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 «العاملين بالجامعة» 
تستنكر تحويل أمين 

الصندوق للتحقيق 

 آالء خليفة
  استنكرت نقابة العاملني بجامعة 
الكويــــت موقف االدارة اجلامعية 
النقابة  من حتويل امني صندوق 
القانونية، وقالت  الشــــؤون  الى 
الذي اصدرته:  البيان  النقابة في 
اننا كنا نأمل من االدارة اجلامعية 
ان تتخذ اسلوب احلوار الذي كانت 
تتحدث عنه خالل السنوات الثالث 
املاضية وهو االسلوب الذي تعاملت 
به النقابة مــــع االدارة اجلامعية. 
واستغربت النقابة من ان تتم احالة 
من يحافظ على االمــــوال العامة 
الى التحقيــــق دون النظر للدور 
الوطني الذي يلعبه امني الصندوق 
وغيره من املخلصني في احلفاظ 
على جامعة الكويت وعلى حرمة 
االموال العامة في املقابل من يتالعب 
بالقوانني واللوائح اجلامعية يكون 
مصيره املديــــح والثناء من قبل 

االدارة اجلامعية.
  وبينت النقابة ان هذا االسلوب 
الذي تتبعه االدارة اجلامعية لن 
مير مــــرور الكــــرام، مضيفة اننا 
نعتقد ان االدارة اجلامعية عاقلة 
في قيادة دفة القضايا الشــــائكة، 
لكن الواقع قــــد اثبت العكس من 
خالل ما قام به مدير اجلامعة من 
حتويل امني صندوق النقابة الى 

الشؤون القانونية. 

 طالب رئيس جلنة العالقات 
العامـــة ورئيـــس اللجنـــة 
االعالمية فـــي االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
عبداهللا السهو وزارة التعليم 
العالي بلفـــت انتباه الطلبة 
الراغبني في استكمال دراستهم 
باجلامعات اخلارجية لضرورة 
التي تطلبها  التوصية  كتب 
تلك اجلامعات من الطلبة عند 
رغبتهم بااللتحاق بها حتى 
يكون الطلبة على بينة بكل 
االجراءات املطلوبة منهم عند 

وصولهم لتلك اجلامعات.
  ودعـــا الســـهو زمـــالءه 
اخلريجـــني الراغبـــني فـــي 
فـــي  اســـتكمال دراســـتهم 
اجلامعـــات اخلارجيـــة الى 
ضرورة احلصول على كتب 
التي  الكليـــة  توصية مـــن 
تخرجوا فيهـــا، وهي عبارة 
عن كتاب رسمي يصدر عن 
الكلية لتقييـــم اداء الطالب 
اثناء دراســـته بها، حيث ان 
تلك الكتب ضرورية وتطلبها 
اجلامعات اخلارجية عند تقدم 
الطالب لاللتحاق بها ضمن 

شروط القبول.
  واشار السهو الى ان هناك 
الذين  الكثيـــر من الطلبـــة 
ســـافروا للخارج الستكمال 
دراستهم وفوجئوا عند تقدمي 
اوراقهم للجامعات بأن كتب 
التوصية البد منها الستكمال 

الشروط.
الســـهو من    كمـــا طالب 
عمداء الكليات تعليق بوستر 
يوضـــح ضـــرورة حصول 
الطلبة الراغبني في  استكمال 
دراستهم باخلارج على تلك 
الكتب وتسهيل استخراجها 

بعد دفع الرسوم املقررة. 

 السهو: كتب التوصية من الجامعات 
ضرورية ضمن شروط القبول  

 للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج 

 د.يوسف النصف د.قيس الدويري د.خالد السهالوي

 صباح البحر

 د. أنور اليتامى 

 عبداهللا السهو

 سمو الشيخ ناصر احملمد اثناء لقائه النائب د.روال دشتي واعضاء جلنة الدفاع عن حقوق املسرحني بحضور الشيخ أحمد الفهد

 البحر: بدء صرف المستحقات المالية للفصل 
الصيفي والتدريب الميداني بـ «التطبيقي»

 سمحت للموظفات باالنصراف قبل نهاية الدوام بربع ساعة

  الجامعة حددت ساعات العمل في رمضان

 صرحت نائب املدير العام للشـــؤون اإلدارية واملالية بالهيئة 
العامة للتعليم التطـــبيقي والتـــدريب صباح البحر بأن الهيئة قد 
بدأت صرف املستحقات املالية للفصل الدراسي الصيفي والتدريب 
امليـــداني اخلـــاص بكلـــيات ومعــاهد الهيئة وستستمر عملية 

الصرف وفـــق جدول زمني محدد.
  وأضافت البحر ان سبب التأخـــير في الصرف لبعــض الكليات 
واملــعاهد هو بعض االجراءات الفنية الــتي حتــتاج للمراجعة 
وتدقيق املزاوالت الفعلية ألعضاء هيئـــة التدريس والتدريب، 
وأوضحت ان بعض الكليات واملعاهد قد تأخرت بإرسال املزاوالت 

الفعلية.
  وبهذه املناسبة تقدمت صباح البحر بخالص الشكر والتقدير 
على تعاون الرقابة املاليـــة التابعة لوزارة املالية باجلهود التي 

بذلت في سرعة إجناز أعمال الصرف.

 محمد هالل الخالدي
  وجه أمني عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى تعـــميما بشأن 
الدوام الرســمي خـالل شهر رمضــان املبارك الى كلــيات اجلامعة 
وإداراتها يخطرهم بأنه إذا كانـــت بدايــة الدوام الرســـــمي في 
الســــــاعة الـ ٨٫٣٠ صباحا فســـتكون نهــاية الدوام في الساعة 
الواحـــدة ظهـــــرا، وإذا كانــت بــداية الــدوام الرســــــــمي في 
الســـاعة الـ ٩ صباحا فســــــــتكون نهـــاية الدوام فــي الـساعة 

الـ ١٫٣٠ ظهرا.
  ويحدد ذلك بنـــاء على طلب مركز العمل وتتم مخاطبة إدارة 
الشؤون اإلدارية مع مراعاة ما ورد بتعميم سابق بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٨ 
بشأن فترة السماح خالل شهر رمضان املبارك (١٥ دقيقة) فقط، 
وجاء في التعميم أيضا السماح للموظفات باالنصراف قبل املوعد 
احملدد بربع ســـاعة ويعمل بهذا التعميم اعتبارا من أول شـــهر 

رمضان شهر رمضان املبارك لسنة ١٤٣٠ هجرية.

 لجنة الشمالي أنجزت تعديل القرار ٦١٣ ورفعته أمس

 كشف عن اجتماع قيادات «الصحة» و«التربية» خالل يومين لحسم عدد من الموضوعات

 مجلس الوزراء يعتمد اليوم «كل» توصيات «طارئة» المسّرحين

 العبدالهادي: ال تأجيل للعام الدراسي بسبب إنفلونزا الخنازير  
وحل جذري لمشكلة أسّرة العناية المركزة خالل ٦ أشهر

العدساني عن املريض الذي توفي 
في مستشفى الصباح واملصاب 
بالڤيروس قالت: «انه كان يشكو 
من حــــرارة مرتفعة ملــــدة ثالثة 
أيام وأدخل املستشفى بتاريخ ١٧ 
أغسطس وكان يشكو من صعوبة 
في التنفــــس والتهاب في الصدر 
ولم يتعرض ألي مريض مصاب 
بانفلونزا اخلنازير، كما انه لم يكن 
مسافرا، ومت عزله ووضعه حتت 
جهاز التنفس العالي ولكن حالته 
بدأت تسوء حتى وافته املنية في 

يوم ١٨ أغسطس.
  أما رئيس قســــم التخدير في 
مستشفى العدان د.محمد شمساه 
فقــــال ان املواطنــــة التي توفيت 
متأثرة بإصابتها بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير تبلغ من العمر ٢٨ عاما 
وكانت قادمة من مصر وتشــــكو 
من صعوبة في التنفس وارتفاع 
في احلرارة وكحة شديدة، مشيرا 
الى ان األشعة أظهرت ان املريضة 
مصابة بالتهاب رئوي حاد، الفتا 
الى انه عقب ذلك مت اجراء عملية 
والدة قيصريــــة للمريضة، وان 
اجلنني يــــزن ٢٫٥ كيلوغرام وهو 
بحالة جيدة ولم يصب بڤيروس 
انفلونزا اخلنازير. اما رئيس مختبر 
الڤيروسات د.سهام املفتي، فقالت 
ان طاقم العمل باملختبر يستقبل 
١٠٠٠ عينة يوميا ويتم االنتهاء من 

فحصها في نفس اليوم. 

فــــي كل مستشــــفى، اضافة الى 
وجود ٤ أســــرة في مستشــــفى 
األمراض الســــارية، مشــــيرا الى 
انه مت وضع خطة لتشــــغيل ١٠ 
أســــرة في املستشفى بواقع ٣٠٪ 
لألطفال و٧٠٪ للكبار، مبينا انه 
مت تسلم اجهزة جديدة للتنفس 
االصطناعي، ومشيرا الى ان الوزارة 
لديها خطة إلخالء مستشفى زين 
في حال حتول املرض الى كارثة 
شديدة تســــتدعي دخول حاالت 
كبيرة الى املستشفى، مشيرا الى 
ان هناك خطــــة للوصول بغرف 
العناية املركــــزة في الكويت الى 
املواصفات العاملية. ومن جانبها، 
الباطنية  حتدثت رئيسة قســــم 
في مستشــــفى الصباح د.عفاف 

بڤيروس انفلونزا اخلنازير ترقد في 
مستشفيات الكويت بواقع حالتني 
في مستشــــفى الصباح، ترقدان 
على جهــــاز التنفس االصطناعي 
العدان،  ومثلهما في مستشــــفى 
وكذلك ثالث حاالت في مستشفى 
األمراض الســــارية، احداها يرقد 
على جهــــاز التنفس االصطناعي 
التنفس  وحالتــــان على جهــــاز 
الالتداخلي، وحالة في مستشفى 
مبارك، ولكن األطباء نزعوا عنها 
جهاز التنفس االصطناعي. وأوضح 
القطان ان مجلس اقسام العناية 
املركزة استعد ملجابهة الڤيروس 
منذ االعالن عن اول اصابة، فقام 
بوضــــع خطة طارئة ومت االتفاق 
على تخصيص ســــريرين عزل 

وهي ٥٪ في الدول املتقدمة، مشيرا 
الى انه خالل االسبوعني املقبلني 
ســــتكون هناك ١٠ أسرة خاصة 
املركزة في مستشــــفى  بالعناية 
االمراض السارية، وكذلك استحداث 
غرف للعناية املركزة في مستشفى 
الدرن اجلديد، الفتا الى انه خالل 
الفترة املقبلة سيكون هناك اسرة 
عناية مركزة لعزل احلاالت بواقع 

سريرين في كل مستشفى.
  واضاف ان الوزارة لديها القدرة 
على عــــالج املصابــــني بڤيروس 
انفلونــــزا اخلنازيــــر من خالل 
اخلطــــط والبرامج التي وضعت 
ملجابهة الڤيروس، الفتا الى ان هناك 
تنسيقا بني مراكز الرعاية الصحية 
االولية واملستشفيات فيما يخص 
تلقي احلاالت وعالجها، مشــــددا 
على توافــــر االدوية واملختبرات 

ملجابهة املرض.
  وفي سؤال حول تعليق النائب 
وليد الطبطبائي على عدد األسرة 
في غرف العناية املركزة والتي أكد 
انها ٨١ سريرا، اكد العبدالهادي «ال 
علم لي من اين اتى النائب الفاضل 
بهــــذا الرقم»، مشــــددا على قدرة 
الوزارة على التعامل مع احلاالت 

التي تصاب بالڤيروس.
  ومن جهته قال رئيس مجلس 
املركزة  التخدير والعناية  اقسام 
فــــي وزارة الصحة د.عبدالرحيم 
القطان ان هناك ٨ حاالت حرجة 

 حنان عبدالمعبود
  طمأن وكيــــل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي اهل الكويت 
ان البلد في وضع مطمئن، وقال 
ان مكافحة انتشار مرض انفلونزا 
اخلنازير تؤتــــي ثمارها، مجددا 
التأكيد على انه «ال تأجيل للعام 
الدراسي»، مشــــيرا الى ان هناك 
اجتماعا مفصال سيجمع قياديي 
وزارتي الصحــــة والتربية خالل 
اليومني املقبلني للبت في عدد من 
املواضيع، وشدد على انه ال يجب 
ان يعطل العام الدراسي، مضيفا انه 
ال ضرورة لتأجيله، كما انه ال توجد 
أي دولة فــــي العالم اجلت العام 
الدراسي بسبب الڤيروس، لكنه اكد 
ان الوزارة ستتبع خطة متكاملة 
للتعامل مع املوسم الدراسي مقسمة 
الى محورين، احدهما وقائي واآلخر 

عالجي.
  ووعد وكيــــل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس للكشف 
عن تفاصيل وفاة مواطن ومواطنة 
بڤيروس انفلونزا اخلنازير، بايجاد 
حل جذري ملشــــكلة نقص اسرة 
العناية املركزة في الكويت، خالل 
الشهور الستة املقبلة، مؤكدا ان 
الكويــــت تقل قليال عن النســــب 
العاملية واالوروبية فيما يتعلق 
املركزة  العناية  بعدد االسرة في 
حيث تبلغ النسبة في الكويت ٤٪ 

 تقريران على طاولة االجتماع حول إنفلونزا الخنازير وإجراءات «التجارة» لمنع التالعب باألسـعار

 (سعود سالم) قيادات «الصحة» خالل املؤمتر الصحافي امس 

وخطط إيقاف الدراسة في املدارس 
التي يثبت زيادة الطلبة املصابني 
بها بحيث ال تزيـــد فترة إغالق 
اي مدرســـة على أســـبوع، يتم 
التطهير  القيام بعمليات  خاللها 

املطلوبة.
  وأضافت املصادر ان املجلس 
ســـينظر في اجنـــازات اللجنة 
الثالثية الوزارية حول املشاريع 
الكبرى والتي تنتظر  التنموية 
اعتمادهـــا إلحالتهـــا الى جلنة 

املناقصات وديوان احملاسبة. 

السلع في رمضان  حول اسعار 
واالجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ملنـــع تالعب بعـــض التجار من 
النفوس بأسعار بعض  ضعاف 

السلع االساسية.
  وأعلنت مصـــادر مطلعة في 
تصريحات خاصـــة لـ «األنباء» 
ان وزيري الصحة د.هالل الساير 
والتربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمـــود ســـيحيطان املجلس 
باإلجراءات االحترازية ملواجهة 
سرعة انتشار انفلونزا اخلنازير، 

امس.
  وأكـــدت املصـــادر ان القرار 
املعدل الذي يعتمده املجلس اليوم 
يتضمن كل التوصيات التي قدمها 
النواب في اجللسة الطارئة بحسب 
ما انفردت بنشره «األنباء» على 
لسان وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان اجلمعة 

املاضية.
  وعلمت «األنباء» ان مجلس 
الوزراء طلـــب تقريرا من وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 

لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة محمد 
البصيري ووزير املالية مصطفى 

الشمالي.
  من جهة اخرى، أعلنت مصادر 
وزارية في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» ان اللجنة التي يترأسها 
وزير املالية مصطفى الشـــمالي 
أجنزت تعديل القـــرار رقم ٦١٣ 
اخلاص باملسرحني واملستقيلني 
ورفعته الى مجلس الوزراء ظهر 

 مريم بندق
  استقبل رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ ناصر احملمد بقصر 
السيف امس عضو مجلس االمة 
د.روال دشتي يرافقها اعضاء من 
جلنة الدفاع عن املســـرحني في 

القطاع اخلاص.
  حضر املقابلـــة نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشـــؤون التنمية 
الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة 

 لجنة لبحث أوضاع المستقيلين
 اوضحت املصادر ان توصية جلنة الشمالي بخصوص 
املستقيلني تتضمن تشكيل جلنة للنظر في اسباب الطلب 
منهم او تقدمي استقاالتهم برغبتهم بحيث يتم بحث كل 
حالة على حدة متهيدا لشـــمولهم بصرف بدل التعطل 

عن العمل.
  وقالت املصادر ستقوم اللجنة باالتصال املباشر على 

الشركات التي كانوا يعملون بها. 

 حنان عبدالمعبود
  في خطوة جديدة لتعزيز الثقة في اخلدمات الطبية 
واالرتقاء بها أصدر وزير الصحة د.هالل الساير عدة 
قرارات غّيرت من هيكل الوزارة التنظيمي حيث كان 
القرار األول بنقل تبعية املناطق الصحية الى وكيل 
الوزارة د.إبراهيــــم العبدالهادي والقرار اآلخر بنقل 
د.يوسف النصف وكيال مساعدا للصحة العامة خلفا 
للوكيل السابق د.علي الســــيف الذي أحيل للتقاعد 

وكذلك نقل د.قيس الدويري الى قطاع اخلدمات الطبية 
املساعدة، ونقل تبعية الرعاية الصحية األولية الى 
الوكيل املســــاعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي. 
وتهدف هــــذه القرارات الى تعزيــــز ارتباط املناطق 
الصحية بوكيل الوزارة مباشــــرة لرصد األمور عن 
قرب مما يســــهل آلية اتخاذ القرار والعمل على حل 
املشاكل بعيدا عن البيروقراطية والروتني، وكذلك لتتم 

محاسبة املقصر في العمل ومكافأة املجتهد.

 قرارات الوزير الساير تضمنت نقل تبعية المناطق الصحية إلى وكيل الوزارة

 «الصحة»: تدوير في الهيكل التنظيمي 
لالرتقاء بالخدمات الطبية

 النصف وكيًال مسـاعدًا للصحة العامة والدويـري للخدمات الطبية 
المسـاعدة والسـهالوي للرعاية الصحية األولية والسـيف إلى التقاعد


