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أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور 
باسل الصباح أمس األربعاء أن جناح قسطرة 
وأبحاث القلب الذي افتتح اليوم األربعاء في 
مستشفى مبارك الكبير مبنطقة حولي الصحية 
يعد إضافة متميزة ونقلة نوعية بالرعاية 

الصحية حلاالت أمراض القلب. 

 وق��ال الشيخ الدكتور باسل الصباح في 
تصريح صحافي خالل حفل االفتتاح إن جناح 
القسطرة صمم على أحدث التصاميم العاملية 
لسالمة املرضى وزود بأحدث األجهزة الطبية 
التشخيصية والعالجية األمر الذي يتيح اجراء 
القسطرة املستعجلة للحاالت التي حتتاج اليها 

والتي تقدر بحوالي 1200 حالة.
وأضاف أن اجلناح اجلديد يتكون من ثالث 
غرف للعمليات والقسطرة منها غرفة مجهزة 
إلج��راء العمليات اجلراحية وغرفة لفسلجة 

القلب وغرفة للقسطرة.
 مبينا أن نسبة القسطرة العاجلة ملرضى 

القلب وصلت إل��ى ما يقارب 60 في املئة عام 
2016 بينما لم تتعد 7 في املئة فقط خالل عام 

.2012
وأك��د أن ه��ذا اجلناح سيساهم في تخفيف 
الضغط ع��ن مستشفى ال��ص��دري ف��ي الوقت 
احل��ال��ي مشيرا إل��ى ان��ه سيتم افتتاح غرف 
للقسطرة الفسلجة في مستشفى الفروانية في 
الفترة املقبلة ال��ذي ب��دوره سيخفف الضغط 

عنه ايضا.
وأضاف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أن افتتاح املرحلة األول��ى ملستشفى 
الشيخ جابر األحمد سيكون مطلع شهر أكتوبر 

املقبل.
وق��ال الشيخ الدكتور باسل الصباح إنه 
سيتم افتتاح ع��دد من املشاريع الصحية في 
القريب العاج ستحدث نقلة نوعية في اخلدمة 

الصحية ورعاية املرضى.
وعن افتتاح توسعة مستشفى االميري أكد 
ان االفتتاح سيكون في أكتوبر املقبل مشيرا الى 
ان مستشفى احل��وادث وال��ط��وارئ في منطقة 
صباح األحمد مت اجنازه بسرعة فائقة منذ بدأ 
العمل فيه في شهر مارس حتى أصبح جاهزا 

لالفتتاح.
يذكر أن األقسام املعنية باملرحلة االولى في 
مستشفى الشيخ جابر األحمد تشمل العيادات 
اخل��ارج��ي��ة واج��ن��ح��ة الباطنية واجل��راح��ة 
واألط��ف��ال وأق��س��ام العناية امل��رك��زة واألشعة 
التشخيصية واملختبرات وأقسام العمليات 

الكبرى وال��ص��غ��رى وأخ��ي��را قسم احل���وادث 
والطوارىء.

من جهته ق��ال رئيس وح��دة أم��راض القلب 
مبستشفى مبارك الكبير الدكتور محمد زبيد 
في تصريح مماثل إن املستشفى يستقبل نحو 
850 مصابا باجللطات القلبية سنويا حيث 
يتم توزيعهم على مراكز القلب الثالثة في البالد 

ملتابعة عالجهم واجراء عمليات القسطرة.
وأض��اف زبيد أن معدل أعمار االشخاص 
الذين يصابون باجللطات محليا يصل إلى 48 
عاما بأقل 10 أع��وام من املعدالت العاملية في 

امريكا واوروبا.
وأش���ار إل��ى ان م��ع��دالت ان��ت��ظ��ار املرضى 
للدخول على استشاريي امراض القلب ليست 
طويلة موضحا انها تصل الى اقل من اسبوع في 

بعض املستشفيات وهي معدالت طبيعية.
وكشف عن وجود زيادة في اصابات القلب 
على مستوى الكويت ودول اخلليج في االونة 

االخيرة.
يذكر أن افتتاح اجلناح اجلديد للقسطرة 
وأبحاث القلب مبستشفى مبارك الكبير يتزامن 
مع االستعداد لالجتماع الثالث رفيع املستوى 
لألمم املتحدة يوم اخلميس املوافق 27 سبتمبر 
اجلاري في مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
األمريكية للوقاية والتصدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية وفي مقدمتها امراض القلب وعوامل 

اخلطورة ذات العالقة بها.
كما تتزامن فعالية افتتاح اجلناح بقرب 
االحتفال باليوم العاملي للوقاية من أمراض 

القلب املوافق 29 سبتمبر من كل عام.

مزود بأحدث األجهزة الطبية التشخيصية والعالجية 

باسل الصباح: جناح القسطرة في مستشفى مبارك الكبير نقلة نوعية بالرعاية الصحية

الشيخ الدكتور باسل الصباح يفتتح وحدة القلب والقسطرة في مستشفى مبارك
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الدكتور محمد زبيدجولة في وحدة القلب والقسطرة

جناح قسطرة وأبحاث القلب

اف�����������ت�����������ت�����������اح امل�����������رح�����������ل�����������ة األول���������������������������ى مل�������س�������ت�������ش�������ف�������ى ج������������اب������������ر م��������ط��������ل��������ع أك�����������ت�����������وب�����������ر امل������ق������ب������ل
س��ن��وي��ًا ال��ق��ل��ب��ي��ة  ب��اجل��ل��ط��ات  م���ص���اب���ًا   850 ن��ح��و  ي��س��ت��ق��ب��ل  ال��ك��ب��ي��ر  م���ب���ارك  م��س��ت��ش��ف��ى  زب���ي���د: 

وزير الصحة: سمو رئيس الوزراء وجه باستمرار
صرف مخصصات الطبيب املتوفى

قال وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار صرف مخصصات 
الطبيب )طالل محمد الشمري( الذي توفي أثناء تأديته واجبه املهني 

مبستشفى اجلهراء.
وأوض��ح الشيخ باسل الصباح في تصريح ل )كونا(  الثالثاء أن 
حالة الطبيب املتوفى تنطبق عليه الضوابط املعمول بها في احلاالت 

املماثلة لوفيات الواجب.
وأف��اد “سنبدأ التنسيق بني كل من االمانة العامة ملجلس ال��وزراء 
واملؤسسة للتأمينات االجتماعية ودي���وان اخلدمة املدنية لتنفيذ 
توجيهات سمو رئيس ال��وزراء الرامية الى ضمان استمرار احلياة 
الكرمية ألسرة الفقيد خاصة وأن املتوفى هو املعيل الوحيد لها” منوها 

مببادرة سموه “الكرمية واألبوية”.

وتقدم الشيخ باسل الصباح إل��ى أس��رة الفقيد بخالص التعزية 
وص��ادق املواساة سائال املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وكان الطبيب الشمري انتقل الى جوار ربه فجر الثالثاء وهو يؤدي 
واجبه مبستشفى )اجلهراء( حيث مت االب��الغ عن وفاته من قبل قائد 
مجموعة التمريض في اجلناح التاسع بعد قيام طبيبني بكسر باب 

غرفة استراحة األطباء في ذات اجلناح.
وذكر الطبيبان أنهما تفقدا زميلهما ولم يجداه وعند االتصال على 
هاتفه النقال لم يكن يجيب وأثناء مرورهما بجانب )االستراحة( 
سمعا صوت هاتفه فأقدما مباشرة على كسر الباب فوجداه ظاهرا عليه 
عالمات الوفاة فأسرعا بإبالغ قسم العالقات العامة الذي أبلغ بدوره 

احملقق املتواجد في املستشفى ومن ثم ابالغ الطب الشرعي.

رئيس ديوان احملاسبة: تقاسم املعرفة مع 
األجهزة اآلسيوية إضافة للعمل املهني بالديوان

الدويري: اجتماع جلنة وزراء الصحة اخلليجيني يعزز التعاون املشترك

أكد رئيس ديوان احملاسبة عادل الصرعاوي أمس 
األربعاء أن تقاسم املعرفة مع االجهزة العليا للرقابة 

في دول آسيا اضافة للعمل املهني بديوان احملاسبة.
جاء ذلك في تصريح ل )كونا( على هامش مشاركة 
الديوان في أعمال االجتماع ال14 للمنظمة اآلسيوية 
لهيئات الرقابة العليا )األسوساي( والتي انطلقت في 
العاصمة الفيتنامية )هانوي( وستستمر حتى 22 من 

سبتمبر احلالي.
وق��ال الصرعاوي إن املشاركة تأتي إلب��راز دور 
دي��وان احملاسبة الكويتي على املستوى اآلسيوي 
وريادته في بناء القدرات املؤسسية سواء على مستوى 
ال��دي��وان أو املستوى اإلقليمي من خ��الل مشاركاته 
املهنية الفعالة في املشاريع البحثية واالستضافة 
واإليفاد لندوات )األسوساي( وورش العمل والبرامج 
التدريبية املتعلقة بها.واضاف ان الديوان سيقدم 
ورقة بحثية خالل اعمال االجتماع بعنوان )التدقيق 
البيئي حول التنمية املستدامة( تتناول جتربته في 
تنفيذ العمليات الرقابية باألنشطة البيئية إضافة إلى 
استعراض مشاركة الكويت الفعالة في التدقيق املبني 
على املخاطر والتدقيق على مشروعات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.
وأش���ار إل��ى أن ال��دي��وان أب���دى رغبته بالترشح 
لعضوية مجلس مديري منظمة )األسوساي( خالل 
الفترة م��ن 2018 ال��ى 2021 موضحا أن��ه م��ن أجل 
تنسيق املواقف في هذه االنتخابات قام الديوان بعقد 
اجتماعات ثنائية مع رؤساء األجهزة العليا للرقابة في 
تركيا وتايلند واليابان وبنغالديش وجزر املالديف من 

أجل تعزيز أواصر التعاون مع تلك األجهزة.
وذكر ان أجهزة تلك الدول أكدت تأييدها لترشيح 
الكويت في مجلس مديري املنظمة اآلسيوية مشيدة 
بجهود ال��دي��وان وأنها ستكون إضافة مهنية ألداء 
)األسوساي( في أعمالها كما أبدت تلك األجهزة رغبتها 
بتوقيع مذكرات تفاهم مع الديوان في مجال تعزيز 

القدرات املؤسسية.
وبني ان االش��ادة تكمن ب��دور دي��وان احملاسبة في 

تنمية القدرات املؤسسية ل)األسوساي( وذلك عندما 
استضاف الديوان ندوة املنظمة في الكويت بعنوان 
)تطوير وجتديد عمليات التدقيق على مدى اجلاهزية 
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة( والتي عقدت خالل 

الفترة بني العاشر وحتى ال14 من ديسمبر املاضي.
وانضم ديوان احملاسبة الكويتي الى )األسوساي( 
منذ 1984 وس��ب��ق أن ش���ارك ف��ي عضوية مجلس 
مديري املنظمة وجلنة التدريب لفترتني متتاليتني 
خالل الفترة من 1997 - 2003 كما شارك في عضوية 
كل من مجلس مديري املنظمة وجلنة التدريب لفترتني 

متتاليتني خالل الفترة من 2006 إلى 2012.
ويضم وفد ديوان احملاسبة الكويتي كل من الوكيل 
املساعد لقطاع ال��ش��ؤن االداري����ة وامل��ال��ي��ة وتقنية 
املعلومات عصام املطيري ومدير عام اإلدارة العامة 
ملكتب الرئيس فوزية العنزي ومدير إدارة التدريب 
والعالقات الدولية الدكتور سعود الزمانان ومراقب 
املراقبة الثانية بإدارة ضمان اجلودة سلمى العيسى 
وكبير املهندسني بإدارة الدعم الفني رشيد عبدالسالم 
وامل��دق��ق ب���إدارة الرقابة على األداء ط��الل الوهيب.
يذكر أن فيتنام تستضيف اجتماع )األسوساي( ألول 
مرة حتت شعار “املراجعة البيئية من أجل التنمية 
املستدامة” تزامنا مع االحتفال بالذكرى األربعني 
مليثاق املنظمة بحضور حوالي 250 مندوبا من 46 
هيئة رقابة عليا في دول آسيا وممثلني عن املنظمة 
الدولية للمؤسسات العليا للرقابة املالية )أنتوساي( 

وعدد من املنظمات الدولية األخرى بصفة مراقب.
وسيناقش اجتماع هذا العام العديد من التقارير 
واملوضوعات منها تقرير األمانة العامة في االجتماع 
ال��س��اب��ق للمنظمة وت��ع��دي��الت على بعض م��واده��ا 
في النظام األساسي وكذلك اعتماد البيانات املالية 
للسنوات 2015 - 2017 وميزانية االع��وام 2019 
- 2021.كما سيناقش محاور عديدة تتعلق بالرقابة 
على مدى جاهزية احلكومات في تنفيذ أهداف التنمية 
املستدامة وكذلك مناقشة القضايا البيئية الرئيسية 

واآلثار املترتبة عليها.

ق��ال��ت وزارة ال��ص��ح��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إن 
االجتماع الثالث لفريق العمل املكلف إعداد 
مشروع خطة عمل جلنة وزراء الصحة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي يهدف الى 
االرتقاء بالعمل الصحي املشترك وتعزيز 

التعاون والتكامل في كل املجاالت الطبية.
وذك���ر ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون طب 
االسنان بالوزارة الدكتور يوسف الدويري 
في كلمة خالل االجتماع ان االجتماع يهدف 
ال��ى استكمال م��ش��روع اخل��ط��ة ووضعه 
في صورته النهائية قبل رفعه الى وزراء 
الصحة ف��ي دول املجلس ف��ي اجتماعهم 
ال��راب��ع وامل��ق��رر عقده بالكويت ف��ي شهر 

أكتوبر املقبل.

وأوضح الدويري ان اخلطة تهدف ايضا 
الى تنفيذ قرارات املجلس األعلى واللجنة 
الوزارية في املجال الصحي وتعزيز مفهوم 
املواطنة اخلليجية ورسم السياسات العامة 

لتعزيز التكامل والترابط بني دول املجلس.
وأفاد بأن مشروع خطة العمل يتضمن 
ع��ددا من احمل��اور األساسية ومنها تطوير 
ال��س��ي��اس��ات وت��وح��ي��د وت��ق��ري��ب نظم 
التشريعات الصحية بدول املجلس وحتقيق 

املساواة بني مواطني دول املجلس.
وأض�������اف ان امل�����ش�����روع ي��ت��ض��م��ن 
كذلك التطوير املهني وت��ب��ادل اخلبرات 

واملعلومات والبحوث وحتقيق التكامل 
في املجاالت الصحية في دول املجلس الى 
جانب توحيد املواقف وتنسيقها فيما يتعلق 
بالتعاون اإلقليمي والدولي في املجاالت 
الصحية وتقوية أنظمة الكوارث والطوارئ 

وتوحيدها.
وأش����ار ال���ى ان اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان 
اخلليجية حظيت باهتمام ودع��م وزراء 
الصحة ب��دول مجلس ال��ت��ع��اون كإحدى 
األولويات الرئيسية بالبرامج اخلليجية 
الصحية املشتركة وذلك لتحقيق التنمية 
الشاملة واستمرار العمل املشترك للوزارات 

واجلهات احلكومية في جميع املجاالت.
وأعرب الدويري عن شكره وتقديره لكل 
من ساهم بالتخطيط واالعداد لهذا االجتماع 
اخلليجي حتت مظلة األمانة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي تهدف 
الى حتقيق الرفاهية والتقدم جلميع دول 
مجلس التعاون. ولفت الى أن فريق عمل 
اللجنة راع��ى ف��ي إع���داد م��ش��روع اخلطة 
أن تكون منسجمة مع األه���داف السامية 
ملجلس التعاون مبينا ان اخلطة تعد مبنزلة 
خريطة طريق للجنة الوزارية على مدى 

السنوات اخلمس املقبلة.

285 موضوعًا بوزبر: ديوان احملاسبة درس 
بأكثر من ملياري دوالر في أغسطس املاضي

أع��ل��ن دي����وان احمل��اس��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي أم��س 
األربعاء أنه قام خالل شهر أغسطس املاضي 
ب���دراس���ة وب��ح��ث 285 م��وض��وع��ا م���ا بني 
مناقصة عامة وم��ح��دودة ومم��ارس��ة بقيمة 
)054/947ر043ر716( دينار كويتي )نحو 

36ر2 مليار دوالر أمريكي(.
وقالت رئيس فريق إعداد التقرير السنوي 
وتقرير النشاط لقطاع الرقابة املسبقة والدعم 
الفني شذى بوزبر في بيان صادر عن الديوان 
إن )احملاسبة( انتهى من اتخاذ القرار بشأن 
200 موضوع بقيمة )354/609ر226ر353( 
دينار )نحو 16ر1 مليار دوالر( بنسبة 70 في 
املئة من إجمالي املوضوعات قيد البحث خالل 

تلك الفترة.

وأوضحت بوزبر التي تشغل أيضا منصب 
وكبير مدققني بإدارة الرقابة املسبقة للشؤون 
االجتماعية أن أعمال الرقابة املسبقة لبعض 
املوضوعات التي مت دراستها وبحثها أسفرت 
عن حتقيق وف��ورات مباشرة للخزانة العامة 
بقيمة )718/417ر677( دينار )نحو 23ر2 
مليون دوالر( ف��ي شهر أغسطس املاضي.
ولفتت إلى أن الرقابة املسبقة حققت وفورات 
من بداية السنة املالية )2019/2018( حتى 
اآلن بقيمة )864/889ر471ر10 دينار )نحو 

5ر34 مليون دوالر(.
وأفادت بأنه تبني خالل دراسة املوضوعات 
امل��ع��روض��ة ع��ل��ى دي����وان احمل��اس��ب��ة رد 75 
موضوعا بنسبة 5ر37 في املئة من إجمالي 

ع��دد املوضوعات التي متت دراستها خالل 
أغسطس املاضي بسبب عدم موافاة الديوان 
مبتطلبات التدقيق الرئيسية.وقالت إن نسبة 
عدم املوافقة على املواضيع املعروضة على 
الديوان خالل تلك الفترة بلغت 4 في املئة من 
عدد املوضوعات التي متت دراستها بسبب 
عدة أسباب منها عدم الترسية وفق معايير 
موحده تطبق على جميع املناقصات إذ مت 
استبعاد عطاءات من ضمن املناقصة الرتفاع 

نسبة اخلصم املقدمة.
وأضافت أن ديوان احملاسبة ميارس رقابته 
املسبقة وفقا لقانون إنشاءه رق��م 30 لسنة 
1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي 

مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.

عادل الصرعاوي مع الوفد املشارك

شذى بوزبر

جانب من االجتماع

د. يوسف الدويري


