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مؤمتر املرأة اخلليجية: التمسك بحق التحفظ 
على ما يعارض الثوابت الدينية والسيادة الوطنية

اختتم أعماله وأكد على سمو املرجعية اإلسالمية 

اكدت د.أمة الس���ام من اليمن في ورقة 
العم���ل املقدمة في مؤمت���ر املرأة اخلليجية 
والتي كانت بعنوان »رؤية املرجعية الشرعية 
للمرأة من خال مقاصد الشريعة« وقدمتها 
نيابة عنها د.مرمي الشمري بكلية الشريعة 
والدراسات االسامية بالكويت، ان املرجعية 
الش���رعية ضرورة بش���رية على املستوى 
الف���ردي واجلماعي واملقص���ود باملرجعية 
كتاب اهلل وس���نة رس���وله ژ ثم بعد ذلك 
يكون االجتهاد القائم عليهما واملستمد منهما 
والذي وضح سبله ومسالكه علماء اصول 

الفقه في كتبه. 
جاء ذلك في اجللسة الثانية ملؤمتر »املرأة 
اخلليجية بني املرجعية الش���رعية والفكر 
النسوي العاملي« الذي نظمته اللجنة النسائية 
برابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي واس���تمر ملدة يومني في الفترتني 
الصباحية واملس���ائية، تبع���ه ورش عمل 
قامت بها املشاركات من جميع دول مجلس 
التعاون والذي اقيم حتت رعاية الش���يخة 
عايدة سالم العلي وبرعاية شركة االمتياز، 
وتناولت الباحثة ثاثة مباحث: االول تعريف 
املصطلحات، والثاني رؤية مرجعية للمرأة، 
والثالث رؤية مرجعية اجتهادية وشرحت 
كل مبحث بالتفصيل والغرض منه واهميته 
في مقاصد الشريعة، وقسمت د.امة السام 
املقاصد الش���رعية الى ثاثة اقس���ام وهي 
مقاصد ضرورية ومقاصد احلاجة واملصالح 

التحسينية.
ثم انتقلت الى شرح رؤية املرجعية النصية 
للمرأة مقارنة بأخيها الرجل وجوانب التمايز 

بني الرجل واملرأة.

قضية المرأة

م���ن جانبها حتدثت م���ن املغرب نعيمة 
بن يعيش عن »املرأة بني املقاربة النسوية 
واملقاربة االس���امية« وقارنت بني املقاربة 
النسوية الغربية واملقاربة االسامية ملوضوع 
املرأة وتعريف كل واحدة وخلفيتها التاريخية 

ومنطلقاتها واهدافها.
وشرحت كل واحدة بالتفصيل والبراهني 
واالدلة، ثم انتقلت الى اهم مرتكزات املقاربة 
االس���امية احلديث���ة مستش���هدة في ذلك 

بالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية.
واك���دت ان احلرك���ة النس���وية في آخر 
تطوراته���ا النظرية تنزع الى فكرة التكامل 
بني الرجل واملرأة والى احلركة الشبابية في 
اميركا املناهضة للحرية اجلنسية قبل الزواج 
والتي تدعو الى العفة واحلفاظ على القيم 
االصيلة وحصر العاقة اجلنسية في اطار 
الزواج، مشيرة الى هدف احلركة النسوية 
االسامية في ابراز الرؤى االسامية االصيلة 

وفصلها عن التقاليد واخلرافات.
وطالب���ت بفص���ل الدين ع���ن التقاليد 
واخلراف���ات اخلاصة باملرأة وتأصيل اآلراء 
واملواقف وعرضها على الوحي االلهي وايضا 

التعامل مع املرأة باعتبارها انسانا متكاما 
مع الرجل واعتبار االمومة ارقى جهد بشري 

يساهم في التنمية.
وحتدثت عن التأصيل الشرعي للقرارات 
املنبثقة ع���ن املؤمت���رات الدولية ودحض 
الش���بهات املث���ارة حولها كل م���ن د.ليلى 
الش���هاب من الكويت ود.خديجة مفيد من 
املغرب ود.امينة اجلابر من قطر، اما الفتوى 
الشرعية اخلاصة باملرأة ومساراتها بني املرونة 
والتضييق فكانت مقدمة من د.سارة الهاجري 

من الكويت.
وحتدث م���ن العراق د.مثن���ى امني عن 
»معاجل���ة قضايا املرأة اخلليجية من خال 
فهم املقاصد واملصالح الشرعية« وتناولت 
م���ن الكويت د.اميان امل���رزوق »اثر العرف 
والعادة على الفتوى الشرعية«، كما تناولت 
عايشة عيسى من االمارات ود.بنة بوزبون من 
البحرين »تعديل قانون االحوال الشخصية 

في بعض دول اخلليج«.
وكان املؤمت���ر قد انه���ى اعماله باصدار 

توصياته التي تضمنت: 
أوال: ضرورة متس���ك اجلهات الرسمية 
واالهلية بحق التحفظ على مواد االتفاقيات 
التي تتعارض مع الثوابت الدينية والسيادة 

الوطنية.
ثانيا: التأكيد على سمو املرجعية االسامية 
وضرورة حتكيمها في التشريعات باعتبارها 

املصدر االول للتشريع.
ثالثا: اهمية سعي رابطة علماء الشريعة 
في اخلليج العربي � كمنظمة مدنية � للحصول 
على عضوية في مجلس التعاون اخلليجي 

للنهوض بأوضاع املرأة واالسرة.
رابع���ا: مطالب���ة دول مجل���س التعاون 
السياس���ات االجتماعية  اخلليجية بوضع 
والثقافية للنهوض بدور املرأة التنموي في 

املجتمع اخلليجي والدولي.
خامسا: انشاء شبكة للمنظمات واملؤسسات 
النس���ائية في دول اخلليج العربي لتنظيم 
اجلهود في مواجهة املتغيرات ذات العاقة 

بالبعد التشريعي واالجتماعي لاسرة.
سادسا: املبادرة بإعداد رؤية قائمة على 
املرأة واصاح  املنهج املقاصدي النص���اف 

اوضاعها.
سابعا: السعي لتأسيس مركز للدراسات 
في قضايا املرأة والطفل من منظور اسامي 
لتأهيل قيادات نس���ائية اسامية فعالة في 

قضايا املرأة والطفل.
ثامنا: تفعيل دور اللجنة النس���ائية في 
رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون 
لتوعية املجتمع والتي تدعمها بأسس ومبادئ 
التشريع املنصفة للمرأة وابراز مرونة مصادر 
التش���ريع لتحقيق مكتس���بات اضافية لها 
وفق مستجدات العصر عبر وسائل االعام 
التربوية ومنظمات املجتمع  واملؤسس���ات 

املدني.
ليلى الشافعي  ٭

جانب من احدى جلسات املؤمتر  )فريال حماد(

ال����وزارة قام����ت بعملي����ات 
الصيانة السنوية الروتينية 
لكل احملطات واحملوالت للتأكد 
م����ن س����امتها وجاهزيتها 
لتحمل كل االعباء واملتطلبات 
املتزايدة على الطاقة مضيفا 
انه من املتوقع ان تقل نسبة 
االنقطاعات هذا العام والناجمة 
التوزيع مقارنة  عن شبكات 

مبعدالت االعوام السابقة.
وقال العتيبي ان الوزارة 
وفي اطار استعداداتها لصيف 
2011 قد أضافت 50 محول ديزل 
للطوارئ ليصبح لديها 190 
محوال لسد احتياجات املباني 
والعق����ارات التي حتتاج الى 
هذه احملوالت اثناء االنقطاعات 
الطارئة في كل انحاء الباد.

واوضح العتيبي انه يتم 
استبدال 1500 محول سنويا 
وبن����اء 600 محط����ة حتويل 
ثانوية مما يعني انه وخال 
االعوام القليلة املقبلة سيتم 
التخلص نهائيا من ال� 5000 
مح����ول املوجود بها نوع من 
انواع اخللل او اوشك عمرها 
االفتراضي على االنتهاء وذلك 
ضمن خطة تعمل الوزارة على 

تنفيذها مبراحل.
واش����ار العتيب����ي الى ان 

190 محول ديزل لسد االحتياجات في حال  الطوارئ

العتيبي: 1320 ميغاواط إضافية إلى الشبكة 
الكهربائية بحلول منتصف أغسطس 

الزور  مشروع انشاء محطة 
اجلنوبية إلنتاج 500 ميغاواط 
موجود حالي����ا داخل جلنة 
املناقصات املركزية باعتبارها 
اجلهة املس����ؤولة عن تنظيم 
ومشتريات اجلهات احلكومية 
وال����وزارات فهي املس����ؤولة 
الترس����ية  حاليا عن عملية 
العطاءات األفضل  بناء على 

سعرا وجودة.
دارين العلي  ٭

من املتوقع ان تس����تقبل 
الكهربائي����ة 1320  الش����بكة 
ميغ����اواط إضافي����ة بحلول 
املقبل من  منتصف يولي����و 
محطة الصبية اجلديدة لتوليد 
املياه، حيث  الطاقة وتقطير 
اعلن الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب في الوزارة د.مشعان 
العتيبي انه سيتم في نهاية 
الش����هر اجلاري ادخال 880 
ميغاواط الى الشبكة الكهربائية 
في الباد من محطة الصبية 
الكهرب����اء وتقطير  لتولي����د 
املياه على ان تتم اضافة 440 
ميغاواط اخرى في منتصف 
يونيو املقبل، الفتا الى انه مت 
ربط اول وح����دة من احملطة 
الكهربائية فعليا  بالش����بكة 

االربعاء الفائت.
العتيب����ي في  واوض����ح 
تصري����ح صحافي ان دخول 
وحدات محطة الصبية اجلديدة 
الى الشبكة الكهربائية ستجعل 
هناك فائضا في إنتاج الكهرباء 
ه����ذا العام مبا يعادل 9% مما 
ينذر بعدم وجود اي مشاكل 
العام ملواجهة متطلبات  هذا 
الصيف احلالي 2011 والصيف 

املقبل.
د.مشعان العتيبيواش����ار العتيب����ي الى ان 

تفقد العناية املركزة اجلديدة ورصد وجود 1819 مراجعًا للمستشفى

استثنى غير الكويتيني املشمولني بقرارات اإلعفاء من رسوم اخلدمات الصحية

وزير الصحة يتواجد بني مرضى مستشفى العدان
في زيارة مفاجئة ويستمع إلى مقترحاتهم لتطوير اخلدمة

الساير: قصر عالج تقومي األسنان التجميلي على املواطنني
من أجل وض����ع بروتوكوالت 
وسياس����ات موحدة لعاج موحد 
أمر وزير  املزمن����ة  الدم  ألمراض 
الصحة د.هال الس����اير بتشكيل 
جلن����ة مختصة برئاس����ة وكيل 
الوزارة د.ابراهي����م العبدالهادي، 
وعضوية مق����رر مجلس املناطق 
الصحية د.علي الفودري، ومراقب 
ادارة بنك الدم د.رنا العبدالرزاق، 
واستشاري أمراض الدم مبستشفى 
مبارك د.فيصل الصايغ، ورئيس 
وح����دة أمراض الدم مبستش����فى 

الدم، وانشاء سجل إلحصاء وحصر 
حاالت أمراض الدم املزمنة بدولة 
الكويت، وكذلك وضع آلية لتقييم 
تنفيذ بروتوكوالت وسياس����ات 
الع����اج املوحد ملرض����ى أمراض 

الدم املزمن.
وحدد الوزير بقراره مدة عمل 
اللجنة بس����تة أشهر على أن يتم 
رفع تقرير للوزير عن اجنازاتها 
واملعوقات ان وجدت متهيدا التخاذ 
ما يلزم بشأنها ومن جهة أخرى 
أصدر الوزير ق����رارا آخر يقضي 

الصباح د.شيخة احملارب.
وحدد الوزير بالقرار الذي حمل 
رقم 98 لس����نة 2011 اختصاصات 
اللجن����ة بوض����ع بروتوك����والت 
وسياس����ة عاج موحدة ألمراض 
الدم املزمنة من خال وضع برنامج 
الرعاي����ة املتكامل����ة بتخصصات 
متعددة، وحتديد متطلبات انشاء 
مركز تخصصي لعاج أمراض الدم 
املزمنة، باإلضافة إلى بحث سبل 
توفير فرص التدريب واالبتعاث 
للكوادر الكويتية في مجال أمراض 

بأن يقتصر عاج تقومي األسنان 
التجميلي وغير التجميلي باإلضافة 
إلى تركيبات األسنان الثابتة على 
الكويتيني فقط، مستثنيا � كما جاء 
في قرار س����ابق � خدمات تقومي 
األس����نان غي����ر التجميلية لغير 
الكويتي����ني املش����مولني بقرارات 
االعفاء من أجور ورسوم اخلدمات 
الصحي����ة بال����وزارة والذين تتم 
معاملته����م معاملة الكويتيني في 
حاالت الشفة األرنبية، وعدم تطابق 
الفكني بشكل صحيح مما يؤثر على 

مضغ الطع����ام، وحاالت التزاحم 
الشديد املشوه لألسنان والذي يؤثر 

سلبا على شكل الوجه.
كما أص����در الوزير قرارا بضم 
الصيدلي أحمد السبيعي لعضوية 
جلنة التراخيص الصيدالنية للنظر 
في طلبات الترخيص في مزاولة 
بالقرار  مهنة الصيدلة، واملشكلة 
رقم 208 لس����نة 2010، وجاء هذا 
القرار بن����اء على طل����ب رئيس 

اللجنة.
حنان عبدالمعبود  ٭

»تنفيذية املنظمة العربية للهالل األحمر« جتتمع اليوم

للمرة الثانية خال أسبوع، قام 
وزير الصحة د.هال الساير بجولة 
تفقدية مفاجئة برفقة وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبد الهادي ملستشفى 
الع����دان، وقد فوجئ مدير منطقة 
األحمدي الصحية د.فهد الفودري، 
بوجود الوزي����ر، خاصة أنه كان 
مجتمعا ومجموعة من العاملني في 
منطقة األحمدي الصحية، مع مدير 
مستشفى العدان باالنابة، ورئيس 
قس����م النس����اء والوالدة ملناقشة 
مش����روع مبنى جديد للوالدة في 
املنطقة، وقد حضر كل من الوزير 
والوكيل جانبا من االجتماع، وأبدوا 
خاله ماحظاتهم حول املشروع، 
والذي يقع داخل مستشفى العدان 
ويسع حوالي 630 سريرا ملختلف 
التخصصات، وسيكون مخصصا 
ألمراض النساء والوالدة واألطفال 
اخلدج وأطفال األنابيب واخلدمات 

األخرى من صيدلة ومختبر.
وعقب االجتم����اع، قام الوزير 
بجولة تفقدية في أقسام املستشفى 
املختلفة بداية بقس����م احلوادث 
اجلديد في املستشفى، واطلع على 
التوسعة التي جرت أخيرا، وقام 
بسؤال بعض املرضى في املاحظة 
عن اخلدمات املتوافرة في احلوادث، 
حيث أب����دى املرض����ى ارتياحهم 
ورضاه����م عن اخلدم����ات املقدمة 
وأشادوا بالتوسعة الضخمة التي 
رفعت الطاقة االستيعابية في قسم 
احلوادث، بعدها انتقل الوزير إلى 
قسم العناية املركزة احلالية راصدا 
ة، كما توقف  الوضع وعدد األسرَّ
العناية املركزة واستفسر  بقسم 
عن حالة أحد املرضى بالتفصيل، 

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة 
العربية للهال األحمر والصليب 
األحمر اجتماع����ا حتضيريا يوم 
أمس )األحد( قبي����ل بدء أعمالها 
اليوم )االثنني( برعاية وحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ف����ي فندق  ناصر احملم����د وذلك 

الشيراتون.
وخال افتتاح االجتماع الذي عقد 
في مقر جمعية الهال األحمر أشاد 
الدولي بجمعيات  رئيس االحتاد 
الصليب األحم����ر والهال األحمر 
د.عبداهلل الهزاع بدور الكويت في 
رعايتها واحتضانها لاجتماعات 
االنس����انية ومبادراتها في تبني 
األعمال اخليرية واالنسانية، وطاملا 
كانت الس����ّباقة في هذا النوع من 
االجتماعات، حيث كان أول اجتماع 
إلنشاء منظمة دولية في الكويت. 
وقال الهزاع ان االجتماع يتناول 
قضايا انسانية مهمة مثل القضية 
الفلسطينية والقضية الصومالية 
وغيرها من الدول التي تشهد كوارث 
انسانية وحتتاج الى دعم املنظمات 

واجلمعيات الوطنية واخليرية.
وأشار الهزاع الى ضرورة عقد 
اجتماعات دورية على مس����توى 
عربي من أج����ل التباحث في أهم 
الساحات  املس����تجدات على هذه 
وتقدمي األفضل ل����كل من يحتاج 

الدعم واملساعدة.
كما شدد على ضرورة التوعية 
االعامية في تعزيز أهمية التجاوب 
م����ع دور هذه املنظم����ات ودعمها 
ومس����اعدتها في تق����دمي األفضل 

دائما.
من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
االحتاد د.محمد املعاضيد ان هذه 
املجموعة العربية االنسانية حتتاج 
الى تباحث مستمر خاصة في ظل ما 
تشهده الساحة العربية من تغيرات 
العاملية،  التحديات  وفي مواجهة 
لذل����ك فإن توحيد جه����ود العمل 

العربي بات ضرورة ملحة.
اللجنة  ان اجتماع  الى  وأشار 
يأتي ف����ي أوق����ات عصبية نظرا 
العربية من  الس����احة  ملا تشهده 
اليوم هناك  ان  متغيرات، قائ����ا 
واقع البد م����ن التعامل معه وهو 
تط����ور األجيال وتوس����يع آفاقها 
ورقعة تفكيرها وعليه فإنه يتوجب 

الكبيرة للمراجعني.
 كم����ا اطلع وزير الصحة على 
س����ير العمل في مشروع العناية 
املرك����زة اجلديد في املستش����فى 
الذي يرتبط مع وح����دة العناية 
املركزة القدمية، واملشروع يتكون 
من طابقني معلق على س����رداب، 
ومساحة كل دور بحدود 1400 متر 
مربع، باإلضافة الى مبنى حملطة 
الكهرباء في الدور املعلق، ويضم 
36 غرف����ة منفصلة 36 س����ريرا، 
وكل دور يش����تمل على 18 غرفة، 
باإلضافة الى 4 غرف عزل وغرفة 
عمليات، وس����يتم تشغيل املبنى 
في نوفمبر 2011، كما تفقد الوزير 
أيضا مبنى الرغبة األميرية وتفقد 
األجنحة ومنها أجنحة األطفال التي 
مت تأهيلها تأهي����ا جذريا وهي: 
اجلناح السابع واجلناح التاسع، 
وقد أبدى الوزير إعجابه بالتأهيل 
اجلديد الذي مت بشكل يليق باألطفال 
املرضى، وخال جولته في جناح 
األطفال تفقد الوزير احلالة النادرة 
املوج����ودة ف����ي اجلن����اح للتوأم 
الوزير على  الس����يامي، وعرض 
رئيس����ة قس����م األطفال توفير ما 
يلزم لهم من دعم ومس����اعدة في 

سبيل عاجهما.
كما اس����تمع الوزير في نهاية 
الزيارة إل����ى آراء بعض العاملني 
ومقترحاتهم لتطوير وحتس����ني 
اخلدمة، ثم ق����ام بالثناء على ما 
رآه م����ن خدمات في املستش����فى 
وقدم شكره ملدير منطقة األحمدي 
الطبي والفني  الصحية وللطاقم 
واإلداري العاملني في املستشفى. 
حنان عبد المعبود   ٭

مشيرا الى حجم املهام امللقاة على 
عاتقها، واصفا اياها بالكبيرة، مؤكدا 
النقاش  على ضرورة ان يك����ون 
موضوعيا لتحقيق افضل النتائج 

في هذا االجتماع.
أدار االجتماع أمني عام الهال 
األحمر الس����وداني عثمان جعفر 

عبداهلل.

جدول األعمال

وفي أب����رز ما جاء على جدول 
القادمني  اللجن����ة لليومني  اعمال 
هو متابعة تقارير اللجان الدولية 
واالحتاد ومناقشة مواضيع عديدة 
كالتحالفات االستراتيجية جلمعيات 
الهال األحمر والصليب األحمر في 
ادارة األزمات والكوارث، ومشاركة 
اجلمعي����ات الوطنية العربية في 
القرار االنساني وتصور  صناعة 
احلكومات للدور الذي تؤديه هيئات 
وجمعيات الهال األحمر والصليب 

األحمر.
كما س����تتم مناقشة األوضاع 
االنسانية في فلسطني والسودان 
الى جانب  والصومال والع����راق 
الدروس املس����تفادة من األحداث 
التي مرت بها مصر وتونس وليبيا 
العمل في  والرؤية حول تنسيق 
حالة الطوارئ والتفاعل فيما بني 
املنظمة العربي����ة وبقية عناصر 
الدولية للصليب األحمر  احلركة 

في حالة الطوارئ.
كم����ا س����يتم التط����رق ال����ى 
الدستورية للحركة  االجتماعات 
الدولية للصليب األحمر في جنيڤ 
وع����رض اخلطة االس����تراتيجية 
الدولي����ة للمنظم����ة  للعاق����ات 
العربية للهال األحمر والصليب 
األحمر بعنوان »اإلعام في حالة 

الكوارث«.
ه����ذا وس����يتناول املجتمعون 
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
في منظمات العمل االنساني ومدونة 
العمل االنساني الى جانب مشروع 
برنامج العمل التطوعي في املنظمة 
العربية للهال األحمر والصليب 
األحمر ومشروع نظام منح األوسمة 
باملنظم����ة العربية للهال األحمر 
والصليب األحمر وعرض التقارير 

املالية واإلدارية.
رندى مرعي  ٭

وقد مت رصد عدد املراجعني فيها 
خال 24 س����اعة ب� 720 مراجعا، 
وحدة طوارئ األطفال 421 مراجعا، 
وحدة طوارئ العيون 133 مراجعا، 
وحدة طوارئ العظام 295 مراجعا، 
وحدة طوارئ النساء 195 مراجعا، 
وح����دة ط����وارئ األن����ف واألذن 
واحلنج����رة 55 مراجعا، وقد بلغ 
عدد ح����االت الدخول أكثر من 57 
حالة، ودخلت غرفة اإلنعاش 22 
حالة، كما ملس الوزير والوكيل األثر 
اإليجابي البالغ الذي مت في احلوادث 
الرئيسية وتقليص فترة االنتظار 
للمريض قبل الدخول على الطبيب 
التي ال تزيد عن 25 دقيقة، وهي 
فترة قصيرة جدا مقارنة باألعداد 

تخضع ملعايي����ر دولية وعاملية، 
مؤكدا ان في معظم األوقات الدعم 
املعنوي يشكل حافزا أكبر من ذلك 

املادي.
بدوره أكد رئيس جمعية الهال 
األحمر الكويتي برجس البرجس 
ان املطلوب في هذه اجلمعيات هو 
تقدمي كل ما لديها في امكانات وأن 
تستخدم كل ما متلك املنظمة من 
نفوذ ملس����اعدة املنطقة العربية، 

وقام باالطاع على ملف املريض 
وكيفية تدوين تطور احلالة، ثم 
طلب األش����عة للمري����ض وأبدى 
ارتياحه جلمي����ع اإلجراءات التي 
مت اتخاذها في متابعة عاجه، ومن 
ثم انتقل إلى قسم حوادث األطفال 
وأخذ جولة كاملة من االستقبال 
إلى غرفة اإلنعاش وسأل عن أنواع 
األجهزة املوج����ودة فيها، كما مر 
مباحظة األطفال واستفسر عن 
حالة طف����ل كان من املفروض أن 
يتم إدخاله للجناح واألم ترفض 
دخوله لظروفه����ا اخلاصة إال أن 
الوزير قام بش����رح وضع الطفل 
الصحي لألم ومدى ضرورة دخوله 

للمستشفى.

على هذه املنظمات ايضا التعامل 
مع األحداث مبنظور هذه األجيال 
لتكون األخيرة شريكة في العمل 

االنساني.
وتابع املعاضيد ان دور االحتاد 
واجلمعيات الوطنية هو الوصول 
الى كل املجموعات االنسانية فهي 
وس����يط بني من يرغب في تقدمي 
املس����اعدة وبني من يحتاج لهذه 
املس����اعدة ولكن هذه الوس����اطة 

وزير الصحة د.هال الساير خال جولته في أحد أجنحة مستشفى العدان

برجس البرجس متحدثا خال االجتماع التحضيري

الوزير حضر جانبًا من 
اجتماع مناقشة مشروع 

املبنى اجلديد للوالدة

جولة كاملة من قسم 
االستقبال حتى غرف 

اإلنعاش وأجنحة 
احلوادث واألطفال

الصقعبي: الكويت ال تواجه حتديات في اإلنفاق على القطاع الصحي
اعلنت الكويت امس امام منظمة الصحة العاملية 

أن الكويت ال تواجه حتديات تذكر في االنفاق 
على املجال الصحي حيث شهدت ميزانية الوزارة 

في عام 2009/2008 فائضا بلغت نسبته %2.8.
واكد مدير ادارة التخطيط واملتابعة بوزارة 

الصحة د.خليفة الصقعبي في كلمة الكويت امام 
املؤمتر السنوي ملنظمة الصحة العاملية »ان برامج 
العناية الصحية حتتل قائمة االولويات في برامج 

وخطط التنمية في البالد وان معدل االنفاق عليها 
سينمو مبعدل سنوي يصل الى 8.5% بني االعوام 
2009 و2014 ليصل الى مليار و37 مليون دينار«.

وأوضح أن الكويت بصدد انشاء مستشفيات 
الضمان الصحي للمقيمني كما تعمل حاليا على 

تطبيق التأمني الصحي على املواطنني اسوة 

باملقيمني وان نسبة التغطية في اخلدمات الصحية 
من مستشفيات وأدوية تصل الى 100 %.

واشار الى أن انفاق الكويت على القطاع الصحي 
في عام 2009 بلغ 910 ماليني دينار كويتي ارتفع 

الى 1.02 مليار دينار في عام 2010 وانعكست 
على زيادة مراكز الرعاية الصحية األولية من 

82 مركزا العام املاضي الى 92 حتى نهاية مارس 
املاضي.

كما بني ارتفاع عدد عيادات االسنان من 215 الى 
246 خالل الفترة ذاتها ومعها عدد اطباء االسنان 
من 1068 الى 1214 كما ارتفع اجمالي عدد اعضاء 

هيئة التمريض من 14638 فردا الى 16107 ووصل 
عدد املختبرات الطبية الى 102 بعدما كانت 72 

العام املاضي.


