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دور املرأة كشريك أساسي في 
الرئيسي  التنمية كان السبب 
الختي����ار االحت����اد باإلجماع 
تكرمي الشيخة فريحة، فضال 
عن دورها في دعم الس����ياحة 
املصري����ة وإطالقها العديد من 

املبادرات من أجل مصر. 
وقالت يسي: أنتهز الفرصة 
لتقدمي التهنئة للشيخة فريحة 
مبناس����بة حصوله����ا مؤخرا 
الفخرية في  الدكت����وراه  على 
التسامح والسالم  نشر ثقافة 
بني الشعوب ومنحها »شعلة 
التسامح« لتستقر في الكويت 
البلد الذي يعد منوذجا للتعايش 
الس����لمي بني الشعوب وراعي 
التسامح والسالم، وهو األمر 
الذي جتس����د في أبهى صوره 
باختيار صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د قائدا 
لإلنس����انية من قبل املجتمع 
الدولي واختيار املنظمة العامة 
لألمم املتحدة للكويت لتكون 

مركزا إنسانيا عامليا.

ستكون ضيفة شرف مؤمتر املستثمرات العرب

اجلامعة العربية تكرّم فريحة األحمد
وقال����ت يس����ي إن مؤمتر 
االستثمار العربي املشترك إرادة 
وحتدي����ات وتعاون دولي أتى 
في وقت متر فيه األمة العربية 
بظروف وحتديات تستوجب 

التضامن العربي املشترك.

القاهرة - هناء السيد 

نظ����را لدوره����ا الري����ادي 
وحرصها على تعزيز دور املرأة 
والتأكيد على الدور التنموي لها 
العرب  قام احتاد املستثمرات 
باختي����ار رئيس����ة اجلمعية 
الكويتي����ة لألس����رة املثالي����ة 
وسفيرة النوايا احلسنة الشيخة 
فريحة األحمد، لتكون ضيف 
شرف »مؤمتر االستثمار العربي 
املشترك إرادة وحتديات وتعاون 
دولي« الذي يعقده االحتاد في 
ال����دول العربية خالل  جامعة 
الفت����رة من 14 إل����ى 17 أبريل 
بحضور األمني العام للجامعة 

د. نبيل العربي. 
وقال����ت رئيس����ة احت����اد 
العرب د. هدى  املس����تثمرات 
يس����ي في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« إن مسيرة العطاء 
للش����يخة فريح����ة واهتمامها 
املستمر بدور املرأة ومشاركتها 
الشيخة فريحة األحمدفي جميع الفعاليات للتأكيد على 

ً سمير: وصول »احلياة املتزنة« إلى العاملية بات قريبا

كش����ف رئيس مؤسس����ة احلياة املتزنة 
د.أحمد س����مير عن طموحاته في أن تنطلق 
املؤسسة من النطاق احمللي إلى العاملي، للقيام 
بدورها احملوري في خدمة املجتمع. في دورها 
احملوري خلدمة املجتمع، مؤكدا أن هذا األمر 
بات قريب املنال بعد أن كان مجرد حلم في 

األمس القريب.
جاء ذلك عل����ى هامش االحتفال بتخريج 
الدفعة األولى لدبلومة اجلودة الشاملة من 
منتس����بي املؤسس����ة، والذين يعول عليهم 
حتمل راية القيادة ف����ي تنفيذ رؤى وأفكار 
وإس����تراتيجيات األركان السبعة لتحقيق 
التوازن ونشر اإليجابية بني أفراد املجتمع. 
وقال د.سمير إن هذا النهج سعى من أجله 
كل القائمني على املؤسسة منذ أن كانت فكرة 
وليدة، إلى أن كبرت وترعرت يوما بعد يوم 

حتى أصبحت واقعا ملموسا. 
وقد أقيم احلفل حتت شعار »غير إدراكك 
تتغير حياتك« في مسرح اجلامعة األسترالية 
مبنطقه مشرف، وبدأه عريفه األستاذ إبراهيم 
العبيد بإلقاء كلمة تعريفية عن دبلومة اجلودة 
الشاملة واملراحل التي مر بها اخلريجون حتى 

وصلوا إلى موقع التكرمي. 
وقام استش����اري اجلودة ومقدم الدورة 
د.محمد ربيع الشيخ، الذي أقيم احلفل على 
شرفه، بإلقاء كلمة بني فيها دور اخلريجني 
وما متتعوا به من نشاط واستيعاب وإتقان، 
متطرقا إلى التنافس الش����ريف واحملفز بني 

مجموعات املشاركني في الدورة، كما حتدث 
الشيخ عن مدى الصعوبة في اختيار الفائز 
باملرك����ز األول اعتمادا عل����ى بحث التخرج، 
نظرا للمس����توى املتميز الذي أظهره جميع 

املتدربني.
ب����دوره، ألق����ى رئيس وح����دة التدريب 
والتطوير باملؤسس����ة وائل عصفور كلمته 
عن دور الوحدة وما قام به أفرادها من تنظيم 
وتنس����يق للدورة، الفتا إل����ى أهمية العمل 
اجلماعي والتحلي بروح الطموح والتحدي 

للوصول إلى األهداف املرجوة. 
وكانت هناك كلمة ملدير شركة الفردوس 
الوطنية للحلويات واملعجنات عبر فيها عن 
اعتزازه برعاية هذه الدورة، معربا عن رغبته 
في اس����تمرار التعاون بني شركة الفردوس 

ومؤسسة احلياة.
وكان للكويت فقرة خاصة في ختام الدورة، 
إذ تخللت احلفل قصيدة ش����عرية في حب 

الكويت ألقتها إميان املصري.
وف����ي نهاية احلف����ل مت تكرمي اخلرجيني 
وكذلك تكرمي املجموعة الفائزة بأفضل بحث 
في التخرج، كما مت تكرمي أفضل عضو نشط 

خالل الدورة.
يذكر أن دبلومة اجلودة هي أحد الشروط 
األساسية في مس����يرة تخرج سفير احلياة 
املتزنة وكذلك هي خطوة من خطوات مؤسسة 
احلياة املتزنة الستكمال مسيرتها التي أنشئت 

من أجلها.

د.أحمد سمير ود.محمد ربيع الشيخ ووائل عصفور مع خريجي الدورة

املجموعة الفائزة باملركز األول في بحث التخرج

»األسترالية« استضافت حفل تخريج دبلومة اجلودة الشاملة

بناء على تكليف من مجلس األمة

»احملاسبة« يبدأ بدراسة »مزايا« القياديني
عبدالكريم العبداهلل

كشفت مصادر مطلعة 
في تصريح ل� »األنباء« عن 
مخاطبة ديوان احملاس���بة 
جميع اجله���ات احلكومية 
للبدء بإعداد دراسة اعتمادات 
واملهم���ات  األول  الب���اب 
الرسمية واملبالغ والعالوات 
والبدالت واملكافآت واملزايا 
العيني���ة والنقدية، والتي 

الوظائف  تخص ش���اغلي 
القيادية بالوزارات.

وذكرت املصادر أن هذا 
سيشمل الوظائف القيادية 
»درج���ة وزي���ر - وكيل 
الوزارة - وكيل مساعد«، 
ومن في مستواهم في كافة 
الوزارات واجلهات احلكومية 
عن السنوات املالية من 2011 

.2014 -
وأش���ارت إل���ى أن هذا 

جاء بناء على طلب مجلس 
األمة من ديوان احملاس���بة 
الباب  بدراس���ة اعتمادات 
الرس���مية  األول واملهمات 
واملبالغ والعالوات والبدالت 
العينية  واملكافآت واملزايا 
والنقدي���ة، والتي تخص 
القيادية  الوظائف  شاغلي 

بالوزارات.
وبينت أن اعداد الدراسة 
املزايا  إلى تنظي���م  يهدف 

التي يحصل عليها  املالية 
القيادي���ون ف���ي اجلهات 

احلكومية.
وفي السياق ذاته، تلقت 
وزارة الصحة نس���خة من 
كتاب ديوان احملاسبة سابق 
الذكر، وب���دأت بجمع كافة 
البيانات املطلوبة من قبل 
»احملاسبة« متهيدا لرفعها 
لهم بأس���رع وقت للقيام 

بالدراسة املطلوبة.

اجلدير بالذكر أن مجلس 
األمة كان قد خاطب ديوان 
احملاسبة في يناير من املاضي 
لتكليف ديوان احملاس���بة 
إلعداد دراسة اعتمادات الباب 
الرس���مية  األول واملهمات 
واملبالغ والعالوات والبدالت 
العينية  واملكافآت واملزايا 
والنقدي���ة، والتي تخص 
القيادية  الوظائف  شاغلي 

بالوزارات.

»األنباء« تنشر تقريراً حول املشاريع التي يجري تنفيذها وتلك التي مت إجنازها

»األشغال« تسابق الزمن إلجناز 3 مستشفيات جديدة

+ الباطنية( - مركز األندلس 
والرقعي الصح����ي - مركز 
الشهداء الصحي - مركز صحي 
مبنطقة العقيلة قطعة 2«، الفتا 
إلى أن هناك مركزين صحيني 
أحدهما للع����زاب في منطقة 
صبح����ان قطع����ة 5، واآلخر 
مركز تخصصي مبنطقة شرق 
األحم����دي مت االنتهاء منهما، 

ولكن مت رفض تسلمهما من 
قب����ل وزارة الصحة لوجود 
مالحظ����ات تع����وق االنتفاع 
باملش����روع، كم����ا أن هن����اك 
مشروعا مت االنتهاء منه في 
العام 2011 وهو مركز صحي 
مبنطقة اخلي����ران اجلديدة 
قطعة 7 ومت تسليم املفاتيح 

ملنطقة األحمدي الصحية.

إعادة الطرح فيهما.
التقرير ذاته بقيام  وأفاد 
العام����ة  األش����غال  وزارة 
بتنفيذ 4 مش����اريع لصالح 
وزارة الصح����ة مت االنته����اء 
منها وتشغيلها خالل الفترة 
املاضية، وهي »ممرات الربط 
العلوية اخلارجية مبستشفى 
الصباح )األطفال + اجلراحة 

عبدالكريم العبداهلل

أشار تقرير حديث صادر 
عن وزارة الصحة، حصلت 
»األنباء« على نس����خة منه، 
إلى أن وزارة األشغال العامة 
تسعى لتنفيذ 4 مشاريع مهمة 
في الوقت احلالي لصالح وزارة 
الصحة، وهي »مستشفى جابر 
األحمد مبنطقة جنوب السرة 
- معهد الكويت لالختصاصات 
الوالدة  الطبية - مستشفى 
اجلديد - مستشفى األطفال 
اجلديد«. وذكر التقرير، الذي 
تنفرد »األنباء« بنش����ره، أن 
مشروع مستشفى جابر األحمد 
مبنطقة جنوب السرة لم يتم 
االنتهاء من مبناه الرئيسي، 
ولكن جار إجراءات تس����ليم 
مبنى »األسنان«، أما بالنسبة 
ملعهد الكويت ل� »االختصاصات 
الطبية« الكائن مبنطقة الصباح 
الطبية التخصصية فهو جار 
تنفيذه في الوقت احلالي، أما 
بالنسبة ملستشفيات الوالدة 
واألطفال اجلديدين، فيجري 

ينطلق في مايو املقبل ويستهدف الكويتيني والكويتيات من الفئة العمرية 45 سنة فأكثر

معرض الرعاية الطبية املنزلية

وضع اللمسات األخيرة لبرنامج  املسح الصحي 
للكشف املبكر لسرطان القولون واملستقيم

مؤمتر طب الكوارث ينطلق 29 اجلاري

املبك����ر للس����رطان ضم����ن 
الرعاي����ة الصحية  منظومة 
األولية، مبينا أنه من املقرر 
أن يبدأ املسح خالل شهر مايو 
املقبل حسب خطة العمل التي 
الوطنية  اللجن����ة  وضعتها 
للبرنامج التي يرأسها وكيل 
الوزارة د.خالد الس����هالوي، 
اإلدارات  مدي����ري  وتض����م 
واالستشاريني واملتخصصني 
حيث قام����ت اللجنة بوضع 
أهداف البرنامج وخطط العمل 
التنفيذية وسياسات التنسيق 
بني مراك����ز الرعاية الصحية 
األولي����ة وأقس����ام ووحدات 
اجله����از الهضم����ي باملناطق 

الصحية.
اللجنة  وكشف عن قيام 
التقارير الصادرة  بدراس����ة 
عن وحدة الس����جل الوطني 
للس����رطان مبرك����ز الكويت 
ملكافحة السرطان الستخالص 
مؤش����رات معدالت اإلصابة 
واالنتشار لسرطان القولون 
واملستقيم بني الفئات العمرية 
املختلفة خالل السنوات العشر 
املاضية ونتائج الفحوصات 
ومع����دالت التوزيع حس����ب 
الن����وع واجلن����س والفئات 
العمرية املختلفة ودراس����ة 
الواردة  السكانية  املعلومات 
املدنية،  من هيئة املعلومات 
مشيرا إلى أن اللجنة تطرقت 

اجلغرافي، وذلك ملواجهة ما 
قد يحدث من كوارث مفاجئة 
تتطلب تدخال طبيا س����ريعا 
تش����ارك في����ه مجموعة من 
اإلدارات املعنية بوزارات الدولة 
وفق خطط معدة مسبقا للحد 
من آثار تلك الكارثة والتقليل 
من عدد اإلصابات أو إجالء أعداد 
كبيرة ملناطق أكثر أمنا وتقدمي 
املعونة لهم. ونحن هنا نتحدث 
عن املجه����ود الطبي ملواجهة 
مثل هذه احلاالت ومدى تضافر 
اجلهود من قبل أجهزة الدولة 
األخرى للمساهمة في حتقيق 
اكبر قدر من النجاح للجهاز 
الطبي ألداء مهامه على أكمل 
وجه. وعليه فإننا نتطلع الى 
ان يكون هذا املؤمتر كخارطة 
طريق من ناحية االس����تعداد 
والتخطيط والتعاون والتدريب 
وسهولة وسرعة اتخاذ القرار 
املناسب املدروس بعناية، حيث 

إلى أهمي����ة احملور اإلعالمي 
للتوعية بالبرنامج من خالل 
حم����الت توعية س����تنطلق 
على مستوى جميع املناطق 
الصحية استعدادا لتطبيق 
البرنامج اعتبارا من ش����هر 

مايو املقبل.
وأعرب اإلبراهيم عن تفاؤله 
بفرص جناح البرنامج ارتكازا 
على البنية األساسية احلديثة 
وااللتزام والتعاون بني اإلدارات 
املختلفة ودعم وزير الصحة 
الوزارة، وحرصهما  ووكيل 
على املض����ي قدما في برامج 
املسوحات الصحية لالكتشاف 
املبكر للسرطان ضمن خطط 
واستراتيجيات وزارة الصحة 
للوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية وعوامل 
اخلط����ورة ذات العالقة بها، 
تنفيذا لقرارات منظمة الصحة 
العاملية واإلعالن السياس����ي 
الص����ادر عن اجتم����اع األمم 
املتحدة الرفيع املستوى الذي 
عقد في نيويورك في سبتمبر 
2011، وقرارات وزراء الصحة 
بدول مجلس التعاون ووزراء 
الصح����ة الع����رب وباعتبار 
املزمنة  التصدي لألم����راض 
ومن بينها السرطان، أولوية 
صحية وتنموية ببرنامج عمل 
الوزارة وبرنامج عمل احلكومة 

واخلطة اإلمنائية للدولة.

سنقوم بدعوة جميع اجلهات 
املعنية بالدولة للمش����اركة 
باملؤمت����ر واملع����رض، كم����ا 
سوف نس����تضيف مجموعة 
من أهل االختصاص للتحدث 
باملؤمت����ر عن ه����ذا اجلانب 
امله����م والذي مي����س الوضع 
األمن����ي واالجتماعي بالبالد، 
آملني أن ينعكس إيجابا على 
قدرة أجهزة الدولة املختلفة 
في مواجه����ة جميع الكوارث 
واحلد من آثارها. وعن املعرض 
املصاحب للمؤمتر ذكر العنزي 
ان زيارة املعرض تعتبر فرصة 
لتحقيق الرعاية الطبية ملن 
نهتم ألمرهم وهم يتواجدون 
بيننا دون احلاج����ة لنقلهم 
يوميا ملراكز العالج، وفرصة 
لالطالع على أحدث األجهزة 
واملعدات واللوازم الضرورية 
واخلبرات التمريضية ملختلف 

األمراض.

املس����ح، وإجراءات التحويل 
من املراكز إلى أقسام ووحدات 
اجلهاز الهضمي باملستشفيات 

باملناطق الصحية املختلفة.
وتابع: كما ناقشنا خالل 
اللقاء االس����تفادة من امللف 
اإللكتروني باملراكز الصحية 
الختيار احلاالت التي تنطبق 
عليها معايي����ر االختيار من 
الكويتيني والكويتيات بالفئة 
العمري����ة 45 س����نة فأكثر، 
والتوعية واإلرشاد حول أهمية 
الفحص ولتحضير الالزم له، 
حيث تناولت املناقشات وضع 
سياسات وبروتوكوالت العمل 
الرعاية  على مستوى مراكز 
الصحي����ة األولية وأقس����ام 
ووحدات اجله����از الهضمي 
باملستش����فيات ومبا يحقق 
سهولة ويسر تقدمي الرعاية 
املطلوبة حسب معايير اجلودة 
العاملي����ة وباالس����تفادة من 
جتارب الدول واملراكز املتقدمة 
لتطبي����ق املس����ح الصحي 
املبكر لسرطان  لالكتش����اف 

القولون واملستقيم.
وأكد اإلبراهيم حرصه على 
التواصل مع املراكز املتقدمة 
واالس����تفادة م����ن جتاربها 
وخبراتها إلجراء املسوحات 
املبكر  الصحية لالكتش����اف 
للسرطان في مراحله األولى 
الوقاية واالكتش����اف  ودمج 

العناية باملريض في املنزل من 
خالل خدمات متعددة تشمل 
جمي����ع اجلوان����ب التي تهم 
مرافقي املرضى في االهتمام 
مبريضهم، هذا باإلضافة إلى 
حتقيق الراحة للمريض من 
خالل ع����دم حضوره اليومي 
للمستش����فيات والعي����ادات 
اخلاص����ة واحلد من تعرضه 
حلاالت العدوى من األمراض 
في بعض املستشفيات، كما أنها 
ترسيخ لقيم التراحم األسري 
وتقوية الترابط بني األجيال. 
وحول مؤمتر طب الكوارث 
ذكر العنزي أنه نظرا ملا متر به 
املنطقة من أحداث كبيرة وغاية 
في الدقة فقد اس����توجب ذلك 
منا تسليط الضوء والتركيز 
حول االستعدادات واإلجراءات 
الوقائية التي تقوم بها الكويت 
بشكل خاص ودول العالم على 
اختالف إمكانياتها وحجمها 

حنان عبدالمعبود 

قال رئيس برنامج املسح 
الصحي لالكتش����اف املبكر 
لسرطان القولون واملستقيم 
ب����وزارة الصح����ة د.فه����د 
اإلبراهيم، إنه التقى أول من 
أمس مع مديرة إدارة الرعاية 
الصحي����ة األولي����ة د.رحاب 
الوطيان، ورؤس����اء الرعاية 
األولية باملناطق الصحية خالل 
اجتماع املجلس التنس����يقي 
لإلدارة، وذلك لوضع اللمسات 
األخيرة استعدادا لبدء تنفيذ 
الوزارة للمس����ح  برنام����ج 
الصحي لالكتش����اف املبكر 
لسرطان القولون واملستقيم، 
البدء بتنفيذه خالل  واملقرر 

شهر مايو املقبل.
وأض����اف ف����ي تصريح 
صحاف����ي أن اللق����اء تناول 
التعري����ف بحجم املش����كلة 
والفئات املس����تهدفة باملسح 
املبكر  وأهمي����ة االكتش����اف 
لسرطان القولون واملستقيم 
إلتاحة الفرصة لالستفادة من 
فرص العالج املبكر للحاالت 
والش����فاء والعودة ملمارسة 
احلياة الطبيعية بشكل كامل 
والتمتع باحلياة، باإلضافة إلى 
مناقشة دور رؤساء وأطباء 
املراكز الصحية لتوعية أفراد 
املجتم����ع بأهمي����ة وأهداف 

صرح رئيس اللجنة املنظمة 
ملعرض الرعاية الطبية املنزلية 
ومؤمتر طب الكوارث منيف 
العنزي بأن أول معرض على 
مس����توى الكويت في مجال 
الرعاي����ة الصحي����ة املنزلية 
مبس����مى مع����رض الرعاية 
الطبية املنزلية وكذلك مؤمتر 
طب الكوارث سينطلق حتت 
رعاية وزير الصحة في الفترة 
من 29 الى 30 اجلاري، وذلك 
بفندق املوڤنبيك البدع – قاعة 
البدع.وقال ان جميع الدراسات 
النفسية واالجتماعية أثبتت 
أن وج����ود املريض بني أفراد 
أس����رته في املنزل يس����اهم 
بصورة مباش����رة في ارتفاع 
حالة تقبل العالج لدى املريض 
في الكثير من اإلمراض التي 
حتتاج إل����ى متابعة يومية. 
وأض����اف أن الرعاية الطبية 
املنزلية تساهم في نشر ثقافة 

د.فهد االبراهيم

منيف العنزي

املشاريع التي مت االنتهاء منها واجلاري تنفيذها من قبل وزارة األشغال العامة
املوقف التنفيذياملشروع

مبنى املستشفى الرئيسي لم ينته وجار اجراءات تسلم مبنى األسنانمستشفى جابر األحمد الصباح مبنطقة جنوب السرة
مت االنتهاء والتشغيل في 2011/10/26ممر الربط العلوية اخلارجية مبستشفى الصباح اجلراحة + األطفال + الباطنية«

مت االنتهاء 2011/10/11 ومت تسليم املفاتيح ملنطقة االحمدي الصحيةمركز صحي مبدينة اخليران اجلديدة ق7
مت االنتهاء والتشغيل 2011/11/23مركز األندلس والرقعي الصحي

مت االنتهاء والتشغيل في 2012/7/3مركز الشهداء الصحي
مت االنتهاء والتشغيل فبراير 2013مركز صحي مبنطقة العقيلة قطعة 2

مركز صحي للعزاب مبنطقة صبحان قطعة 5
مت االنتهاء – مت رفض التسلم من قبل وزارة الصحة لوجود 

مالحظات تعيق االنتفاع من املشروع

مركز صحي تخصصي مبنطقة شرق األحمدي
مت االنتهاء – مت رفض التسلم من قبل وزارة الصحة لوجود 

مالحظات تعيق االنتفاع من املشروع
جار التنفيذمعهد الكويت لالختصاصات الطبية – منطقة الصباح الطبية التخصصية

جار اعادة الطرحمستشفى الوالدة اجلديد – منطقة الصباح الطبية التخصصية
جار اعادة الطرحمستشفى االطفال اجلديد – مبنطقة الصباح الطبية التخصصية

اإلبراهيم ناقش 
االستعدادات مع 
الوطيان ورؤساء 

الرعاية األولية 
باملناطق خالل 

اجتماع املجلس 
التنسيقي

 لإلدارة

تكرمي د.محمد ربيع الشيخ 


