمثل التربة الطينية وعمقها أهم 

العوائق فيها.
 من جانبه تحدث الوكيل المساعد 
لقطاع هندس���ة الصيانة م.فاضل 
التي يقوم  المشاريع  العجمي عن 
قطاع الصيانة بتنفيذها، موضحا 
ان تلك العقود نمطية وتتم بصفة 
مس���تمرة ويبلغ عدده���ا 69 عقدا 
موزعة على اإلنش���اءات والطرق 
والش���بكات والتمديدات الصحية 

وغيرها من أنشطة الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على إنجاز 
مشاريعها بواقع ميزانية 60 مليون 
دينار للع���ام 2010 – 2011 وتضم 
صيانة بالط األرصفة والساحات 
والتخطي���ط األرض���ي لالرصفة 

بالدهان، ووضع العالمات العاكسة 
األرضي���ة واللوحات االرش���ادية، 
باالضاف���ة الى إزال���ة الرمال التي 
الخارجية  الط���رق  تتجمع عل���ى 
الرملية  العواصف  نتيجة لهبوب 
وتركيب الش���بك الجانبي ووضع 
حواجز األمان المعدنية، باالضافة 
الى الدوارات وتبليط الطرق وصيانة 
الحفر ومواقف السيارات وشبكات 
صرف األمط���ار والصرف الصحي 

واألرصفة الجانبية.
المس���اعد  الوكي�ل  بدوره قال 
الطرق  لش���ؤون قطاع هن�دس���ة 
م.حسين ذياب ان اهم المشاريع التي 
نعمل عليها في القطاع تلك المشاريع 
الت���ي تخص المش���كلة المرورية 
وتنصب عل���ى الحل���ول العملية 
المقترحة لحل مش����اكل االزدحام 
المروري ومن اهمها مشروع تطوير 
الدائري االول وطريق الجهراء الذي 

الى  الكبرى باإلضافة  المش���اريع 
اإلدارية  القيود والعوائق  معالجة 
لوزارة األشغال العامة وبناء قواعد 
للمعلومات والمؤشرات االقتصادية 
العامة  الخاصة بوزارة األش���غال 
وإدارة وميكن���ة محتوى الوثائق، 
باالضافة الى تطوير وتحديث بيانات 
وزارة األش���غال العام���ة )تطوير 
البوابة االلكترونية � نظام متابعة 
المش���اريع( وربط نظام البصمة 
للخدمة المدنية بوزارة األش���غال 
العامة بالنظ���م المتكاملة للخدمة 
المدنية ومواقع اإلدارات الخارجية 
الخاصة بالشبكة الرئيسية للمبنى 

الرئيسي لوزارة األشغال العامة.
وأوض���ح الترك���ي ان التكلفة 
االجمالية للمش���اريع 2.842.694 
لعدد من المشاريع االنشائية يصل 
الى 139 مشروعا، متطرقا ألهم تلك 
المشاريع والذي يقوم القطاع على 

فرج ناصر
انطالقا من كونها ركنا أساسيا 
في تنفيذ خطة التنمية، ومن باب 
الشفافية في اطالع الجمهور على 
س���ير تلك الخطة، قام���ت وزارة 
األش���غال العامة بإع���داد برنامج 
عمل الحكومة والخطة الس���نوية 
بناء على المخطط الهيكلي للكويت 
والتي تحتوي على مشاريع إنشائية 
ومش���اريع تطويرية، وذلك خالل 
مؤتمر صحافي استعرض مشاريع 
وإنج���ازات ال���وزارة صباح أمس 
تحت مسمى »األشغال.. االنجازات 
ال���وكالء  وتطلع���ات« بحض���ور 
المس���اعدين رؤساء القطاعات في 

الوزارة.
الوكيل المساعد لشؤون قطاع 
التركي  الكبرى م.عادل  المشاريع 
بالنيابة  ت���رأس االجتم���اع  الذي 
ع���ن وكيل ال���وزارة م.عبدالعزيز 
الكليب قال ان المشاريع التنموية 
التطويرية لوزارة األشغال العامة 
تشمل 13 مش���روعا تطويريا في 
ال���وزارة ومنها  مختلف قطاعات 
تطوير وزيادة سعة شبكة الطرق، 
الخدمات االستشارية العامة لقطاع 
هندسة الطرق، باإلضافة الى تحديث 
وزيادة الطاقة االستيعابية لمحطات 
معالجة مياه الصرف الصحي وخطة 
إنشاء مركز جيومعلوماتية لوزارة 

األشغال.
وأض���اف الترك���ي ان القس���م 
اآلخر هو المش���اريع التطويرية، 
البرامج  وتش���مل تطبيق موازنة 
واألداء ب���وزارة األش���غال العامة 
وتقديم خدمات إدارة برامج قطاع 

استعرض مراحل عدد من المشروعات الضخمة
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جدول االطباء
المدةالمستشفىالتخصصاسم الزائرم
1/17 - 1/21مركز أسعد احلمداستشاري - جلديةد.خليل اي خائري1
1/17 - 1/21مركز أسعد احلمدبروفيسور - جلديةالبروفيسور. أيوي باسج2
1/17 - 1/21مركز أسعد احلمداستشاري - جلديةد.كيفن نوري3
1/2 - 1/6مركز أسعد احلمداستشاري - جلديةد.حسني محمود4
1/16 - 1/21مركز أسعد احلمداستشاري - جلديةد.تومي زهير5

بروفيسور جراحة البروفيسور. ثوماس برجير6
1/11 - 1/13مستشفى ابن سيناوأعصاب

استشاري جراحة د.بول دي بوني7
1/27 - 2/3مستشفى ابن سيناوأعصاب

د.كوستادين لوبومي 8
كراجيوزوي

استشاري جراحة 
1/9 - 1/20مستشفى ابن سيناوأعصاب

1/15مستشفى مباركاستشاري طب نوويد.حسني محمود عبدالدامي9
1/24 - 1/28مركز حامد العيسىاستشاري زرع أعضاءد.باتريك بيترس10
1/24 - 1/28مركز حامد العيسىاستشاري زرع أعضاءد.بول تيراساكي11
1/24 - 1/28مركز حامد العيسىاستشاري زرع أعضاءد.حسن ابراهيم12

استشاري جراحة د.اندريس اوالف ليندستراند13
1/28 - 2/11مستشفى الرازيعظام

البروفيسور. ثوماس 14
كارلستيدت

بروفيسور جراحة 
1/18 - 1/22مستشفى الرازيعظام

استشاري جراحة د.جوا لويز بيبسالي15
1/30 - 2/3مستشفى ابن سينااطفال

د.بيتر بولي16
استشاري طب 
طبيعي وتأهيل 

صحي

مستشفى الطب 
1/9 - 1/13الطبيعي

بروفيسور جراحة البروفيسور. اندري ايشاردت17
جتميل

مركز البابطني 
1/5 - 1/14للحروق

استشاري جراحة د.انتوني بابب18
جتميل

مركز البابطني 
1/9 - 1/15للحروق

بروفيسور جراحة البروفيسور. كونرا فان الندي19
جتميل

مركز البابطني 
1/13 - 1/19للحروق

1/23 - 1/26الصحة املهنيةاستشاري صح عامةد.امير اي جوهري20
1/23 - 1/29مستشفى الرازياستشاري أشعةد.هونغ كيو كو21

استشاري جراحة د.جني بيير جينون22
أورام

مركز حسني مكي 
1/16 - 1/20جمعة

استشاري جراحة د.اشوك راجارام شاه23
أورام

مركز حسني مكي 
1/16 - 1/20جمعة

الخميس: العون والهارون والغبرا يعرضون رؤيتهم 
للموقف السياسي في الصالون اإلعالمي اليوم

 »4.0 REUSE« المبارك يرعى إطالق معرض

يقي����م الصال����ون اإلعالمي 
اليوم االثنني 2011/1/10 في متام 
الس����اعة الثامنة مساء في املقر 
املؤقت للصال����ون في اليرموك 
قطعة 4 الشارع األول منزل رقم 
36 ندوة ح����ول تبعات املوقف 
السياسي الذي حسم في جلسة 
5 يناير املاضي وانعكاسات هذه 
السياسي  التبعات على املشهد 
بشكل عام، كما ستتطرق الندوة 
الى كيفي����ة تعاطي اجلميع من 
سياسيني واعالميني وصحافيني 
ومفكري����ن ومواطن����ني مع هذا 

املوقف وتبعاته.
وتأتي هذه الندوة استكماال 
للطرح ال����ذي طرحه الصالون 
االعالمي في ندوته السابقة حول 
تداعيات املوقف السياسي املتكرر 
الذي مرت به احلياة السياسية 
في الكويت، حيث متت مناقشة 
دور االع����الم في ه����ذا املوقف 
وطبيعة تواج����ده في الصورة 
السياسية كونه احد اهم عناصر 
املشهد السياسي الكويتي حاليا، 
وسيستكمل الصالون هذا الطرح 
ولك����ن من زاوي����ة اخرى خالل 
اس����تضافته للنائ����ب والوزير 

أعلنت »مبادرة إي أن.ڤي«، 
إح���دى املنظم���ات املكرس���ة 
للمس���ؤولية االجتماعي���ة في 
العربي والتابعة لشركة  العالم 
مجموعة البوتيك الفنية، أمس عن 
إطالق الدورة الرابعة من معرض 

.»4.0 REUSE«
وستستمر أنشطة املعرض، 
ال���ذي يق���ام ف���ي مق���ر الكلية 
االسترالية ACK ملدة ثالثة أيام، 
تبدأ غدا وتستمر حتى اخلميس 
الساعة 4:00 عصرا  املقبل، من 

وحتى 9:00 مساء يوميا.
وقبيل انطالق املعرض، سيتم 
تنظيم حفل افتتاح اليوم برعاية 
النائ���ب األول لرئي���س مجلس 
الش���يخ  الدفاع  الوزراء، وزير 
املبارك. وستعقب احلفل  جابر 
أمسية »عرض خاص« متتد من 
الساعة 6:00 وحتى 9:00 مساء 
بحضور كبار الشخصيات من 

املجتمع احمللي واإلقليمي.
ويعتبر هذا املعرض في دورته 
الرابعة، رائدا في مجال االستدامة 

اننا في  واستطرد اخلميس 
الصالون االعالمي نحرص دائما 
على االلتصاق بواقعنا الكويتي 
بكل تفاصيله، خاصة ان هناك 
نسمة من الدميوقراطية مازالت 
ق����ادرة على ان تلط����ف حرارة 
االجواء، وسنحاول استغاللها 
ملصلحة ه����ذا البلد، مضيفا انه 
من اجل ذل����ك يحاول الصالون 
االعالمي ان يثير القضايا اآلنية 
التي تعج بها الس����احة احمللية 
من خالل استضافة شخصيات 
كويتي����ة وغي����ر كويتي����ة في 

وفي هذا السياق، قال الرئيس 
ل�  املدير،  التنفيذي والش���ريك 
»مبادرة إي أن.ڤي« زاهد سلطان: 
»نحن سعداء جدا إلطالق معرض 
»REUSE« للم���رة الرابع���ة في 

الكويت.
وقد شهد املعرض هذا العام 
من���وا هائال من حي���ث احلجم 
اليومية،  واملشاركة واألنشطة 
وذل���ك بفض���ل الدع���م الكبير 

السابق جاسم العون، والنائب 
الهارون،  الس����ابق عبدالوهاب 
الديبلوماس����ي واملفكر  وكذلك 

والكاتب د.شفيق الغبرا.
وفي هذا االطار صرح االمني 
امللتقى االعالمي  العام لهيئ����ة 
العرب����ي ماض����ي اخلميس بأن 
السياس����ي احلالي في  الوضع 
الكويت يحتاج الى تالق لوجهات 
النظ����ر، والعمل عل����ى محاولة 
تقري����ب اآلراء وتوفيقها بحيث 
ميكن الوصول الى افضل صيغة 

ممكنة تخدم الصالح العام.

وإعادة التدوير في الكويت، حيث 
حتتشد جهود أكثر من 150 مشارك 
من منظمات غير ربحية وشركات 
ومهنيني ومواهب إبداعية ملهمة 
التفاعل وإيجاد حلول  من أجل 
مبتكرة تعزز العيش املستدام. 
ويتناول املعرض ما مجموعه 10 
محاور لتعزيز واالرتقاء بأسلوب 

حياة صديق للبيئة.
وس���تجري أنشطة معرض 
»REUSE 4.0« في موقف شاغر 
للس���يارات تزيد مساحته عن 
5000 متر مربع في حرم الكلية 
األس���ترالية، وذلك باس���تخدام 

اخلردة واملواد املهملة.
وسيقدم املعرض بشكل يومي 
مزيجا متميزا من املعارض الفنية، 
واملوس���يقى، وعروض األفالم، 
واملجسمات اإلعالمية املتنوعة، 
وسباقات السيارات الصغيرة، 
وصالة جلوس، ومنتجات وأزياء 
واكسسوارات عصرية صديقة 
للبيئة، كما سيتم تقدمي اجلوائز 

والكثير من املفاجآت.

الصالون مختلفة الفكر والتوجه 
ولكن يجمعهم بيت واحد وهم 
واحد. وشدد اخلميس على أن 
االعالم ب����كل فروعه وقطاعاته 
مازال في اختب����ار حقيقي أمام 
املشهد السياسي الكويتي، وأن 
هناك رس����الة يج����ب ان يتلزم 
مبضامينها ويعمل على أن تصل 
هذه الرسالة الى املجتمع كاملة 

غير منقوصة.
يذك����ر ان الصالون االعالمي 
ايجابية من  يش����هد مش����اركة 
شخصيات ورموز كويتية في كل 

ال���ذي قدمته ش���ركات مرموقة 
الع���ام واخلاص،  من القطاعني 
في إطار حرصها على مواصلة 
رفع مستوى الوعي باملسؤولية 

واالستدامة البيئية«.
 REUSE« ويحظى مع���رض
4.0« هذا العام برعاية رس���مية 
من ش���ركة داو للكيماويات في 
إلى جانب  الش���رق األوس���ط، 
مجموعة من الشركاء في القطاع 
اخلاص مثل: »أغيليتي«، و»إم آر 
سي« و»إكسون موبيل«، باإلضافة 
إلى الدعم من عدد من املؤسسات 

اإلعالمية الرائدة.

فرصة للمنظمات غير الربحية

 »REUSE« يأت���ي مع���رض
السنوي مبثابة فرصة للمنظمات 
غير الربحية والشركات واملهنيني 
واملواهب اإلبداعي���ة الطموحة 
لع���رض إجنازاتهم في مجاالت 
املسؤولية االجتماعية واالستدامة 
أمام اجلمهور الع���ام من خالل 
مجموعة من الوس���ائط الفنية 

املجاالت بشكل اسبوعي خالل 
ندواته املختلفة يتناقشون في 
مختلف القضايا واملوضوعات 
الس����احة االعالمية  ويثرون 
بالعديد م����ن وجهات النظر، 
مشيرا الى ان مثل هذا احلراك 
يؤث����ر ايجابا عل����ى املجتمع 

وقضاياه.
هذا، ويوجه اخلميس الدعوة 
لكل االعالميني والصحافيني 
والكتاب وكل املهتمني بالشأن 
الكويتي حلضور هذه الندوة 
واثرائها باألفكار واملناقشات.

واألنشطة التفاعلية.

»إي أن.ڤي« وخدمة المجتمع

تعنى مبادرة »إي أن.ڤي« 
إحدى الشركات التابعة ملجموعة 
البوتيك الفنية بتكريس أهدافها 
خلدمة املسؤولية املجتمعية 
العربي، وتس���عى  العالم  في 
بصورة أساسية إلى التعامل 
العام  القطاع  مع مؤسس���ات 
القط���اع اخلاص  وش���ركات 
املدني  ومنظم���ات املجتم���ع 
في املنطق���ة لتوثيق جهودها 
وتعزيز التفاع���ل فيما بينها 
بهدف النهوض مبجتمع ميتاز 
الوعي  بارتق���اء مس���تويات 
واإلدراك فيه. ومن خالل صيغ 
قادرة على ج���ذب اجلماهير، 
تس���عى مبادرة »إي أن.ڤي« 
إلى تطوير وس���ائل متعددة 
تس���تخدمها اجلهات املختلفة 
كمنصات للتعبير عما تقوم به 
من جهود اجتماعية ولتعزيز 

التواصل مع ذوي العالقة.

في ندوة حول كيفية التعاطي مع األحداث بعد جلسة 5 يناير

تنظمه » مبادرة أي إن ڤي« ويستقطب 150 مشاركًا على مدى 3 أيام في دورته الرابعة

د.شفيق الغبرا عبدالوهاب الهارون جاسم العون

الشيخ جابر املبارك

ماضي اخلميس


