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»الصحة« وضعتها على طاولة »الخدمة المدنية« العتماده خالل أسبوعين

استحداث إدارة جديدة لألمراض املزمنة
عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعــة أن مجلــس اخلدمــة 
املدنية ســيناقش في اجتماعه 
املقبل اعتماد واستحداث إدارة 
األمراض »املزمنة« غير املعدية 

في الهيــكل التنظيمي لوزارة 
الصحــة خــال األســبوعني 
املقبلني، مبينة أن استحداث تلك 
اإلدارة وضع ضمن جدول أعمال 
االجتماع املقبل. وأكدت املصادر 
أن الــوزارة اســتكملت الهيكل 
التنظيمي لهذه اإلدارة مؤخرا 

بعد أن طالبهــا ديوان اخلدمة 
املدنية بوضــع الهيكل لإلدارة 
وفق الضوابط والشروط.  وفي 
الســياق ذاته، كشفت مصادر 
صحية مطلعة لـ »األنباء« عن أن 
فريقا صحيا من وزارة الصحة 
سيزور اجلمهورية التونسية 

قريبــا لاطاع علــى جتاربها 
في مكافحة األمــراض املزمنة 
غيــر املعدية، ورصد األمراض 
اجلديدة نهاية أكتوبر اجلاري، 
مشيرا إلى أن هذه الزيارة تهدف 
إلى تبادل اخلبرات بني البلدين 

في هذا املجال. 

تهدف إلى ضبط المخالفين لقانون منعه من الموظفين والمراجعين

حملة ملكافحة »التدخني« في مستشفى الفروانية
عبدالكريم العبداهلل

أعلــن مدير مستشــفى 
الفروانية د.هاني املطيري 
عن تدشني حملة باملستشفى، 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للبيئة ملكافحة »التدخني«، 
مشــيرا الــى ان الهدف من 
احلملة هو ضبط املخالفني 
لقانــون منــع التدخني من 
املوظفني واملراجعني املدخنني 
في اروقة املستشفى. وذكر 
د.املطيــري فــي تصريــح 
صحافي على هامش اجلولة 
التفتيشية انه مت التنسيق 
مع مدير العاقــات العامة 
والتوعية البيئية في الهيئة 
العامة للبيئة د.خالد العنزي 
الــذي حضر مشــكورا الى 
مستشفى الفروانية، والقيام 
بجولة تفتيشية اسفرت عن 
ضبط عــدد مــن املخالفني 
لقانــون منــع »التدخني«، 
ومت اصدار مخالفات بحقهم.
 وشــدد د.املطيري على 
عدم تهاون ادارة مستشفى 
الفروانية مــع »املدخنني«، 
مؤكدا على القيام بجوالت 

تفتيشية يومية في جميع 
اروقــة املستشــفى لضبط 
املخالفني من خال احلملة 
التــي مت تدشــينها، وذلك 
حلماية املرضى وصحتهم 
مــن هــذه »اآلفــة« التي قد 

تعرض حياتهم للخطر.
مديــر  قــال  بــدوره،   
العامة والتوعية  العاقات 
البيئية فــي الهيئة العامة 
للبيئة د.خالد العنزي إنه 
في اطــار التعــاون ما بني 

الهيئة واجلهات احلكومية، 
وبناء علــى طلب من ادارة 
الفروانية، فقد  مستشــفى 
قمنا بجولــة للتعرف على 
اهــم املخالفــات املوجودة، 

السيما »التدخني«.
 وأفاد بأنه متت مخالفة 
عدة اشــخاص من موظفني 
ملستشــفى  ومراجعــني 
الفروانية بنــاء على املادة 
٥٦ من قانون حماية البيئة 
رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ واملعدلة 
احكامه بالقانون ٩٩ لسنة 
٢٠١٥، وذلك بسبب تدخينهم 

في اروقة املستشفى.
 واكــد د.العنــزي على 
استمرار الهيئة العامة للبيئة 
بجوالتها التفتيشية بجميع 
اجلهات احلكومية واالهلية 
بهدف ايقاف »آفة« التدخني، 
باإلضافة الى االماكن العامة 

املغلقة وشبه املغلقة.
 ودعا د.العنزي املواطنني 
الــى االلتــزام  واملقيمــني 
بقوانني حماية البيئة لكون 
مخالفاتها تبدأ من ٥٠ دينارا 
وتنتهي عند مليون دينار 

او عقوبة االعدام.

د.هاني املطيري ود.خالد العنزي على هامش اجلولة التفتيشية 

بحديقة الجمعية على شاطئ الخليج األربعاء والخميس المقبلين

حفل خيري في »املهندسني« ملرضى سرطان الثدي
تقيم جمعية املهندســني 
الكويتية حفا خيريا يعود 
مرضــى  ملصلحــة  ريعــه 
ســرطان الثــدي وذلــك في 
حديقة اجلمعية على شاطئ 
اخلليج العربي يومي االربعاء 
واخلميــس املقبلني، وتنظم 
شــؤون  جلنــة  الفعاليــة 
املهندسني برئاسة م.فاطمة 
اجلرخــي، وبالتعــاون مــع 
حملة »كان« للتوعية بأمراض 

الثدي. 
وبهــذه املناســبة، قالت 
اجلرخي في تصريح صحافي، 
إن هذه الفعالية تأتي في اطار 
املشــاركة باحتفاالت العالم 
الــوردي ملرضــى  بالشــهر 
سرطان الثدي، وذلك مساهمة 

من جمعية املهندسني واللجان 
العاملــة فيهــا باحلمــات 
التــي تشــهدها  التوعويــة 
الكويــت على مدار الشــهر، 
موضحــة أن باب املشــاركة 
مفتــوح لكل مــن يرغب في 
املشاركة ســواء املهندسون 
أو غيرهم من مختلف الفئات 

املجتمعية. 
وأشارت م.فاطمة اجلرخي 
الــى أن الفعاليات على مدار 
يومــني كاملــني ستشــمل 
باإلضافة الى معرض للجهات 
املشاركة عددا من الفعاليات 
األسرية ومحاضرات التوعية، 
حيــث ســيلقي مســاء يوم 
القاف  األربعاء د.عبــداهلل 
محاضرة بعنوان »التصوير 

الدقيقة للكشــف  باملوجات 
املبكــر عــن وجــود أورام 
الســرطانية«، وفي  الثــدي 
اليــوم الثانــي )اخلميــس( 
ستلقي د.مرمي عرب محاضرة 
بعنــوان »الرياضــة وقاية 
وعاج«، وحتاضــر م.مرمي 
الزواوي عن »سر اليوجا«.  
املهندســني  ودعت اجلرخي 
واملهتمــني  واملهندســات 
بالتوعية بأمراض ســرطان 
الثــدي الى املشــاركة ودعم 
اجلهات التي تعمل للحد من 
آثار هذا املرض الذي يعـتبر 
األكثــر معدال بــني األمراض 
الســرطانية فــي الكويــت، 
مـتمنية الشفاء لكل املرضى 

والسامة للجميع.

فاطمة اجلرخي 

مستشفى الهالل األحمر الكويتي
صرح طبي مميز في شمال لبنان

بيــروت - كونــا: ميثل 
مستشــفى الهــال األحمر 
الكويتي فــي منطقة املنية 
مبدينــة طرابلــس شــمال 
لبنان عامــة مضيئة على 
عمق عاقات التعاون القائمة 
بني الكويت ولبنان، حيث 
يغطي هــذا الصرح الطبي 
املميــز منطقــة جغرافيــة 
كبيــرة يســكنها نحــو ٥٥ 
ألــف مواطــن لبناني و٤٥ 

ألف نازح سوري.
ويستقبل هذا املستشفى 
احلكومي املواطنني اللبنانيني 
والنازحني السوريني املقيمني 
باملنطقة، مقدما لهم مختلف 
أنــواع العاج منذ افتتاحه 
وتســليمه لوزارة الصحة 
اللبنانية عــام ٢٠١٣ بعدما 
انتهت شــركة سنغافورية 
عامليــة مــن تشــييده على 
مســاحة ٥ آالف متر مربع 
بتكلفــة بلغــت نحــو ٦.٥ 

مايني دوالر.
ويضــم املستشــفى ٤٠ 
ســريرا ويتكون من أقسام 
والعيــادات  للطــوارئ 

ومختبــرات  اخلارجيــة 
وعيادات لألطفال وللنساء 
والوالدة، إضافة الى وحدة 
املركــزة وجناح  للعنايــة 
خاص للعمليات اجلراحية 
وقســم آخر لألشعة مجهز 
بأفضل املعــدات واألجهزة 
الطبية التي مت استيرادها 
مــن اخلــارج، إضافــة الى 
مكاتــب األطبــاء والهيئــة 
التمريضيــة والصيدليــة 

واملشرحة.
في هذا السياق، أشادت 
مديرة املستشفى دميا جمال 
في تصريح لـ »كونا« بالدور 
الكبير جلمعية الهال األحمر 

الكويتي في إنشاء املستشفى 
الذي يشــكل »صرحا طبيا 
ضخما« يتوســط منطقتي 

طرابلس وعكار.
وأشــارت جمال الى أن 
املستشــفى اســتقبل آالف 
املرضــى مــن املواطنــني 
والنازحني الســوريني منذ 

افتتاحه.
النازح  من جهته، قــال 
الســوري الى لبنان جمال 
جاسم إن طفلته تلقت العاج 
في مستشفى الهال األحمر 
الكويتي في منطقة املنية، 
حيــث كانت تعانــي وقتها 

ضيقا شديدا في التنفس.
ولفــت جاســم الــى أن 
النازحني السوريني يعتمدون 
بشكل كبير على املساعدات 
التي تقدم لهم من اجلمعيات 
اخليرية، والسيما جمعية 
الهال األحمر الكويتي التي 
وصفها بأنهــا »تعتبر من 
أنشــط اجلهات التي تقدم 
املساعدات املتنوعة للنازحني 
منذ بداية األزمة الســورية 

حتى وقتنا احلالي«.

أحد أقسام املستشفى 

املستشفى 
احلكومي يستقبل 

املواطنني 
اللبنانيني والنازحني 
السوريني املقيمني 

باملنطقة

حملة توعوية بالتعاون بين »الخط اإلنساني« و»الصحة«

انطالق »تقبل 3« لتعزيز الصحة النفسية
أعلنــت منظمــة اخلــط 
االنساني مع وزارة الصحة 
الثالــث  املوســم  إطــاق 
للفـعـالـيـــات واألنـــشطة 
تقبــل  الســنوية حلملــة 
الوطنية للتوعية  »احلملة 
بالصحة النفسية«. وتهدف 
احلملــة إلــى توعيــة أفراد 
الكويتــي حــول  املجتمــع 
القضايــا اخلاصة بالصحة 
النفســية مــن أجــل تقليل 
الوصمة »الصورة السلبية« 
املتصلة باألشخاص املصابني 
النفســية،  باالضطرابــات 
وإزالــة العديد مــن األفكار 
الشائعة واخلاطئة عن املرض 
النفســي والعاج النفسي، 
إضافــة إلى نشــر وتعزيز 
النظــرة اإليجابية للصحة 
النفسية، والتي هي املدخل 
لتقبل األشــخاص املصابني 

باالضطرابات النفسية داخل 
املجتمع. 

ويتضمــن هذا املوســم 
مجموعــة مــن احملاضرات 
التوعوية والتي حققت جناحا 
متواصا للسنة الثالثة على 
التوالي، والتي يلقيها أطباء 
ومتخصصــون بالصحــة 
النفسية. وتستهدف جميع 
مــدارس املرحلــة الثانوية 

في الكويت لكا اجلنســني. 
مســتهلة مبــدارس منطقة 
مبــارك الكبيــر التعليمية، 
لتغطي بعدها جميع مناطق 
التعليمية إضافة  الكويــت 
للتعليم اخلاص مبا يقارب 
١٥٠ مدرســة.  كما انطلقت 
مــن ضمــن فعاليــات هــذا 
املوســم الليلة السينمائية 
للصحــة النفســية، وهــي 
أمســية ســينمائية شهرية 
مجانية مفتوحة للجمهور. 
يعــرض فيهــا أحــد األفام 
التي تتضمن  الســينمائية 
قصتهــا اإلشــارة إلــى أحد 
األمــراض النفســية، يليها 
نقاش يقوده أحد املختصني 
في الصحة النفسية لتوضيح 
طبيعة هذا املرض واالجابة 
عن استفســارات اجلمهور 

بخصوصه.

احلملة تستهدف توعية طلبة املدارس الثانوية

العنزي: االلتزام 
بقوانني حماية البيئة 
واملخالفات تبدأ من 

٥٠ ديناراً وتنتهي عند 
مليون أو اإلعدام

يعالج قصور النظام القديم وتالفى أكثر من 6 مالحظات للجهات الرقابية

»التموين اآللي اجلديد« يقدم اخلدمة
عبر اإلنترنت للمواطنني على مدار الساعة

عاطف رمضان

التجــارة  حرصــت وزارة 
والصناعــة على تقــدمي الدعم 
الشامل والكامل للمواطنني من 
السلع التموينية بشكل يضمن 
وصوله ملســتحقيه وذلك من 
خال مشــروع نظام التموين 
اآللي اجلديد الذي مت بالتعاون 
بــني الــوزارة وجهــات اخرى 
كالشــركة الكويتيــة للتموين 
وديوان اخلدمة املدنية والهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
وفي هذا الشأن، قال مسؤول 
في وزارة التجارة والصناعة في 
تصريح لـ »األنباء« ان النظام 
اآللــي اجلديــد للتموين يقوم 
مبعاجلــة أوجــه القصور في 
النظام القدمي واالخذ في االعتبار 
جميع املاحظات املشار اليها في 
تقرير ديوان احملاسبة. وأضاف 
انه روعي في اختيار هذا النظام 
املرونة والقدرة على التوسع مبا 
يضمن وجود الرقابة الشاملة 
وسرية املعلومات واستمرارية 
العمل على مدار الساعة، حيث 
ســاعد النظــام اآللــي اجلديد 
على استمرارية العمل لتقدمي 
اخلدمة عبر االنترنت للجمهور 
على مــدار الـ ٢٤ ســاعة دون 
توقف وذلك اســتجابة لرغبة 
املســتفيدين. ويوضح انه قد 
مت تطبيق النظام اآللي اجلديد 
لصــرف التمويــن بنجاح في 
جميــع مراكز االصدار واالفرع 
التموينية في الكويت، مشيرا 

الى انه سيســمح لرب االسرة 
بتجزئة صرف حليب االطفال 
في حال كان لديه طفان، على 
سبيل املثال على ان يتم صرف 
8 علــب حليب وتأجيل صرف 
الـ 8 علب االخرى خال الشهر 
وهو أمر لم يكــن موجودا في 
النظام القدمي لصرف التموين. 
وحسب احصائية النظام اآللي 
للتموين اجلديد خال الفترة من 
مايو ٢٠١٦ الى سبتمبر ٢٠١٦ فقد 

تضمنت األرقام التالية:
- بلغ عــدد الفواتير الصادرة 

٤7٤.٦٦١ فاتورة.
- بلــغ عــدد املعامات مبراكز 

االصدار ٥٩.١٥٢ معاملة.
- بلغ عدد أوامر الشراء ٦.٦٤7 

أمر شراء.
- بلــغ عدد املســتخدمني ٥٠8 

مستخدمني.
- بلغ عــدد مراكز االصدار ١٦ 

مركزا.
- بلغ عدد االفــرع التموينية 

العاملة على النظام 8١ فرعا.
- بلغ عدد البطاقات التموينية 

٢٢٠.٩٣٠ بطاقة.
- بلــغ عــدد االفــراد املدرجني 
الكويتيــني  التمويــن  بنظــام 

١.١٩٩.٠٥٥ مستفيدا.
- بلــغ عــدد االفــراد املدرجني 
التمويــن مــن غيــر  بنظــام 
الكويتيني 7٢٥.8٥8 مستفيدا.

- بلغ عــدد الوفيات املدرجني 
بنظام الدعم ٤٤٢7 فردا.

- بلغت قيمة الدعم ٢٩٥.٤7٤.٦٣ 
دينارا.

- بلغ عدد اخلدم املدرجني بنظام 
التموين اآللي اجلديد ٤١٦.٤١٤ 
خادما، بقيمة دعم ٢7.7٩٣.٠٦٣ 

دينارا.
وبــدأت مرحلــة تشــغيل 
وتعميم النظــام اآللي اجلديد 
للتموين في ١ مايو ٢٠١٦ وانتهت 
في ١ سبتمبر ٢٠١٦، ومت تافي 
اكثر مــن ٦ ماحظات للجهات 
الرقابية مبا يساهم في احلفاظ 

على املال العام.

رسمان بيانيان يوضحان اعداد اخلدم والوفيات املدرجني بنظام التموين اآللي

النظام يسمح لرب 
األسرة بتجزئة صرف 

حليب األطفال 
في حال كان لديه 

طفالن


