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الساير: األزمة اليمنية خلفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة 

الهالل األحمر الكويتي تطلق حملة تبرعات في األفنيوز إلغاثة الشعب اليمني

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية أمس 
األحد انطالق حملة جلمع التبرعات إلغاثة الشعب 
اليمني الذي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة وذلك 

في مجمع األفنيوز.
وقــال رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتور 
هــالل الساير فــي تصريح صحفي على هامش 
انطالق احلملة التي تستمر إلى 26 يناير اجلاري 
إن اجلمعية تتابع بقلق شديد تداعيات األوضاع 
االنسانية املترتبة على نقص الغذاء في اليمن 

وتأثيره املباشر على شرائح كبيرة من الشعب 
ــال حيث تفشى سوء  ــف اليمني خصوصا األط

التغذية بينهم بدرجة عالية.
ـــة اليمنية خلفت  ـــاف الــســايــر أن األزم وأض
أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جعلت معظم 
السكان بحاجة إلى مساعدات في واحدة من أسوأ 
األزمات اإلنسانية في العالم بحسب األمم املتحدة.
ــالل )كــي. ــه ميكن الــتــبــرع مــن خ ـــح أن وأوض
نت( أو من خالل الدخول على املوقع اإللكتروني 

للجمعية داعيا اجلميع إلى االستجابة لهذه احلملة 
والتسابق باخليرات سائال املولى عز وجــل أن 
يجعل تبرعهم للحملة ملصلحة اليمنيني في ميزان 

أعمالهم.
وقال الساير إن جمعية الهالل األحمر الكويتي 
تبنت العديد مــن املــشــاريــع الطبية والصحية 
ملصلحة الشعب اليمني وتتطلع إلى دعم املتبرعني 
واخليرين لالستمرار بهذا العمل اإلنساني.وأكد أن 
احلملة تأتي في إطار حرص اجلمعية على تقدمي 

يد العون واملساعدة للدول الشقيقة والصديقة 
الــتــي تتعرض لــلــكــوارث واألزمــــات اإلنسانية 
وانطالقا من موقف الدولة الثابت واملعروف في 
مثل هذه األزمات والكوارث إذ إنها تبادر إلى إغاثة 

ومساعدة كل محتاج.
وأشــار إلى أن جمعية الهالل األحمر الكويتي 
ليس لديها سقف للتبرعات وذلــك لكبر حجم 
املــأســاة التي تتطلب مساعدات كبيرة وفورية 

لتوفير حياة كرمية للشعب اليمني الشقيق.

أعلنت األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية الكويتية إن نسبة 
اإلجنــاز الكلية مبشروع مستشفى العدان 
اجلديد بلغت 39 باملئة بتكلفة إجمالية 
12ر232 مليون دينار كويتي )نحو 766 
مليون دوالر أمريكي( على أن يتم إجنازه في 

أبريل 2020.
جــاء ذلــك في تصريح ملدير إدارة إعــداد 
ــج في  ــرام ــب ومــتــابــعــة تنفيذ اخلــطــط وال
)التخطيط( ســعــاد الــعــوض للصحفيني 

أمس األحــد على هامش زيارتها للمشروع 
ضمن سلسلة الزيارات التي ينظمها قطاع 
التخطيط واملتابعة في األمانة لالطالع على 

ما مت إجنازه.
وقالت العوض إن نسبة اإلنفاق الكلية 
على املشروع بلغت 26 في املئة موضحة أن 
املشروع يأتي ضمن ركيزة رعاية صحية 
عالية اجلـــودة خلطة التنمية ويــنــدرج 
ـــادة السعة السريرية  حتــت بــرنــامــج زي
للمستشفيات ملواكبة الــزيــادة السكانية 

ــات عالجية  ــدم ــداث وحــــدات وخ ــح ــت واس
جديدة.

وأضـــافـــت أن املـــشـــروع عـــبـــارة عن 
تشييد مباني جــديــدة للمستشفى بطاقة 
استيعابية 637 سريرا في منطقة العدان 
بجوار مستشفى العدان القدمي بهدف تقدمي 
مستوى عالي من خدمات الرعاية الصحية 
والطبية بأحدث املعدات الطبية ووسائل 
التكنولوجيا احلديثة لتقليل فترات االنتظار 

للمرضى وتقليل حاالت العالج باخلارج.

وأفـــادت بــأن املــشــروع يتكون من سبع 
مبان منها مبنى املستشفى الرئيسي الذي 
يتكون من سرداب ودور أرضي و 14 دورا 
يضم أجنحة املرضى وكافة االقسام الالزمة 
لتقدمي خدمات الرعاية الصحية.وأوضحت 
أن مباني املشروع تتضمن مبنى اجلراحة 
ومبنى العالج الطبيعي ومبنى مولدات 
الكهرباء ومبنى إدارة منطقة األحمدي 
الصحية ومبنى االدارة ومواقف سيارات 

متعددة الطوابق.

»التخطيط« نظمت زيارة ميدانية للمشروع

2020 العوض:  مستشفى العدان سيتم إجنازه في أبريل 

سعاد العوض خالل اجلولة امليدانية للمشروع

كشفت رئيسة قسم التخدير والعناية املــركــزة 
مبستشفى العدان الدكتورة هدى الفودري أمس إن 70 
باملئة  من مرضى الفشل التنفسي احلاد مت انقاذهم بعد 

تلقيهم اخلدمة الطبية مبركز االيكمو باملستشفى.
جاء هذا في تصريح صحفي للدكتورة الفودري بعد 
عودتها من متثيل دولــة الكويت باالجتماع السنوي 
السادس ملنظمة األلسو لدول جنوب شرق اسيا وأفريقيا 
الــذي عقد في القاهرة بالفترة من 15 الــى 18 يناير 

اجلاري.
وأكــدت أن مستشفى العدان يضاهي أفضل املراكز 
العاملية املتقدمة مشيرة الى تسجيل مركز االيكمو نتائج 

ممتازة خالل السنتني املاضيتني. 
وذكـــرت انــه مت خــالل االجتماع تقدمي محاضرات 
عن خدمة االيكمو في الكويت كما مت شــرح احلــاالت 
الطبية التي مت التعامل معها الفتة الى اشادة املشاركني 

بالنتائج ومبستوى العالج املقدم للمرضى في الكويت.
وبينت ان منظمة األلسو تضم جميع املراكز التي 
تقدم خدمة االيكمو في العالم مضيفة ان هذه اخلدمة 
معنية بتوفير العالج ملرضى الفشل احلاد في اجلهاز 

التنفسي والقلبي عن طريق توفير رئة وقلب صناعي 
خارج جسم املريض الى حني تعافيه او الى حني توفير 
عــالج اخــر كمضخة القلب الصناعية او زراعــة القلب 
والرئة.واوضحت أن مركز االيكمو التابع لقسم التخدير 
والعناية املركزة في مستشفى العدان انضم منذ سنتني 
الى هذه املنظمة املعنية بتسجيل جميع احلــاالت التي 
تلقت هذه اخلدمة في سجل عاملي مع حتليل تفصيلي 

لنتائجها ومقارنتها بالنتائج العاملية.
وذكرت الدكتورة الفودري الى ان استشاري التخدير 
والعناية املركزة في مستشفى العدان الدكتور محمد 
ــاالت  ــالل املــؤمتــر مجموعة مــن احل ــرض خ شمساه ع
احلرجة التي تلقت اخلدمة بنجاح بوسائل جديدة 

ومبتكرة.
وقالت ان رئيس قسم جراحة القلب في مركز الدبوس 
ــاض الــطــرزي قــام مــن جانبه  للقلب البروفيسور ري
بعرض الحصائيات مضخات القلب الصناعي التي 
متت زراعتها للمرضى في الكويت ونتائجها املتقدمة مع 
االشارة الى أهمية وجود خدمة ايكمو متقدمة للمساعدة 

في جناح برنامج مضخات القلب الصناعية.

70 باملئة من مرضى  الفودري: أنقذنا 
الفشل التنفسي احلاد في مركز 

اإليكمو مبستشفى العدان 

د. هدى الفودري تتوسط د. محمد شمساه ود.رياض الطرزي

د.هالل الساير و أنور احلساوي يتوسطان أعضاء اجلمعية 

أكد مدير مركز التدريب في اجلامعة العربية املفتوحة 
في الكويت محمد العجمي  أهمية الشراكات التي أقامها 
ــدد مــن اجلــهــات واملــؤســســات احلكومية  املــركــز مــع ع
واألهلية داخل وخارج الكويت والتي تهدف في مجملها 
إلــى تسخير كل خبرات وإمكانيات املركز للمساهمة 
الفاعلة في إجناز برامج خطة التنمية املستدامة إلعداد 
القوى البشرية للقطاعني العام واخلاص وبرامج خدمة 

املجتمع التي تتطلبها تلك اخلطة.
جــاء ذلــك فــي تصريح خــاص على هامش اختتام 
فعاليات دورة طرق واساليب تدريس الكبار التي اقامها 
املركز بالتعاون مع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
في فندق  “كوستا ديل سول”   والتي قدمتها املستشارة  
عائشة غامن العميري  وبحضور االستاذة طيبة الصالح 
وموظفات وزارة األوقاف والشئون االسالمية املتدربات 
.وأكــد العجمي أن املركز مستمر في تقدمي الــدورات 
التخصصية في مختلف املجاالت السيما واننا قمنا منذ 
 )PMP( أيام بختام دورة إدارة املشاريع االحترافية
التي أقامها املركز مؤخراً وشــارك فيها 14  ممثال من 
جهات مختلفة داخل دولة الكويت والتي قدمها املدرب 

أستاذ إيهاب شعبان   ملدة 40 ساعة تدريبية.
وأشـــار العجمي  أن دورة املــشــاريــع االحترافية 
)PMP( الــتــي يــواصــل املــركــز تنظيمها بــنــاًء على 
النجاحات التي حققتها الدورات السابقة متكن املتدربني 
من احلصول على شهادة احترافية ذات قيمة عاملية على 
املستويني الشخصي واملؤسسي واحلرص على مواصلة 
إقامتها يأتي بعد حصول املركز على االعتماد الرسمي 
ـــة في الواليات  من قبل معهد إدارة املشاريع اإلداري
املتحدة االمريكية )PMI( حيث أصبح املركز مبوجبها 
من املراكز العاملية املعتمدة للتدريب R.E.P حتت رقم 
4933 كما مت من خاللها أيضاً إدارج اجلامعة العربية 
املفتوحة ضمن قائمة املــراكــز املعتمدة على املوقع 
www.االلكتروني اخلــاص مبعهد إدارة املشروعات
pmi.org وهو ما يعكس الــدور الكبير للجامعة في 

مجال تدريب إدارة املشروعات.
وختم العجمي قائال  أن جميع الدورات التي يقدمها 
املركز تأتي ضمن خطة برامج التدريب املعتمدة لدى 
املركز ومتطلبات الشركات واحتياجات األفراد وسوق 

العمل.

اجلامعة العربية املفتوحة دربت موظفي 
»األوقاف« على طرق وأساليب تدريس الكبار

جــــددت جمعية املــهــنــدســني الكويتية 
مطالبتها بعض اجلهات احلكومية لوقف  
محاربة الكفاءات الهندسية الكويتية في 
مختلف مواقع العمل ، مؤكدة استنكارها 
ورفضها القاطع لقيام وزارة التربية بوقف 
صرف بدل املوقع للكويتيني شاغلي الوظائف 
الهندسية العاملني في الوزارة ،وعدم ادراج 

هذه البدالت ضمن تفاصيل شهادة الراتب. 
رئيس اجلمعية املهندس فيصل دويــح 
العتل قال في تصريح صحافي:  ان تعميم 
املـــوارد البشرية في وزارة التربية بوقف 
بـــدالت املــوقــع للمهندسني الكويتيني أمر 
فــي غاية اخلــطــوة سبق وأن حــذرنــا منه ، 
وخاصة أن هذه الكوادر الهندسية الكويتية 
تقوم بأعمالها مبختلف املواقع التابعة لكل 
املناطق التعليمية ، الفتا الى ضرورة وضع 
آلية لالسراع بصرف هذه البدالت بدل ايقافها 

ووقف ادراجها في شهادة الراتب . 
وقــال العتل : إن تكرار التربية وبعض 
اجلهات احلكومية لوقف بدالت املوقع التي 
تعتبر من صلب أعمال املهندسني أمر في غاية 

اخلطورة وهو ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد 
يوم ، الفتا الى أن عدد من اجلهات احلكومية 
وبعد التواصل معها أكدت أن هذا البدل يجب 
أن الميس اال أن التربية وبعض اجلهات تصر 
على ايقاف وعدم ادراجه في شهادات الراتب . 

وأِار العتل ، أن هذا البدالتالهندسية مقرة 
وفقا لــقــرارات مجلس اخلدمة املدنية وهو 
أمر روتيني على اجلهات تنفيذه ، مشيرا الى 
أن احلالة في وزارة التربية ستزيد عزوف 
الكويتيني  عن العمل فيها رغم أنها  بحاجة 
ماسة للمهندسني الكويتيني ملواجهة ماتعانيه 
من عجز في تنفيذ أعمالها سواء االنشائية أو 
في مجاالت الصيانة التي شهدت مطلع العام 
املاضي فضيحة كبرى هزت الكويت وأطاحت 

بأركان الوزارة وبعض املسؤولني فيها . 
وأوضــح رئيس » املهندسني » إن خطوة 
ــي الــتــربــيــة واقــدامــهــا  ــــوارد الــبــشــريــة ف امل
على  ايقاف هذا البدل يتعارض واألنظمة 
والقوانني ومنها قرار اخلدمة املدنية املتعلق 
بكوادر وبدالت املهندسني ، ومضيفا أنه على 
الــوزارة االســراع  بتعديل تعميمها وتنظيم 

عملية الــصــرف لتكون الكترونية أســوة 
ببعض اجلهات احلكومية التي أنهت هذه 
املشكلة من أساسها وأعادت ادراج الدبالت 
ضمن شهادة الراتب ،وأننا سنتظر في حالة 
التعنت الى اللجوء للقضاء النصاف اخواننا 
املهندسني في التربية أســوة باخوانهم في 
الــوزارات األخرى. وأشار العتل الى أن عدم 
ادراج البدالت ضمن شهادة الراتب أمر آخر 

يجب تعديله ، موضحا أن املهندسني سبق 
وأن حصلوا على هذه الشهادات مما أوقع 
عليهم التزامات مالية تؤئر على وضعهم 
املعيشي وهو أمر مرفوض جملة وتفصيال 
.  وزاد العتل إن قيام التربية بهذه اخلطوة 
أمر في غاية اخلطورة ويعزز مكافحة الكواد 
راملهنية الوطنية ومحاربتها للمساهمة في 
إدارة وتشغيل مرافق التربية ، محذرا من  
اسناد األعمال الهندسية  الى مقاولني ميكن 
أن يكلف الدولة مبالغ طائلة ويهدر املال 
العام ويفتح أبواب الفساد على مصاريعها 
فاملهندسني أولـــى بالقيام بــهــذه األعــمــال 
وخاصة أننا شهدنا أزمات كثيرة في أعمال 
الصيانة واجناز املرافق التربوية.  وطالب 
العتل في ختام البيان وزير التربية ووزير 
التعليم العالي الــدكــتــور حامد العازمي 
ووكيل الــوزيــارة الدكتور سعود احلربي  
التدخل سريعا واقرار تطبيق قرارات بدالت 
اخلدمة املدنية للمهندسني واعادة صرف هذه 
البدالت وليس ايقافها كما عممت إدارة املوارد 

البشرية.  

دعا إلى وضع آلية تضمن احلقوق وتدرج البدل بشهادات الراتب 

العتل: نحذر وزارة التربية من وقف صرف بدل املوقع للمهندسني 

جانب من مشروع مستشفى العدان اجلديد

فيصل العتل 

د. هالل الساير يقوم بالتبرع

جانب من املتبرعني

مشروع »أمنية« البيئي يواكب حملة »لنخيم بأمان«
نظمت مدينة اليرموك الصحية احلملة البيئية »لنخيم 
بــأمــان«، مبشاركة فاعلة من مشروع »أمنية« البيئي، 
وأقيمت فعالياتها في ساحة اليرموك التعليمية، بحضور 
مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز املشاري، وعضو املجلس 
التنفيذي ملدينة اليرموك الصحية فريد الفوزان، ومشاركة 

من األهالي والفرق التطوعية والقائمني على تلك احلملة.

وجــاءت مشاركة مشروع »أمنية« البيئي في نطاق 
األهــداف التي حملتها هذه احلملة باحملافظة على البيئة 
الصحراوية من التلوث واملخلفات البيئية، والتي تتزامن 
ــواء الربيعية والنزهات البرية، وتضمنت عدة  مع األج
أهــداف بينها تعلم طرق التخييم، الوقاية من احلــوادث، 
حماية البيئة الصحراوية، االستمتاع في البر بعيدا عن 

املخاطر البيئية.
وعبر مؤسسي مشروع »أمنية« البيئي سناء الغمالس 
وفرح شعبان في تصريح صحفي عن سعادتها الغامرة 
بهذه املشاركة والتفاعل األهداف البيئية التي تضمنتها تلك 
احلملة، الفتتني إلى حرص »أمنية« باملشاركة ومواكبة 

كافة احلمالت التي حتد من التلوث واألخطار البيئية.


