
 4  محليات  االثنين   ٢٠   يوليو   ٢٠٠٩   

 الشيخ أحمد العبداهللا والشيخة أمثال األحمد خالل االجتماع

 د.إبراهيم العبدالهادي 

 تعيين ملحق صحي وآخر مالي في مكتب ألمانيا الصحي قريبًا

 «الصحة»: ديوان الخدمة وّفر ٢٠٠٠ درجة
  لـ«التمريض» لسد العجز وتغطية االحتياجات 

 تشكيل لجنة إعداد وتجهيز مستشفى الرعاية الصحية
 

 تمديد عقود خدمات الحراسة في «الصحة» بـ ٣٣٤ ألف دينار

 ٣ إصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير

 عائشة الجالهمة
  أصدر وكيـــل وزارة الصحة 
قرارا بتشكيل جلنة اعداد وجتهيز 
مستشـــفى الرعايـــة الصحيـــة 
(مستشـــفى الهيئـــة اخليريـــة 
االســـالمية العاملية) وتتضمن 
اللجنة عضويـــة كل من د.خالد 

الصالح استشاري امراض السرطان 
مبستشفى مكي جمعة، د.عدنان 
العسعوســـي استشاري امراض 
باطنية مبستشفى الصباح، مدير 
ادارة امليزانية محمد الرويح، رئيس 
الشؤون الهندسية مبستشفى ابن 
سينا احمد محمد احلسيني، رئيسة 

التمريضية مبستشـــفى  الهيئة 
مكي جمعة نوال شـــايع البندر، 
مســـاعد املدير للشؤون االدارية 
مبستشفى الصباح عادل سعود 
الشـــمري، رئيس قسم الشؤون 
املالية واملخازن مبستشفى الصباح 

سالم الرشود. 

 عائشة الجالهمة
  قامت وزارة الصحة بتمديد عقود حراســــة وأمن 
مرافق الــــوزارة في مبناها الرئيســــي وفي املناطق 
الصحية املختلفة واملوقعة مع ٤ شــــركات للخدمات 
االمنية مببلغ ٣٣٤ ألف دينار ملدة ٤ اشــــهر ونصف 
الشهر حلني انتهاء الشركة التي رست عليها املناقصة 
رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ من التحضير للبدء في العمل.

وقالت مصادر مطلعة بالصحة ان جلنة املناقصات 
املركزية وافقت في اجتماعها االخير على متديد ٤ عقود 
للحراسة واألمن والتي تشمل تشغيل ٥٨٧ من ضباط 

األمن في مستشفيات الصحة ومراكزها ومستوصفاتها، 
اضافة الى ديوانها العام، وتبلغ قيمة العقد االول ٧٩ 
الفا و٣٦٩ دينارا لعدد ١٥٨ ضابط أمن بأجر شــــهري 
١١٠ دنانير، والثاني بقيمة ١١١ ألفا و٦١٠ دنانير لعدد 

١٨٨ ضابط أمن بأجر شهري ١٣٠ دينارا.
  واضافــــت ان العقد الثالث بقيمــــة ١٠١ ألف و٥١٧ 
دينارا لعدد ١٧١ ضابط أمن بأجر شهري ١٣٠ دينارا، 
بينما بلغت قيمة العقــــد الرابع ٤١ الفا و٢٣٧ دينارا 
بأجر شــــهري ١٢٩ دينارا، ومت متديد العقود اعتبارا 

من ١ أغسطس الى ١٧ ديسمبر املقبلني.

 أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل ٣ اصابات 
جديدة بانفلونزا اخلنازير لطفلة كويتية قادمة من 
استراليا ومواطن قادم من السعودية، وآخر قادم 
من دبي لتصل عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٣٣ إصابة. وقال املتحدث باســـم الوزارة د.يوسف 
النصف لـ «كونـــا» ان الفحوصات املخبرية أكدت 
إصابـــة الطفلة واملواطنني بڤيروس (ايه اتش ١ ان 
١) وسيتلقون العالج الالزم في مستشفى األمراض 

السارية مشيرا إلى ان حالتهم الصحية مستقرة. وذكر 
د.النصف انه مت فحص جميع املخالطني للمصابني 
احترازيا وإعطاؤهم النصائح اإلرشادية املتبعة حسب 
اإلجراءات املعمول بها في منظمة الصحة العاملية. 
وجـــدد د.النصف التأكيد علـــى ان جميع احلاالت 
املصابـــة بانفلونزا اخلنازير بصحة جيدة وان ٢٦ 
حالة من املصابني بالڤيروس قد غادروا املستشفى 

وعادوا ملمارسة حياتهم الطبيعية. 

 عائشة الجالهمة
  أعلنت وزارة الصحة أمس ان 
ديوان اخلدمة املدنية وفر رسميا 
٢٠٠٠ درجة ملهنة التمريض، وقال 
وكيـــل وزارة الصحـــة د.إبراهيم 
العبدالهادي في تصريح صحافي 
ان هذا العدد ســـيعمل على ســـد 
القطـــاع وتغطية  العجز في هذا 
االحتياجات اجلديـــدة واخلاصة 
بالتوسعات األميرية والتوسعات 
األخرى في املستشفيات واشار الى 
ان التعيني لتلك الفئات ســـيكون 
عن طريق التعيني احمللي والتعيني 
اخلارجي من خالل ارســـال وفود 
صحية للخـــارج ملقابلة املتقدمني 
عن طريق السفارات الكويتية في 

اخلارج.
  وكشـــف ان الوزارة ســـتعني 
ملحقـــا صحيـــا وآخـــر ماليا في 
مكتب املانيا الصحي قريبا وذلك 
بعد انتهاء اللجـــان املختصة من 
املقابـــالت اخلاصة مع  اجرائهـــا 
اكد  الوظائف. كما  املتقدمني لتلك 

د.العبدالهادي ان وفد البنك الدولي 
كان قد التقى وزير الصحة د.هالل 
الساير وبحث معه سياسة العمل 
في وزارة الصحة ككل مع املعطيات 
احلالية مشيرا إلى أن البنك الدولي 
سيقدم تقريرا في شهر اغسطس 
املقبـــل يوضح فيـــه التوصيات 
اخلاصة بشأن اخلدمات الصحية 
في البالد. وعن موضوع انشـــاء 

مبنى خاص باالشـــعة في منطقة 
الصباح الطبية قال د.العبدالهادي 
ان الوزارة ماضية في انشـــاء هذا 
املشـــروع وذلك لتقليص مواعيد 
االشعة، مشيرا الى انه لم يتحدد 
حتى اآلن موعد البدء في املشروع 

واالنتهاء منه.
  كما اصـــدر العبدالهادي قرارا 
العاصمة  بتشكيل جلنة مبنطقة 
الصحية لضبط عملية احلضور 
واالنصراف ومتابعة الكشوف املالية 
للمكلفني بالعمل بالعيادات املسائية 
باملنطقة وفق القرار الوزاري اخلاص 
بتقدمي اخلدمات الصحية التي تقدم 
بالفترة  بالفترة الصباحية وذلك 
املسائية للمواطنني في املستشفيات 

واملراكز التخصصية.
  من جانبه، قـــال وكيل وزارة 
الصحة املســـاعد للشؤون الفنية 
د.خالد السهالوي ان وفدا اميركيا 
ميثل جامعة هارفارد واملستشفيات 
التابعة له ابدى استعداده لتزويد 
الوزارة باخلبراء في جميع املجاالت 

خاصة في ادارة املستشفيات. 

 خالل اجتماع اللجنة الدائمة لالحتفال بالمناسبات الوطنية

 يقع في معسكرات المباركية بمنطقة الجيوان على مساحة إجمالية ٣٠٤٫٢٨٤ مترًا مربعًا

 أمثال األحمد: وضع هيكل تنظيمي لالستعداد لألعياد الوطنية
 عقـــدت اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد واملناســـبات 
الوطنية اجتماعا برئاسة وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهللا، وذلك لبحث استعدادات اللجنة لالحتفاالت 
الوطنية املقبلة. وفي بداية االجتماع اكدت الشـــيخة امثال 
األحمد رئيس اللجنة أهمية االستعدادات لالعياد الوطنية 
مبا يتناسب ومكانتها في نفوس املواطنني واملقيمني، مطالبة 
االعضاء بضرورة حتديد االعياد الوطنية التي ستشـــملها 
اللجنة بخطتها السنوية، اضافة الى وضع هيكل تنظيمي 
للجنة يسهل من انســـيابية عملها، وسهولة تواصلها مع 
اجلهات الرسمية واألهلية. وذكرت الشيخة امثال ان االحتفال 
مبناسبة تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم يعتبر 
تدشـــينا الحتفاالت اللجنة باألعيـــاد الوطنية، اضافة الى 

احتفاالت العيد الوطني، ويوم التحرير.
  واشارت رئيسة اللجنة إلى ضرورة االحتفال باملشاريع 
الكبرى التي يرعاها ويفتتحها صاحب السمو األمير ملا لها 
مـــن مدلول واضح وأكيد على اهتمام ســـموه بدفع حركة 

التنمية الشاملة في البالد. 

 «األشغال»: ٤٥٫٥ مليون دينار إلنجاز مبنى كلية الشرطة الجديد
 قالت وزارة األشغال امس ان القيمة التقديرية إلنشاء واجناز 
وصيانة مبنى كلية الشــــرطة اجلديد تصــــل الى ٤٥٫٥ مليون 

دينار.
  وأوضح مهندس املشــــروع ســــعيد أمير امس ان املبنى يقع 
في معسكرات املباركية مبنطقة اجليوان وعلى مساحة اجمالية 
٣٠٤٫٢٨٤ مترا مربعا وصمم ليســــتوعب ١٢٠٠ ضابط وعدد ١٦٥ 

مدربا وجهازا مساندا.
  وأشــــار أمير الى ان املخطط الهيكلي للمبنى اجلديد يعكس 
األفكار التخطيطية التقليدية واإلسالمية ويأخذ باالعتبار املناخ 
احمللي والعوامل اإلقليمية والنواحي الثقافية للحفاظ على القيم 
والتقاليد احمللية.وقال ان املشروع يضم مباني تعليمية وحمام 
سباحة اوملبيا ومسجدا وبرجا للمياه وملعبا لكرة القدم ومضمار 
جري وقرية للتدريب وميادين للموانع الطبيعية وأبراجا أمنية 
وميدان إطالق نار ومبنى اخلدمات االجتماعية وصالة التسجيل.

واضاف امير ان التصميم املعماري لألبنية يحتوي على عنابر النوم واجلزء التعليمي 
واجلزء اإلداري الذي يطلق عليه اسم (املباني الشريطية) وتتكون من ثالثة طوابق 

من اخلرسانة املسلحة وحتيط بأفنية داخلية متصلة ببعضها البعض.
  وأفاد بأن هناك مباني ذات طبيعة خاصة وعددها خمسة تغطي املناهج املميزة 
وتشمل املكتبة وحمام السباحة االوملبي وصالة الطعام واملسجد واملسرح ويتميز 

كل مبنى بطابع خاص مميز له.
  وأشــــار الى ان جميع املباني الشريطية حتيط بساحة العرض والتي حتتوي 

والقفز والذي يستخدم بواسطة الطلبة في برامج التدريب.
  وأوضح امير ان املبنى يحتوي على ساحات مكشوفة ومنها 
الساحة الرئيسية لطابور العرض وقرية التدريب وميدان للموانع 

الطبيعية باالضافة الى وجود جسر يربط بني الكليتني.
  وأفاد بأنه مت تشكيل الواجهات للمباني الشريطية من العناصر 
اإلنشائية سابقة الصب والتي تأخذ اشكال اس ويو وسي وآي 
والتي مت اســــتخالصها من اخلط الكوفي الزخرفي ومت ترتيبها 
لتسمح لإلضاءة بالدخول الى املبنى من خالل املسافات املتروكة 

بني هذه الوحدات.
  وبني ان السطح اخلارجي لهذه الوحدات يحتوي على نسب 
مختلفة من كسر الزجاج لعكس الضوء واوضح انه مت تخصيص 
مواقف للسيارات خارج حدود سور الكلية تصل الى ٩٩٣ موقفا، 
اضافة الى مواقف داخلية لـــــ ١٠٠٦ مواقف، وخصصت مواقف 

ملنتسبي احلرس الوطني وأولياء األمور خارج املبنى.
  وقال ان نســــبة االجناز حتى نهاية الشــــهر اجلاري تصل الى ٩٪، موضحا ان 
العمل جار لصب القواعد اخلرســــانية ووضع األعمدة الرئيسية ومتوقع االنتهاء 
من املشــــروع في نوفمبر ٢٠١١.وأضاف أمير ان املبنى اجلديد يعتبر علما تعليميا 
لتقوية قوة الشــــرطة الكويتية ويعكس ظروف البيئة احمليطة مستخدمة احدث 
تكنولوجيا العصر جلميع األنظمة اإلنشــــائية وامليكانيكية واخلدمات الهندسية 
إلبداع يتالءم مع القرن ٢١.ومت عمل جسر يسمح بحركة املرور واملشاة للربط بني 

الكليتني لتسهيل االستفادة من املرافق الرئيسية. 

 لجنة القيروان والصليبية للزكاة تكفل باحثًا بمبرة اآلل واألصحاب
 في إطــــار التعاون اخليري بني املبرات واللجان 
اإلســــالمية في الكويت، ولرفع املســــتوى اإلمياني 
باملجتمع، واحلث على الفضيلة وتطبيق الشريعة 
اإلسالمية، تبرعت جلنة القيروان والصليبية للزكاة 
واخليرات التابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي بكفالة 

باحث مببرة اآلل واألصحاب ملدة عام كامل.
   جاء ذلك خالل زيارة رئيس اللجنة فهد املطيري 
ملبرة اآلل واألصحــــاب وفي معيته حمود أبو داود 
حيث كان في استقبالهما رئيس املبرة د.عبداحملسن 
اخلرافي وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة والعاملني 
بها، معبرين عن سعادتهم بهذا التعاون املثمر في 

دعم نشاط املبرة وحتقيق رسالتها. 
  وبهذه املناسبة قال رئيس املبرة د. عبداحملسن 
اخلرافي «أتقدم بالشــــكر إلى فهد املطيري رئيس 
جلنــــة القيروان والصليبية للزكاة واخليرات وكل 

العاملني باللجنة وبجمعية اإلصالح االجتماعي، على 
نشاطهم ودعمهم املتواصل للعمل اخليري اإلسالمي، 
واملساهمة في دعم نشاطات املبرة ورسالتها وذلك 
من خالل تبرعكم الكرمي بكفالة أحد باحثينا ملدة عام 
كامل». وأضاف رئيس املبرة قائال «كما يشرفنا هذا 
الدعم من جلنة القيروان والصليبية للزكاة واخليرات 
التي متتاز بأهدافها اخليرية في إدارة أموال الزكاة 
واخليرات وحتقيق مقاصد الشرع فيها». وعن الدور 
الذي تقوم به املبرة قال «هدفنا هو تصحيح صورة 
اإلســــالم في أذهان كثير من الناس الذين شــــوهت 
حقيقة اإلســــالم في أذهانهم ورؤوسهم فهدفنا هو 
تدعيم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني شرائح 
املجتمع وإزالة الشبهات عن أهل البيت والصحابة 
رضي اهللا عنهــــم، وأن جنعل دعوتهم إلى اهللا عز 

وجل حتت مظلة واحدة». 

 مدخل املبنى  تصميم ملبنى كلية الشرطة اجلديد

 م.سعيد أمير 

 د.عبداحملسن اخلرافي يتسلم شيك التبرع من فهد املطيري

 «الزراعة»: دعم العجالت المولودة
   والمرباة محليًا بواقع ١٥٠ دينارًا للرأس

 أصدر رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر قرارا بشأن صرف دعم العجالت املولودة محليا 
للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ينص في املادة االولى على 
منح دعم العجالت للمزارع التي تتوافر بها الشروط 
الفنية والصحية املعمول بها من قبل الهيئة على 
ان يصــــرف دعم العجالت املولودة واملرباة محليا 
ألصحاب املزارع اإلنتاجية اخلاصة بتربية األبقار 
واملوردة للحليب اخلام لشركات األلبان الكويتية 
احمللية املرخصة للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ في صورة 
نقدية مببلغ وقدره ١٥٠ دينارا لكل رأس على ان يتم 
الصرف على دفعتني: الدفعة االولى بقيمة ٦٠ دينارا 
عند بلوغ عمر العجلة ٩ أشهر، الدفعة الثانية بقيمة 

٩٠ دينارا عند بلوغ عمر العجلة ١٨ شهرا.
  وألزم القرار في مادتــــه الثالثة املربي بإخطار 
مركز اإلنتاج احليواني بالصليبية في حالة الوالدات 
اجلديدة خالل اسبوع من الوالدة وذلك ليقوم املركز 
بدوره بعمليات ترقيم العجالت اجلديدة وإدخالها 
في ســــجالت الدعم وكذلك خالل اسبوع في حالة 

فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل 
وإبالغ ادارة الصحة احليوانية بذلك ملتابعتها صحيا 
وفي حالة عدم اإلبالغ خالل الفترة املذكورة ال يحق 
للمربي املطالبة بأي مســــتحقات خاصة بالدعم او 
بأي تعويض آخر. وأشار القرار في مادته الرابعة 
الى انه ال مينح دعما للعجالت التي تنفق او تذبح 
ألي سبب حسب أحكام القرار رقم ٢٠٠٢/١٦٢ واي 
تعديالت قد تطرأ عليه بعمر اقل من ٤ اشهر باملزرعة 
ذاتها وفي حالة النفوق او الذبح للعجالت عمر ٤ 
اشــــهر وما فوق يقوم الطبيب البيطري احلكومي 
برفع تقرير ملركــــز االنتاج احليواني لعمل الالزم 
حول احتساب قيمة الدعم املخصص للعجلة اثناء 

تربيتها:
  وحدد القرار عددا من الشــــروط لصرف الدعم 
منها: ان يكون صاحب العالقة ملتزما بكل القوانني 
واللوائح والشــــروط الصحية والفنية والقرارات 
املنظمة ملزاولة النشاط بالهيئة، وخاصة االجراءات 
املنصوص عليها في القرار رقم ٢٠٠٢/١٦٢ بشــــأن 

اإلجراءات اجلزائية ملخالفي قرار دعم العجالت. 
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