
 3  محليات  االحد ١٦ اغسطس ٢٠٠٩   
 الكويت هّنأت كوريا والكونغو بالعيد الوطني

 بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد  
ببرقيــــة تهنئة الى الرئيس لــــي ميونغ باك رئيس 
جمهورية كوريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم 
واالزدهار. كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشــــيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

  وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس دنيس ساسو نغوس رئيس 
جمهورية الكونغو الصديقة عبها فيها ســــموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل 
التقدم واالزدهار. كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان  
   ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ

  نقلت مصادر مطلعة معلومات 
مفادها حتضير مجموعة من النواب 
مفاجأة للحكومة يتم عرضها خالل 
جلســـة الدورة البرملانية الطارئة 
املقررة ١٩ اجلاري ملناقشة قضية 
املسرحني وقانون العمل من خالل 
تقدمي طلب ملد فترة دور االنعقاد 
الطارئ ومن ثم عرض مجموعة من 
االقتراحات ذات الطابع الشعبي. 
وقالـــت املصادر لــــ «األنباء» ان 
عددا من النواب باشـــروا صياغة 
مسودة اقتراح مّد دور االنعقاد جلمع 

التواقيع الالزمة إلقراره متهيدا لتقدمي اقتراحات ملناقشة 
استعدادات احلكومة ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير 
ومعاجلة قروض املواطنني وغيرها من املواضيع التي 
سيتم االتفاق عليها بحسب عملية التنسيق النيابية. 
وأشارت املصادر الى ان ما تخشاه احلكومة حاليا هو 
حصول الطلب النيابي على األغلبية الالزمة لتمريره، 
خصوصا بعدما أشـــارت مصادر شـــديدة االطالع لـ 

«األنباء» الى حسم احلكومة مسألة 
حضورها اجللسة الطارئة لكنها 
ستصر على عدم إدراج أي قضية 
جديدة التزاما بالالئحة الداخلية التي 
ال جتيز للحكومة واملجلس ذلك. 
وكشفت املصادر ان احلكومة طلبت 
من وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
إقناع اللجنة الصحية واالجتماعية 
البرملانية بتأجيل البت في مشروع 
قانون العمل في القطاع األهلي لدور 
االنعقاد املقبل. من جانب آخر، طالب 
النائب د.يوسف الزلزلة احلكومة 
بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب 
السمو األمير في شأن زيادة رأسمال 
صندوق املعســـرين وتخفيف شروط االستفادة من 

الصندوق لشمول أكبر عدد ممكن من املواطنني.
  وقال د.الزلزلة لـ «األنباء» ان هذه اخلطوة يجب 
ان يتزامن معها شـــراء احلكومـــة لقروض املواطنني 
من البنوك على ان تتم إعادة جدولتها لفترات أطول 
وبأقساط أقل على ان تتحمل احلكومة الفوائد التي لم 

تكن مقررة أثناء حترير عقود االقتراض. 

 «إعادة الهيكلة»: عالوة اجتماعية وعالوة أوالد
  ألصحاب المهن والحرف والعاملين في «الخاص»

 شريطة أال يكون مقيدًا بإحدى مراحل التعليم أو مسجًال في إحدى الدورات التدريبية

 فوزي املجدلي

 (سعود سالم)  د.هالل الساير متوسطا د.إبراهيم العبدالهادي وتوفيق خوجة خالل االجتماع

اللجنة بالنظر والتنســـيق مع 
اجلهـــات املختلفـــة ذات العالقة 
بتطبيق القانون رقم ١٩ لســـنة 
٢٠٠٠ حول دعم العمالة الوطنية 
ووضع آليات العمل املتعلقة بدعم 
العمالة الوطنية للوصول لتطبيق 

امثل ألهداف القانون.
القرار  ان    واوضح املجدلـــي 
وضع ضوابـــط لصرف اذونات 
العمل لتتناســـب مـــع املؤهالت 

العمرية وامكانية عمل  والفئات 
االناث في أنشطة معينة مع حتديد 
االنشطة التي يحظر تشغيل اإلناث 
فيها او صرف اذونات عمل لهن 
مع مراعاة ضـــرورة حتديد إذن 

العمل مبدة.
  واضاف املجدلي ان القرار رقم 
٥٧١ اكد على دراسة وضع العمالة 
الوطنية لدى اجلمعيات التعاونية 
ووضع احللول واملقترحات التي 
من شأنها حتقيق التوازن بني عدد 
العاملني واحلاجة الفعلية للجمعية 
باإلضافة الى وضع آلية للنظر في 
اعتراضات ذوي الشأن على نتائج 
التفتيش. وقال ان اللجنة املشكلة 
من القرار رقم ١٠٩٢ قامت مبراجعة 
التي تقدم  الطلبات واملستندات 
بها املسرحون واملستقيلون من 
القطاع اخلـــاص لبرنامج إعادة 

الهيكلة لسرعة صرف البدل.
انه عمال مببدأ    واكد املجدلي 
احلكومة االلكترونية فقد قررت 
اللجنة أن يكتفي املسرح بتقدمي 
أوراقه الشخصية فقط، مشيرا الى 

ان كل املستندات األخرى املتعني 
تقدميها من اجلهات احلكومية 
سيقوم البرنامج بالتنسيق مع 
اجلهات ملوافاة اللجنة بالبيانات 
املطلوبة او توفير الربط اآللي 

معها تيسيرا على املراجعني.
  وأوضح ان البرنامج أجرى 
إحصاءات للمسرحني املتقدمني 
للبرنامج خالل األسبوع املاضي، 
العمر والثانية  أوالها بحسب 
بحسب املؤهل العلمي والثالثة 
وفق توافر شروط الصرف للبدل 
حيث تراوحت األعمار من ١٨ الى 
ما فوق الـ ٤٠ سنة في حني تضم 
املؤهالت الشهادات من الدكتوراه 

الى ما دون املتوسط.
  يذكر انه منذ بدء استقبال 
برنامج اعادة الهيكلة للمسرحني 
من تاريخ ٩ الى ١٣ من الشهر 
اجلاري بلغ عدد املتقدمني ١٦٣ 
مسرحا ومستقيال منهم ١٠٠ من 
الذكور و٦٣ من اإلناث من القطاع 
اخلاص حسب االحصائية التي 

أعدها البرنامج. 

 اعلن االمني العام لبرنامج اعادة 
هيكلة القـــوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي 
املجدلي ان قرار مجلس الوزراء 
رقم ٥٧٢ يصرف للمسرحني ممن 
بلغ عمره ٢٥ عاما وأمضى ثالثة 
أعوام في خدمة اجلهات العالوة 

االجتماعية وعالوة األوالد.
  وقال املجدلي في تصريح خاص 
لـ «كونـــا» «ان مجلس الوزراء 
اصدر القرار رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٠٩ 
بشأن تعديل بعض احكام قرار 
مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ 
بشـــأن منح العالوة االجتماعية 
وعـــالوة األوالد ألصحاب املهن 
واحلـــرف والعاملني في اجلهات 

غير احلكومية».
  وبني املجدلي ان القرار صدر 
لتعديل البند السادس من املادة 
اخلامسة من قرار مجلس الوزراء 
رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ ليصبح منح 
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
ألصحاب املهن واحلرف والعاملني 
في القطاع اخلاص بأال يكون مقيدا 

افضل من التطعيم وان الوزارة 
تتعامل بشفافية مع اجلميع.

  وقال د.الساير ان التواصل 
مســـتمر بني كبار املســـؤولني 
واملتخصصني في وزارات الصحة 
بدول املجلس، وتبادل املعلومات 
بينهم اوال بأول يعتبر جتسيدا 
عمليا للتعاون الوثيق بني دول 
املجلس وثمـــرة طيبة من ثمار 
التعاون الصحي اخلليجي عميق 
اجلذور، الفتا الى ان هذا االجتماع 
من شأنه ان يتيح الفرصة لتبادل 
اخلبرات بني هذه الكوكبة من كبار 
املســـؤولني في وزارات الصحة 
والتـــي مت اكتســـابها من خالل 
الترصد الوبائي للحاالت واتخاذ 
االجراءات الالزمة للتشـــخيص 
والعـــالج واملراقبـــة الصحية 
للحاالت. الى ذلـــك، أثنى مدير 
التنفيذي ملجلس وزراء  املكتب 
الصحة اخلليجيـــني د.توفيق 
خوجـــة في تصريـــح صحافي 
على هامش االجتماع اخلليجي 
االستثنائي لدراسة آخر مستجدات 
مرض انفلونزا اخلنازير، على 
جهود وزارة الصحة وجاهزيتها 
الكاملة واتباعها توصيات منظمة 
الصحـــة العامليـــة واملنظمات 

االقليمية ملواجهة املرض.  

ان تكون هناك حالة وفاة بسببه، كما 
شدد على ضرورة عدم التهويل من 
االمر ملجرد النظر الى عدد الوفيات 
الناجتة عن انفلونـــزا اخلنازير، 
الفتـــا الى ان عـــدد الوفيات جراء 
االنفلونزا املوسمية اكثر من عدد 

وفيات انفلونزا اخلنازير.
  وقال د.الســـاير: ان االجتماع 
يهدف الى التشـــاور بـــني وكالء 
الصحة فـــي دول مجلس التعاون 
واخلروج بتوصيات جماعية لدول 
مجلس التعاون، الفتا الى ان الوكالء 
في دول مجلـــس التعاون ادرجوا 
ضمن جدول اعمالهم الوضع الوبائي 
النفلونزا اخلنازير عامليا واقليميا، 

وكذلك االجراءات املتخذة حتى اآلن 
في دول اخلليـــج ازاء هذا الوباء، 
والرصد الوبائي، وســـرعة تبادل 
املعلومات في احلاالت املشـــتركة 
واســـتمرار الفحوصـــات ملرض 
انفلونزا اخلنازيـــر وادلة تدبير 
احلاالت باستخدام االدوية اخلاصة 
باملرض واالســـتعداد ملوسم فتح 
املدارس ووضع توصيات جديدة 
للمنافذ البرية بغية احلد من الوباء. 
واشار د.الساير الى ان هناك نقصا 
عامليا بالنسبة للمضادات، مبينا ان 
نتائج التطعيمات حتى اآلن مبهمة 
وال صورة واضحة عنها حتى اآلن، 
معتبرا ان احلد من انتشار الوباء 

هاتني احلالتني هو بعض االمراض 
واملشاكل الصحية املصاحبة، فإحدى 
احلالتني تعاني من السمنة املفرطة 
حيث جتاوز وزنه ١٣٠ كلغ وبالتالي 
دخل في املشـــاكل الصدرية وقال: 
ان الكثير من احلاالت التي دخلت 
العناية املركزة خرجت بعد ان مت 
شفاؤها بالكامل، وحاليا: نحرص 
على ان تتحســـن احلالتان اللتان 
مازالتا في العناية. وبني د.الساير 
ان دول اخلليج تتوجه لالستعداد 
ملوســـم العودة الى املدارس وذلك 
من خالل وضع توصيات جديدة 
للمنافذ البرية للحد من انتشـــار 
الوباء، مشيرا الى ان كل مرض البد 

 محمد راتب
  كشـــف وزير الصحة د.هالل 
الساير ان ٩٩٪ من حاالت االصابة 
املثبتـــة بانفلونـــزا اخلنازير في 
الكويت متت السيطرة عليها متاما 
من خالل العالج السريع الذي مت 
تزويدهم به، داعيـــا اجلميع الى 
ضرورة مراجعة اقرب مركز صحي 
لدى ظهور بعض االعراض عليهم، 
خصوصا االشخاص الذين يعانون 
من بعض املشـــاكل الصحية مثل 
مرضى الســـكر واصحاب السمنة 
املفرطة وكذلك االطفال وكبار السن، 

باالضافة الى احلوامل.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده الوزير د.الساير صباح 
امس بعد افتتاحه االجتماع الصحي 
اخلليجـــي الطارئ لدراســـة آخر 
املستجدات حول انفلونزا اخلنازير، 
وكشـــف في رده على ســـؤال لـ 
«األنباء» حـــول التصريح االخير 
الذي ادلى به قبل ايام عن شـــفاء 
معظم حـــاالت انفلونزا اخلنازير 
وان كان ذلك يعتبر تقويضا للوباء 
في الكويت ام ال، ان ثمة اصابتني 
تتواجدان حاليا في العناية املركزة 
حتسنت احداهما في حني مازالت 
احلالة الثانيـــة حرجة حتى اآلن. 
وقال لـ «األنباء»: ان سبب خطورة 

باحدى مراحل التعليم او مسجال 
في إحدى الدورات التدريبية التي 
تنظمها الهيئـــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب. واكد ان 
القرار استثنى من بلغ عمره ٢٥ 
عاما وامضى ثالثة اعوام في خدمة 
اجلهات غير احلكومية مضيفا ان 
البرنامج قام بتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء رقم ٦١٣ لسنة ٢٠٠٩ بشأن 
القطاع اخلاص  املســـرحني من 
لتسلم مستنداتهم الرسمية والتأكد 
من صحة البيانات لصرف البدل 

ملن يستحق.
   واشـــار الى انـــه بعد مرور 
األســـبوع االول على اســـتقبال 
املسرحني وتسلم االوراق املطلوبة 
اصـــدر مجلس الـــوزراء القرار 
رقم ٥٧١ بتشـــكيل جلنة ملتابعة 
العمالة الوطنية في مؤسســـات 
القطاع اخلاص حيث بينت املادة 
االولى منه تشكيل جلنة ملتابعة 
هذة العمالة في اجلهات األهلية 

بالدولة.
  وبني املجدلي ان القرار يخص 

 الساير: ٩٩٪ من اإلصابات بإنفلونزا الخنازير
تمت السيطرة عليها وحالة واحدة فقط في وضع حرج 

 خالل مؤتمر صحافي قبل االجتماع الصحي الخليجي الطارئ لدراسة آخر مستجدات المرض

 توصيات «الخليجي الطارئ» تدارس الوضع الوبائي واالستعداد لموسم فتح المدارس
 محمد راتب

ــرب وكالء وزارات الصحة في مجلس    أع
ــكر  ــي عن وافر الش ــاون اخلليج دول التع
ــفر  ــعبا. وأس والتقدير للكويت حكومة وش
ــات التالية:  ــن التوصي ــاع الطارئ ع االجتم
ــع الوبائي عامليا وأقليميا  أوال: تدارس الوض
ــا: مراجعة اإلجراءات  ــي دول املجلس، ثاني ف

املتخذة حتى اآلن في دول املجلس:
ــة الكويتية  ــون اخلط ــن املجتمع   ١ ـ يثم
ــى  ــة إنفلونزا (H١N١)A والتي تتماش ملكافح
ــيدون  مع اخلطة اخلليجية وتطوراتها ويش
باجلهود احلثيثة املبذولة في تبادل املعلومات 
ــس وكذا  ــي دول املجل ــع باق ــرات م واخلب
ــت بها الكويت في تدبير  اإلجراءات التي قام

احلاالت وعالجها.
  ٢ ـ يثمن املجتمعون الدور الريادي الذي 
ــي التواصل مع  ــوم به املكتب التنفيذي ف يق
الدول األعضاء وتزويدهم بآخر املستجدات 

العلمية والعملية حول اجلائحة.
  ٣ ـ التأكيد على أهمية تطبيق التوصيات 

الصادرة عن مؤمتر الدوحة.
ــن ورود أخبار غير  ــم م ــى الرغ   ٤ ـ عل
رسمية حول انحسار الوباء في بعض الدول 
جنوب الكرة األرضية اال أنه الختالف عوامل 
ــرض اإلنفلونزا  ــي منطقتنا وألن م اجلو ف
ــتاء  ــدها الش ــي في موجات قد تكون أش يأت
ــي املجتمعون بعدم التراخي  القادم لذا يوص
في اإلجراءات الوقائية واالحترازية مع تفعيل 

اكبر للترصد الوبائي.
ــس التعاون  ــن دول مجل ــب م   ٥ ـ الطل
القيام بدراسات حول منط ووبائيات انتشار 
ــروس (H١N١)A لدى كل دولة والعمل على  ڤي

تزويد املكتب التنفيذي بها.
ــاون تزويد  ــس التع ــى دول مجل   ٦ ـ عل
ــذي بإصداراتها فيما  ــب التنفي ــع املكت موق
ــة والتثقيفية في  ــطة التوعوي يتعلق باألنش
ــزا (H١N١)A، وتفعيل  مجال مكافحة اإلنفلون

ذلك مع ضابط االتصال.
ــرعة تبادل  ــا: الترصد الوبائي وس    ثالث

املعلومات عن احلاالت املشتركة:
   ١ ـ االلتزام التام ببنود اخلطة اخلليجية 

ملكافحة إنفلونزا (H١N١)A حسب ما اتفق عليه 
ــاع األول لضباط االتصال والذي  في االجتم
عقد في الرياض في١جمادى اآلخرة ١٤٣٠هـ 
ــو ٢٠٠٩م وتفعيل التواصل  ــق ٢٥ ماي املواف
ــني ضباط االتصال فيما  وتبادل املعلومات ب
يتعلق باألمور الفنية امليدانية واخلبرات التي 

مت اكتسابها وكيفية التعامل معها.
ــادة باخلطة اإلعالمية الصحية    ٢ ـ اإلش
املتكاملة التي تنتهجها دولة اإلمارات العربية 
ــني في القطاع  ــملت العامل املتحدة والتي ش

الصحي.
  ٣ ـ دعم دور املكتب التنفيذي في تقوية 
ــك املعلومات في  ــد الوبائي ودعم بن الترص
ــيما  ــة واإلمراض املعدية والس مجال األوبئ

.A(H١N١) جوائح اإلنفلونزا ومنها
  ٤ـ  تبني مقترح الترصد الوبائي إلنفلونزا
ــتخدام  ــه الكويت، واس ــذي أعدت (H١N١)A ال
النماذج املقترحة البالغ املكتب التنفيذي مع 
ــي يوصي بها  ــتخدام الفئات العمرية الت اس
مركز مكافحة اإلمراض CDC ياتالنتا وتفصيل 
طريقة االنتقال سواء كانت مجتمعية (داخل 
الدولة) أو وافدة (خارج الدولة) على أن يقوم 
ــام للمكتب التنفيذي بتقدمي عرض  املدير الع
ــر القادم (أبوظبي  ــوزراء الصحة في املؤمت ل
ــف  ــف د.يوس ــيئة اهللا وتكلي ٢٠٠٩ م) مبش
ــيق مع املسؤولني  باعداد هذه املذكرة بالتنس

في وزارة الصحة الكويتية.
   رابعا: استمرار فحص PCR لكل احلاالت 

من عدمه:
ــتخدام اختبار PCR في  ــى باس   ١ ـ يوص

احلاالت التالية:
ــن أماكن موبوءة  ــى القادمون م   ـ املرض
ــديدة  ولديهم أعراض اإلنفلونزا وحالتهم ش

الى متوسطة تتطلب التنومي باملستشفي.
ــون  يعان ــن  الذي ــى  املرض   ـ 
ــزا اإلنفلون ــراض  أع ــن  م
(H١N١)A ضمن الفئات ذات االختطار مثل:-

ــية  ــي لديها أمراض تنفس   ـ احلاالت الت
ــع تاريخ مرضي لوجود حمي ألكثر  مزمنة م

من ٣ أيام أو أعراض غير طبيعية.
  ـ كل احلاالت التي لديها أمراض تنفسية 

أو التهاب رئوي.
ــخاص ذوي اخلطورة العالية مثل    ـ األش
احلوامل ـ مرضى القلب واألوعية الدموية ـ 
ــكري حاالت تثبيط جهاز املناعة: البدانة  الس
املرضية، أمراض الدم الوراثية، أمراض الكلى 

املزمنة، أمراض الكبد املزمنة.
ــا: أدلة تدبير احلاالت واستخدام    خامس

تاميفلو:
ــى اللقاحات  ــيق للحصول عل   ١ ـ التنس
اخلاصة بإنفلونزا (H١N١)A حال إنتاجها وبعد 
التأكد من سالمتها ومأمونيتها وجناعتها من 
ــة توصيات  ــات املختصة ومتابع ــل اجله قب
ــز مكافحة  ــة ومرك ــة العاملي ــة الصح منظم
التالية  ــات  ــاء األولوية للفئ األمراض، وإعط
للتطعيم: «القادمني للحج والعمرة واحلوامل 
ــكري  الس ــل  مث ــة  املزمن ــراض  األم ذوي 
ــى  ــة، ومرض ــة والوعائي ــراض القلبي واألم
العضلية واألمراض  ــة  العصبي االضطرابات 
ــن، وأنواع  ــية مثل الربو، وكبار الس التنفس
ــة الصحية  ــرطان، والعاملني في الرعاي الس
ممن يتعاملون مع احلاالت بطريقة مباشرة.

ــتخدام مضادات  ــص اس ــا يخ   ٢ ـ فيم
ــات، أتفق املجتمعون على أن يترك  الڤيروس
ــا تراه اللجان  ــة احلرية في إتباع م لكل دول
ــات التي تعطى  ــة لديها من حيث الفئ العلمي

العالج.
  سادسا: االستعداد ملوسم فتح املدارس

ــزا  ــال إنفلون ــاط اتص ــف ضب   ١ ـ تكلي
ــة للتعامل مع  ــداد خطة مفصل (H١N١)A بإع
ــتوى املدارس في  إنفلونزا (H١N١)A على مس
ــي املرض متضمنة خطة االتصال  حالة تفش
ــاملة الوالدين، واملدرسني، مبا  والتواصل ش
ــة للتوعية باملرض  ــك اخلطة اإلعالمي في ذل
ــي املدارس واإلجراءات التي تتخذ في حالة  ف
ظهور املرض فيها، والتعامل مع الطلبة ذوي 
ــل مرضى القلب والربو  املخاطر الصحية مث
ــن إجراءات  ــا يجب اتخاذه م ــكري وم والس
ــتوى األسرة التي بها حاالت إصابة  على مس
ــراكة مع املسؤولني بني األسرة  باملرض والش
ــاالت التي يتم فيها  ــة والطلبة واحل واملدرس
ــتعانة باألدلة  ــك باالس ــالق املدارس، وذل إغ

ــأن ومنظمة  التي أصدرها CDC في هذا الش
الصحة العاملية.

  ٢ ـ على املدارس اتخاذ اإلجراءات التالية 
حلماية الطلبة واملدرسني من اإلصابة:-

ــلوك التنفسي  ــجيع ممارسة الس   ـ تش
ــد الكحة  ــم عن ــة الف ــل تغطي ــي مث الصح
ــاه  ــل، واملي ــتخدام املنادي ــس، واس أو العط

والصابون واملنظفات لغسيل اليدين.
ــة  بطريق ــن  اليدي ــيل  غس ــة    ـ ممارس

صحيحة.
ــي املنزل على  ــة املرضى ف ــاء الطلب   ـ بق
ــد من زوال  ــاعة بعد التأك ــل ملدة ٢٤ س األق

أعراض احلمى.
  ـ احلفاظ على نظافة األسطح باستخدام 

املنظفات.
ــني املرضى في  ــزل الطلبة أو املدرس   ـ ع
ــاب للمنزل  ــى الذه ــة حت ــرات منفصل حج
ــتخدام األقنعة الواقية ملن يقوم برعاية  واس

املرضى وتقليل عدد هؤالء.
ــخصية في  ــر أدوات الوقاية الش   ـ توفي

املدارس.
ــة الى ما مت تزويد دول مجلس    ٣ ـ إضاف
ــن مركز  ــق صادرة ع ــه من وثائ ــاون ب التع
ــم تزويد دول املجلس  مكافحة األمراض، يت
ــط التي أعدت من قبل مملكة البحرين  باخلط
ــدة في مجال  ــارات العربية املتح ودولة اإلم
ــارها  مكافحة االنفلونزا (H١N١)A ومنع انتش
في املدارس، ويترك لكل دولة احلرية في أن 

تطبق ما تراه مناسبا لظروفها.
ــة في اتخاذ  ــكل دولة احلري   ٤ ـ يترك ل
ــب  ــالق املدارس حس ــاص بإغ ــرار اخل الق
ظروفها واسترشادا بالتوجهات العاملية سواء 

.CDC من منظمة الصحة العاملية او
ــز الصحة في  ــى تعزي ــز عل   ٥ ـ التركي
املدارس، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية 
األولية في تقدمي التوعية الصحية والتثقيف 

الصحي لطالب املدارس.
  سابعا: وضع أي توصيات جديدة للمنافذ 
ــا البرية: عقد االجتماع القادم في  وخصوص
ــهر  ــلطنة عمان في النصف الثاني من ش س

أكتوبر ٢٠٠٩. 

 الوزير د.محمد البصيري خالل اجلولة التفقدية برفقته مدير املوانئ الشيخ د.صباح جابر العلي

 بكلفة مالية مقدارها ٣٠ مليون دينار

 البدر: طرح مشروع كوابل األلياف الضوئية قريبًا
  لمدن سعد العبداهللا وجابر األحمد وصباح األحمد

 فرج ناصر 
  أكد وكيل وزارة املواصالت املساعد لقطاع االتصاالت 
(بالتكليف) م.منصور البدر انه ســــيتم قريبا طرح 
مشروع املرحلة الثانية من «كوابل األلياف الضوئية» 
لـ ٣ مناطق هي مدينة سعد العبداهللا ومدينة جابر 
األحمد ومدينة صباح األحمد والتي تقدر بـ ٢٠ ألف 
وحدة سكنية. وأضاف ان املستشار العاملي الذي كلفته 
الوزارة باإلشراف على هذا املشروع في طور االنتهاء 
من إعداد املخططات واملواصفات والوثائق اخلاصة 
باملشروع متهيدا لطرحه قريبا. وقال ان وزارة املالية 
اعتمــــدت امليزانية اخلاصة لهذا املشــــروع وموافقة 
وزارة املالية للمكاتب االستشــــارية. وأكد ان الكلفة 
االجمالية لهذا املشروع لـ ٣ مناطق تبلغ نحو ٣٠ مليون 
دينار، واضاف انه سيتم مطابقة املواصفات العاملية 
والتكنولوجيا احلديثة في املشروع مبا يتناسب مع 
العصر احلديث. وأشــــار البدر الى ان املشروع يأتي 
بإيعاز من وزير املواصالت د.محمد البصيري ووكيل 
وزارة املواصالت عبداحملســــن املزيدي لالستعجال 
في هذا املشــــروع ملا له من أهمية كون هذه املناطق 

بحاجة الى شبكة هاتفية خاصة انها مناطق جديدة 
مت توزيعها من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
مؤخرا. الى ذلك، كشــــف مصدر مســــؤول في وزارة 
املواصالت عن ان الوزارة ســــتطرح خالل األسبوع 
املقبل مناقصة مشروع احدث مقسم ملشتركي األلياف 
 «N.G.N» الضوئية للشــــبكة الهاتفية والذي يسمى
أو ما يعرف مبقسم نظام شبكة اجليل القادم وذلك 
جلميع مناطق الكويت. ووأوضح ان كلفة املشروع 
تبلغ ١٠ ماليني دينار تشــــمل أعمال املشروع مبا في 
ذلك االجهزة واالنظمة. من جهته، اكد الوكيل املساعد 
لقطاع التخطيط ورئيس جلنة الوظائف االشرافية 
بــــوزارة املواصالت د.وليد النجار أنه ســــيتم خالل 
هذا االسبوع االعالن عن الوظائف الشاغرة بالوزارة 
والتي تشمل كل قطاعات الوزارة ومن ابرزها قطاع 
خدمة املشــــتركني وقطاع االتصاالت وقطاع البريد 
وقطاع الدولية وكذلك بعض الوحدات التنظيمية في 
القطاعات األخرى بالوزارة. واضاف انه سيتم اصدار 
تعميم داخل الوزارة لكل املوظفني واملسؤولني ملن يجد 

في نفسه الكفاءة التقدم لهذه املناصب.

 خالل زيارته أمس لمؤسسة الموانئ الكويتية

 لن تقبل أي قضايا أخرى على جدول أعمالها وتسعى لتأجيل البت في مشروع قانون العمل للدور المقبل

 البصيري: إنشاء ميناء بوبيان يعكس الوجه الحضاري للكويت 
في تحولها لمركز مالي عالمي وفقًا لتوجيهات صاحب السمو

 مّد دور االنعقاد الطارئ يصطدم برفض الحكومة

 قال وزير الدولة لشــــؤون مجلــــس األمة ووزير 
املواصالت د.محمــــد البصيري اننا نعمل على جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا وعامليا وفقا لتوجيهات 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
  وأضاف الوزير خالل زيارته صباح امس ملؤسسة 
املوانئ الكويتية حيث استقبله مدير عام املؤسسة 
الشيخ د.صباح جابر العلي وعدد من مديري اإلدارات 
في املؤسسة والتي تضمنت جولة تفقدية داخل امليناء 
زار خاللها ادارة التلوث البحري وشــــركة اســــمنت 
الكويت واسمنت بورتالند ورصيف املطاحن وادارة 
املنطقة احلرة اعقبتها جولة بحرية، اضاف الوزير 
ان انشــــاء ميناء بوبيان سيعكس الوجه احلضاري 

للكويت في حتولها الى مركز مالي عاملي.
  واعرب البصيري عن سعادته مبستوى أداء العاملني 
في املؤسسة مضيفا ان تلك املؤسسة الوطنية تعتبر 
مفخرة لكل كويتي، مشيدا باحلركة النشطة والدؤوب 
التي يشهدها ميناء الشــــويخ الذي يستقبل حوالي 

٩٠٪ من البضائع الواردة إلى الكويت.
  واشار الى ان اســــتمرار عمل مشغلي ومشغالت 
الرافعات اجلســــرية في ميناء الشويخ امس في ظل 
الظروف اجلوية الصعبة يعطي األمل الكبير في وجود 
الرغبة الصادقة من املواطن الكويتي على السير قدما 
في طريق التقدم والتطوير مشيرا إلى أن تلك املهنة 

كانت طاردة للرجال فما بالنا بالنساء.
  وقال خالل اجلولة ان املوانئ الكويتية قادرة على 
اســــتيعاب جميع الســــفن التجارية وغير التجارية 
ولكنها في الوقت نفســــه حتتاج الى عملية تطوير 

في األرصفة واملعدات احلديثة.
  واضاف البصيري ان املناقصات اخلاصة باملؤسسة 
سيتم طرحها في اقرب وقت ممكن إال أن هناك مناقصة 
واحدة عليها بعض املالحظات من جلنة املناقصات 
املركزيــــة وقد مت االجتماع مــــع رئيس اللجنة احمد 

الكليب لتجاوز تلك املالحظات.
  وعن عملية خصخصة املوانئ قال البصيري ان 
هناك اقتراحات كثيرة مطروحة للدراسة يتم بحثها 
حاليا مثل انشــــاء هيئة للنقــــل البحري وهي محل 

دراسة.
  ومن جانبه قال مدير عام املؤسسة الشيخ د.صباح 
جابر العلي لقد تشرفنا جميعا بزيارة وزير املواصالت 
للمؤسســــة وذلك حتى يرى عن قرب ويتعرف على 

طبيعة العمل في املوانئ ومدى مشقة ذلك العمل.
  واستمع البصيري الى شرح كامل من مدير ميناء 
الشــــويخ عدنان الصايغ حيث قام بتعريف الوزير 
على اإلمكانيات مضيفا ان هناك عملية تطوير كبيرة 
سيشهدها امليناء تبدأ املرحلة األولى منها بعد سنة 

تقريبا وتنتهي عام ٢٠١٨.
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