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التمديد لـ  2055حالة ال يعتبر موافقة جديدة

«الصحة» :عدد املوافقات للعالج باخلارج
 1457حالة خالل الفترة من 15
ديسمبر  2016حتى  10أبريل 2017

ريا�ض عواد

جددت وزارة الصحة تأكيدها على ان اجمالي
عدد املوافقات للعالج باخلارج بلغت 1457
حالة عن الفترة من  15ديسمبر  2016حتى 10
ابريل  , 2017جاء ذلك ضمن رد وزير الصحة
الدكتور جمال احلربي لسؤال برملاني للنائب
راكان النصف الذي اعادت نشره احد الصحف
احمللية بتصرف.
وش��ددت ال���وزارة على ان ق���رارات التمديد
إلجمالي  2055حالة ال يعتبر موافقات جديدة
بل حتكمها طبيعتها املرضية ،منها ان بعض
احل��االت تستدعي التمديد لها ألكثر من مرة
(ح���االت ال��س��رط��ان ،ح���االت زراع���ة أألع��ض��اء
احلاالت احلرجة) ،خاصة ان معظم هذه احلاالت
قد متت املوافقة عليها سابقا.
وناشدت الوزارة ،وفي إطار الشفافية وحق
املعرفة ،حت��ري ال��دق��ة وع��دم اخللط او جمع
اجمالي عدد احلاالت املوافق عليها مع تلك التي
تقرر التمديد لها مما ينافي الدقة املطلوبة في
تداول املعلومات املتوفرة
وق��ال مصدر ب���وزارة الصحة ت��ود وزاره
الصحة ان تؤكد حرصها على حصول املواطنني
علي حقهم الكامل بالرعاية الصحية مبا في
ذلك حق العال ج في اخلارج احلاالت املستحقة
واحملددة بقرار مجلس الوزراء املوقر واللوائح
املنظمة لالبتعاث للعالج ف��ي اخل���ارج بناء
على ق��رارات اللجان التخصصية او التمديد
الستكمال العالج للحاالت التي سبق املوافقة
عليها من قبل.
وحترص الوزارة علي نشر اإلحصاءات أعماال
للشفافية الكاملة وتوضح اإلحصاءات احلاالت
اجلديدة واحل��االت التي سبقت املوافقة عليها
ولكن حصلت علي ق��رارات بالتمديد الستكمال
العالج املقرر من قبل وهي ليست حاالت جديده.
وتؤكد الوزارة ان الدقة في التعامل مع األرقام
تعتبر ضرورية لتوضيح احلقائق بكل شفافية
ومن ثم فإن ق��رارات التمديد للحاالت القدمية
او تلك امل��ت��واج��دة بالفعل ب��اخل��ارج للعالج

د .جمال احلربي

م��ن السرطان أو ح��االت األط��ف��ال أو احل��االت
املستعصية يجب اال تستخدم او حتتسب ضمن
احل���االت اجل��دي��دة..وق��د سبق ل��ل��وزارة نشر
اإلح��ص��اءات بكل شفافية ودق��ه ع��ن احل��االت
اجلديدة للسنوات من  2013وحتي الشهور
االولي من عام  .2017ولم يدخل باإلحصائيات
قرارات التمديد للحاالت القدمية ..وتفاديات ألي
لبس في تداول اإلحصائيات فإن الوزارة تعيد
نشر اإلح��ص��اءات املوضحة ملؤشرات ق��رارات
اإليفاد للعالج في اخل��ارج بناء علي ق��رارات
اللجان التخصصية ووفقا للضوابط احملددة
للعالج في اخلارج وال يدخل ضمن اإلحصاءات
التمديد للحاالت القدمية املبتعث بالفعل من
قبل .وحترص الوزارة على التأكيد على تطبيق
الضوابط واإلج����راءات املتعلقة بالعالج في
اخل��ارج بعدالة ومساواه بني املواطنني ووفقا
للقرارات الفنية الطبية املتخذة من جانب أعضاء
اللجان الطبية التخصصية باملستشفيات الذين
يعملون مبهنيه ووفقا ملا متليه عليه ضمائرهم
الطبية واملهنية ودون أي تدخالت بقرارات
اللجان الطبية التخصصية

ناشد اجلهات املختصة التدخل إلنهاء معاناتهم

فهد الصانع :أهالي اخليران
السكنية يشكون الرمال
املتراكمة واملجاري
ريا�ض عواد
ناشد عضو املجلس البلدي ورئيس اللجنة
الفنية فهد الصانع اجلهات احلكومية املسئولة
في الدولة وضع حلول سريعة ملعاناة اهالي
منطقة اخليران السكنية املتضررين من عدة
مشاكل تهدد سالمة االرواح.
وقال الصانع في تصريح صحافي ان اهالي
املنطقة السكنية ف��ي اخل��ي��ران يشتكون من
روائح املجاري الطافحة في بعض الشوارع،
وكذلك كمية القمامة املتراكمة ألسابيع دون
رفعها من قبل البلدية ،متمنيا التدخل السريع
إليقاف هذه املعاناة.
وتابع الصانع ان االهالي يشتكون ايضا من
الطرق املغلقة بسبب الرمال املتراكمة مما اوقع
البعض من احل��وادث واالن��زالق��ات لسيارات
املواطنني واملقيمني ،مطالبا وزارة االشغال
العامة التدخل لرفع الرمال من تلك الطرقات.

نفذتها إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق في «اجلهراء»

القريفة :رفع «»1008
دروب من أنقاض البناء
واملخلفات الصناعية

كشفت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام اداراة
النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء
بحملة ميدانية شاملة على احملافظة لرفع مستوي النظافة حيث
اس��ف��رت ع��ن رف��ع ( )1008درب م��ن ان��ق��اض البناء واملخلفات
الصناعية.
وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغاالت
الطرق فهد القريفه أن االدارة قامت بحملة خالل ( )4اي��ام على
كافة مناطق احملافظة واسفرت عن رفع ( )1008درب واشتملت
في رفع  ) )252درب يوما من مخلفات البناء ومخلفات الصناعية
ومت توزيع حاويات في املناطق التي لم تتوفر فيها حاوية وتبديل
حاويات جديدة بالقدمية.
كما دع��ت إدارة العالقات العامة اجلميع في ح��ال وج��ود أي
شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد باالتصال على اخلط الساخن
 1844448أو عبر مواقع التوصل االجتماعي لبلدية الكويت @
 kuwmunوسيتم اتخاذ االجراءات القانونية حيالها على الفور.

فهد الصانع

جمعية املياه الكويتية تشارك
في االحتفال بيوم البيئة العاملي
مليون شخص ف��ي أكثر م��ن  100دول��ة.
ويُحتفل بهذا اليوم بطرق ال حتصى تتمثل
في تنظيف الشواطئ وزراع���ة األشجار
ومسابقات الصور ،مع اآلالف من األطفال
املشاركني .أما بالنسبة لنا في الكويت فهي
فرصة كبيرة اللقاء الضوء على قضية
حماية البيئة البحرية والساحلية وجون
الكويت واالستهالك غير املستدام للموارد
وض����رورة زي���ادة ال��رق��ع��ة اخل��ض��راء مع
ض���رورة نشر ال��وع��ي بشأنها ،وإش��راك
املواطنني في العمل وإش��راك أجزاء أخرى
من القطاع العام لدعم هذا اليوم.
يتمثل م��وض��وع ي��وم البيئة العاملي
ل��ه��ذا ال��ع��ام وال���ذي تستضيفه ك��ن��دا في
«رب��ط الناس بالطبيعة» ،مع شعار «أنا
م��ع الطبيعة» .وم��ن امل��ق��رر عقد ع��دد من
الفعاليات في دولة الكويت تشمل انشطة
تساهم في تعزيز هذا الشعار عن طريق
تعزيز املمارسات املائية والبيئية املستدامة
في الدولة وذلك بعد شهر رمضان املبارك.
وتتمثل الفكرة اجل��وه��ري��ة وراء هذا
املوضوع في توضيح القيمة التي تلعبها
الطبيعة ومن ضمنها موارد املياه من حيث
رأس املال الطبيعي ورفاه اإلنسان ،وإبراز
الصالت العميقة بني التنمية املستدامة
وحفظ الطبيعة.

رفع األنقاض

تنظيف الشوارع

نفذتها اللجنة الرباعية مبجلس الوزراء

البلدية :ضبط « »16بقالة داخل السكن بسعد العبدالله
أعلنت ادارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن قيام اللجنة الرباعية املشكلة
من قبل مجلس الوزراء والتي ترأسها ممثل
بلدية الكويت زيد العنزي بالتعاون مع
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء
بحملة واسعة النطاق علي البقاالت داخل
السكن اخلاص مبنطقة سعد العبدالله.
وأشارت االدارة بأن احلملة التي نفذتها
اللجنة أسفرت عن ضبط عدد (  )16بقاله
داخ��ل السكن اخل��اص ال��ي جانب توجيه
ع��دة إن���ذارات وف��ق للمادة ( )25بقانون
( ،)26/2009مشيرة الى أنه مت توجيه
إنذار سكن للعزاب (.125(/92
وأك��دت االدارة على أن��ه مت ضبط عدد
( )21عامل مخالف لشئون العمل وعلى
الفور مت تسليمهم ملباحث الهجرة والقوى
العاملة التخاذ االجراءات القانونية بحقهم،
مؤكدة أنه مت رفع عدد ( )3درجات ناريه
وارسالها ال��ى موقع حجز البلدية كانت
تستغل في التوصيل.

رفع دراجة نارية

«السكنية» تفتح باب التخصيص على قطعتي « 3و »4بقسائم خيطان اجلنوبي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس االحد
فتح ب��اب التخصيص على قطعتي ( 3و )4في قسائم
خيطان اجلنوبي مبساحة  400متر م��رب��ع ألصحاب
الطلبات السكنية حتى تاريخ  30يونيو  1998وما قبل.
وأوضح نائب املدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص
في املؤسسة احمد الهداب في تصريح صحافي ان على
الراغبني بالتخصيص مراجعة إدارة خدمة املواطن باملبنى
الرئيسي للمؤسسة في جنوب السرة أو أح��د الفروع
التابعة لها مبنطقة جابر العلي واجلهراء وجليب الشيوخ
أثناء فترة الدوام الرسمي اعتبارا من يوم األحد املقبل.
وأضاف ان على الراغبني بالتخصيص اصطحاب معهم

حتت شعار «أنا مع الطبيعة»

أك���دت جمعية امل��ي��اه الكويتية أنها
ستشارك تشارك العالم االحتفال بيوم
البيئة العاملي ع��ن طريق ال��ق��اء الضوء
على ض��رورة االستهالك املستدام للمياه
والطاقة في دولة الكويت واعادة استعمال
امل��ي��اه املعاجلة وامل��ي��اه ال��رم��ادي��ة وم��ا له
من تاثيرات مباشرة وغير مباشرة على
حتسني وزيادة الرقعة اخلضراء في الدولة
وحتقيق شعار يوم البيئة العاملي هذا العام
وهو «انا مع الطبيعة».
وفي عام  ،2015شاركت دولة الكويت
في القمة العاملية ل�لامم املتحدة العتماد
خ��ط��ة التنمية ل��ع��ام  2030ف��ي مدينة
نيويورك مبشاركة  193دول��ة من الدول
االع��ض��اء ممن سيعملون ضمن اط��ار من
الشراكة لتنفيذ هذه اخلطة .حيث شهدت
القمة مشاركة صاحب السمو الشيخ صباح
االحمد اجلابر الصباح ،امير دولة الكويت
حفظه ال��ل��ه ورع���اه لتاكيد ال��ت��زام دول��ة
الكويت بتنفيذ خطة التنمية املستدامة
 2030والتي حتقق شعر االحتفال بهذا
العام «انا مع الطبيعة».
وأضافت اجلمعية أن يوم البيئة العاملي
وال���ذي ي��ص��ادف ف��ي  5ح��زي��ران م��ن كل
ع��ام يعتبر أح��د أكبر املنصات العاملية
للتوعية العامة والذي يحتفل به أكثر من
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محليات

املستندات الرسمية وهي صورة عن البطاقة املدنية للزوج
والزوجة واألبناء وصورة عن عقد الزواج في حال وجود
زوجة ثانية وصورة عن عقد الطالق وشهادة من وزارة
العدل باسم الزوج والزوجة.
وب�ين ال��ه��داب ان على الراغبني بالتخصيص احضار
شهادة رات��ب حديثة تفصيلية للذي يعمل في القطاع
احلكومي وشهادة من التأمينات االجتماعية مبدد االشتراك
مضيفا ان ال��ذي يعمل في القطاع اخل��اص عليه إحضار
شهادة راتب تفصيلية حديثة تبني عدم تقاضيه بدل إيجار
أو بدل سكن من عمله وشهادة من التأمينات االجتماعية
مبدد االشتراك.

وأوض��ح ال��ه��داب ان��ه في حالة التخصيص على بيت
حكومي إذا كان املتقدم ال يعمل فعليه إحضار شهادة راتب
تفصيلية حديثة للكفيل وصورة عن البطاقة املدنية للكفيل
وحضور الكفيل شخصيا للتوقيع.
وأفاد انه اذا كان والد صاحب العالقة متوفي أو والدته
الكويتية أو اخلليجية فيجب إحضار ص��ورة عن حصر
ال��وراث��ة وشهادة من التسجيل العقاري باسم املتوفى
مضافا إليها الرقم املدني .وذكر اذا صاحب العالقة (وحيد
األب) يجب عليه إحضار شهادة من وزارة العدل فيما
يتوجب على من لديه أولوية إعاقة إحضار شهادة حديثة
من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

مؤسسة صحية كويتية تطلق برنامج تدريب إكلينيكيا لطلبة الدراسات العليا
أط��ل��ق��ت م��ؤس��س��ة ف���وزي���ة ال��س��ل��ط��ان
للتأهيل الصحي الكويتية برنامج تدريب
إكلينيكي لطلبة ال��دراس��ات العليا بهدف
تطوير امل��ه��ارات العملية وتعزيز املعرفة
اإلكلينيكية لدى أخصائيي العالج الطبيعي
واض��ط��راب��ات النطق ف��ي القطاع الصحي
بالكويت.
وقالت مديرة املؤسسة الدكتورة إلهام
احلمدان في تصريح نقله بيان للمؤسسة
أمس االحد ان برنامج (سلسلة املمارسات
العملية) الذي ينظم بالتعاون املشترك مع
اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة يهدف
الى توفير فرص التعليم املستمر والتدريب
املهني لألطباء احملليني املتخصصني في
مجال العالج الطبيعي وعالج النطق.
وأضافت ان البرنامج يشمل  12دورة
تدريبية مجانية تعقد على م���دار العام
وتغطي مجموعة واسعة من املوضوعات
ال��ت��ي ي��ش��رف على إدارت��ه��ا ع��دد كبير من
أخصائيي العالج الطبيعي في مؤسسة
(كاميرون بيرنز).
وأوضحت ان العالج الطبيعي يعد مثل
اي مجال آخ��ر في قطاع الرعاية الصحية

لقطة جماعية للمشاركني في برنامج سلسلة املمارسات العملية

يستمر في التطور والنمو بوتيرة سريعة
مؤكدة ان التدريب االكلينيكي للخريجني
اصبح ذو أهمية أكبر من أي وق��ت مضى
م��ا يضمن تعريفهم ب��أح��دث م��ا توصلت
إليه التقنيات واملعلومات العلمية لرفع

مستويات اخلدمة وحتقيق نتائج أفضل
للمرضى .وذك��رت احلمدان ان البرنامج
يتضمن ورش ع��م��ل ودورات تدريبية
الخصائيي العالج الطبيعي والتأهيل منها
ثالثة برامج هي كيفية تشخيص آالم الظهر

ال��ن��زاه��ة ومكافحة الفساد الفتا إل��ى أن
اللجنة ارتأت أن يكون عدد أعضاء مجلس
األمناء خمسة وان رئيس الهيئة ونائبه
يختاران من مجلس ال���وزراء ويعتمدان
في مجلس األمة في جلسة سرية ومجلس
االمناء ال يتدخل بالعمل التنفيذي ولديه
صالحيات معينة ومهمة ول��ه دور في
اعتماد التصرف في البالغات التي ترد
إلى الهيئة واوكل اليه أيضا تشكيل جلان

فحص اق����رارات ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة واعتماد
اللوائح اخلاصة بالهيئة
وأض��اف وم��ن القضايا املهمة الالئحة
التنفيذية جرت العادة أن تعتمد في مجلس
الوزراء ولكن القانون اجلديد سمح ملجلس
االمناء صالحيات وضع اللوائح واعتمد
أيضا تقدمي االق���رارات لديوان احملاسبة
وانه اذا مت التصرف في اي بالغ يتم اخطار
املبلغ بآلية التعامل مع بالغه .

والركب وتأهيل املريض بالعالج الطبي
وكيفية تشخيص وعالج أمراض النساء إلى
جانب تشخيص أم��راض اجلهاز العصبي
لدى الكبار والصغار وطرق عالجها.
واكدت حرص مؤسسة فوزية السلطان
للتأهيل الصحي على االستثمار في مجال
التعليم املستمر ليس ملوظفيها فقط بل
جلميع العاملني في املجتمع الطبي احمللي.
واف��ادت ان من أه��داف املؤسسة كونها
منظمة غير ربحية متخصصة في الرعاية
الصحية متكني األط��ب��اء ف��ي ال��ك��وي��ت من
االستزادة من املعرفة والعلم وتشجيعهم
على املمارسة املتخصصة القائمة على األدلة
الى جانب تطوير قطاع الرعاية الصحية
في البالد.
وت��أس��س��ت مؤسسة ف��وزي��ة السلطان
للتأهيل الصحي عام  2006بصفتها منظمة
صحية غير ربحية تهدف ال��ى ان تكون
مؤسسة صحية شاملة ت��وف��ر اخل��دم��ات
الصحية املتكاملة بأعلى مستوى من اجلودة
ضمن ع��دة اختصاصات اض��اف��ة ال��ى انها
تسعى ال��ى ان تكون مرجعا إقليميا في
مجاالت الصحة والتعليم واألبحاث.

تتمات

الدالل
ب��خ��ص��وص ب��ح��ث أح��ق��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة
باخذ ال��ق��رارات م��ن القضاة كما اطلعنا
على االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد
واالط�ل�اع على ق��وان�ين عربية واجنبية
لالستفادة من جتارب اآلخرين.
وق��ال ال��دالل  :انه من ضمن التعديالت
تسمية الهيئة باسم الهيئة العامة لتعزيز

وافاد أن اجتماعا آخر سيعقد لالنتهاء
من قانون تعارض املصالح وسيرفع الى
املجلس ويناقش مع هيئة النزاهة .
وفي شأن آخر رفضت اللجنة التشريعية
البرملانية بأغلبية أعضائها رفع احلصانة
ع��ن النائبني الدكتور وليد الطبطبائي
وأح��م��د الفضل األول ع��ن قضية جتمهر
وجتمع أمام احدى السفارات والثاني عن
قضية ادارة االعالم بوزارة العدل.

