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أصدر قرارا بتشكيل جلنة لتحديد مواصفات مركز احلوادث في مستشفى جابر األحمد

وزير الصحة يعدّ ل شروط نقل ترخيص مزاولة
الطب البشري واألسنان

ريا�ض عواد

أص��در وزي��ر الصحة د .جمال منصور
احلربي ق��رارا وزاري��ا بتعديل شروط نقل
ترخيص م��زاول��ة مهنة ال��ط��ب البشرى
وطب االسنان واملهن املعاونة لهما لغير
الكويتيني للعمل بجهة أخ��رى في القطاع
الطبي األهلي ومبوجب ال��ق��رار ال��وزاري
اجل��دي��د ف��إن��ه يشترط ف��ي نقل ترخيص
مزاولة مهنة الطب البشري وطب االسنان
واملهن الطبية املعاونة لهما لغير الكويتيني
للعمل بجهة أخري في القطاع الطبي األهلي
موافقة اجلهتني املعنيتني أو م��رور سنة
على ترك العمل لدي اجلهة االولي مع جواز
موافقة ال���وزارة على نقل الترخيص في
حال انتهاء العالقة التعاقدية بني الطرفني.
وقد صدر القرار الوزاري اجلديد رغبة من
ال���وزارة في استقرار العمل باملؤسسات
العالجية االهلية واالرت��ق��اء باملستوي
الطبي فيها وأداء دورها املنشود في تقدمي
خ��دم��ات��ه��ا الصحية مب��ا يحقق مصلحة
املرضي في ه��ذا القطاع وتعديال للمادة
االولي من القرار الوزاري السابق رقم 159

لسنة .2015
ك��م��ا أص����در وزي����ر ال��ص��ح��ة د .جمال
احلربي قرارا وزاريا بتشكيل جلنة لوضع
ش���روط وم��واص��ف��ات وت��أه��ي��ل واختيار
أفضل العروض ملركز احلوادث مبستشفى
ج��اب��ر األح��م��د برئاسة د .فيصل الغامن
رئيس قسم احل��وادث مبستشفى الصباح
وذلك برئاسة د .فيصل الغامن رئيس قسم
احل���وادث مبستشفى الصباح وعضوية
كل من د .خالد العنزي ود .ه��دي صادق
ود .عماد الشواف ود .بدر البدر وباحث
قانوني وحدد القرار الوزاري اختصاصات
اللجنة ب��وض��ع ال��ش��روط وامل��واص��ف��ات
واالح��ت��ي��اج��ات ال�لازم��ة مل��رك��ز احل���وادث
واإلصابات مبستشفى جابر األحمد اجلابر
الصباح وتأهيل وجلب واختيار أفضل
ال��ع��روض للمشاركة الفنية واإلداري����ة
ف��ي تشغيل وإدارة منظومة احل���وادث
والطوارئ باملستشفى مبا يتفق مع أحدث
املواصفات العاملية وبصفة خاصة وضع
تصوّر عن احتياجات املستشفى في مجال
التعامل مع الطوارئ واحلوادث والكوارث

وزير الصحة د .جمال احلربي

وفقا للمواصفات العاملية حتى الوصول
ال��ي املستوي األول أو الثاني ودراس���ة
وتقييم العروض التي تتلقاها الوزارة من
املراكز العاملية املتخصصة وإب��داء الرأي
بشأنها وإعداد املواصفات الفنية واإلدارية
والضوابط واإلجراءات املناسبة للحصول

على أفضل ال��ع��روض واخ��ت��ي��ار األنسب
من بينها وفقا ملعايير اجل��ودة واجل��دوى
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ت��م��ي��ز ب���األداء
وإقتراح اإلجراءات التنفيذية للحصول على
املوافقات من اجلهات املختلفة ذات الصلة
وإب���داء ال���رأي بشأن مقترحات الشراكة
بني القطاع اخل��اص املؤهل واملتخصص
ووزارة الصحة في مجال إدارة احلوادث
والكوارث والطوارئ الطبية وإنشاء مراكز
عاملية متخصصة لإلصابات والطوارئ
وأج��از القرار ال��وزاري الذي أص��دره وزير
الصحة د .جمال منصور احلربي للجنة
دعوة من تراه من املتخصصني لالستفادة
من آرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود
عند التصويت وح��دد ال��ق��رار فترة عمل
اللجنة بشهرين من بداية أعمالها على أن
يقدم رئيس اللجنة تقاريرا دورية وتقرير
نهائي ع��ن أعمالها متضمنا التوصيات
املقترحة من جانب اللجنة .وقد صدر القرار
ال��وزاري رغبة من ال��وزارة في االستعداد
إلدارة وتشغيل مستشفى جابر األحمد وفقا
ألحدث املعايير واملواصفات العاملية.

على هامش إقامة مركز الكويت لعالج اإلدمان

الصراف :تشكيل فريق لعالج احلاالت النفسية املزمنة «منزليا»

الصراف والزايد على هامش حفل التخريج

أعلنت م��دي��ر منطقة الصباح
ال��ط��ب��ي��ة التخصصية د.اف����راح
ال���ص���راف ع��ن ان��ش��اء ف��ري��ق في
مركز الكويت للصحة النفسية
بدأ عمله للقيام بزيارات منزلية
لعالج احل��االت النفسية املزمنة
والتي حتتاج للرعاية املستمرة في
منزلها من خالل فريق مختص.
ج��اء ه��ذا ف��ي تصريح صحفي
لها على هامش اقامة مركز الكويت
لعالج االدمان امس األربعاء حتت
رعايتها حفل تخريج  ٣نساء
شفيوا م��ن االدم����ان م��ن برنامج
االج��ن��ح��ة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة (االق��ام��ة
الطويلة) للنساء للتأهيل وعالج
االدمان
وذك���رت د.ال��ص��راف ان انشاء
هذا الفريق يهدف لزيارة احلاالت
التي جت��د صعوبة ف��ي الوصول
الى عيادة الطبيب مبركز الكويت
ل��ل��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة م���ع االخ���ذ
باالعتبار ان تكون احلالة الذهنية
للمريض من النوع البسيط الى
املتوسط فضال عن ان ال يقل عمر
املريض عن  ١٨ع��ام وان ال يزيد
عن  ٦٥عام.
وب��ي��ن��ت ان ال��ف��ري��ق سيقوم
بإعطاء املرضى العالج املناسب
وتثقيفهم وذويهم بأهمية العالج
وافضل الطرق الخذه وكيفيه عمله،

الفته الى ان هذا الفريق سيخفف
الضغط على مركز الكويت للصحة
النفسية.
وع��ن حفل التخريج ،اش��ادت
د.الصراف بجميع العاملني مبركز
الكويت للصحة النفسية ومركز
عالج االدمان ،وعلى رأسهم د.عادل
الزايد على مايقدمونه من جهود في
سبيل خدمة املرضى والعناية بهم.
وأوض��ح��ت ان م��رك��ز الكويت
لعالج االدمان قرر منذ العام ٢٠١٠
استبدال طريقة العالج املباشر
بالعالج التأهيلي ،حيث اصبحت
العملية التأهيلية جزء من العالج
م��ن خ�لال ال��ت��واص��ل م��ع املريض
وإع��ط��اءه املسئولية الذاتية في
التعافي من االدمان ،علما ان فترة
العالج التأهيلي تتراوح من ١٨
ال��ى ٢٤ش��ه��را ،الف��ت��ه ال��ى وج��ود
اقبال من النساء على هذا البرنامج
للتعافي من االدمان.
بدوره ،اشار مدير مركز الكويت
للصحة النفسية د.ع���ادل الزايد
الى ان عالقة مركز الكويت لعالج
االدم����ان ب��اخل��اض��ع�ين لبرنامج
االج��ن��ح��ة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة «االق��ام��ة
الطويلة» للتأهيل وعالج االدمان
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء ط���وال فترة
البرنامج عالقة وطيدة ومستمرة
خالل فترة البرنامج وبعده.

بلدية «العاصمة» حترر  51مخالفة
في املباركية والشويخ
كشفت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن قيام إدارة
التدقيق ومتابعة اخلدمات بفرع
بلدية محافظة العاصمة بجولة
تفتيشية ق��ام��ت ب��ه��ا ال��ن��وب��ة
(أ) و(ب) ،وت��رك��زت اجلولة
ع��ل��ى منطقة س���وق املباركية
والشويخ ،والتي أسفرت عن
حترير  51محضر مخالفة.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق صرحت
مديرة إدارة التدقيق ومتابعة
خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة مبحافظة
العاصمة إمي��ان الكندري بأن
اجلولة التفتيشية أسفرت عن
حترير  51مخالفة تنوعت مابني
ف��ت��ح م��ل��ف ب��ت��رخ��ي��ص صحي
منتهي ،وتشغيل ع��ام��ل قبل
احلصول على شهادة صحية،
وع��دم االلتزام بقواعد النظافة
العامة ،وت��داول املواد الغذائية
الفاسدة ،وأضافه مساحة قبل
احل��ص��ول ع��ل��ى ت��رخ��ي��ص من
البلدية ،وتداول املواد الغذائية
ق��ب��ل احل��ص��ول ع��ل��ى ال��ش��ه��ادة
الصحية.
وق��د ت���رأس اجل��ول��ة مديرة
إدارة التدقيق ومتابعة خدمات
البلدية إميان الكندري ومراقب
األغ��ذي��ة واألس���واق  :نصار بن
المي ،ومشرف النوبة (أ) سلمان
العتيبي ،ومسوؤل مركز الشبرة
 :ناصر الوزان كل من النوبة (أ)
و(ب) وم��ن ال��ع�لاق��ات العامة
صالح السويلم
ودعت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت جميع املواطنني
واملقيمني بعدم التردد بالتواصل
عبر موقع التواصل االجتماعي
ل��ل��ب��ل��دي��ة  @kuwmunأو
االت��ص��ال عبر اخل��ط الساخن
( )1844448ف��ي ح��ال وج��ود
أي استفسار أو مالحظه تخص
العمل البلدي.

جانب من احلملة

التأكد من األوراق الثبوتية

محليات

وبني بأن املركز يحتفل كل فترة
بتخريج متعافني من االدم��ان من
خالل برنامج االجنحة التأهيلية
«االقامة الطويلة» لتأهيل وعالج
االدم��ان للنساء والرجال ،،مشيرا
ال��ى ان دع��م اخلاصعني للتأهيل
بشكل مستمر ،واعطاءهم شعور
املسئولية جت��اه انفسهم ساهم
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ت��ع��اف��ي من
االدمان.
وك��ش��ف د.ال��زاي��د ع��ن تخريج
مايقارب  ٣٠٠متعافي من الرجال
و ٥٠م���ن ال��ن��س��اء م���ن ب��رن��ام��ج
االج��ن��ح��ة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة «االق��ام��ة
الطويلة» لتأهيل وعالج االدمان،
موضحا ب��أن البرنامج ب��دأ منذ
العام  ٢٠١٠للرجال وللنساء في
 ،٢٠١٢مشيدا بدعم قياديي وزارة
الصحة ،لتذليل كافة العقبات من
امامنا لتقدمي افضل خدمة طبية
للمرضى.
واعلن د.الزايد عن وجود خطة
ل��زي��ادة ع��دد االس���رة ف��ي برنامج
االج��ن��ح��ة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة «االق��ام��ة
الطويلة» لتأهيل وع�لاج االدم��ان
ل��ل��ن��س��اء ال���ى  ٢٤س��ري��ر ،وذل��ك
لزيادة عدد النساء امللتحقات في
ه��ذا البرنامج ،الفتا ال��ى وج��ود
 ١٦٠سرير في برنامج االجنحة
التأهيلية للرجال.

بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي
والعلمي بني املؤسسات األكادميية
وبناء جسور التواصل

جامعة الكويت توقع
مذكرة تفاهم مع
جامعة نورث ايسنت
وق���ع���ت ج���ام���ع���ة ال���ك���وي���ت م���ذك���رة
ت���ف���اه���م م����ع ج���ام���ع���ة ن�������ورث اي��س�تن
وال��ت��ي يعتبر مقرها الرئيسي ف��ي مدينة
ماساتشوستس»ماساتشوستس بالواليات
املتحدة األمريكية ،واملصنفة من ضمن أفضل
اجلامعات البحثية العاملية املبنية على أسس
النهج املميز ف��ي التعليم وري���ادة األعمال
واالبتكار في التعليم.
ووق��ع املذكرة عن جامعة الكويت نائب
مدير اجلامعة لألبحاث األستاذ الدكتور طاهر
أحمد الصحاف ،فيما وقع عن جامعة نورث
ايتسنت دكتورة س��وزان امبروز نائب عميد
التعليم اجلامعي والتعلم التجريبي.
وع��ب��ر ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لألبحاث
األستاذ الدكتور طاهر الصحاف عن سعادته
بهذا التعاون مع جامعة نورث ايسنت ،آمال
أن تساهم مذكرة التفاهم بكسر احلواجز
ب�ين املؤسسات التعليمية والبحثية ،كما
ستساهم بتعزيز شبكات البحوث االقليمية
كما ستساهم ببناء جسور التواصل ومتهد
الطريق لبدء تنفيذ برامج مشتركة أكادميية
وتعليمية تهم كال الطرفني.
وأش����ارت مساعد ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة
لألبحاث الدكتورة ليلى نايف معروف إنه
بتوقيع هذه االتفاقيه حتقق جامعة الكويت
أهم األهداف االستراتيجية املتمثلة في إقامة
شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية،
مما يؤدي إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير
بني جامعة الكويت وتلك املؤسسات ،األمر
ال��ذي يعمل على ت��ب��ادل اخل��ب��رات العلمية
والبحثية فيما بينهما.
ويعتبر التعاون مع جامعة نورث ايسنت
مكسبا جلامعة الكويت فهي موطن ألكثر
من ثالثون مركزا لألبحاث املمولة ،كما تقدم
سبعة منح من وك��االت كبرى مثل املؤسسة
الوطنية للعلوم ،املعاهد الوطنية الصحية
ووزارة األمن الداخلي األمريكية.

على هامش افتتاح اليوم التوعوي لألمراض اجللدية الشائعة

النصر الله 80 :ألف مراجع لعيادات
اجللدية مبستشفى اجلهراء عام 2016

محافظ اجلهراء يفتتح اليوم التوعوي بحضور د .ريهام النصر الله

أكدت االستشارية ورئيسة قسم االمراض اجللدية
والتناسلية مبستشفى اجل��ه��راء ال��دك��ت��ورة ريهام
النصرالله أم��س االرب��ع��اء اهمية ال��ي��وم التوعوي
الصحي لالمراض اجللدية لبيان مخاطر تلك االمراض
مشيرة إل��ى ان قسم االم���راض اجللدية مبستشفى
اجلهراء استقبل  80الف حالة خالل العام املاضي.
وقالت النصرالله في تصريح لـ (كونا) على هامش
افتتاح اليوم التوعوي لالمراض اجللدية الشائعة
الذي ينظمه املستشفى بالتنسيق مع محافظة اجلهراء
سعي القسم لتنفيذ خطط املستشفى الرامية إلى زيادة
الوعي حول الوقاية من االم��راض اجللدية وتوفير
احدث طرق التشخيص والعالج.
واضافت ان التوعية تهدف إلى تعريف املواطنني
واملقيمني بسبل الوقاية من االمراض اجللدية والتقليل
من الضغط على قسم االم��راض اجللدية مبستشفى
اجلهراء.
وذك��رت ان اجمالي عدد املراجعني لقسم االمراض

اجللدية خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي بلغ  80ال��ف مراجع
ومريض مبعدل شهري بلغ حوالي  9000مراجع
ومريض مؤكدة ان اكثر االمراض شيوعا هي امراض
حساسية اجللد والصدفية والبهاق وحب الشباب.
وق��ال��ت ان القسم ون��ظ��را ل��زي��ادة ع��دد مراجعني
واملرضى استحدث عيادة الفرز لتقليل فترات االنتظار
واملواعيد إلى جانب  15عيادة عامة لالمراض اجللدية
والعيادات التخصصية مثل عيادة امراض الصدفية
والتصبغات اجللدية والبهاق وعيادة امراض الشعر
وجراحات اجللد والليزر مشيرة إلى افتتاح وحدة
العالج الضوئي قريبا.
وأوضحت ان دور قسم االمراض اجللدية ال يقتصر
على ال��ع�لاج فقط وامن��ا يشمل ال��وق��اي��ة والتوعية
وتثقيف املرضى حول تلك االمراض مؤكدة ان الفعالية
ستتضمن معلومات وحقائق عن االم��راض اجللدية
الشائعة واسبابها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها
وكيفية عالجها.

تواصل جهودها لتنظيف البر

بلدية الكويت أزالت  348مخيما مخالف ًا

إزالة أحد املخيمات املخالفة

كشفت إدارة ال��ع�لاق��ات العامة ببلدية الكويت
عن التقرير ال��ذي يبني آخر أعمال واجن��ازات اللجنة
اخلاصة باملخيمات الربيعية من بداية عملها الرقابي
فيما يتعلق ب��االزاالت واإلن��ذارات واملخالفات لغاية
شهر يناير  2017حيث بلغت االزاالت  348مخيم
مخالف لقوانني ولوائح البلدية.
وجاء في التقرير أن عدد اإلنذارات املوجه للمخيمات
املخالفة منذ بداية موسم التخييم مبحافظة اجلهراء
بلغت  ،424واتت محافظة الفروانية ثانيا حيث بلغ
عدد اإلن��ذارات  123وأخيرا محافظة األحمدي حيث
بلغت  53إن���ذار ،وفيما يخص االزاالت بلغ عددها
مبحافظة اجلهراء  281مخيم واتت الفروانية ثانيا
بعدد  ،35تليها محافظة األحمدي بعدد  32مخيم.
وأش��ار التقرير إل��ى ع��دد املخالفات التي حررت

من قبل محافظة األحمدي على املخيمات املخالفة من
بداية عمل اللجنة بلغت  21مخالفة ؛ موضحا أن هناك
ع��دد  56مخالفة ح��ررت من قبل محافظتي اجلهراء
واألحمدي جتاه البقاالت وأماكن التأجير للدراجات
النارية في البر اجلنوبي والشمالي ،وان عدد املخيمات
املرخصة من قبل البلدية ملوسم  2017/2016بلغ
 1222مخيم وان البلدية حريصة على توفير خدماتها
ف��ي أم��اك��ن التخييم م��ن ت��وزي��ع ح��اوي��ات ومتابعة
املخيمات والتأكد من وجود تراخيص بشكل دوري.
ودعت إدارة العالقات العامة جميع مرتادي البر
بااللتزام التام لقوانني وأنظمة البلدية وفي حال وجود
أي استفسار أو شكوى الرجاء عدم التردد باالتصال
على ال��رق��م ( )184448أو ال��ت��واص��ل عبر مواقع
التواصل االجتماعي @kuwmun

تتمات
أكد أن املجموعة
وأف��اد ان املجموعة جنحت خ�لال الفترة املاضية
على االستحواذ على شركة إماراتية متخصصة في
التكنولوجيا وذلك ضمن ستراجتية التوسع املدروس
التي تعمل من خاللها زين.
وحول ما يتردد بشأن تخارج مجموعة اخلرافي من
زين ،أكد بدر اخلرافي عدم وجود أجندة للتخارج منها
أو من أي أصل من األصول املدرة واململوكة للمجموعة
اجليدة قائال“ :كل شيئ من استثماراتنا عزيز علينا”.
وح��ول صفقة اخلرافي ناشيونال ق��ال ان الكويت
تطرح مجموعة كبيرة من املشروعات التنموية ونحن
في هذا الصدد نقف على الطريق الصحيح ،الفتا الى ان
البعض يكرر سؤال حول ماذا تطرحه املجموعة للبيع
ونحن نقول ملاذا ال تسألونا عن مساعينا لالستحواذ
على استثمارات أخرى .
وع��ن استثمارات املجموعة بالسوق السعودي
أوضح اخلرافي أن زين استطاعت أن حتصل أخيرا على
الرخصة الشاملة التي تهدف الى الوصول الى أكبر قدر
ممكن من العمالء مبا ينعكس على بيئة األعمال بصور
إيجابية تعزز ثقة اجلمهور في اخلدمات التي تقدمها
الشركة هناك .
وأف���اد اخل��راف��ي ان املجموعة جنحت ف��ي إج��راء
التسويات الالزمة بالسوق العراقي لتغلق ملفات كانت
تخضع للبحث والنقاش بينها وبني اجلهات املعنية
األمر الذي سيوفر أكبر استقرار لعمل املجموعة في هذا
السوق املهم .
وحول تطور اعمال الشركة في السوق السوداني
أفاد اخلرافي أن إج��راءات حتويل العمالت من السوق
السواني تواجه عوائق أثرت على االستثمارات التابعة
للمجموعة هناك وحالنا حال باقي الشركات وهو أمر
ليس بأيدينا  ،مشيرا الى ان الشركة اجتهت الى حلول
بديلة ومنها االستثمار في األصول العقارية والقطاعات
امل��درة للدخل ،حيث شهدت التدفقات النقدية ارتفاعا
إيجابيا لضخها في الفرص اجليدة ،الفتا ال��ى التزم
املجموعة بالقوانني املعمول بها في السودان.
وب��ش��أن املناقصة ال��ت��ي حصلت عليها مجموعة
اخلرافي من وزارة الكهرباء أوضح اخلرافي أنها تتعلق
بالعدادات الذكية ،وأنها من املشاريع التي تعكس رؤية

املجموعة الستراتيجية لالستثمار في املشاريع احمللية
تواكب تطلعاتها للدخول في مشاريع املدن الذكية
وفيما يتعلق بأرباح زين عن  2016أكد أنها جيدة
وننتظر اجتماع مجلس اإلدارة  ،الفتا الى أن األرق��ام
مستمرة في التحسن واألداء سوف ينعكس إيجابيا
على األرباح.

الرئيس اإليراني
لشؤون مجلس ال���وزراء ووزي��ر االع�لام بالوكالة
الشيخ محمد العبدالله وكبار املسؤولني بالدولة وكبار
القادة في اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
وي��راف��ق فخامته وف��د رسمي يضم ك�لا م��ن وزي��ر
الشؤون اخلارجية محمد جواد ظريف ورئيس مكتب
الرئيس االيراني محمد نهاونديان ووزي��ر الصناعة
والتجارة واملناجم محمد رضا نعمت زاده وع��ددا من
كبار املسؤولني ف��ي حكومة اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية.

املعارضة السورية
(الرئيس السوري بشار) األسد على رأس السلطة ال
في مرحلة انتقالية وال في مستقبل سوريا» وإن الثمن
الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي
األسد .وقال املسلط إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال
محادثات جنيف املقرر أن تبدأ يوم  23فبراير شباط
بعد مشاورات متهيدية تبدأ يوم  20فبراير .وأضاف أن
املفاوضات يجب أن تبدأ مبناقشة االنتقال السياسي.
وتابع «نريد مفاوضات مباشرة .نريد اختصارا
للوقت .نريد نهاية سريعة ملعاناة الشعب السوري».
وأض���اف «اآلن نريد أن ندخل ف��ي صلب العملية
السياسية  ..في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة
االنتقال السياسي وم��ا نص عليه بيان جنيف  1من
تشكيل هيئة حكم انتقالية بصالحيات كاملة».
وكان يشير إلى بيان جنيف لعام  2012الذي دعا
إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية
كاملة وميكن أن تشمل أعضاء من احلكومة احلالية
واملعارضة وجماعات أخرى .وقال البيان إن هذه الهيئة
يتعني أن تتشكل مبوافقة الطرفني.

