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د.خالد السهالوي د.يوسف النصف

م.علي الفوزان خالل توقيع العقد

توزيع 3000 قسيمة و1500 بيت حكومي في المدينة خالل األسابيع المقبلة »الصحة« أعدت خطة لمكافحة المرض

»السكنية«: 75.4 مليون دينار إلنشاء
الطرق الرئيسية بمدينة جابر األحمد

 حمد العنزي
أعلن مدير عام املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان عن ان املؤسسة ستوزع 
3000 قسيمة سكنية الى جانب 
 N1 1500 بيت حكومي بقطاعي
وN3 ف���ي مدينة جابر األحمد 
اإلسكانية، وذلك خالل األسابيع 
املقبلة، مشيرا الى انه سيعقب 
هذه املرحل���ة عملية التوزيع 

على املخططات.
وقال الفوزان خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس في 
مبنى املؤسسة ووقع من خالله 
على عقدي مشروعني األول منهما 
خاص بأعمال معاجلة وحتسني 
الترب���ة الضعيفة  خ���واص 
للطرق الرئيس���ية في مدينة 
جابر األحم���د، واآلخر يتعلق 
باملناقصة اخلاصة بدراس���ة 
اجلدوى االقتصادية للبيوت 
منخفضة التكاليف البديلة عن 
املساكن الشعبية احلالية في 
الصليبية وتيماء، ان مشروع 
مدينة جاب���ر األحمد يعد من 
املشاريع املهمة واحليوية التي 
الى  تنفذها املؤسسة، مشيرا 
ان توقيع هذه املناقصة يأتي 
استكماال للمناقصات األخرى 
التي نفذناها مسبقا، الفتا الى 
ان العقد عب���ارة عن معاجلة 
حتسني خواص التربة الضعيفة 
الرئيس���ية، وكذلك  للط���رق 
إنشاء وإجناز وصيانة الطرق 
واخلدمات الرئيسية وتصميم 
وإنشاء وإجناز وصيانة مباني 
الس���احلية واحملطة  احملطة 
األرضي���ة ومبن���ى الترددات 
ومباني اخلدمات التابعة لوزارة 
املواصالت مبدينة جابر األحمد 

السكنية.
وأوضح ان القيمة االجمالية 
للعقد تصل الى 75.400.594 
دينارا وفترة تنفيذ املشروع 

960 يوما.
وأضاف الف���وزان ان هذه 
املناقص���ة تعتب���ر املرحل���ة 
الثالث���ة من األعم���ال املنفذة 

الدراس���ات  االجمالية العداد 
االقتصادية ودراسة اجلدوى 
منها تصل الى 160 ألف دينار، 
سيتعهد من خاللها املستشار 
بااللتزام باملدة الزمنية لتقدمي 
اجلدوى االقتصادية خالل فترة 
ثالثة أشهر من توقيع العقد.

وعن الفت���رة احملددة التي 
س���ينفذ من خاللها املشروع 
أك���د الف���وزان انه س���تعقب 
هذه املرحلة دعوة املساهمني 
لتأسيس شركة ومن احملتمل 
ان تستغرق من ستة أشهر الى 
سنة، وهذا األمر من اختصاص 
الشركة املساهمة التي ستنفذ 
املدينة  ان  املشروع، موضحا 
متنوعة ومتطورة من ناحية 
احتوائها على املساكن اخلاصة 
واملباني االستثمارية واخلدمية 
والترفيهية، األمر الذي سيكون 
دافعا حقيقيا ألغلب الشركات 
االستثمارية في تنفيذ املشروع 
واستثماره لسنوات متعددة، 
نافي���ا ان يكون لألزمة املالية 
التي تعصف بالعالم أي تأثير 
لعزوف أغلب الش���ركات عن 
املشروع، مبينا ان لديه قناعة 
بأن السيولة املالية في البنوك 

داخل املدينة وان املقاول سيلتزم 
بالتعليمات والشروط اخلاصة 
بالعق���د من ناحية اس���تصالح 
الترب���ة ومعاجلته���ا، حيث ان 
األرض طيني���ة ولينة وحتتاج 
الى استبدال ومعاجلة آلية وهذا 
اتفقن���ا عليه.وحول توقيع  ما 
العقد الثاني لدراس���ة اجلدوى 
االقتصادي���ة للبيوت منخفضة 
التكاليف البديلة عن املس���اكن 
الشعبية احلالية في الصليبية 

وتيماء أكد الفوزان ان املشروع 
سينفذ بنظام ال� B.O.T وذلك وفقا 
لقانون 2007/45 الذي ينص على 
تأسيس شركة مساهمة نصفها 
يط���رح كاس���تثمار والنصف 
اآلخر يطرح كاكتتاب عام على 
املواطنني، مشيرا الى ان حتديد 
اجلوان���ب االقتصادي���ة وإعداد 
الدراس���ات تعتبر مرحلة مهمة 
قبل طرح املشروع على الشركات 
االستثمارية، الفتا الى ان القيمة 

مختبرات في كل منطقة صحية لفحص المصابين
 بإنفلونزا الخنازير وارتفاع العدد إلى 1072 حالة

حنان عبدالمعبود
اعلن���ت وزارة الصحة اليوم 
تس���جيل 332 اصاب���ة جدي���دة 
بإنفلونزا اخلنازير في البالد خالل 

األسبوع اجلاري.
وقال وكيل الوزارة املس���اعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
الوزارة  الرسمي باسم  والناطق 
النصف في تصريح  د.يوس���ف 
صحافي انه س���بق لل���وزارة ان 
اعلنت ع���ن وفاة أح���د املرضى 
الكويتيني ويبلغ من العمر 21 سنة 
بس���بب حالته الصحية احلرجة 
التي أدخل بسببها العناية املركزة 
بأحد املستشفيات وكان يعاني من 

عدة أمراض مزمنة.
انه م���ن املعروف  واوض���ح 
أن احلوام���ل واملصابني بأمراض 
مزمنة مثل أمراض القلب والسكر 
واحلساسية والربو ونقص املناعة 
أكث���ر عرضه لإلصابة  يكونون 
باالنفلونزا.وقال د.النصف انه بذلك 
يبلغ اجمالي عدد حاالت االنفلونزا 
التي سجلتها وزارة الصحة منذ أن 
أعلنت منظمة الصحة العاملية عن 
ظهور املرض بالعالم في 24 ابريل 
املاضي وحتى يوم االربعاء املاضي 
1072 حالة كانت الغالبية العظمى 
منها حاالت بس���يطة وش���فيت 
متاما وعادوا ملمارس���ة حياتهم 
الطبيعي���ة بع���د تلقيهم العالج 
حس���ب البروتوكوالت العاملية.
الى ذلك، أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية ورئيس 
اللجنة الفني���ة ملجابهة انفلونزا 
اخلنازير، د.خالد السهالوي اقامة 
الوزارة لع���دد من املختبرات في 
املناطق الصحية لفحص املصابني 
بالڤيروس بواق���ع 6 مختبرات، 
حيث يقام مختبر في كل منطقة 
صحية إضافة للمختبر املوجود 
في مستشفى األمراض السارية، 
وذلك تخفيفا على مختبر الشعب 
الذي يعاني من الضغط الشديد 
عليه، مش���يرا ال���ى ان الوزارة 
عملت حقيبة حتوي »ماسكات« 
و»قفازات« ومطهر لغسيل األيدي 
للح���االت التي تعالج في املنزل، 

ملجابهة املرض ديناميكية وقابلة 
للتغيير مع مس���تجدات املرض، 
مشيرا الى ان معرفة املرض هو 
النقطة األولى للتشخيص ومن ثم 
العالج، مشيرا الى االهتمام بشكل 
خاص باحلاالت املرضية املزمنة 
ممن يعانون من امراض كالسكر 

والقلب والسمنة.
واضاف ان الوزارة عملت على 
الس���يناريوهات  تنفيذ عدد من 
ملواجه���ة املرض ومنها ارس���ال 
املتأكد من  أو  املريض املش���تبه 
إصابته الى مستش���فى األمراض 
السارية، وقسم السهالوي املرضى 
الى 3 مجموعات، األولى اخلفيفة 
وحتصل على البنادول والثانية 
وتأخذ عق���ار »تاميفلو« وبعض 
اما املجموعة  املضادات األخرى، 
الثالث���ة فه���ي ح���االت مصابة 
بالڤيروس وتعاني امراضا مزمنة 
ومضاعفات خطرة وهي املجموعة 
التي يجب ان حتصل على عالجها 
باملستشفى وحتصل على مضادات 
بكتيرية وڤيروسية وحتتاج الى 
رعاية خاصة واشار الى انه في 
حال ملء املستش���فى باحلاالت 
خصوصا ان سعتها ال تزيد على 
ال� 50 سريرا يتم ارسال املصابني 
التي خصصت  الى املستشفيات 
أماك���ن للعالج واخ���رى للعزل 
فيها، بعد ذلك انتقل الى سيناريو 
العالج باملنزل وحتديدا مع احلاالت 
اخلفيفة والتي ال حتتاج الى دخول 

املستشفى.
من جانب آخر، أشاد الفريق 
الطبي األملان���ي املتخصص في 
عالج احلروق والذي عاين مصابي 
حريق العيون، مبستوى الرعاية 
الطبية التي قدمت للمصابني منذ 
اللحظ���ات األولى الس���تقبالهم 
باملستشفيات وعالجهم، كما أشاد 
بالعمليات اجلراحية التي أجريت 
لهم بنجاح ف���ي مركز البابطني 
للح���روق، وأك���د الفريق خالل 
اس���تقبال وزير الصحة د.هالل 
الساير له صباح امس عدم وجود 
مبرر في الوق���ت احلالي إليفاد 

احلاالت للعالج باخلارج.

جاء هذا عقب اجتماعه امس مع 
عدد كبير م���ن األطباء في مركز 
الطب اإلس���المي لع���رض خطة 
العالجية والوقائية في  الوزارة 
مجابهة املرض الطالعهم على خطة 
الوزارة في مواجهة مرض انفلونزا 
ان  اخلنازير.وأوضح السهالوي 
الڤيروس سهل العالج لكنه سريع 
االنتشار، مش���يرا الى ان اآلالف 
ميوتون س���نويا جراء اإلصابة 
باالنفلونزا املوسمية العادية، على 
الرغم من التقدم الطبي الهائل في 

العالم.
وأشار السهالوي الى ان وزارة 
الصح���ة تفاعلت مع احلدث منذ 
اإلعالن عن تسجيل إصابات فقامت 
بتش���كيل اللجنة العليا ملجابهة 
املرض برئاس���ة وزي���ر الصحة 
وعضوية عدد كبير من اجلهات في 
الدولة ومن بينها اإلعالم والداخلية 
والتربية والهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، وغيرها، 
وأعقبها تشكيل اللجنة الفنية، وقال 
ان اخلطة التي وضعتها الوزارة 

 أسامة أبوالسعود
أصدر وكيل وزارة األوقاف والشللؤون اإلسللالمية باإلنابة 
مطلق القراوي قرارا امس بتشللكيل جلنة للتوعية والوقاية من 
مرض انفلونزا اخلنازير برئاسللة وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب وعضوية رومي الرومي ل نائبا للرئيس، 
وفالح نهللار العجمي ل عضوا، وجابر ابوزبر ل عضوا، وطالل 

العفاسي ل عضوا ومقررا.
وتختص اللجنة بحسللب قرار الوكيل بإعداد خطة للتوعية 
مللن مرض انفلونزا اخلنازير تتضمللن جميع قطاعات الوزارة 
واتخاذ كافة االجراءات الوقائية الالزمة في جميع مرافق الوزارة 
والتنسيق مع وزارة الصحة في توعية جمهور الوزارة ضد هذا 

املرض وكذلك التنسيق مع اجلهات االخرى في هذا االطار.

القراوي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة 
وقاية وتوعية من إنفلونزا الخنازير

باأحر �لتعازي �لقلبية و�سادق �ملو��ساة �إىل

يف م�سابهم اجللل داعيًا املوىل عزوجل اأن يتغمد ال�سحايا بوا�سع 

رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته واأن مّين على امل�سابني بكامل ال�سفاء 

وعاجله ويلهمنا جميعًا ال�سرب وال�سلوان

ويعــتـــذر 
عن عـدم ا�ستقبـال املهنئني ورواد ديوانيته يف �سهــر رم�ســان

 ت�سامنـــًا مع اأهــالــي ال�سحــايــا

يتقدم

معالــي ال�شيـخ الدكتــور

 اإبـراهـيـم الدعـيـج ال�شـبــاح
حمافــظ �لأحــمدي 

واأهـالــي املحـافـظــة

اأهالـي �ضحـايـا كارثـة حريـق اجلهـراء 

وذويهم وجلميع اأهالـي حمافظـة اجلهراء 

واإىل عمـوم اأبنـاء ال�ضعـب الكويتـي

م�شـاركـة واإعتـذار

بخال�ص �لعز�ء �إىل

�سائلني املوىل عز وجل

اأن يتغمد ال�سحايا بوا�سع رحمته

ويلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان

تتقدم

وزيرة الرتبية ووزيرة التعليم العايل

الدكتورة/ مو�ضي احلمود
وكافة �لعاملني يف �لوز�رة

ال�ضعب الكويتي عامة
واأهايل �ضحايا حادثة اجلهراء املفجع خا�ضة
ولكل من ا�ضت�ضهد يف هذا امل�ضاب اجللل
من املعلمات والإداريات وبناتنا الطالبات

وجميع قطاعات الوزارة املختلفة

خريطة توضح مشاريع مدينة جابر األحمد


