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الشريعان: بدء إجراءات تأسيس شركة
إنتاج الكهرباء رهن برد مؤسسة البترول

المضف: المؤتمر الخليجي لتطوير المشروعات
يسلط الضوء على أهمية »الخاص« في التنمية

شركة مستشفيات الضمان الصحي
 لغير الكويتيين في طريقها للطرح

حنان عبدالمعبود
في إطار خطة الوزارة الرامية 
إلى إنشاء مستشفيات الضمان 
الصحي لتوفير الرعاية الصحية 
غير الكويتيني وقع وزير الصحة 
د.هالل الس���اير عقدا مع شركة 
املقاصة لطرح شركة مستشفيات 
الضمان الصحي للضمان العام 

بعد طرحها للمزايدة.
كم���ا اصدر الوزير الس���اير 
ق���رارا يقضي بإعف���اء احلاالت 
الطارئة لركاب الترانزيت الذين 
يتعرضون ملشاكل صحية أثناء 
الدول  الكويت  وجودهم مبطار 
للعبور من جميع رسوم وأجور 
اخلدمات الصحية بالوزارة، وكذلك 
إعفاء نزالء مق���ر إيواء العمالة 
املنزلية الذين يتعرضون ملشاكل 
صحية من جميع رسوم وأجور 
اخلدم���ات الصحي���ة بالوزارة، 
من جانبه اصدر وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي قرارا بعدم 

 Januvia Sitagliptin صرف الدواء
ملرضى السكر اال من قبل طبيب 
متخصص في امراض السكر او 
طبيب باطنية ال تقل درجته عن 

اختصاصي.
القرار  ان  العبدالهادي  وقال 
يأتي انطالقا من حرص الوزارة 
على مكافحة مرض السكر واحلد 
م���ن انتش���اره وتق���دمي أفضل 
اخلدمات الصحية ملكافحته وذلك 
في اطار إس���تراتيجية الوزارة 
وبرامجها املعدة لتعزيز الصحة 

العامة في املجتمع.
كما اشار إلى ان القرار جاء 
بناء على توصية مجلس رؤساء 
اقسام الباطنية والذي حتددت 
فيه الشروط الواجب توافرها في 
االطباء الذين يقومون بتحرير 
وصفة دواء كما اصدر الوكيل 
العبدالهادي تعميما ذكر فيه انه 
نظرا ملا لوحظ لدينا في االونة 
االخيرة من عدم تسليم القرارات 

املتعلقة مبوظفي الوزارة سواء 
القرارات التأديبية او القرارات 
االدارية املتعلقة بشؤون املوظفني 
لصاحب العالقة ش����خصيا مع 
اثبات تسلمه بسجل خاص بذلك 
مم����ا ادى ذلك لوجود عيب في 
االجراءات التي يحب على الوزارة 
القيام بها جت����اه موظفيها مما 
يؤثر سلبا على موقف الوزارة 
عند الطعن على تلك القرارات 

امام اجلهات القضائية.
وطالب العبدالهادي مديري 
املناط����ق الصحي����ة ومديري 
املستشفيات بتس����ليم جميع 
املتعلق����ة مبوظفي  الق����رارات 
الوزارة سواء القرارات التأديبية 
او تقييم الكف����اءة او القرارات 
املتعلق����ة بش����ؤون املوظفني 
لصاحب العالقة ش����خصيا مع 
اثبات تسلمه بسجل خاص بذلك 
بتوقيعه او بامتناعه عن التوقيع 

مع علمه.

دارين العلي و»كونا«
قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان ان 
جلنة تأسيس شركة مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء 
في محطة الزور الش���مالية والذي اصدر مجلس 
الوزراء االسبوع املاضي قرارا بتشكيلها برئاسته 
بانتظار رد من مؤسسة البترول الكويتية بشأن 
توافر كميات ونوعية الغاز التي حتتاجها احملطة 

للبدء في إجراءات تأسيس الشركة.
واضاف الوزير الشريعان في تصريح ل� »كونا« 
امس انه مت خالل اجتماع جلنة تأس���يس الشركة 
الذي عقد االس���بوع املاضي تزويد اعضاء اللجنة 
وهي وزارة الكهرباء واملاء ووزارة املالية وبلدية 
الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة 
لالس���تثمار مبعلومات حول كمي���ات الغاز التي 
حتتاجه���ا احملطة ونوعية الغاز. وذكر ان اللجنة 
بانتظار الرد من مؤسسة البترول الكويتية لتأكيد 
توفر كميات ونوعية الغاز »ومبجرد التأكد من هذا 

املوضوع سنبدأ بإجراءات تأسيس الشركة«.
وأش���ار الى انه مت الطلب في هذا االجتماع من 
مؤسسة البترول الكويتية تزويد اللجنة بإمكانية 

عمل اتفاقية مع املستثمر كاتفاقية وقود.
وأكد انه سيتم خالل االسبوع اجلاري رفع تقرير 
الى مجلس الوزراء بشأن النتائج التي توصلت اليها 

اللجنة واإلجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتشكيل جلنة تأسيس 

هذه الش���ركة حرصا من احلكومة على استيفاء 
االلتزامات بإنش���ائها وفقا للقانون رقم 39 لسنة 
2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة عامة تتولى 
بناء وتنفيذ محط���ات القوى الكهربائية وحتلية 

املياه في الكويت.
ويعتبر مشروع تأسيس شركة مساهمة عامة 
لتتولى انتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية 
من املشاريع احليوية كونه سينتج طاقة كهربائية 

كبيرة تصل الى 4800 ميغاوات.
من جهة اخرى، شاركت وزارة الكهرباء واملاء في 
املعرض البيئي األول »شعارنا.. أخضر« الذي أقيم 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد خالل 

الفترة من 10 الى 12 اجلاري في جسر املارينا.
وقد جاءت مش���اركة ال���وزارة من خالل قطاع 
محطات تشغيل القوى الكهربائية وتقطير املياه 
وإدارة العالق���ات العامة واإلعالم، حيث مت تقدمي 
ش���رح واف عن عمل احملط���ات والرد على جميع 
استفس���ارات اجلمهور، كما مت توزيع العديد من 
املطبوعات اإلعالمية املتضمنة النصائح والتوجيهات 
الترشيدية لكيفية استخدام مرفقي الكهرباء واملاء 
وأهمية احملافظة عليهما من اإلسراف، كما مت توزيع 
الهدايا الرمزية ذات الطابع التوعوي على زائري 

املعرض.

اخلطة، كما سوف نسلط الضوء 
على ماهية األسس االقتصادية 
لتحول الدول���ة الي مركز مالي 
وجتاري في ظل اخلطة التنموية 
ودور القطاع احلكومي في دفع 
عجلة التنمية االقتصادية لدعم 
القطاع اخلاص من خالل طرح 

املشروعات التنموية.
من جانبه قال رئيس اللجنة 
العلمي���ة م.عبداللطيف الدخيل 
ان انطالق فكرة تأسيس املنتدى 
اخلليجي لتطوير املش���روعات 
جاءت لتحقيق التنمية احلضرية 
والتنمية املستدامة، الذي أخذ على 
عاتقه قضية تطوير املشروعات 
كعنصر رئيسي في تشكيل هذه 
النهضة، وذلك منذ نش���أته من 
خالل نش���اطاته، واستكماال ملا 
بدأناه في مس���يرة النجاح من 
خالل تنفي���ذ مؤمتراتنا الثالثة 

السابقة.

التشريعات الالزمة في الكويت 
بهدف حتقيق التنمية املستدامة. 
وبني املضف ان فكرة هذا املؤمتر 
جاءت بن���اء على إطالق الرغبة 
السامية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
والتي أصبحت اللبنة األساسية 

للخطة التنموية للدولة.
الى ان إميانا  وأشار املضف 
منا بأهمية دور القطاع اخلاص 
في املساهمة في اخلطة التنموية 
والتي تقوم على عدة مرتكزات 
أساسية )اجتماعية واقتصادية 
وفنية(، لذا فقد ارتأينا عقد هذا 
املؤمتر الذي يطرح عدة مسارات 
ومن أهمها: دور العنصر البشري 
وأهمية تنمية وتطوير الكوادر 
الكويتية لتكون قادرة على مواكبة 
طموحات اخلطة املس���تقبلية 
ودورها األساسي في جناح هذه 

حمد العنزي
عقدت اللجنة العليا املنظمة 
للمنت���دى اخلليج���ي لتطوير 
املش���روعات مؤمت���را صحافيا 
مس���اء اول من امس حتدث فيه 
كل م���ن رئيس املنت���دي نزار 
املضف، ورئيس اللجنة العلمية 
الدخيل وممثلني  م.عبداللطيف 
عن اجله���ات الراعية للمؤمتر، 
وذل���ك لإلع���الن ع���ن انطالق 
احلملة اإلعالمية للمؤمتر والذي 
س���وف يعقد حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد، حتت ش���عار »املرتكزات 
األساسية للخطط التنموية في 
حتويل الدول���ة إلي مركز مالي 
وجتاري« واملقرر عقده 15 و 16 

مارس املقبل.
وحت���دث في بداي���ة املؤمتر 
رئيس املنتدى مدير عام شركة 
ينوف للتدريب واالستش���ارات 
املنتدى  ان  نزار املضف قائ���ال 
اخلليج���ي منذ تأسيس���ه أخذ 
على عاتقه تقدمي كل ما من شأنه 
ترسيخ ونشر ثقافة االستدامة 
في املجتمع، وتأصيل املمارسة 
املتقنة في مش���روعات  املهنية 
الدولة، وإعادة هيكلة االقتصاد 
الوطني وتطوير البنية التحتية 
واملراف���ق الصديقة للبيئة عند 
تنفيذ وإدارة هذه املش���روعات، 
وتنمية املوارد البشرية وتنويع 
املصادر وتقدمي احلوافز واقتراح 

لتحديد كميات ونوعية الغاز التي تحتاجها المحطة

يقام برعاية الفهد 15 و16 مارس

م.عبداللطيف الدخيل نزار املضف

الشيخ أحمد الفهد في جناح وزارة الكهرباء باملعرض البيئي األول

)كرم ذياب( د.هالل الساير يطلع على أحد األجهزة املوجودة في املعرض املصاحب للمؤمتر  

الساير: »الصحة« بصدد إدخال نظام الرعاية الصيدالنية 
لتفعيل دور الصيدلي في خدمة المرضى

العالجي����ة ليصب����ح املريض 
لي����س مجرد متل����ق وإمنا هو 
ش����ريك في العالج، وذلك من 
خالل تعريف املريض بالطرق 
املثلى الستعمال الدواء واآلثار 

اجلانبية إن وجدت.
من جانب����ه أوضح رئيس 
املؤمتر العميد املساعد للشؤون 
الطالبية بكلية الصيدلة � جامعة 
الكويت د.محم����د عبد الصمد 
وحي����دي، أن كلي����ة الصيدلة 
أقام����ت املؤمت����ر حرصا على 
سالمة املرضى، مشيرا إلى أن 
ذلك يرج����ع إلى اهتمام الدولة 
العامة للمجتمع من  بالصحة 
خالل تأهيل الكوادر الصحية، 
وجعلهم ملمني بآخر التطورات 
العلمية، مشيرا إلى ان اختيار 
موضوع السالمة الدوائية جاء 
حتديدا ألنه يأتي مكمال للمبادرة 
التي أطلقته����ا منظمة الصحة 
العاملية عن س����المة املرضى، 
ويعتبر موضوع االس����تخدام 
اآلم����ن لألدوية عنص����را مهما 
في العديد من مبادرات سالمة 
املرضى وهذا من أهم األولويات 

ملهنة الصيدلة. 
ب����دوره ق����ال عمي����د كلية 
الصيدل����ة ان كلي����ة الصيدلة 
بالكويت تس����عى إلى االعتماد 
أمي����ركا بحيث  األكادميي من 
البكالوريوس وبرامج  يشمل 
أخرى، موضحا أن الكلية تسعى 
أيضا إلى احلصول على اعتماد 
أكادمي����ي أيضا م����ن جامعات 

كندا. 

وجتنب التطرف واألخذ بجميع 
اآلراء دون استثناء.

إلى قضية  وعرج الصالح 
العدالة في املجتمع، داعيا إلى 
مراعاتها ب����ني اجلميع، مؤكدا 
أنه إذا تساوى أفراد املجتمع 
في جميع احلقوق والواجبات 
وأنه عندما تكون هناك عدالة 
في توزيع الثروات واملكتسبات 
فإن اخلير سيعم على اجلميع 
وس����يزدهر املجتمع وتنهض 

األمة.
وبدوره أشار مدير املركز 
البرمجيات  اإلقليمي لتطوير 
التعليمية م.نادر معرفي إلى 
التعددية شيء صحي في  أن 
أي مجتمع وأنه يعطي رونقا 
وث����راء ألي مجتمع مش����ددا 
على انه م����ن الضروري لكل 
مجتم����ع أن يحافظ على هذا 
التنوع، وعلينا أال نتدخل في 
خصوصي����ات اآلخرين داعيا 
ال����رأي والرأي  إلى احت����رام 
اآلخر وأنه البد من االستعداد 
النفسي واالجتماعي واألخالقي 
ألف����راد املجتمع ف����ي التآلف 
واحملبة والتعاون والتمس����ك 
الوطنية مستشهدا  بوحدتهم 
بقوله تعال����ى: )يأيها الناس 
إنا خلقناكم م����ن ذكر وأنثى 
وجعلناك����م ش����عوبا وقبائل 
لتعارفوا...(، موضحا أن هذه 
اآلية حتثنا على التآلف والود 

واحترام بعضنا البعض.

 وأشار إلى أن وجود قسم 
الس����ريرية  خاص بالصيدلة 
سيس����اعد على زيادة السالمة 
الدوائي����ة وذلك من خالل عمل 
الطبي����ب والصيدل����ي كفريق 
متجانس وفع����ال لرفع جودة 
العالج وضمان سالمة اختيار 
األدوية األكث����ر أمانا وفاعلية 
للمري����ض وتش����جيع عملية 
الدوائي����ة لتطوير  البح����وث 
دواء أمثل، موضحا أن الصيدلة 
الس����ريرية من أهدافها تفعيل 
تع����اون املريض ف����ي العملية 

واالستهزاء بها.
وب����ني الصال����ح أن هناك 
الكويت مثل  مؤسس����ات في 
وزارة األوقاف تدعو إلى نبذ 
الدين����ي مبختلف  التط����رف 
أشكاله وبها جلنة للوسطية، 
مبينا أن ذلك أمر جيد، داعيا إلى 
التزامها بالرأي والرأي اآلخر 
ال أن تستأثر برأي دون األخذ 
بالرأي اآلخر، داعيا وس����ائل 
اإلع����الم كذلك إل����ى االعتدال 

على عملي����ة صرف وحتضير 
الدواء، أصبح غير كاف ملواكبة 
التغييرات السريعة في التقنيات 
الطبية احلديثة، ما  العالجية 
دعا إلى تعجيل تطوير املهنة 
والتركيز على الناحية العالجية 
للمري����ض والت����ي تأتي حتت 
مسمى »الرعاية الصيدالنية« 
وه����و دور مه����م ينطوي على 
وضع خطة للرعاية السريرية 
للمرضى، مبني����ة على أفضل 
الطرق الطبية العالجية ومتابعة 

حاالت املرضى الصحية.

جند الشخص املتطرف دينيا 
يريد أن يلغي معتقدات اآلخر 
الذي ال ينتمي إلى معتقده أو 
مذهبه، حتى داخ����ل املذهب 
الواحد جن����د أن هناك تطرفا 
ومغ����االة في بع����ض األمور 
الفقهية أو املعتقدات اخلالفية 
الفتا إلى أن هناك تطرفا أيضا 
في األفكار واآلراء فنجد أن هناك 
من يتطرق إلى االستئثار برأيه 
وإلغاء وتسفيه آراء اآلخرين 

الذي أقره مجلس إدارة جامعة 
الكويت في ع����ام 2010 والذي 
يجري تنفيذه حاليا في كلية 

الصيدلة � جامعة الكويت.
 وأضاف الساير »أن األطباء 
والصيادلة فض����ال عن الهيئة 
التمريضية يواجهون في الفترة 
احلالية ازديادا هائل ومعقدا في 
أنواع واستعمال األدوية، األمر 
الذي يترتب عليه صعوبة في 
عملية وصف الدواء املناس����ب 
والسليم للمريض، ما جعل دور 
التقلي����دي املقتصر  الصيدلي 

علي����ه أن يلت����زم بالتزامات 
الدستور الذي ينظم واجباته 
ومينحه جميع حقوقه مشيرا 
إلى أن الدس����تور هو السور 
الذي يحمي جميع أفراد الوطن 

وأبنائه.
وتطرق الصالح إلى قضية 
التط����رف الدين����ي داعيا إلى 
ضرورة محاربته ومواجهته 
مشيرا إلى أن التطرف الديني 
موجود في مجتمعنا، مستدركا: 

حنان عبد المعبود 
 افتتح وزير الصحة د.هالل 
الساير نائبا عن رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
الثالث  الدول����ي  أمس املؤمتر 
للصيدلة واملقام حتت عنوان 
»السالمة الدوائية« والذي تنظمه 
كلية الصيدلة بجامعة الكويت 
بالتعاون م����ع إدارة اخلدمات 
الصيدالنية وإدارة املستودعات 
الطبية ف����ي وزارة الصحة في 
الفترة م����ن 14 إلى 16 اجلاري، 
بحضور عدد كبير من قياديي 
الصحة، ومدير جامعة الكويت 
د.عبد اللطيف البدر، ونخبة من 
اخلبراء واملتخصصني من جميع 
أنحاء العالم، ومشاركة العديد 
من اجلهات الطبية والشركات 
املهتمة بهذا  احمللية والعاملية 

املجال.
وأعرب الساير في كلمة ألقاها 
خالل حفل االفتتاح عن سروره 
حلضور ه����ذا امللتقى العلمي، 
الذي يهتم مبناقشة موضوع 
»السالمة الدوائية« وقال »انه أمر 
بالغ األهمية وتعتبره الوزارة 
من أولوياتها واهتماماتها ألنها 
تتعلق بس����المة االس����تعمال 
الدوائي للمرض����ى، مؤكدا أن 
الوزارة تول����ي اهتماما كبيرا 
مبهنة الصيدلة، كما س����تقوم 
بإدخال نظام الرعاية الصيدالنية 
لتفعيل دور الصيدلي في خدمة 
املريض واملواطن، مشيرا إلى أن 
هذا يأتي متزامنا مع إقرار دراسة 
ماجستير الصيدلة السريرية 

أسامة أبوالسعود
أكد وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األمة األسبق عبدالهادي 
الصالح ضرورة االنتماء والوالء 
أفراد  للوطن مطالب����ا جميع 
املجتمع وطوائفه بالتمس����ك 
بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية 
والقبلية والفئوية واحلزبية، 
ودعا جميع فئات املجتمع الى 
التعايش االجتماعي  ضرورة 
جنبا إلى جنب في وطن واحد 
وبلد واحد يعيش فيه اجلميع 
مبسطرة واحدة، فال فرق بني 
شخص وآخر أو قبيلة وأخرى 
أو طائفة وأخرى، فالكل أبناء 

وطن واحد وبلد واحد.
واشار الصالح خالل الندوة 
التي نظمته����ا دار معرفي في 
منطقة الدسمة مساء أول من 
أمس بالتع����اون مع اجلمعية 
التربوي����ة االجتماعي����ة عن 
املواطنة إلى أن املجتمع املنظم 
املتماسك هو الذي يعيش جميع 
أفراده على مبادئ الود واحملبة 

واإلخاء والتعاون.
الوطن عنصر  أن:  مضيفا 
مهم جدا في حياة اإلنس����ان، 
فاملواطنة تعني انتماء جميع 
إلى  الواحد  أطياف املجتم����ع 
بلده����م األم، كم����ا أنها تعني 
ارتباط الشخص بوطنه وأن 
يكون انتماؤه ووالؤه له، ال أن 
يكون والؤه لقبيلته أو طائفته 
أو منطقته، الفتا إلى أن املواطن 

خالل افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للصيدلة برعاية رئيس الوزراء

الحبيب: خلل في التنسيق بين 
المؤسسات ينذر بكارثة صحية

قدم رئيس جمعية الصيدلة الكويتية د.طارق احلبيب الش����كر 
للجامعة على تنظيم املؤمتر، مبينا أنه يواكب احملدثات، واملجريات 
احلالية في مهنة الصيدلة، خاصة في االستخدام، كما يعد من اجليد 
أن تكون هناك ورش����ة عمل مفتوحة للجمهور، حلضورها ملعرفة 
كيفية اس����تخدام األدوية واإلملام مبخاطرها، خاصة مع انتشارها 
الواسع في الوقت احلالي والتي أصبحت مع األسف تصرف بالدواوين 
وبني عامة املجتمع. وأضاف احلبيب هناك كارثة في عملية االرتباط 
والتنظيم بني مؤسس����ات الدولة عامة وخاصة في مجال األدوية، 
ألن وزارة الصحة متمثل����ة في إدارة الرقابة الدوائية من املفترض 
بالشكل الرسمي هي اجلهة املصرح لها بالتراخيص الالزمة، ولكنني 
كمواطن قد أرصد وجود أدوية ومكمالت غذائية، وأدوية عش����بية 
موجودة في الكويت ال يوجد لها أي مستندات، وهذا يعد نوعا من 

الغش الدوائي، والذي سيقام عنه املؤمتر القادم.
وأشار الى أن هناك خلال واضحا في عملية التنسيق بني وزارة 
الصحة واإلدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وبلدية الكويت، مما 
ينذر بكارثة ان لم تتكاتف مؤسسات الدولة كيد واحدة وستشكل 
كارثة على املواطن، البد من مراجعة التش����ريعات بالدولة في هذا 

الصدد.
وأكد احلبيب أن هناك اجتماعا عقد منذ أسبوعني باللجنة الصحية 
جلمعية الصيدلة، ووزارة الصحة، مثنيا على وزارة الصحة لتقبلها 
النقد، ومشيرا الى أن الوزارة طلبت من اجلمعية حتديد آلية لكيفية 
ضبط هذه املخالفات، واشار الى أن اجلمعية قدمت هذا األسبوع وجهة 

نظرها التي حتفظ حق املواطن وتنظم العملية بشكل أفضل.

الصالح: التطرف الديني موجود والبد من محاربته
في الندوة التي نظمتها دار معرفي بالتعاون مع الجمعية التربوية االجتماعية

)قاسم باشا(عبدالهادي الصالح متحدثا خالل الندوة  


