
محلياتاالربعاء  ١٩  اغسطس  ٢٠٠٩   4

الساير: إعفاء ذوي اإلعاقة في «الصحة» من البصمة
الطاحـوس: تعاون بين «التربية» و«الصحـة» لحماية طلبتنا من إنفلونزا الخنازير مع بداية الدراسـة

أكد خالل افتتاحه مركز مبارك الكبير الصحي وصول طواقم طبية عالمية لفحص المصابين

د.هالل الساير والشيخ علي العبداهللا وم.خالد الطاحوس خالل جولة داخل مركز مبارك الكبير الصحي

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
وصول فريق طبي أملاني الى البالد 
فجر أمس مكون من استشــــاريني 
لفحص احلاالت املصابة في حادث 
حريق اجلهراء والذي أودى بحياة 
النســــاء واألطفال،  العشرات من 
مضيفا ان االستشاريني سيعدون 
تقريرا حول احلاالت التي حتتاج 
الــــى عالج باخلارج. واشــــار الى 
ان فريقــــا طبيا استشــــاريا آخر 
متخصصا في احلروق والتجميل 
ينتظر وصوله من بريطانيا ملتابعة 
احلــــاالت املصابة، وقــــال ان هذه 
املبادرة تأتي بتوجيه من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي أمر بتجهيز طائرة خاصة لنقل 
املصابني الذين تستدعي حاالتهم 

العالج باخلارج.
وأشاد الساير خالل تصريحه 
للصحافيني عقب افتتاحه أمس مركز 
مبارك الكبير الصحي بالدور الذي 
قام به مركز البابطني واصفا إياه 
بأنه جاء على أكمل وجه وبتقدير 

«امتياز».
وأشاد ايضا بدور جميع الهيئات 
الطبية املساعدة والتي ساهمت في 
تخفيف العبء عبر تقدمي العالج 
في الوقت املناســــب. كمــــا أبدى 
الوزير الساير تفاؤله حول إقرار 
كادر األطباء وقــــال: «لقد مت رفع 
الكادر الــــى ديوان اخلدمة املدنية 

الســــاعة السابعة صباحا حتى 
الثانية عشرة ليال خالل جميع 

أيام األسبوع.
من جانبه، قال النائب خالد 
افتتــــاح مركز  الطاحــــوس ان 
مبــــارك الكبير الصحــــي يأتي 
ضمن سلسلة املراكز الصحية 
التي شرعت الوزارة في افتتاحها 
مؤخرا لدعم اجلانب الصحي في 
البلد وتعد من االيجابيات التي 
تقوم به الوزارة خلدمة املواطنني، 
موضحا ان املركز فيه اقســــام 
تخصصية سترتقي مبستوى 
اخلدمات العالجية ويخفف العبء 
عن مستشفى العدان الذي يخدم 
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير 
خصوصا في ظل تعداد سكان بلغ 
٥٥٠ ألف نسمة من غير الوافدين. 
وحول تداعيات مرض انفلونزا 
اخلنازير واستعدادات الصحة 
ملواجهته أكد ان املرض انتشــــر 
في كل دول العالم، ويجب ترك 
اجلانب الفني للمتخصصني الذين 
يتحملون مسؤوليتهم في هذا 
اجلانب ملواجهة املرض، مشيرا 
الى ان دورهم كجهة رقابية في 
املجلــــس يتمثل في محاســــبة 
املقصرين في هذا اجلانب، مؤكدا 
ان وزارة التربيــــة تبذل جهدها 
حلماية ابنائنا الطلبة عند بدء 
العــــام الدراســــي وكذلك وزارة 

الصحة.

الكبير الصحي يتكون من دورين 
منهما العلوي وخصص لعيادات 
طب األســــنان التي من املتوقع ان 
يبــــدأ العمل فيها بعد ٣ أســــابيع 
بعد االنتهاء مــــن جتهيزها، فيما 
يضم القسم األرضي ست عيادات 
طب عام وعيادتني للسكر وثالثة 
عيادات متخصصة ألمراض النساء 
والوالدة مازالت في طور التجهيز 
اضافة الى صيدلية مركزية وغرف 
للتمريض بأقسامه املختلفة (رجال 
ـ نساء ـ أطفال) وتطعيم لألطفال 
وخدمات فندقية، مشــــيرا الى ان 
املركز يعمل بنظام طب العائلة من 

حيث ان كل جهة تقوم بدورها على 
أكمل وجــــه وبتعاون مع اجلهات 
الرســــمية االخرى، مشيرا الى ان 
دواء «التاميفلو» املعالج له أعراض 
جانبية شأنه شأن سائر األدوية 

األخرى.
وعن مركز مبارك الكبير الصحي 
قال الوزير انه ســــيخدم ســــكان 
محافظة مبارك الكبير، اضافة الى 
سكان منطقة الظهر وجابر العلي، 
وهذا مؤقتا حتى يتم االنتهاء من 
الصيانــــة القائمة مبركزي هاتني 

املنطقتني.
وبني الوزيــــر ان مركز مبارك 

وننتظر موافقة الديوان عليه في 
القريب». وأشار الى انه قد وافق 
على إعفاء ذوي االحتياجات اخلاصة 
من العاملني في الوزارة من نظام 
البصمة في احلضور واالنصراف، 
وذلك دعما ومســــاندة لهذه الفئة 
للتخفيف عنهم، مؤكدا ان البعض 
يحاولون الهرب من نظام البصمة 
للتغيــــب عن العمــــل، إال ان هذه 
الفئــــة ذات ظروف خاصة حتتاج 

الى الدعم.
كما بني الوزير ان خطة الوزارة 
في مواجهــــة ڤيــــروس انفلونزا 
اخلنازير يتم تطبيقها بشكل متكامل 

عزام الصباح: الحكومة اإللكترونية ضرورية
قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح ان احلكومة 
االلكترونية باتت من ضروريات املرحلة املقبلة لتحقيق أهداف التنمية 
الشاملة في املجتمع جاء ذلك في تصريح للسفير أدلى به لـ «كونا» 
عقب لقائه امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء واملسؤول عن 
ديوان اخلدمة املدنية واحلكومة االلكترونية في البحرين الشــــيخ 
أحمد بن عطية اهللا آل خليفة. وقال ان البحث تناول املواضيع ذات 
االهتمام املشترك وآلية سير احلكومة االلكترونية وسبل االنتفاع 
منها وتنوع خدماتها في كل القطاعات مبا يسهم في راحة املواطنني. 
وأضــــاف ان التطور امللحوظ الذي تشــــهده مملكة البحرين ودول 
اخلليج في املجاالت التكنولوجية والتي كانت باكورتها احلكومات 

االلكترونية ستجعلها مواكبة للدول املتقدمة في هذا املجال.
وأشار الى أن جتربة البحرين في احلكومة االلكترونية وإعادة 

هيكلة اجلهاز االداري تخدم أهداف التنمية وترفع اإلنتاجية.
وأعرب الســــفير عن إعجابه بـ «اخلطــــوة الرائدة» التي خطتها 
البحرين من خالل إقامة قناة حوار مباشــــر مع الشيخ أحمد عطية 
اهللا آل خليفــــة عبر بوابتها االلكترونية لتحقق أعلى مســــتويات 

التواصل وتبادل وجهات النظر بني املسؤول واملواطن.

تكريم الملحق العسكري 
ومساعده في سورية

احتفلت امللحقية العسكرية 
في ســــورية بتكرمي امللحق 
العسكري العميد الركن طيار 
خالد العمر ومســــاعده املقدم 
سعود العجمي مبناسبة انتهاء 

مهام عملهما في سورية.
العســــكري  وقال امللحق 
العنزي،  املقدم عادل  احلالي 
فــــي تصريح لـــــ «كونا»، ان 
جميع العاملني مبكتب امللحقية 
العسكرية الكويتية في سورية 
تعلموا خالل فتــــرة ترؤس 
العميد العمر للملحقية الكثير 

من مهارات القيادة والنظام.

«الهالل األحمر» 
أرسلت مساعدات 

للشعب الفلسطيني

أرســــلت جمعيــــة الهالل 
األحمر دفعة من املســــاعدات 
اإلغاثية تتكون من ١٤ شاحنة 
الى الشــــعب الفلسطيني في 
قطاع غزة. وذكر بيان صحافي 
للجمعية ان املساعدات حتتوي 
على ١٠ آالف كرتون من املواد 
الغذائيــــة، حيث بلغ اجمالي 

وزن الشحنة ٢٨٠ طنا.
وأوضح البيان ان الشاحنات 
الى األردن  الكويــــت  غادرت 
مرورا باألراضي السعودية، 
حيث سيتم ايصالها الى قطاع 
غزة في فلسطني بواسطة وكالة 
األمم املتحدة لغوث الالجئني 

الفلسطينيني (األونروا).

المذكور لـ «األنباء»: ال صحة لمنع الوافدين من أداء فريضة الحج هذا العام
ليلى الشافعي

صــــرح رئيس اللجنة االستشــــارية العليا للعمل على 
تطبيق احكام الشــــريعة االســــالمية د.خالد املذكور بانه 
يتوقــــع انخفاض أعــــداد احلجاج هذا العام بســــبب وباء 
انفلونزا اخلنازير وتوصيات وزراء الصحة العرب ووكالء 
وزارة الصحة في دول مجلس التعاون. وقال في تصريح 
لـ «األنباء»: ان االرشادات التي تطلقها اآلن وزارة الصحة 
للوقاية من انفلونزا اخلنازير، لكنها قد تؤدي إلى انخفاض 
عدد احلجاج لهذه الســــنة خاصة بالنسبة إلى كبار السن 
فوق الـ ٦٥ ســــنة، وأكد ان هــــذا ليس قرارا وامنا هو حتى 

اآلن توجيهــــات فــــإن من جتــــاوز الـ ٦٥ عامــــا واملصابني 
بأمراض مزمنة واحلوامل واألطفال دون سن الثانية عشرة 
ينصح بعــــدم ذهابهم للحج هذا العام. وردا على ســــؤال 
لـ «األنباء» عن تناقل انباء عن عدم السماح للوافدين بالذهاب 
للحج؟ نفى د.املذكور ذلــــك وأكد أن هذا ليس صحيحا أن 
مينــــع الوافدون من الذهــــاب ألداء الفريضة وان ما يطبق 
على املواطنني يطبق على الوافدين. وحول جتهيزات احلج 
لهذا العام قال املذكور هناك ارشادات ونصائح للزيادة من 
التوعية الصحية ومن الضبط والربط بالنســــبة للحجاج 
ومناسك احلج والترتيبات التي نقوم بها كل عام مع االخذ 

بتجارب املواسم السابقة. وأكد د.املذكور ان هذا العام ستكون 
التوعية الصحية اكثر قبل الذهاب الى احلج وعلى حمالت 
احلج. واشار الى ان اليوم (االربعاء) سيكون هناك اجتماع 
للجنة شــــؤون احلج لتقرير هذه الترتيبات وبسؤاله: هل 
سيكون د.املذكور رئيس البعثة هذا العام؟ أجاب: االخوان 
في جلنة شؤون احلج يصرون على أن أكون رئيس البعثة 
فجزاهم اهللا خيرا حلرصهم على ذلك، وينتظرون مني قرارا 
ولم أقرر إلى اآلن ورئاستي لبعثة احلج مستمرة حتى شهر 
نوفمبر القادم وأنا في احلقيقة الى اآلن لم أحسم األمر ومن 

هنا إلى نوفمبر يكون القرار.
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العودة نقًال عن األمير ألهالي المعتقلين: 
ستسمعون أخبارًا مفرحة في القر يب العاجل

بيان عاكوم
اللجنة  قــــال رئيــــس 
الشعبية الهالي معتقلينا 
في غوانتانامو خالد العودة 
ان اهالــــي املعتقلني التقوا 
امس صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد لشكره 
على موقفه احلازم ومطالبته 
باستعادة ابنائنا املعتقلني 

في غوانتانامو.
وبني العودة في اتصال 
خاص مــــع «األنبــــاء» ان 
صاحب السمو االمير ابدى 
تفاؤله باستجابة الواليات 

املتحدة االميركية لهذه املطالب، مشيرا الى ان 
سموه يتابع القضية باستمرار. ونقل العودة عن 
صاحب السمو االمير انه قال الهالي املعتقلني 
ستسمعون اخبارا مفرحة في القريب العاجل. 
وكان  العودة قد بــــني انه التقى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حيث اطلعه على نتائج زيارة سموه 

الى واشنطن.
ولفت العودة الى ان لقاء سموه ايضا بنائب 
الرئيس األميركــــي جو بايدن وتكرار املطالب 
بخصوص املعتقلني اعطى انطباعا لدى االدارة 
االميركية بأن هدف زيارة سموه مناقشة هذه 
القضية. واشــــار العودة الــــى ان هذا ما جعل 
البيت االبيض يتواصل مع سفيرنا في واشنطن 
الشيخ سالم العبداهللا حيث بينوا له ان الرئيس 
االميركي باراك اوباما تكفل بأخذ هذا املوضوع 
على عاتقه وسيبحث بنفسه وضع املعتقلني 

ومن ثم ســــيوفي احلكومة 
الكويتية بالرد.

وبخصوص ما اذا كانت 
االدارة االميركية قد اكتفت 
التي وضعتها  بالشــــروط 
الخــــراج املعتقلــــني والتي 
الكويت كاملة، قال  نفذتها 
العودة: نعــــم، ولكن هناك 
شرطني للخارجية االميركية 
يتعلقــــان باجلانب االمني 
حيــــث طالبــــوا باعطائهم 
وعودا بعدم تسليم جوازات 
للمعتقلني بعد عودتهم، الى 
جانب مراقبتهم باستمرار 
ووعدناهم بذلك عبر سفيرنا في واشنطن. اما 
عن الدراسة التي تتعلق باملركز التأهيلي فلفت 
العودة الى انه مت االنتهاء منها ومت تسليم نسخ 
منها الى الوفد االميركي الذي زار الكويت واطلع 
على املركز، مشيرا الى انهم أبدوا اعجابهم باملركز 

وأجروا مباحثات موسعة مع املسؤولني.
وعن جلســــات االســــتماع لباقي املعتقلني 
خصوصا بعد براءة خالد املطيري قال العودة 
ان جلسات االستماع لفوزي العودة انتهت ايام 
١١ و١٢ و١٣ اجلــــاري ووعدت القاضية باصدار 
احلكم خالل اســــبوعني، مشيرا الى انه يتوقع 
ان يكون احلكم خالل االسبوع املقبل قبل بدء 
جلسات االســــتماع لفؤاد الربيعة التي ستبدأ 

في ٢٦ اجلاري.
وعبر العودة عن تفاؤله باحلكم مســــتندا 
بذلك ملجريات اجللسات، متمنيا ان يأتي مشابها 

حلكم خالد املطيري وهو البراءة.

أكد أن صاحب السمو متفائل باستجابة الواليات المتحدة للمطالب الكويتية

خالد العودة

د.خالد املذكور


