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البصيري: مليار دينار تكلفة مشاريع مطار الكويت خالل السنوات الـ 4 المقبلة
أكد خالل توقيع عقد خدمات إدارة المشاريع لتطوير المطار أن السنة األولى من خطة التنمية كانت صعبة جدًا

)كرم ذياب( د.محمد البصيري مع احلضور في لقطة تذكارية بعد توقيع العقد

خطة عم���ل احلكومة من خالل 
وضع اخلطط والدراس���ات مع 

اجلهات احلكومية املختلفة.
السنة  ان  البصيري  وكشف 
األولى من خطة عمل احلكومة 
كانت سنة صعبة جدا على كثير 
من مؤسس���ات الدولة املختلفة 
السيما ان اإلنفاق االستثماري 
على املشاريع في السنة األولى 
فاق ال� 5 مليارات دينار وان الكل 
يعلم ان اإلنفاق امللياري على خطة 
عمل احلكومة ل� 5 سنوات تبلغ 
35 مليار دينار والسنة األولى 
مت إنفاق 5 مليارات على توقيع 
العقود لتنفيذ مشاريع حيوية 
ومهمة وكانت عملية إنفاق املبالغ 
تسير بشكل جيد وقد مرت على 
عدة جهات رقابية. وبينّ البصيري 
اننا بعد توقيع العقود التي تخدم 
مطار الكويت الدولي والذي يعد 
واجهة البل���د احلضارية والكل 
يعلم ان م���ن ابرز واهم األماكن 
احليوية هو مطار الدولة ونتمنى 
ان يصبح مطار الكويت الدولي 
منوذجيا بعد استكمال العديد من 
مشاريع البنية التحتية واملشاريع 
احليوية واملخطط الهيكلي الذي 

مت اجنازه عام 2005.

املس���تقبل وهي تصب كلها في 
التحتية للمطار  البنية  تطوير 
ومش���اريع عدة ليصبح مطار 
الكويت الدولي من أفخم واكبر 
العالم على مس���توى  مطارات 
الشرق األوسط، خصوصا بعد 
توقيع عقد مدينة الشحن والتي 
ستصبح اكبر مدينة شحن في 
الش���رق األوس���ط وهي مدينة 
متكاملة وسترى النور بعد سنة 

ان أصبح مطار الكويت الدولي 
جتاوز الطاقة االستيعابية والذي 
تس���توعب في الوقت احلالي 7 
الس���نة وبعد  ماليي راكب في 
اجناز وتسلم مبنى الركاب »2« 
الكويت  اجلديد سيصبح مطار 
الدول���ي صالح الس���تيعاب 25 
مليون راكب بالسنة، موضحا ان 
هناك فكرة للتوسع خالل اخلطة 
التنموية املستقبلية الستيعاب 

د.محم���د البصي���ري ان تكلفة 
مش���اريع مطار الكويت الدولي 
املقبلة  الس���نوات األربع  خالل 
س���تبلغ حوالي ملي���ار دينار 
وهي تشمل عدة مشاريع حيوية 
وسيكون مطار الكويت الدولي 
مطارا منوذجيا ومنافسا ملطارات 

كبرى على مستوى العالم.
وقال البصيري خالل توقيع 
العقد لتنفيذ مش���روع املخطط 
الهيكلي ملط���ار الكويت الدولي 
وإنشاء ساحات وقوف الطائرات 
بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون 

دينار.
ان ه���ذه العق���ود تعتبر من 
العقود احليوي���ة واملهمة التي 
ستش���رف على مجمل مشاريع 
املطار حيث يبل���غ العقد األول 
املخطط الهيكلي 10 ماليي دينار 

ومدة تنفيذه 60 شهرا.
وفيما تبلغ قيمة مش���روع 
إنشاء ساحات ومواقف الطائرات 
وطرق اخلدمات اإلضافية 2 مليون 
و800 ألف دينار وس���تبلغ مدة 

اجناز املشروع 550 يوما.
البصيري ان مثل تلك  وبينّ 
املش���اريع احليوية تخدم مطار 
الكوي���ت الدولي بعد سياس���ة 

45 مليون راكب بالسنة متاشيا 
املفتوحة  مع سياس���ة األجواء 
الت���ي تعمل عليها  بعد اخلطة 
احلكومة باس���تقبال عدد كبير 
من الطائرات التجارية والشحن 
وكل ما يتعلق بخدمات الركاب 
وخدمات الشركات املتنوعة، مؤكدا 
ان مشاريع مطار الكويت الدولي 
خالل األربع سنوات املقبلة ستبلغ 
إجمالي تكاليفها مليار دينار وهي 
مش���اريع حكومية مببلغ 400 
مليون دينار ومشاريع استشارية 
بتكلفة 300مليون ومشروع مبنى 
الركاب بتكلفة 300 مليون دينار 
واملقصود باملشاريع احلكومية 
هي املسارات التي ستكون داخل 
املط���ار ويتضمنها املدرج 2 و3 
وه���ذه املش���اريع واردة ضمن 
خطة عمل احلكومة ومش���اريع 
اس���تثمارية وه���ي اخلدم���ات 
اللوجستية والفنادق وخدمات 
الركاب والتي س���تجعل املطار 
بش���كل عصري ومريح لكل من 
أننا على  يس���تخدمه، موضحا 
مشارف السنة الثانية من خطة 
عمل احلكومة خصوصا ان األخوة 
ف���ي اللجنة املالية ملجلس األمة 
يقومون بجهد كبير على إجناح 

البالد  ف���ي  املفتوحة  األج���واء 
وتواكب���ا مع الرغبة الس���امية 
لتحويل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري.
البصيري ان مطار  وأوضح 
الكويت الدولي سيصبح ساحة 
ملجموعة من املشاريع التنموية 
الكثيرة التي مت إبرام الكثير من 
العقود بشأنها في الفترة املاضية 
وان هناك عقودا سترى النور في 

ونصف السنة بعد توقيع العقد 
مع إحدى الشركات والتي بدأت 

بالعمل منذ عدة شهور.
 وأشار البصيري إلى ان مطار 
الدولي سيش���هد نقلة  الكويت 
نوعية بعد توقي���ع العديد من 
العقود التي تخدم املطار وتساعد 
على زيادة استيعاب حركة الركاب 
والش���حن والطائرات التجارية 
وطائرات الشحن، خصوصا بعد 

فرج ناصر
أكد وزير املواصالت ووزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس األمة 
ورئيس املجلس األعلى للطيران 
املدني د.محمد البصيري اهمية 
ادارة املش���اريع  عقد خدم���ات 
لتطوير مطار الكويت الدولي في 
فتح املجال امام اقامة العديد من 
املشروعات املهمة خالل السنوات 

املقبلة.
وقال الوزي���ر البصيري في 
تصري���ح صحافي ام���س اثناء 
توقي���ع هذا العق���د ان الكويت 
تعيش مرحلة من مراحل اقامة 
التي تعود  النوعية  املش���اريع 
الكبرى على االقتصاد  بالفائدة 

الوطني.
واضاف ان عقد خدمات ادارة 
املشاريع لتنفيذ مشاريع املخطط 
الهيكلي لعام 2005 الذي تشرف 
عليه شركة »اينكو االسبانية« 
بالتضامن مع الشركة »الكويتية 
املتحدة لالعم���ار« بتكلفة تقدر 
بحوال���ي 10.2 ماليي دينار ملدة 
خمس س���نوات هو اح���د اهم 

املشاريع. 
وكشف وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت 

المزيدي: 2500 من األطفال يراجعون قسم 
الغدد الصماء في مستشفى الصباح سنويًا

الوطيان: دورة ألطباء الرعاية الصحية الجدد 
إلطالعهم على أحدث المستجدات العلمية

خالل االحتفال بيوم التمريض الخليجي

الجدي: للتمريض أهمية كبرى في منظومة الخدمات الطبية
حنان عبدالمعبود

أكدت رئيسة ممرضات منطقة الفروانية 
الصحي����ة مرمي اجل����دي ان التمريض من 
أسمى وأقدم املهن التي ابتكرها اإلنسان، 
مؤكدة أنها تكاد تك����ون أفضلها وأهمها، 
مضيفة انها مهنة شاقة وصعبة حتتاج إلى 
الدقة والتركيز في العمل مع القدرة على 
الصبر والتحمل البدني والنفسي وحسن 
التعامل مع جميع النفس����يات والعقليات 
البش����رية، وهي صفات رمب����ا ال تتطلبها 

غيرها من املهن.
كما رحب����ت اجلدي في كلمة لها ألقتها 
امام حشد كبير من احلضور في مستشفى 
الفراوني����ة مبناس����بة »ي����وم التمريض 
اخلليجي« صباح امس، براعي احلفل مدير 
منطقة الفروانية الصحية د.سعود الدرعة، 

ومديرة إدارة اخلدمات التمريضية عواطف 
القطان، ومراقبة التنسيق واملتابعة لطيفة 
املنصور، كما رحبت بزميالتها الفاضالت، 
ووصفتهم بأصحاب العطاء املميز رئيسات 
ممرضات املناطق واملستشفيات والرعاية 

الصحية األولية.
وقالت: ان الناظر للتاريخ اإلس����المي 
يجد ان التمريض من العلوم التي اهتم بها 
العرب وكان للمرأة العربية في صدر اإلسالم 
فضل كبير في ميدان اإلسعاف والتمريض 
باحلروب رغبة في الثواب واجلهاد في سبيل 
اهلل س����بحانه وتعالى. وقد أطلق العرب 
على من عملن في هذا املجال اسم األسيات 
الى املشاركة الوجدانية للتمريض أهمية 
كبرى في منظومة اخلدمات الطبية جلمعها 
أدبيات الس����لوك الراقي والبعد اإلنساني 

والتاريخي لهذه املهنة السامية.
فالتمري����ض ميث����ل احدى أه����م املهن 
اإلستراتيجية والرئيسية في نظم الرعاية 
الصحية ألي بلد من البلدان سواء املتقدمة 
أو النامية وال ميكن ألي بلد االستغناء عنها 
حيث ان التمريض هو حجر الزاوية في كفاءة 
املستش����فى وكفاءة اخلدمة الصحية التي 
تقدمها للمريض، فإن كان املستشفى يعاني 
من نقص في أعداد أفراد الهيئة التمريضية 
فال أهمية بعد ذلك ملا قد يتوافر له من أحدث 
التجهيزات، وت����زداد أهمية التمريض مع 
زيادة التوسع في تقدمي اخلدمات الصحية 
وزيادة نوعية األمراض التي حتتاج عناية 
متريضية طويلة فاملمرضة تعتبر حلقة 
اتصال بي املريض وأفراد الفريق الصحي 

في املؤسسات الصحية املختلفة.

الطوارئ عند الكبار واألطفال، 
ونظ���ام املل���ف اإللكترون���ي 
للمريض، واألدوية املوجودة 

في املراكز الصحية.
 وأش���ارت ال���ى أن هؤالء 
األطب���اء جاؤوا م���ن مدارس 
وخبرات طبية مختلفة عن النظم 
املعمول بها في الكويت. وهذه 
الدورة التعريفية من بي أهدافها 
أيضا توحيد اخلدمة الصحية 
املقدمة للمراجعي والسير على 
دالئل املمارسات اإلكلينيكية 
والبروتوك���والت اخلاص���ة 
بتشخيص األمراض وعالجها 
في الكويت والتي تساير النظم 

الصحية والعالجية العاملية.

الطبية  في جميع التخصصات 
باإلضاف���ة إلى صق���ل مهاراتهم 
للتعامل م���ع األمراض املختلفة 
وتقدمي الرعاية الصحية األولية 
البروتوكوالت  وفق���ا ألح���دث 

العاملية.
وأضافت أن املوضوعات التي 
ستشملها الدورة والذي يقدمها 
أطباء استش���اريون في الرعاية 
الصحية األولية تش���تمل على 
ف���ي األمراض  أهم املوضوعات 
الشائعة بالتخصصات املختلفة 
الت���ي تواجههم خ���الل عملهم 
باملراكز الصحي���ة األولية ومن 
بينها ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 
السكر واعتالل الدهون وأمراض 

حنان عبد المعبود
كشف استشاري الغدد الصماء لدى األطفال 
مبستش����فى البنك الوطني لألطفال د. زيدان 
املزيدي أن عدد املراجعي بالسنة بقسم الغدد 
الصماء مبستشفى الصباح يبلغ 2500 حالة 
مشيرا إلى أن منهم 500 حالة جديدة كل عام 
بينما الباقي مترددون، وأعمارهم تتراوح ما 
بي سن الوالدة و15 عاما، مشيرا إلى أن هناك 
نسبة ليس����ت كبيرة منهم يعانون اضطرابا 

هرمونيا.
جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس مبستشفى البنك الوطني لألطفال وأعلن 
خالله عن اقامة مؤمتر »االضطراب الهرموني 
لدى األطفال« والذي يقيمه قسم الغدد الصماء 
بقسم األطفال مبستشفى الصباح، حتت اشراف 
وزارة الصحة في الفترة من 20 إلى 22 اجلاري، 
بفندق النخيل، مبينا أن العمل باملؤمتر سيكون 
على فترتي صباحية ومسائية تتضمن ورشتي 
عمل، عن كافة املس����تجدات، ومشيرا إلى أن 
املشارك س����يحصل على 20 نقطة في نقاط 
التعليم الطبي املس����تمر، متوقعا مشاركة ما 

يزيد على 300 طبيب.
وقال املزيدي »ان املؤمتر سيشهد مشاركة من 

أطباء عامليي من بريطانيا وبلجيكا، والسويد 
إلى عشرة  والسعودية واالمارات، باالضافة 
أطباء من الكويت«، واش����ار إلى أن ورشات 
العمل ستكون في الفترة الصباحية بينما في 
الفترة املسائية تشهد ورقة العمل الكويتية 
والتي يقدمها رئيس قسم طفل االنبوب د.حازم 
الرميح والتي ستناقش بنوك احليوانات املنوية 
والبويضات لألطف����ال، وقال: ان هذا اجلانب 
يختص باألطفال املصابي باألمراض السرطانية 
والذين يكون العالج االش����عاعي والكيماوي 
أحد الوس����ائل العالجية، مما يكون له تأثير 
سلبي على الغدد التناسلية، وهي اخلصيتي 
واملبيضي، وهنا قبل تلقي العالج يؤخذ من هذه 
الغدد التناسلية اخلاليا التي تكون احليوانات 
املنوية والبويضات، وحتفظ في البنوك مع 
مراعاة ضوابط الشريعة االسالمية، حيث يتم 
حفظها، وحي ينتهي عالج املريض ويشفى 
ويكب����ر، ويقبل على الزواج قد يكون عقيما، 
ولكن حفظ اخلالي����ا قد يجعل هناك امكانية 

في االجناب.
وأشار املزيدي إلى أن هذه الورقة الكويتية 
فريدة من نوعه����ا، مبينا أن هذا املجال الزال 
في بدايته على مس����توى العالم، ومتمنيا أن 

تكون الورقة الكويتية ذات أثر ايجابي على 
املشاركي.

وأوضح خالل املؤمتر أن هناك الكثير من 
مشاكل البلوغ التي يعاني منها األطفال، والتي 
تتفاوت ما بي املبكر واملتأخر، وقال: قد يحدث 
البلوغ للطفل أو الطفلة في عمر 5 س����نوات 
أو قد يتأخر ملا بعد 15 عاما، مش����يرا إلى أن 
البلوغ املبكر للطفل يعد مشكلة كبرى حيث 
ان الطفل مازال غير مدرك ومع هذا يكون لديه 
ميول جنس����ية، أو الطفلة التي قد يبدأ معها 
الطمث وهي ال تعي كيفية االهتمام بنفسها، 
أما مشاكل البلوغ املتأخر فتؤثر على األوالد 
أكثر م����ن البنات فالولد يكون بعمر 16 أو 17 
عاما ومازال شكله طفوليا، وصوته طفل مما 
يشعره بالنقص أمام أقرانه ويصيبه بحالة 
نفسية، كل هذه األمور سنناقشها ألنها تهم 
األطفال حيث ميكن عبر التش����خيص املبكر 
معاجلتها واعطاء العالج الالزم، وأش����ار إلى 
أن اضطراب����ات البلوغ لدى األطفال ليس����ت 
منتش����رة، مبينا أن هناك من 10 إلى 12 حالة 
سنويا يتم تش����خيصها، وقال »نحن نهدف 
إلى ايصال األطفال الى مرحلة ما بعد البلوغ 

وهم بصحة وعافية.

حنان عبدالمعبود
افتتحت مدير اإلدارة املركزية 
للرعاية الصحية األولية د.رحاب 
الوطيان الدورة التعريفية التي 
تعقد ألول م���رة ألطباء الرعاية 
الصحية األولية الذين مت تعيينهم 
للعمل باملراكز الصحية بوزارة 
الصح���ة ولم يتس���لموا العمل 
بع���د.. وقالت ان ه���ذه الدورة 
تس���تمر ملدة 10 أيام من الساعة 
الثامن���ة والنصف حتى الثانية 
عشرة والنصف مبقر ديوان عام 
الوزارة مبنطق���ة الصليبخات 
وبينت د.الوطيان أن الهدف من 
هذه الدورة اطالع األطباء اجلدد 
العلمية  على أحدث املستجدات 

الربو وأمراض األطفال والنزالت 
املعوية وأمراض اجلهاز التنفسي 
والتشنجات احلرارية، وحاالت 

أعلن عن مؤتمر االضطراب الهرموني لدى األطفال 20 الجاري

د.رحاب الوطيان


