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األمير تلقى اتصالين هاتفيين من مشعل والرئيس اليمني

تلقى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا من رئيس املكتب السياسي 
حلركة حماس خالد مشعل نقل خالله تهانيه 
لسموه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سائال 
املولى تعالى ان يعيده على سموه وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

وقد ش���كره س���موه على ما أبداه من طيب 

املشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية اليمنية 
جرى خالله بحث العالق���ات االخوية الطيبة 
بني البلدين الش���قيقني والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.

صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ سالم العبدالعزيزصاحب السمو األمير مستقبال رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني

احمد الهارون

د.يوسف النصفيعقوب اليعقوبجاسم الفودري

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء والنائب األول

الطفلة كانت مصابة باختالل في التمثيل الغذائي

األمير استقبل محافظ »المركزي« ورئيس ديوان المحاسبة

»الصحة«: حالة وفاة رابعة لطفلة مصابة بإنفلونزا الخنازير
»الطوارئ الطبية«: تزويد مراكز اإلسعاف بمالبس وقائية ومواد مطهرة وتخصيص سيارة لكل 
منطقة صحية لحاالت إنفلونزا الخنازير والتنسيق مع »الس�ارية« لنقل الحالة فور التأكد من إصابتها

امير زكي � حنان عبدالمعبود
اعلنت وزارة الصحة امس عن 
وفاة طفلة غير كويتية تبلغ من 
العمر عامني ونصف العام مصابة 
بانفلونزا اخلنازير وبهذا يرتفع 
عدد الوفيات الناجمة عن االصابة 

بالڤيروس الى 4 حاالت.
الرس����مي  وق����ال املتحدث 
باسم وزارة الصحة د.يوسف 
النصف ان الطفلة توفيت صباح 
امس في وحدة العناية املركزة 
لالطفال مبستشفى الصباح وانها 
كانت تعاني م����ن عدة امراض 
منذ الوالدة وادخلت املستشفى 
من����ذ ثالثة ايام حيث مت عزلها 
واخضاعها للع����الج باالدوية 
املضادة للڤيروسات، وخضعت 
للرعاية املكثفة بوحدة العناية 
اال ان حالتها  املركزة لالطفال، 
الصحية كانت حرجة جدا نظرا 
التمثيل  الصابتها باختالل في 
الغذائي وع����دة امراض اخرى، 
اضافة الى انفلونزا اخلنازير.

ل����� »األنباء«  وقال النصف 
ان الطفلة تندرج ضمن الفئات 
األكثر عرضة ملخاطر الڤيروس 
حيث انها دون اخلامس����ة من 
العمر، اضافة الى االمراض التي 

تعاني منها منذ الوالدة.
وقد اعرب����ت وزارة الصحة 
عن خالص العزاء واملواس����اة 
املتوفاة وذويها سائلة  السرة 
املولى عز وجل ان يلهمهم الصبر 

والسلوان.
من جهة اخرى، صرح رئيس 
قسم العمليات في ادارة الطوارئ 
الطبية التابعة لوزارة الصحة 
جاس����م الفودري ب����ان االدارة 
تقوم باجراءات وقائية حلاالت 
انفلونزا اخلنازير وفق اخلطة 
التي وضعته����ا وزارة الصحة 
وتوجيه����ات قيادي����ي الوزارة 
وعلى رأس����هم وزي����ر الصحة 
ووكيل وزارة الصحة والوكيل 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
الس����هالوي والتي تتماشى مع 

االمراض السارية لنقل احلالة 
ف����ور التأكد من االصابة، وبعد 
نقل احلالة يقوم فنيو الطوارئ 
الطبية باجراءات التعقيم لسيارة 
الداخل واخلارج  االسعاف من 
واملعدات وهذه االجراءات معتمدة 
من قبل منظمة الصحة العاملية 
وعند اكتشاف ان احلالة مصابة 
بانفلونزا اخلنازير بعد نقلها 
تعتبر االسعاف موبوءة ويتم 
الفور تعقيمها وال تدخل  على 
اخلدمة ال بعد التأكد من تعقيمها 

وتطهيرها.
وكذلك تقوم االدارة بالتنسيق 
املناطق احلدودية واملطار  مع 
الدولي واملوان����ئ ان وجد اي 
حالة اشتباه بانفلونزا اخلنازير 
الطبية  الطوارئ  ادارة  وتقوم 
بتدري����ب طواقمها الفنية على 
التعقي����م واالمراض  طريق����ة 
الوبائي����ة اجلدي����دة وكيفي����ة 

التصرف معها.
من جانبه قال رئيس قسم 
العالق����ات العامة والتنس����يق 
بادارة الطوارئ الطبية يعقوب 
اليعقوب ان االدارة رفعت عدد 
س����يارات االس����عاف اخلاصة 
حلاالت انفلونزا اخلنازير الى 
ثالث سيارات اسعاف بكل منطقة 
س����يارة رئيسية وس����يارتني 
احتياط وال تدخل اي س����يارة 
اسعاف باخلدمة اال بعد تطهيرها 
وتعقيمها بع����د كل حالة، كما 
اليعقوب بجهود فنيي  اش����اد 
الطوارئ الطبية للتعامل مبثل 
هذه احلاالت التي قد تصيبهم 
بالعدوى ولكن بفضل االجراءات 
املتبعة التي تقي فنيي الطوارئ 
الطبية م����ن االصابة بالعدوى 
كم����ا ان فنيي الطوارئ الطبية 
هم اخلط االول الي حدث، كما 
افاد بأن ع����دد احلاالت التي مت 
التعامل معها من اشتباه انفلونزا 
اخلنازير من تاريخ 2009/5/6 
ال����ى 2009/8/25 كان عددها ما 

يقارب 147 حالة.

توصيات منظمة الصحة العاملية 
وقام����ت االدارة بعم����ل ورش 
عمل لفنيي الط����وارئ الطبية 
عن انفلونزا اخلنازير وكيفية 
التعامل مع احلاالت الوبائية عند 
االشتباه بها وذلك قبل واثناء 

وبعد نقلها.

كم����ا زودت جمي����ع مراكز 
الوقائية  االس����عاف باملالبس 
من التلوث واملواد املطهرة كما 
مت تخصيص س����يارة اسعاف 
ب����كل منطقة صحي����ة حلاالت 
انفلونزا اخلنازير، ويقوم قسم 
العمليات بطرح بعض االسئلة 

على املتصل او املبلغ للتعرف 
على نوع احلالة وتشخيصها 
قبل خروج سيارة االسعاف الى 
املصاب، ويقوم قسم العمليات 
بالتنسيق مع اقسام احلوادث 
باملستشفيات قبل وصول احلالة 
وكذلك التنسيق مع مستشفى 

»العدل«: استكمال جميع االستعدادات لتيسير 
إجراءات صرف المكرمة األميرية لضحايا حريق الجهراء

صرح وزير التجارة والصناعة وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االس����المية باالنابة احمد الهارون بأنه وازاء احلادث 
االليم الذي وق����ع في اجلهراء مبنطقة العي����ون ونفاذا للرغبة 
الس����امية لصاحب الس����مو االمير مبنح مكرمة اميرية لضحايا 
هذا احلادث االليم، فقد مت اتخاذ جميع االستعدادات واخلطوات 
الالزمة لتنفيذ الرغبة الس����امية، حيث مت التنسيق بني اجلهات 

احلكومية ذات االختص��اص.
كما مت تكليف االدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل للقيام بهذه 
املهام، ومن هذا املنطل����ق فقد اصدر الوزير احمد الهارون قرارا 
بتش����كيل فريق عمل حتت اشراف املستشار وكيل وزارة العدل 
وبرئاسة املستشار رئيس االدارة العامة للتنفيذ وعضوية املختصني 
م����ن املوظفني وممثلي بعض اجلهات االخرى وذلك الس����تقبال 

املراجعني من ذوي املتوفني ضحايا ذلك احلادث االليم.

وذلك لتيس����ير االجراءات اخلاصة بهم واس����تالم املستندات 
واالوراق الالزم����ة لص����رف املكرم���ة االميري�������ة حتى تص��ل 

ملستحقيه��ا.
واذ تستذكر وزارة العدل في هذه املناسبة املبادرات والرغبات 
السامية لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في مواجهة 
االحداث بيد حانية وكرمية لها بالغ االثر في التخفيف على ذوي 
الضحايا، خصوصا في حادث حريق اجلهراء االليم، وما جبلت 
علي����ه الكويت واهلها من معاني التراح����م والبر والترابط عند 

وقوع اي مصاب وفي اوقات احملن.
كما دعت وزارة العدل االهالي من ذوي املتوفني او من ميثلهم 
الى مراجعة االدارة العامة للتنفيذ مبقرها في قصر العدل، الدور 
االرضي، غرفة رقم 115 وللرد على استفساراتهم تتلقى اتصاالتهم 

الهاتفية على االرقام: 22445547 � 22423902.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب 

االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك.

واستقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر الس���يف صباح ام���س محافظ البنك 
املركزي، ورئيس فريق العم���ل املهني املتخصص 
ذي الصفة التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاس���ات 

االزمة االقتصادي����ة العاملي���ة وت���داعياته���ا على 
الوضع االقتصادي واملالي في الب���الد الشي���خ سال���م 

العبدالعزي��ز.
 واس���تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر الس���يف صباح ام���س رئيس ديوان 

احملاسبة عبدالعزيز العدساني.

»التربية«: استخدام المعقمات لتنظيف أرضيات المدارس كل ساعة
ثمنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اجلهود الذي يبذلها مسؤولو 
القطاعات املختلفة في وزارة التربية استعدادا 

الستقبال العام الدراسي اجلديد.
وقال مدير العالقات العامة واالعالم التربوي 
في الوزارة محس��ن ابورقبة ان احلمود ابدت 
خالل اجتماعها مع مجلس الوكالء امس ارتياحها 

لسير استعدادات القطاعات في الوزارة.
واضاف انها اس��تمعت الى ش��رح مفصل 
من الوكيل املس��اعد للتعليم العام باالنابة منى 
اللوغاني اكدت فيه ان االستعدادات قائمة فيما 
يخص الكتب املدرس��ية والفصول االنش��ائية 
والتقنيات واعمال النظافة. واضاف ابورقبة ان 
املجلس ناقش ايض��ا التوصيات الصادرة عن 
وزارة الصحة فيما يخص الوقاية من انفلونزا 
اخلنازير، حيث شددت الوزيرة احلمود على اهمية 
اس��تخدام املعقمات لتنظيف ارضيات املدارس 
كل ساعة والعمل على االخذ بتوصيات اللجنة 

املشتركة بني التربية والصحة وتطبيق اخلطط 
املوضوعة فيها. واش��ار ابورقب��ة الى موافقة 
مجلس ال��وكالء على بناء وتصميم دورين في 
رياض االطفال، بحيث يش��مل الدور االرضي 
جميع االنشطة اخلاصة باالطفال والدور االول 

االدارة واستراحة املعلمات.
واضاف ان املجلس قرر تأجيل مناقشة الوثيقة 
االساس��ية للمرحلة املتوسطة وتأجيل الوثيقة 
اجلديدة للمرحلتني املتوسطة والثانوي للتعليم 
الدين��ي الى اجتماع االس��بوع املقبل بحضور 
مديري املناطق التعليمية وموجهي العموم االوائل 

للمواد املدرسية.
وق��ال ان املجلس قرر املوافق��ة على منح 
املرشحني اجلدد لوزارة التربية من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية للعمل في س��لك التدريس حق 
االنتق��ال الى اجلامعة او الهيئ��ة العامة للتعليم 
التطبيق��ي ومعهد االبحاث في حال عدم وجود 

احلاجة لتخصصاتهم في وزارة التربية.

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك والبصيري

رئيس الوزراء استقبل العدساني والمديرس

سموه التقى سفير كمبوديا والعدساني وتسلم رسالة دكتوراه من الشهري

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.محمد البصيري

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه بدر املديرس

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما اس����تقبل س����موه في ديوانه بقصر السيف 
صباح امس النائ����ب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 

االمة د.محمد البصيري.
واستقبل سموه السفير فوق العادة املفوض ململكة 

كمبوديا الصديقة لدى الكويت السفير كيم لوجن.

كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.

واستقبل س����موه د.فهد عيد الشهري حيث قدم 
لسموه رسالة الدكتوراه التي حتمل عنوان »تأثير 
برنام����ج مقترح من التمرين����ات التأهيلية وتدليك 
الشياستو على اآلالم املبكرة ملفصل الكتف للرياضيني 
بدولة الكويت« وقد ش����كره سموه على هذا االهداء 
متمنيا ان تكون هذه الرسالة رافدا من روافد العلم لكل 

باحث وطالب علم، متمنيا له التوفيق والسداد.
كما اس����تقبل س����موه في ديوانه بقصر السيف 

عددا من املواطنني.

استقبل سمو رئيس مجل���س الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد بقص���ر السي���ف امس رئي���س 

ديوان احملاسب���ة عب���دالعزي���ز العدس��اني.

كما اس���تقبل سمو رئيس الوزراء مبكتبه في 
قصر السيف رئيس جمعية العالقات العامة بدر 

املديرس.

د.عادل الوقيان

ق���ال األمني الع���ام للمجلس 
األعلى للتخطيط د.عادل الوقيان 
العام���ة للتخطيط  األمان���ة  ان 
تسلمت املسودات االولية لبرامج 
جميع اجله���ات احلكومية وهي 
تعمل حاليا على دراس���تها من 
اج���ل اس���تكمال برنام���ج عمل 

احلكومة.
واض���اف د.الوقيان امس ان 
تس���لم األمانة للمس���ودات من 
اجله���ات احلكومي���ة في الوقت 
املناس���ب سيس���اهم في تقدمي 
البرنامج حسب اجلدول الزمني 

احملدد له.
واوض���ح ان وزارات مث���ل 
الداخلي���ة والتربي���ة والدف���اع 
والصحة واإلعالم وغيرها قدمت 
الردود لالمانة اضافة الى اجلهات 
احلكومية امللحقة واملستقلة مبا 
فيها البنك املركزي ومؤسس���ة 
الكويتية واملؤسس���ة  البترول 

العامة للموانئ.
وبني الوقيان ان االمانة تعكف 
حاليا على دراسة ما مت تسلمه 
اولي���ة للبرامج  من مس���ودات 
احلكومية لتلك اجلهات ومقارنتها 
بالسياس���ات الواردة في االطار 

العام خلطة التنمية اخلمسية.
وتابع ان االمانة ستعمل معا 
م���ع كل جهة م���ن اجلهات على 
حتقيق برامج تلك السياس���ات 

التقدم في برنامج عمل احلكومة 
2010/2009-2013/2012 بحضور 
القيادات احلكومية املمثلة للجهات 

املشاركة في البرنامج.
وبني د.الوقيان انه قدم خالل 
االجتماع عرض���ا مرئيا تناول 
الراه���ن للبرنامج  فيه الوضع 
ومالحظات االمانة على مفردات 
برام���ج اجله���ات احلكومي���ة، 
مؤكدا ان تفاعل تلك اجلهات مع 
مالحظ���ات االمانة كان »ايجابيا 

بشكل كبير«.
وق���ال ان الع���رض املرئ���ي 
ب���ني اهمية الفصل ب���ني حزمة 
املش���روعات التي تس���اهم في 
حتقيق السياسات الواردة باخلطة 
ومجموعة املشروعات الروتينية 

املستمرة للجهات.
واك���د د.الوقي���ان ان حزمة 
املشروعات التي تساهم في حتقيق 
السياسات الواردة باخلطة حتظى 

باالولوية لدى االمانة.
الت���زام  اك���د اهمي���ة  كم���ا 
املقدمة  املش���روعات احلكومية 
بتحقيق سياسات اخلطة املتعلقة 
بالتنمية االقتصادية والبشرية 
العام���ة  واملجتمعي���ة واالدارة 
والتخطي���ط واملعلومات كونها 
تساهم في حتقيق واجناز رؤية 
خطة التنمية اخلمسية واهدافها 

االستراتيجية.

متهيدا الستكمال باقي اخلطوات 
االجرائية لبرنامج العمل احلكومي، 
مضيفا ان عملية استكمال البرامج 
املختلفة للجهات ستستمر خالل 
شهر رمضان لضمان اجنازه قبل 
بدء دور االنعقاد املقبل ملجلس 

األمة.
ووصف د.الوقيان االجتماع 
الذي عقدته االمانة مع مسؤولي 
اجلهات احلكومية بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  االسكان ووزير 
التنمية الشيخ احمد الفهد يوم 

امس ب� »االجتماع املثمر«.
واوض���ح ان االجتماع هدف 
ال���ى اس���تكمال مناقش���ة مدى 

الوقيان: أمانة التخطيط تدرس برامج
الجهات الحكومية إلنجاز برنامج عمل الحكومة

عزام الصباح: رمضان شهر المغفرة وتآلف القلوب
قال س���فيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح ان ش���هر رمضان املبارك هو شهر املغفرة 
والتآخي وتآلف القلوب داعيا إلى جعل أجواء رمضان 
الروحانية منهجا للسلوك وأسلوبا للحياة للجميع 
على الدوام. جاء ذلك في الغبقة الرمضانية التي أقامها 
سفيرنا امس األول بحضور ممثلي الهيئات والشركات 
الكويتية العاملة في البحرين وطاقم السفارة وعدد 
من الشخصيات الكويتية. وأكد الشيخ عزام أهمية 
التواصل في الش���هر الفضيل والتآزر، مش���يرا الى 
انه���ا عادة جبل عليها أهل الكويت الس���يما في هذا 
الشهر الكرمي. وقال »لقد جسد ابناء الشعب الكويتي 
تآزرهم وتضامنهم في الس���راء والضراء والكارثة 

التي حلت بأهلنا في اجلهراء خير دليل على ذلك«. 
وأعرب عن األمل ان »يعود علينا شهر رمضان ونحن 
واألمة اإلسالمية والعربية ننعم باخلير واالزدهار 
والرخاء«، داعي���ا املولى عز وجل ان يكون رمضان 
ش���هر خير وبركة على اجلميع، مش���يدا مبا تقدمه 
الهيئات والشركات الكويتية العاملة في البحرين من 
جهود تدعم وتوط���د العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني. وقال »أود ان أنتهز هذه املناسبة العظيمة 
ألرفع الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة والقيادتني في البلدين العزيزين أجمل التهاني 

والتبريكات مبناسبة شهر رمضان املبارك«.


