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الشيخ علي جابر األحمد

سمو الرئيس.. مع التحية
بكل تقدير واحترام أكتب لسموكم بصفتي أحد 

مواطني هذا البلد املأسوف عليه بسبب أهله 
ومسؤوليه بعد أن طفح الكيل من املمارسات 

احلكومية والشعبية التي أوصلتنا الى حد التشاؤم 
وامللل من تكرارها.

وانطالقا مما يرضي ربي وميليه علي ضميري 
وخلوفي على مستقبل هذا الوطن اسمحوا لي 
يا سمو الرئيس أن أستقطع بعضا من وقتكم 

للتحدث عن النقاط التي أشغلتنا كمواطنني والتي 
هي من واجب احلكومة أن حتاسب نفسها أوال 

وحتاسب مرتكبيها من الشعب ليكون النظام 
العادل هو السائد وأن يلتزم الناس بالقانون ليرتاح 

املواطن الكويتي ويطمئن على أهله ومستقبله 
وماله الذي هو أمانة في عهدة احلكومة عندما 

نودع الفوضى التي نعيشها منذ سنوات طويلة 
مضت بجميع سلبياتها التي عجزت عن حملها 

ليست البعارين فقط كما وصفها صاحب السمو 
حفظه اهلل، عندما كان رئيسا للوزراء، بل السفن 

والطائرات وباقي وسائل النقل األخرى التي كانت 
السبب في تخلف الكويت عن الركب الى أن أصبح 

ذلك هو األمر الشاغل لفكر أبنائها ومعاناتهم 
املستمرة، فتعددت الشكاوى لتكون مصدر إزعاج 
وأصبح التشاؤم مالزما للجميع، وكل ما يستطيع 
ابن الديرة فعله هو تفريغ ما في نفسه بالدواوين 
لعدم قدرته على عمل أي شيء خارجها، وسأذكر 

بعضها باختصار لعدم اإلطالة، مع التأكيد بأن 
هناك سلبيات أخرى في دائرة النسيان.

> > >
٭ انتشار الرشوة باملؤسسات والدوائر احلكومية 
والهيئات األخرى أصبح من املسلمات بها لتسهيل 
إجناز املعامالت رغما عما يتقاضاه موظفو الدولة 
من رواتب وحوافز ومكافآت دون مخافة اهلل أو 
صحوة ضمير ومن أمن العقاب ساء التصرف، 

وإذا كان هؤالء ال يحسبون حسابا لآلخرة 
وهي األشد عقابا عند اهلل يكون عقابهم بالدنيا 

من مسؤولية احلكومة التي لم تهتم ملثل تلك 
املمارسات احملرمة.

> > >
٭ كم مليوناً من الباب األول من ميزانية الدولة 

يتم صرفها شهريا على موظفني ال يعرفون 
مكان مقار أعمالهم؟ وكم من املوظفني املعفيني من 

الدوام وهم بكامل صحتهم؟ وكم عدد املوظفني 
الذين ينهون أعمالهم مبجرد سماع اهلل أكبر 
لصالة الظهر؟ وكم من املوظفني الذين يكون 

عطاؤهم مبقدار ساعات عملهم؟ وكم عدد الذين 
يستخرجون الرخص الطبية للهروب من العمل؟ 
وكم عدد الذين يخرجون من نفس باب الدخول 

بعد توقيعهم باحلضور؟ ومن كم سنة ونحن على 
هذا املنوال؟ وهل سنستمر عليه أم أن الظروف 
االقتصادية احلالية جتبرنا على تغييره؟... أرجو 

ذلك.
> > >

٭ الطرق املليئة باحلفر وتطاير احلصى منها 
مع أول سحابة خير تنزل دليل قاطع على الغش 

الذي تعودت عليه احلكومة مبعرفتها ورضاها 
من الشركات التي ال متلك الصدق واألمانة في 

تعاملها لعدم متابعة وإشراف اجلهات املعنية 
وغياب احلساب والعقاب والطرق احلديثة التي لم 

ميض على افتتاحها ثالثة شهور كشارع جمال 
عبدالناصر، وشارع اجلهراء يثبت ما نقول ومن 

يستخدم الطرق من شمال الكويت الى جنوبها 
يشهد بذلك، حتى اجلسور التي استبشرنا 

بها خيرا لم تكن باملستوى املطلوب لتموجها 
الواضح، وهو دليل على عدم اتقان العمل والتقيد 
بشروط العقد ومواصفاته، وكذلك احلال بالنسبة 

لألنفاق وبعض اجلسور وما يترتب عليها من 
اختناقات مرورية بسبب تصميمها بحارة واحدة 

فقط.
> > >

٭ سمو الرئيس لم ولن يستقيم حال املوظف 
صغيرا كان أم كبيرا إال عند إعفاء غيره من 

منصبه وما أكثر من يحمل على وجهه عالمة 
االستفهام أو قصورا بالواجب من وزراء ووكالء 
ومن  في حكمهم لعدم اتخاذهم القرارات املهمة 

كشطب الشركات التي تخل بشروط العقد 
للمشاريع احلكومية بأنواعها التي كلفت الدولة 
مئات املاليني وغيرها من القرارات التي تتطلب 

التردد في اتخاذها.
> > >

٭ إن معاناة مزارعي الوفرة والعبدلي وما حلقهم 
من أضرار نتيجة النقطاع املاء والكهرباء عن 

مزارعهم لهو أمر يثير الضحك قبل االستغراب 
بسبب السماح بفرز املزارع وتوزيع أخرى ملا 
يسمى باألمن الغذائي الى أن وصل العدد الى 
أكثر من ثالثة آالف مزرعة والطاقة الكهربائية 

تكفي لعدد 800 مزرعة فقط، مما أدى الى انقطاع 
الكهرباء بشكل مستمر، وترتب عليه حرق كثير 

من مكائن االرتواز وكومبريسرات املكيفات وكذلك 
انقطاع املياه املعاجلة باالشهر مما تسبب بخسارة 

املزارعني وهي اخلسارة األولى، أما اخلسارة 
الثانية يقابلها رفع احلكومة االيجار السنوي 

أضعاف ما كان عليه من رفع قيمة الكهرباء، مما 
جعل املزارع يضرب كفاً بكف ويردد »ال حول وال 

قوة إال باهلل العلي العظيم«.
> > >

٭ الكويت والدة بالشباب الواعد املؤهل 
خلدمة وطنه، ففي كل سنة يتخرج املئات من 
الطلبة الكويتيني من جامعة الكويت ومعاهدها 

ومن جامعات الدول األجنبية والعربية بكافة 
التخصصات علمية كانت أم أدبية، فيوضع هؤالء 
اخلريجون على جدول ديوان اخلدمة املدنية كما 
وضع من سبقهم وعليهم االنتظار الذي قد ميتد 

لسنوات ولسنوات مماثلة لها حلصولهم على 
السكن. وهو نظام نتمنى تقليص مدته.

> > >
٭ أما املالحظة املستمرة التي تتماشى مع جملة 

)ماكو بهالبلد إال هالولد( هي استدعاء موظفني 
قدامى بعد أن أخذوا دورهم وحقهم من خدمتهم 

الطويلة ليرأسوا أجهزة حكومية أو إدخالهم 
كأعضاء مبجالس إدارات الشركات وغيرهم من 

الشباب أحق منهم بشهادته وطموحه ورغبته 
خلدمة وطنه ينتظر دوره الذي لن يصله طاملا 

السير على هذا النهج.
> > >

٭ كم كنت أمتنى وغيري من أبناء هذا البلد أن 
يتم إنشاء مستشفى جديد يضم كافة التخصصات 

الطبية ومجهز بأحدث األجهزة لوقف استنزاف 
املال العام للعالج باخلارج وقطع الطريق على 

أصحاب الضمائر امليتة من السطو عليه، وهي 
أمنية نتمنى أن تتحقق بالقريب العاجل لو أرادت 
احلكومة إقفال هذا امللف للحفاظ على املال العام.

> > >
٭ شركات التنظيف التي نؤمن بأهميتها وضرورة 

وجودها هي أقل مستوى عن مثيالتها بدول 
مجلس التعاون، علما بأن جنسية العمالة واحدة 

والفارق أن هناك من يراقب ويحاسب ملتابعة 
تنفيذ العقد، وهنا ال جند ذلك الشخص للمتابعة 

والبراهني على ذلك واضحة للجميع.
> > >

٭ هناك بعض املصطافني ممن يحاول أن يشّوه 
سمعة الكويت بالبلد الذي يحل به خالل فصل 
الصيف بعدم احترامه لقانون تلك الدول بسوء 
التصرف وأعمال منافية لألخالق واآلداب. لذا 

ننتظر من سموكم التعليمات الصارمة على 
محاسبة وعقاب كل من يعمل على تشويه سمعة 

الكويت بنشر صورته على املأل ليكون عبرة 
لغيره.

> > >
٭ أبناء الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة الذين قدمت 

الدولة لهم بعض االمتيازات املادية واملعنوية لم 
تسلم من الغش هي أيضا، فقد تضاعف عدد 

الطامعني للحصول على تلك االمتيازات دون وجه 
حق. واملطلوب من الدولة إعادة النظر في بطاقات 
اإلعاقة وفصل املعاقني احلقيقيني عن غيرهم من 

املزورين ومحاسبة كل من له يد من بعيد أو قريب 
بإصدار شهادات اإلعاقة لألصحاء من أجل التنفع 
املادي حلفظ أموال خزينة الدولة وتوقيع العقاب 

املناسب عليهم واسترجاع ما مت صرفه ألولئك 
الذين ال يراعون ضميرهم وال يخافون اهلل.

> > >
٭ البواخر عندما تدخل مياهنا اإلقليمية تعمل 

على رمي مخلفاتها من زيوت وغيره ملعرفتها بأن 
هذا البلد ليس من طبعه إحلاق الضرر بضيوفه، 
متناسني أن عمال كهذا يلوث املياه ويضر بالبيئة 
البحرية، علما بأن بعض الدول يصل عقابها الى 

مصادرة الباخرة. لذلك على احلكومة وضع قوارب 
لتراقب عن كثف البواخر القادمة، ليعلم مالك تلك 

البواخر أن الكويت ليست فاقدة للوعي.
> > >

٭ وهناك نقاط أخرى نوجزها لسموكم ونعلم علم 
اليقني مبعرفتكم وحكومتكم بها، إال أن املواطن ال 

يزال يعاني منها واحلكومة ال تزال تتجاهلها أو 
تتباطأ في إيجاد احللول لها: كاالزدحام املروري 

والتعدي على املدرسني واألطباء ورجال األمن 
ومراقبة أرباح اجلمعيات التعاونية ملساهميها، 
وأيضا العمل على تسريع إنهاء معاناة املقيمني 

بصورة غير قانونية، وأيضا احلل السريع 
للرياضة لتعود الى عصرها السابق، وتقليل عدد 

املطبات التي ضررها أكثر من فائدة وجودها كونها 
تسبب الضرر بالسيارات والنساء احلوامل لعدم 

استبيان وجودها بلون يراه السائق على معظمها، 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مطبات 

تخلو من املواصفات املرورية الواجب توافرها بها، 
ناهيك عن عددها الزائد عن املعقول.

> > >
٭ وفي نهاية املطاف أمتنى على سموكم والسادة 
الوزراء التضامن اجلاد ملنع تدخل السادة النواب 
باختصاصاتكم كحكومة ورفض الواسطة ليأخذ 

كل ذي حق حقه من املواطنني ولنتمكن من ضبط 
العدالة واملساواة بينهم.

فما مت تناوله من مالحظات يدل داللة واضحة على 
التسيب احلاصل والتجاوزات غير املقبولة في 

املؤسسات احلكومية أدت الى االنهيار الوظيفي. 
وال أنكر أن هناك اجتهادا من بعض املسؤولني، إال 

أنه اجتهاد ال يصل الى الرضا التام لدى املواطن 
الكويتي، ال نطلب الكمال، فالكمال هلل وحده 

سبحانه وتعالى، ولكن نطلب صحوة الضمير عند 
جميع املسؤولني واإلخالص بالعمل لنعيد للكويت 

مكانتها املرموقة التي كانت عليها نبعا من حب 
ميأل القلوب وغيرة صادقة على هذا الوطن املعطاء.

> > >
٭ وهناك مالحظة أحب أن أذكرها وهي خارجة 

عن موضوع الرسالة لعدم اختصاص احلكومة بها 
إال أنني أراها مهمة إلحلاقها بهذه املناشدة بسبب 

زيادة أعداد مستخدميها وهي نفاق بعض املوظفني 
الذين يبحثون عن كيفية رضا مسؤوليهم وبالوقت 

نفسه كسب ما جتود به نفس املسؤول لهم، وهو 
طبع غير مستحب عند اهلل وعند عباده ويسبب 
حرجاً للمسؤول أحيانا ومطباً أحيانا أخرى هو 

في غنى عنه، لذا أرجو من هؤالء أن يبحثوا 
عن مصلحة وطنهم ال عن مصلحتهم من خالل 

مسؤوليهم.
> > >

٭ واسمح لي يا سمو الرئيس لو تعمدت أن 
أخاطب سموكم عن طريق الصحافة إلفراغ ما في 
صدري من ضيق ملشاهداتي املناظر واملمارسات 
والتصرفات السلبية بحق هذا الوطن الذي نحبه 
باألقوال ال باألفعال دون املقدرة على فعل شيء 

عدا التنفيس من خالل هذه الرسالة، وألبرئ 
نفسي جتاه وطني الذي بدأ يتدهور أو يتراجع 

وكالهما ظلم منا كشعب وكحكومة بحقه.
فإلى متى سنستمر على هذه احلالة املتردية التي 

ال تسر احملب وال حتى الصديق ونحن نرى جميع 
بالد العالم تنهض وتتقدم لألمام في كافة املجاالت 

إال نحن، فإننا نتقدم ولكن للخلف بسبب غياب 
الضمير والقانون الذي جعل البعض يتفنن بطرق 

مختلفة كيف ومتى يسرق.
لذا أطلب من سموك وبرجاء والوطن يستحق 

هذا الرجاء أن تلتفت لتلك املالحظات املستفحلة 
بكافة املؤسسات احلكومية والتشديد على السادة 

الوزراء إلعادة النظر في طريقة أداء واجبهم 
املطلوب منهم لتصحيح األوضاع املقلوبة.

واألمر ال يتطلب أكثر من تفعيل القانون واحلزم 
بتطبيقه ومبدأ الثواب والعقاب وهو احلل األمثل 
من زبدة كل ما ذكرناه، وأكرر رجائي لسموك أن 
تعطي تلك النقاط جّل اهتمامك للحفاظ على هذا 

البلد اآلمن وخيراته لشعبه.
> > >

٭ ولعلم سموكم بأنني على اتصال دائم 
باملسؤولني بجميع الوزارات إلبالغهم عن أي 

مالحظة سلبية تصلني مصورة كانت أو سمعية، 
أو من خالل مشاهدتي لها وبدورهم إعطاء 

أوامرهم للمتابعة وهي نقطة إيجابية للتعاون البناء 
يشكرون عليها، إال أنها نقطة من بحر املصلحة 

العامة التي أحتدث عنها لسموكم.
ودمتم ساملني.

د.جمال احلربي وعدد من قيادات وزارة الصحة خالل اجلولة التفقدية للمشاريع اإلنشائية اجلديدة

اطلع على سير الخطة اإلنشائية في مستشفى الصباح ومشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان

احلربي: مستمرون في دعم ورفع كفاءة اخلدمات الصحية
حنان عبدالمعبود

قال وزير الصحة د.جمال 
احلربي: إن مشروع مستشفى 
الصبــاح اجلديــد ســيوفر 
خدمــات الرعايــة الصحية 
العامة والتخصصية للمرضى 
بسعة سريرية تقدر بـ 6١٧ 
ســريرا و١٠5 غــرف عناية 
مركــزة و١9 غرفــة عمليات 
وصيدليــة مركزية وأخرى 
تخــدم ٧٠ عيــادة خارجية 
إضافة إلى معمل خاص بقسم 
الصيدلة ومهبط للطائرات 
يضاف إليها قسم احلوادث 
والباطنية واجلراحة ومركز 

الطوارئ. 
وأضــاف احلربــي خالل 
جولــة ميدانيــة أمــس في 
كل من مشــروع مستشفى 
الصبــاح ومشــروع مركــز 
الكويت ملكافحة الســرطان 
اجلديدين لالطالع على نسبة 
التنفيذ  اإلجنــاز ومراحــل 
فــي املشــروعني أن مبنــى 
املواقف متعدد األدوار التابع 
للمستشــفى يتسع ملا يزيد 
على ١٢٠٠ ســيارة ويغطي 
املشروع بخدماته الصحية 
كثافة سكانية عالية موزعة 
على منطقة الصباح واملناطق 
املجاورة لها..وسيتم تسليم 

املشروع في مارس عام ٢٠١9.
وعــن مشــروع مركــز 
الكويت ملكافحة الســرطان 
اجلديد أوضح أنه يقع على 
مســاحة ٢٧٧ متــرا مربعــا 
ويضــم غرفــا للعمليــات 
وغرفا للمرضى ومختبرات 
طبية مجهزة بأحدث األجهزة 
احلديثــة  التكنولوجيــة 
املتطورة، الفتا إلى أن العدد 
اإلجمالي لألسرة في املركز 
يبلغ 6١8 سريرا، بينما يتسع 
مبنى مواقف السيارات التابع 
للمركــز لـــ ١95٠ ســيارة، 
كمــا مت اختيــار نوعية من 
الواجهــات اخلاصة باملركز 

متتاز باالستدامة والتحمل 
وبقدرتهــا علــى امتصاص 
األصوات والضوضاء لضمان 
راحة املرضى وسيتم تسليم 

املشروع في ابريل ٢٠١9.
وأوضــح احلربــي على 
هامش الزيــارة التي رافقه 
خاللهــا عــدد مــن قيــادات 
وزارة الصحــة أن الزيارات 
امليدانية التي يقوم بها بني 
احلني واآلخر أظهرت إحراز 
تقدم كبير في ســير العمل 
حيــث إن وزارة الصحــة 
تعمل على قدم وساق لبناء 
مستشفيات ومراكز صحية 
ذات بنيــة حتتيــة عاليــة 
املستوى لتشكل بذلك نواة 
لتحقيق الرؤية املستقبلية 
للبالد، حيث تشهد الوزارة 
حراكا تطوريا شامال ونقلة 
نوعيــة بــكل خدماتهــا مبا 
يتماشى مع اخلطة اإلمنائية 
للدولة لتحقيق مبدأ العدالة 
والشــمولية فــي توزيــع 
اخلدمــات الصحيــة، وأكد 
احلربي في ختام زيارته على 
أن هذا الوضع كما هو مليء 
بالفرص فهو في الوقت نفسه 
ال يخلو من التحديات التي 
ينبغي العمل بجدية للتغلب 
عليها مستبشــرا مبستقبل 

يرقى ملستوى الطموح.

جانب من اجلولة 

617 سريراً سعة 
مستشفى الصباح 

اجلديد ويضم
105 غرف عناية 

و19 غرفة
عمليات

العدد اإلجمالي 
ة في لألسرَّ

مركز مكافحة 
السرطان يبلغ 

618 سريراً

تنظيم »الدواء بدون ضرر« يهدف إلى الحد من األضرار إلى %50

في أوتاوا وماكماستر ودالهاوسي.. وتشمل الحروق والتجميل والوالدة والمختبرات

الكويت تفوز برئاسة اجلمعية اخلليجية لقسطرة القلب

املضف: 78% نسبة األخطاء الدوائية على مستوى العالم

هادي: 34 مقعداً البتعاث األطباء في اجلامعات الكندية

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

 
زكت اجلمعية اخلليجية 
لقســطرة القلب استشاري 
القلب والقســطرة  امراض 
د.محمــد حمــدان املطيري 
رئيســا لهــا فــي اجتماعها 
االول الذي عقد لتأسيســها 
في دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة »دبي« بحضور نخبة 
من اطباء قسطرة القلب في 

اخلليج.
وقال استشاري امراض 
القلب والقســطرة ورئيس 
اجلمعية اخلليجية لقسطرة 
القلب د.محمد املطيري في 
تصريح صحافي بعد عودته 

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

أعلن األمني العام ملعهد 
الكويــت لالختصاصــات 
الطبيــة د.إبراهيــم هادي 
مقعــدا   34 توفيــر  عــن 
الكنديــة  فــي اجلامعــات 
ماكماســتر   - »أوتــاوا 
- دالهاوســي« البتعــاث 
إليهــا مبختلــف  األطبــاء 
التخصصيــة  البرامــج 
وبرامج التخصص الدقيق، 

الى البالد، انه مت تأســيس 
هــذه اجلمعيــة بنــاء على 
موافقة مجلس إدارة اجلمعية 
اخلليجية للقلب، وذلك بهدف 
اتاحة الفرصة ألطباء قسطرة 
القلــب باخلليــج لتبــادل 
التعاون  اخلبرات وتوطيد 
القلــب  بــني مستشــفيات 

باملنطقة. 
وأشــار الى ان اجلمعية 
الى تطوير مستوى  تهدف 
األطباء والعاملني في مجال 
قسطرة القلب من خالل عقد 
العمــل  املؤمتــرات وورش 
والتعــاون مــع اجلمعيات 
االقليميــة  واملنظمــات 
والعامليــة املختصة في هذا 

املجال. 

مشــيرا إلــى أن من ضمن 
جراحــة  التخصصــات 
التجميل واحلروق والنساء 
والوالدة ومختبرات أمراض 

الدم.
فــي  د.هــادي  وذكــر 
تصريــح صحافــي ان هذا 
جاء ضمــن خطــة اإليفاد 
لســنة ٢٠١8/٢٠١9، ما يعد 
إجنازا مثمرا ملعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية وزارة 
الصحة لالرتقاء مبستوى 
اخلدمــات الصحيــة فــي 

واكــد أهميــة تشــجيع 
االبحاث املشتركة بني االطباء 
في اخلليج من خالل اجلمعية 
القلب،  اخلليجية لقسطرة 
ونشــر هــذه االبحــاث في 
املؤمترات واملجالت الطبية 

العاملية. 
وأعلــن د.املطيــري عن 
مؤمتر للجمعية اخلليجية 
لقسطرة القلب في 3٠ مارس 
املقبل للتعريف باجلمعية 
ودورهــا، الفتا الــى ان هذا 
املؤمتــر ســيقام فــي دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
في »دبي«. وانتهى االجتماع 
اخلليجي جلمعية قسطرة 
القلــب اخلليجيــة بتزكية 
د.محمد املطيري من الكويت 

الكويــت من خــالل تنمية 
مهارات األطباء.

ودعا األمني العام جميع 
األطباء الراغبني في الدراسة 
الكنديــة  فــي اجلامعــات 
»أوتــاوا - ماكماســتر - 
دالهاوسي« في كندا متابعة 
اإلعالن املنشور بالصحف 
احملليــة، وكذلك في املوقع 
ووســائل  اإللكترونــي 
التواصل االجتماعي للمعهد 
kims_news@، والتقدم إلى 
مراقبة املبتعثني في املعهد 

رئيسا لها، ود.عبداهلل شهاب 
من دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة نائبــا للرئيــس، 
ود.فواز املطيري من اململكة 
العربيــة الســعودية أمينا 
املهيني  للســر، ود.محمــد 
مــن ســلطنة عمــان أمينا 

للصندوق.
ان  بالذكــر  واجلديــر 
د.محمــد حمــدان املطيري 
يشغل حاليا منصب رئيس 
القلــب والقســطرة  قســم 
مبستشفى االمراض الصدرية 
الطبية  ورئيس اجلمعيــة 
الكويتيــة ورئيس املجلس 
األعلى الحتاد األطباء العرب، 
باإلضافة الى رئيس اجلمعية 
اخلليجية لقسطرة القلب.

تلك املمارسات الدوائية غير 
اآلمنة ستقوم الوزارة ممثلة 
بــإدارة اجلــودة واالعتماد 
باملشــاركة في هــذا احلدث 
ملناقشة ومعاجلة التحديات 
وتبــادل قصــص النجــاح 
ووضع خطــة عمل وطنية 
واستراتيجيات لتنفيذ هذا 
التحدي لتحســني ســالمة 

الدواء بالكويت«.

دوالر ســنويا مــن إجمالي 
اإلنفاق الصحي العاملي.

وأعلنت ان منظمة الصحة 
العامليــة مــن هــذا املنطلق 
ستقوم بتنظيم حدث اقليمي 
في مسقط سلطنة عمان يومي 
١٧ و١8 مــن الشــهر اجلاري 
بشأن التحدي العاملي الثالث 
لسالمة املرضى »الدواء بدون 
ضرر« ويهدف الى احلد من 

االضرار الناجمة عن ممارسات 
وأخطــاء الــدواء غير اآلمنة 
بنســبة 5٠% علــى مــدى 5 
سنوات على الصعيد العاملي
وأضافت انه »اميانا من 
وزارة الصحــة بالكويــت 
الرعايــة  بأهميــة جــودة 
الصحية وســالمة املرضى 
وحرصهــا علــى دعــم مثل 
هذه املبادرات التي حتد من 

الى ان ما يصل الى ١.3 مليون 
مريض يتعرضون للضرر 
باإلضافة إلى اآلف من حاالت 
الوفاة نتيجة هذه املمارسات. 
وقالت املضف في تصريح 
صحافــي ان اإلحصائيــات 
العاملية تشير الى ان نسبة 
األخطاء الدوائية تصل الى 
نحــو ٧8% وترتبــط هــذه 
النسبة مبا يقارب ٢4 مليار 

حنان عبدالمعبود

أكــدت مديــرة اجلــودة 
وزارة  فــي  واالعتــراف 
الصحة د.بثينة املضف أن 
املمارســات وأخطاء الدواء 
غير اآلمنــة تعتبر من أهم 
أسباب األضرار الطبية في 
املؤسســات الصحية حول 
العالم، حيث تشير التقديرات 

الــدور الثامن خالل أوقات 
العمل الرسمية اعتبارا من 
اليوم حتى 4 أكتوبر٢٠١٧.
وأفــاد د.هــادي بأنــه 
سيقوم وفد مكتب الدراسات 
العليــا للجامعات الكندية 
»أوتــاوا - ماكماســتر - 
دالهاوسي« بإجراء املقابالت 
الشــخصية األوليــة مــع 
املتقدمني، مشــددا  األطباء 
على ضرورة االطالع على 
شروط القبول واملستندات 

الواجب توافرها.

د.محمد املطيري 

د.إبراهيم هادي 


