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الدعيج استقبل الرئيس التنفيذي
لـ »الكيماويات البترولية« وأعضاء إدارتها العليا

استقبل محافظ األحمدي الشيخ د. إبراهيم 
الدعيــج فــي ديوان عــام احملافظــة الرئيس 
التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية 
أسعد الســعد واعضاء اإلدارة العليا للشركة 
في إطار زيارة ودية عرضوا خاللها عددا من 

مشاريع وأنشطة الشركة.
من جانبه أشــاد محافظ األحمدي الشــيخ 
د.إبراهيــم الدعيــج »بجهود شــركة صناعة 

الكيماويات البترولية والقائمني عليها«، آمال 
»استمرار التعاون والتنسيق املشترك خلدمة 

الوطن«.
وبدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد أن 
»الشــركة تركز في استراتيجيات عملها على 
محاور عدة منهــا خدمة املجتمع وغرس فكر 

احملافظة على البيئة واملجتمع«.

محافظ األحمدي متوسطا مسؤولي شركة صناعة الكيماويات البترولية

محافظ األحمدي اطلع على عدد من مشاريع الشركة

عزام الصباح بحث مع البوعينني سبل
تعزيز العالقات الكويتية ـ البحرينية

آل خليفة املتعلقة باســتكمال 
عملية حــوار التوافق الوطني 
التــي من شــأنها االســهام في 
الرفــاه  املزيــد مــن  حتقيــق 
واالزدهار للوطــن واملواطنني 

في مملكة البحرين.

املنامة ـ كونــا: بحث وزير 
الدولــة للشــؤون اخلارجيــة 
البحريني غامن البوعينني عميد 
الســلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح سبل تعزيز العالقات 
البحرينية الكويتية وتطويرها 

في مختلف املجاالت.
وقال بيان صادر عن السفارة 
الوزيــر  أمــس ان  الكويتيــة 
البوعينــني اشــاد بالعالقــات 
االخوية التاريخية املتميزة التي 
البحرين والكويت.  تربط بني 
وأضــاف ان اللقاء بحث اوجه 
التعاون الثنائي واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك على الساحتني 

اإلقليمية والدولية. 
مــن جهته، رحب الســفير 
عزام الصباح مببادرة العاهل 
وزير الشؤون اخلارجية البحريني غامن البوعينني مستقبال السفير عزام الصباحالبحريني امللك حمد بن عيسى 

مشاركة متألقة للكويت في مهرجان
»فيتور 2014« الدولي للسياحة في إسبانيا

مدريدـ  كونا: شهد جناح دولة الكويت املشاركة 
في املهرجان الدولي للسياحة )فيتور 2014( في 
إســبانيا إقباال كبيرا لليوم الثالث على التوالي 
في أهم املهرجانات السياحية العاملية مبشاركة 
165 دولة.  وتنفرد الكويت بجناح متميز في قلب 
املعرض يتيح للزائرين التعرف على أهم املعالم 
واملرافق واملشــاريع الســياحية التي تتمتع بها 

الكويت واحلرف الفنية التقليدية الكويتية التي 
تشكل عنصرا تراثيا هاما وعامل جذب سياحي. 
واحتضن جناح الكويت ممثلة في قطاع السياحة 
فــي وزارة التجارة والصناعة عددا من اللقاءات 
مع جهات حكومية ومؤسسات إسبانية وأوروبية 
ورجال أعمال لبحث سبل التعاون وآليات تعزيز 

النشاط السياحي في دولة الكويت.

بعد رفع تقرير شامل عن جتربة مستشفى اجلهراء ملعرفة إمكانية تعميمه من عدمه

»فصل العيادات بني الكويتيني والوافدين«
على طاولة الوزير العبيدي خالل الفترة املقبلة

فصل العيادات اخلارجية 
من خالل تخصيص الفترة 
الصباحيــة للكويتيــني، 
واملسائية للوافدين سيكون 
على طاولة وزير الصحة 
د.علي العبيدي خالل الفترة 
املقبلة لدراسته جيدا للبت 
فيه، وذلــك بعد أن رفعت 
منطقة اجلهــراء الصحية 
تقريرها الشامل عن جتربة 
هذا املوضوع في مستشفى 
اجلهراء، والتي مت البدء بها 
منذ يونيو من العام املاضي 

حتى اآلن.
ولفتت املصادر ذاتها الى 
انه ســتتم دراسة التقرير 
املرفــوع من قبــل منطقة 
اجلهــراء الصحيــة جيدا 
ملعرفة مدى جناح التجربة 
مــن عدمها في مستشــفى 
اجلهراء، والتي ســيترتب 
عليها جدية عملية تطبيق 
فصل العيادات اخلارجية 
وتخصيصهــا للكويتيني 
الفتــرة الصباحيــة  فــي 
واملســائية للوافدين على 
بقية املستشفيات االخرى، 
علمــا انه ســيتم البت في 
هــذا القــرار بعد دراســة 
مســتفيضفة وترو شديد 
مــن خــالل دراســة كافة 
الســلبيات وااليجابيــات 
بهذا الشــأن للوصول الى 

الرأي املناسب.

اختياري

وذكــرت املصــادر أن 
هنــاك دراســات تبلورها 
بجعــل  الصحــة  وزارة 
فصل العيادات اخلارجية 
مــن خــالل تخصيصهــا 
الفتــرة الصباحيــة  فــي 
للكويتيني واملسائية لغير 
الكويتيني امرا »اختياريا« 
لكل مستشــفى او منطقة 
صحية بعد وجود العديد 
اآلراء الطبية التي ال حتبذ 
فصل العيــادات، وابقاءها 
على ما هي عليه لتفادي اي 

اخطاء من املمكن أن حتدث 
مستقبال جراء هذا القرار.

أفضل خدمة

وأكــدت أن وزير الصحة 
د.علــي العبيــدي ســيدرس 
املوضــوع جيدا مــع قيادات 
الــوزارة، خاصــة من ناحية 
تقــدمي اخلدمــة، اذ يحرص 
الوزير كل احلرص على تقدمي 
افضل خدمة طبية للمرضى 
واملراجعــني بجميــع مرافق 
الــوزارة، فضال عــن تلمس 
معاناتهــم فــي هذا الشــأن، 
ومعرفة متطلباتهم، وعالج 
كل اوجــه القصور للنهوض 
باخلدمــة الصحيــة، واعادة 

الثقة بها من جديد.
القــرار  ويبقــى اتخــاذ 
املناســب بني »يدي« الوزير 
د.العبيدي الذي تثق به كل 
»االوساط الصحية« جلديته 
في »االصالح الصحي« وحل 
كافة القضايا وامللفات العالقة 

في وزارة الصحة.
مــن جانــب آخــر، ذكرت 
مصــادر صحيــة مطلعة في 
تصريح خاص لـ »األنباء« أن 
وزارة الصحة مازالت تدرس 
موضوع مدى امكانية مساواة 
املوظفني اخلليجيني العاملني 
فيها مثل االطباء ـ املمرضني 
ـ االداريني ـ الفنيني وغيرهم 
التعيــني  بالكويتيــني فــي 
الوظيفية واملالية،  وامليزات 
مشــيرة في الوقت ذاته الى 
أن الــوزارة تــدرس أن تبدأ 
بفئــة »الهيئــة التمريضية« 
مــن اخلليجيني مبســاواتهم 
بالكويتيني، مفيــدة بأن هذا 
املوضــوع مــازال فــي طور 
الدراســة، بحيــث فــي حال 
االنتهــاء منها ســيتم رفعها 
الى ديــوان اخلدمــة املدنية 
ملعرفة مدى موافقته على هذا 
املوضوع مــن عدمه، مؤكدة 
أنــه في حال املوافقة ســيتم 
تشكيل فريق مختص للبدء 

بهذا املوضوع.

واالختالفــات  اآلراء 
الطبــي  علــى املســتوى 
تعددت بهــذا اخلصوص، 
فمنهم من طالبــوا بإلغاء 
هــذا القرار والعــودة الى 
ما سبق ملا له من مخالفة 
ملبــادئ املهنة اإلنســانية 
للطب واملساواة فيها، هذا 
الــى مطالبات  باالضافــة 
اخرى من غالبية املرضى 
من املواطنني بعدم اعتماد 
هذا القرار، وذلك لتأقلمهم 
مع وجود العيادات املسائية 
والتي اراحتهم كثيرا بدال 
مــن ذهابهــم فــي الفترة 
اذ تصــادف  الصباحيــة، 
وانشــغاالتهم  اعمالهــم 
مبختلف املجاالت، علما انه 
في الوقت نفســه فقد كان 
هناك مؤيدون لهذا القرار، 
والذين اكــدوا على احقية 
املواطنني بـــ »التميز« في 
الطبيــة بفصلهم  اخلدمة 
عــن الوافدين فــي الفترة 

الصباحية.
وبــني »هــذا« و»ذاك« 
واختالف اآلراء حول هذا 
امللــف، انتهى مستشــفى 
اجلهــراء مؤخرا من اعداد 
تقريره الشامل بخصوص 
جتربــة فصــل العيــادات 
اخلارجيــة وتخصيصهــا 
الفتــرة  للكويتيــني فــي 
واملســائية  الصباحيــة، 
للوافدين، وقام برفعه الى 
منطقة اجلهراء الصحية، 
والتــي بدورها رفعته الى 
وزارة الصحة للبت في هذا 
املوضــوع من عدمه، علما 
انه فــي حال اعتماده فمن 
املفتــرض أن يتم تعميمه 
على كافــة املستشــفيات 

االخرى.

 طاولة العبيدي

صحيــة  مصــادر 
رفيعة املســتوى، كشفت 
فــي تصريــح خــاص لـــ 
»األنبــاء« عــن أن ملــف 
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العيــادات  قــرار فصــل 
اخلارجية من خالل تخصيص 
الفترة الصباحية للكويتيني 
واملسائية للوافدين اخذ جدال 
واسعا على املستوى الطبي في 
اآلونة االخيرة، فمنهم من »أّيد« 
هذا القرار لـ »تكون االفضلية« 
في تقدمي اخلدمة للمواطنني، 
والبعــض اآلخــر »عارضه« 
باعتباره »متييزا« في تقدميها، 
ورأوا انه جتب املساواة بهذا 
اخلصوص، والغاء هذا القرار، 
ما جعــل تطبيقــه يعود الى 
مرحلــة التجربــة واختيــار 
منطقة اجلهراء الصحية ممثلة 
مبستشــفى اجلهــراء لتكون 
»نقطــة البداية« لتجربة هذا 
القرار، ومن ثم تعميمه على 
بقية املستشفيات االخرى في 

حال جناحها.
محتويات هذا القرار الذي 
جــاء في عهد وزيــر الصحة 
االسبق د.محمد الهيفي تتمثل 
بأن يتم تخصيص العيادات 
الصباحيــة للكويتيني فقط، 
لغيــر  املســائية  والفتــرة 
الكويتيــني علــى ان مينــح 
الكويتــي حريــة  املريــض 
الفترتــني  بــني  االختيــار 
الصباحية واملسائية، حيث 
عــزت وزارة الصحة في ذلك 
الوقت وجــود مثل هذا االمر 
بتواجد جميع االستشاريني 
واالختصاصيــني من األطباء 
الفتــرة الصباحيــة،  خــالل 
خصوصــا الكويتيــني منهم 
والذيــن يعملون فــي الفترة 
املسائية في القطاع اخلاص، 
وذلــك لتقدمي أفضــل خدمة 
امــا  الكويتيــني،  للمرضــى 
بالنسبة للوافدين فلن يكون 
لديهم اي قصور في اخلدمات 
خالل الفترة املسائية، وذلك 
ألنها كانت في االساس مقدمة 

للكويتيني.

اآلراء واالختالفات

علي العبيدي

مستشفى اجلهراء

القرار أخذ جداًل 
واسعًا بني »مؤيد« 

و»معارض«.. 
والثقة موجودة 
بالوزير العبيدي 

التخاذ القرار 
املناسب

دراسة بأن يكون 
موضوع فصل 

العيادات اخلارجية 
»اختياريًا« 

للمستشفيات

»الصحة«: صالحيات إضافية لـ »مجالس األقسام الطبية«..
ومساواة املوظفني اخلليجيني بالكويتيني طور الدراسة حتى اآلن
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علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحة تدرس حاليا منح املزيد 
من الصالحيات ملجالس األقسام الطبية، 

وذلك لتطوير العمل ورفع مستوى اخلدمة، 
وتفادي أي عراقيل ممكن أن حتدث أمامهم، 

خاصة في اتخاذ القرارات التي من شأنها 
أن تصب في مصلحة املرضى وتقدمي 

أفضل خدمة لهم. وذكرت املصادر أن وزير 
الصحة د.علي العبيدي بدأ منذ األسبوع 

املاضي بسلسلة اجتماعات مع مجالس 

األقسام الطبية، والتي بدأها مبجلس أقسام 
»اجلراحية«، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه 
سيجتمع األسبوع املقبل مع مجلس أقسام 

»الباطنية«، ومن ثم يليها بقية »املجالس« 
األخرى. وأفادت املصادر بأن الوزير 

العبيدي يهدف من هذه االجتماعات إلى 
تلمس املشاكل واملعوقات التي تواجههم في 
العمل لوضع احللول واملقترحات السريعة 

لالنتهاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه 
االجتماعات تهدف أيضا إلى وضع اخلطط 

واملقترحات لتطوير آلية العمل بكل األقسام 
الطبية في املستشفيات.

األولى من نوعها حتت شعار »نعطي من قلب«

»زراعة األعضاء«: حملة للتبرع باألعضاء عبر وسائل التواصل االجتماعي
حنان عبدالمعبود

قام وفد من أعضاء مجلس 
الكويتيــة  إدارة اجلمعيــة 
لزراعــة االعضــاء بزيــارة 
لوزير الصحة د.علي العبيدي 
واالجتماع معه وذلك الطالعه 
علــى خطط عمــل اجلمعية 
فيما يتعلق مبجال التوعية 
باحلاجة للتبرع باألعضاء في 
املجتمــع الكويتي باإلضافة 
ملناقشة ما حتتاجه اجلمعية 

مــن دعــم وزاري مــن اجل 
االرتقــاء بخدمــات زراعــة 
االعضاء بالكويت بشكل عام.

اجلدير بالذكر ان اجلمعية 
تقــوم حاليــا علــى وضــع 
اللمسات األخيرة على احلملة 
التوعوية للتبرع باألعضاء 
والتــي ســتنطلق اليوم في 
وسائل التواصل االجتماعي 
حتت شعار »نعطي من قلب« 
يشارك فيها نخبة من الشابات 
والشــباب املؤثرين في هذه 

الوسائل.
وتستهدف احلملة الفئات 
الشبابية حلثها على التبرع 
أعــداد  باألعضــاء وزيــادة 
املســجلني الراغبني بالتبرع 
باألعضاء بعد الوفاة وتسجيل 
هــذه الرغبــة عبــر موقــع 
االلكتروني والذي  اجلمعية 

مت حتديثه مؤخرا.
من جانبــه، أثنى معالي 
وزيــر الصحة علــى جهود 
اجلمعيــة وأكــد دعمــه لها 

موجها رسالته إلى املجتمع 
الكويتــي للتفاعــل مع هذه 
احلملة وغيرها من احلمالت 
التي تبث الوعي الصحي في 

املجتمع 
وفيمــا يتعلــق بنســبة 
التبرع باألعضاء في الكويت، 
حتتل الكويــت اليوم مركزا 
متقدما بني دول املنطقة حيث 
تصل هذه النسبة الى 6 لكل 
مليون فرد وهي من النسب 
األعلى على مستوى املنطقة 

اال انها تعد نسبة متواضعة 
اذا مــا قورنت ببعض الدول 
األوروبية التي تصل النسبة 
فيها الى 35 لكل مليون ومن 
خالل احلملة التوعوية وما 
ســيعقبها من أنشطة تأمل 
اجلمعيــة ان تصــل نســبة 
التبرع باألعضاء في الكويت 
الــى املتوســط االوروبــي 
واحلصول على 16 متبرعا لكل 
مليون فرد خالل الســنوات 

القادمة.

بعد مشاركته في أعمال املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة

العوضي: املنظمة اإلسالمية للعلوم جنحت في تقريب 
الرأي الطبي والفقهي حيال املستجدات الطبية

واوضــح د. العوضــي 
ان »الدين االسالمي يدعو 
التثقيــف والتوعية  الــى 
في االمور احلياتية ومنها 
الطبية كقضية االجهاض 
وزراعــة االعضــاء حيث 
ســاهمت املنظمــة بــدور 
كبيــر في هــذا املجال من 
خالل شــرح البعد الطبي 

من منظور اسالمي«. 
ولفت الى ان »االســالم 
يقضي كذلك بأال يترك الباب 
مفتوحا بدون ضوابط امام 
ما يطرأ في عالم الطب من 

تطبيقــات لنتائج البحث 
العلمــي الغير متماشــية 
مــع الــرأي الفقهــي وهو 
االمــر الــذي تضطلــع به 
املنظمة مــن خالل اجلمع 
بــني علماء الفقــه والطب 
لتعرض عليهم املوضوع 
املراد بحثــه لبيان حكمه 
شرعا من ناحية الفقهاء بعد 
ان يعرضه عليهم االطباء 
ويشرحوه شرحا تفصيليا 
ويتم فيه نقــاش حر بني 

الفريقني«. 

االربعاء املاضي ان »املنظمة 
قامت من خالل الدراسات 
واالبحاث التــي قامت بها 
بتعزيز الثقافة الصحية من 
منظور متوافق مع الدين 

االسالمي«. 
واضاف ان »االسالم ال 
يضع حجــرا او قيدا على 
حرية البحث العلمي فهو 
دين رحب وســمح يتسع 
لكل انواع البحوث والعلوم 
من خالل العلماء املسلمني 
الذين احدثوا فارقا في عالم 
الطب على مر العصور«. 

املنورة -كونا:  املدينة 
املنظمــة  رئيــس  اكــد 
االسالمية للعلوم الطبية د. 
عبدالرحمن العوضي أمس 
األول ان املنـــظمة جنحت 
الى حد كبير في الوصول 
الى رأي موحد طبي وفقهي 
في تطبيق ما يستجد من 
امور البحث الطبي احلديث. 
وقــال د. العوضي في 
تصريح لـ )كونا( بعد ان 
شــارك في اعمــال املؤمتر 
االســالمي الثامــن لوزراء 
الثقافة الذي اختتم اعماله 

د. عبدالرحمن العوضي

أينمــا  اإلنســانية والثقافيــة 
أنــه  البــدر  كانــت. وأوضــح 
اطلع خالل اللقاء على طبيعة 
عمل اجلمعيــة وتباحث حول 
تفعيل أنشطتها بشكل يحقق 
األهداف والتطلعات املشتركة. 
من جانبه أعرب ممثل جمعية 
مفتاح اخليرية خالل اللقاء الذي 
حضره امللحق الديبلوماســي 
بالسفارة ياسر البدر عن تقدير 

السفير البدر: 286 ألف يورو
مساهمة كويتية لرعاية األيتام في كوسوڤو

سفارتنا في أوكرانيا تؤكد سالمة جميع الكويتيني
أكدت ســفارتنا لدى أوكرانيا ســالمة جميع 
الرعايا الكويتيني هناك في ظل الظروف السياسية 
املتوترة واألوضاع األمنية غير املســتقرة التي 
متر بها أوكرانيا. وأهابت السفارة في بيان، تلقت 
»كونا« نســخة منه امــس، بالطلبة واملواطنني 
الكويتيني املتواجدين في أوكرانيا الى ضرورة 

توخــي احليطة واحلــذر واالبتعاد عــن أماكن 
التجمعات العامة واملظاهرات التي تشهدها أوكرانيا 
في الوقــت الراهن. ودعا البيــان جميع الطلبة 
واملواطنني املتواجدين في أوكرانيا إلى االتصال 
على السفارة في حالة احلاجة إلى املساعدة على 

الرقم التالي )00380443915160(.

اجلمعية ملساهمة إحياء التراث 
اإلسالمي ملشاريع تهتم برعاية 
األيتام مشــيدا بدعــم الكويت 

املتواصل لبالده.

سراييڤوـ  كونا: قام سفيرنا 
لدى ألبانيا جنيب البدر بتسليم 
مساهمة جمعية إحياء التراث 
اإلســالمي جلمعيــة مفتــاح 
اخليرية بجمهورية كوسوڤو 

والبالغة 286 ألف يورو.
وقال البــدر لـــ »كونا« إن 
املســاهمة التي ســلمها خالل 
استقباله ممثل جمعية مفتاح 
اخليرية إســالم ســاكاي مبقر 
ســفارتنا في العاصمة تيرانا 
تتعلق بإقامة مشاريع ثقافية 
وتنمويــة لرعايــة األيتام في 
مدينــة بريزريــن بجمهورية 

كوسوڤو.
وأشار إلى أن املساهمة تأتي 
فــي إطار جهــود الكويت التي 
تهــدف إلــى تعزيز املشــاريع 
التنموية والثقافية في جمهورية 
كوســوڤو بشــكل يســهم في 
دعــم العالقــات الثنائيــة في 
جميع املجــاالت مؤكدا حرص 
السفير جنيب البدر خالل استقباله ممثل جمعية »مفتاح« في كوسوڤو إسالم ساكايالكويت على تلبية االحتياجات 

طالبتهم باالبتعاد عن أماكن املظاهرات والتجمعات


