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بلدية الكويت
اإدارة املناق�صـات والعقـود 

عن اع�دة طرح املزايدة رقم 2010/2009/5 - ب�ش�أن 
ا�صتغالل الغرفة رقم  )5( املوجودة يف م�صلخ العا�صمة 

لتنظيف الأمعاء )امل�صارين( لـدى بلـديـة الكويـت

اإعـالن رقم )2009/159(

تعلن بلدية الكويت عن اإع�دة طرح املزايدة رقم 2010/2009/5 - ب�س�أن ا�ستغالل الغرفة 

رقم (5) املوجودة يف م�سلخ الع��سمة لتنظيف الأمع�ء (امل�س�رين) لدى بلدية الكويت عن 

طريق املزايدة ب�لظرف املختوم .

فعلى ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت املتخ�س�سة يف هذا املج�ل الراغبة يف الدخول يف هذه املزايدة 

 - واملزايدات  املن�ق�س�ت  مراقبة   - والعقود  املن�ق�س�ت  (اإدارة  الكـــويت  بلديـة  مراجعة 

مبنى C ) اأثن�ء الـــدوام الر�سمي للح�ســول على وثـــ�ئـــق املزايدة مق�بـل مبـــلغ 30 دين�ر 

(فقط ثالثون دين�ر لغري) وهذا املبلغ غري ق�بل للرد ب�أي ح�ل من الأحوال.

والعقود  املن�ق�س�ت  اإدارة  فى  املوجود  ال�سندوق اخل��ص  العط�ءات يف  تو�سع مظ�ريف 

- ب�ملبنى الإداري رقم (1) - الدور الع��سر - يف موعد اأق�س�ه ال�س�عة الث�نية ع�سر من 

ظهر يوم الثنني املوافق 2009/12/7 وهو اآخر موعد لقبول العط�ءات، على اأن يودع مع 

العطــــ�ء ت�أمينــ�ً اأوليـــ� ل يقل عن 5٪ (خم�سة ب�مل�ئة) من قيمة العط�ء .

مدة �سريان العطاء ت�سعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف .

هذه املزايدة حمدودة على ال�سركات واملوؤ�س�سات التي مت تاأهليها لدى بلدية الكويت وهي كالآتي :

1- �سـركة ال�ســ�مـخ للحــوم وجتــ�رة املوا�سـي والأعـالف 2- �سركة نقـل وجت�رة املوا�سي 

للموا�سي  ال�س�مية  �سركة   -4 واملق�ولت  الع�مة  للتج�رة  واحلكيم  الرجيبة  �سركة   -3

للحوم  رو�س�ن  موؤ�س�سة   -6 التج�رية  الوطنية  ال�سن�ع�ت  لوؤلوؤة   -5 الط�زجة  واللحوم 

7- الوطني لل�سن�ع�ت اجللدية 8- الأهلية لت�سنيع منتج�ت املوا�سي 9- ال�سركة الكويتية 

للدب�غة 10- �سركة حممد امل�سعل للحوم 11- �سركة الواوان لتج�رة املوا�سي والأعالف

مدير عام البلدية

بلدية الكويت

مرسوم أميري بتعيينات وترقيات قضائية
صدر املرس����وم االميري رقم 333 لس����نة 2009 
بتعيينات وترقيات قضائية وجاء فيه: بعد االطالع 
على الدستور وعلى املرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 
1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة 
العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديالته، وعلى 
املرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون 
تنظيم القضاء وتعديالته، وعلى املرسوم رقم 108 
لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدالت القضاة واعضاء 
النيابة العامة، وعلى املرسوم رقم 23 لسنة 2004 
بتعديل اجلدول املرافق للمرس����وم رقم 108 لسنة 
2003، وبعد موافقة املجلس االعلى للقضاء بجلسته 
رقم 2009/36 املنعقدة بتاري����خ 2009/10/1، وبناء 
على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء 

رسمنا باآلتي:
أوال: اعادة تعيني كل من:

1- سلطان نوح سلطان بورسلي مستشارا مبحكمة 
االستئناف، على ان تكون اقدميته تالية القدمية خالد 

صالح احمد البصير املستشار مبحكمة االستئناف 
وسابقة على اقدمية خالد فيصل احمد عبداللطيف 

الهندي املستشار مبحكمة االستئناف.
2- تعيني فيصل ابراهيم العسكري قاضيا من 
الدرجة األولى باحملكمة الكلية، على ان تكون اقدميته 
تالية القدمية س����الم عايض الرشيدي القاضي من 
الدرجة األولى وس����ابقة عل����ى اقدمية طارق محمد 
عبدالوهاب القاضي من الدرجة الثانية. وتعيني محمود 
شاكر محمود علي بهبهاني قاضيا من الدرجة الثالثة 
باحملكمة الكلية، على ان تكون اقدميته تالية القدمية 
عبداهلل س����عيد محمد اخلشم املطيري القاضي من 
الدرجة الثالثة وسابقة على اقدمية محمود ابراهيم 

محمود املال – وكيل النيابة فئة »ب«.
وكذلك متت ترقية كل من وكيلي النيابة »ج« علي 
ناجي مناور املطيري، وعلى خليفة راشد الشحومي 
الى درجة وكيل نيابة »ب« اعتبارا من 2009/10/1، 
مع احتفاظهما باقدميته����ا الواردة بالقرار الوزاري 

رقم 2004/9 الصادر بتاريخ 2009/1/10.

يرعى نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد برنامج العمل 
الذي ينظمه معهد الكويت للدراس���ات القضائية 
والقانوني���ة بفندق املارينا صباح غد الثالثاء 10 
اجلاري الساعة 9 صباحا حول املنازعات التجارية 
املقامة بالتعاون م���ع وزارة التجارة االميركية، 
وس���تتخلل البرنامج ورش عمل يش���ارك فيها 
اعضاء السلطة القضائية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي اضافة الى الكويت. وصرح مدير املعهد 
املستشار جمال الشامري بأن ذلك البرنامج يحظى 
مبشاركة العديد من دول مجلس التعاون »اململكة 
العربية السعودية، مملكة البحرين، قطر، االمارات 

العربية املتحدة، س���لطنة عم���ان، واجلمهورية 
اليمنية«، واش���ار الى ان البرنامج سيتطرق الى 
عدة محاور في مقدمتها اهمية اجراءات وقوانني 
حل املنازعات التجارية واملشاكل املتعلقة باملراجعة 
الفعالة للقرارات االدارية واملنازعات التجارية في 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي، وكذلك عن 
مشاكل اجرائية واثباتية مختارة مبجال احللول 
الفعالة ومناقشة مقارنة لالجراءات والقوانني في 
التش���ريع املقارن، وسيحاضر في ذلك البرنامج 
نخبة من املستش���ارين من رجال القضاء محليا 
وعلى صعيد دول مجلس التعاون اخلليجي في 
مقدمتهم املستشار عادل بورسلي رئيس الدائرة 

االدارية مبحكمة االستئ اف.

نعت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية عضو 
جمعيتها العامة د.عصام الش���ربيني، وجاء في 
بيان النعي قال تعالى: )يا أيتها النفس املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي(.
تلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية نبأ وفاة 
عضو جمعيتها التأسيس���ية د.عصام الشربيني 
ببالغ األسى واحلزن، ناعية الى األمة اإلسالمية 
وفاة احد اعالم العمل الطبي واإلسالمي واخليري 

عن عمر يناهز ال� 81 عاما.
والراحل الشربيني من ابناء جمهورية مصر 
العربية، ولد مبحافظة الدقهلية في 1928، وتوفي 
فجر اجلمعة 6 اجلاري بعد ان داهمه املرض ملدة 
لم تتجاوز بضعة اشهر، وقدم الفقيد الى الكويت 
في عام 1959، وعمل استشاريا لألمراض الباطنية 
في مستشفى الصباح، وكان احد أطباء سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل، وللدكتور 
الشربيني بصمة واضحة في تطوير العمل الطبي 

في الكويت، كم���ا مثلها في العديد من املؤمترات 
الطبية العاملية، ورغم بلوغه سن التقاعد ظل على 

رأس عمله الطبي حتى قبيل وفاته.
وإلى جانب نبوغه الطبي، نش���أ الراحل في 
أسرة محافظة ومتدينة، حيث كان اخواله ميلكون 
مطابع احللبي التي كانت تطبع املصحف الشريف 
وتصدره الى جميع انحاء العالم، وكان لهذه البيئة 
اكبر االثر في تش���كيل وعيه اإلسالمي وتعزيز 
اهتمامه بقضايا األمة اإلسالمية، كما كان الفقيد 
احد مؤسسي الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، 
ومن املشاركني الفاعلني في اجتماعاتها الدورية، 
كم���ا كان رحمه اهلل من املهتمني بالعمل اخليري 

والداعمني له، وأحد املتبرعني للهيئة.
واهلل نسأل ان يتغمد د.عصام الشربيني بواسع 
رحمت���ه وان يلهم آله وذويه الصبر والس���لوان 
وان يسكنه فسيح جناته مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا، و»إنا 

هلل وإنا اليه راجعون«.

الحماد يرعى افتتاح برنامج عمل معهد الدراسات 
القضائية بالتعاون مع وزارة التجارة األميركية

الهيئة الخيرية العالمية نعت الشربيني

خان: مرض التصلب اللويحي أعراضه بسيطة

أعراض املرض فقد يشعر املريض 
بالتنميل في اجلسم وكذلك يصاب 
بالضعف، واألعراض بس���يطة 
ولك���ن املرضى حت���دث معهم 
انتكاسة املرض بسرعة وبقوة، 
حيث املرض ش���ديد االنتكاسة 

التي حتدث بسرعة.

بالزا حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير، والرابطة الكويتية 
ألمراض اجلهاز العصبي، وقال 
د.خان: »إن البقع تنتج عن التهاب 
ينتج ب���دوره عن اضطراب في 
جهاز املناعة والذي ليس هناك 
س���بب محدد لإلصاب���ة به، أما 

حنان عبدالمعبود
اللويحي  التصل���ب  »مرض 
املتعدد من األمراض التي ال يوجد 
لها عالج ناجع 100%، والذي يظهر 
على شكل بقع بيضاء تنتشر في 
اجلهاز العصبي املركزي، والذي 
يشمل املخ والنخاع الشوكي، فإذا 
ما بدأت البقع على عصب العني 
فإن املريض يبدأ بالشكوى من 
خلل في النظ���ر، وإذا ما وقعت 
في املخيخ أو جهاز االتزان فإن 
األعراض تبدأ بالشعور بخلل في 
االت���زان، وإذا ما أصابت اجلهاز 
احلركي فق���د ينتج عنه ضعف 
في احلركة أو اجلهاز احلسي«، 
بهذه الكلمات بدأ رئيس املؤمتر 
التوعوي األول مبرض التصلب 
اللويحي املتعدد ورئيس قسم 
ابن سينا  األعصاب مبستشفى 
د.رياض أحمد خان تعريفه ملرض 
التصلب اللويحي املتعدد مبناسبة 
اإلعالن عن املؤمتر الذي سيعقد 
ف���ي 12 اجلاري بفن���دق كراون 

د.فاضل صفر

د.وليد الفالح

فيصل الدوسري

م.عبداهلل العنزي

د. جاسم الهاشل ود. رياض خان ود. ياسر عبدالعزيز 

خالل االجتماع التنسيقي تم التأكيد على تجهيز مواقع لحجز المضبوطات في »الشقايا«

بالتعاون مع »الصحة العالمية«

صفر يدعو إلى عدم إصدار أي تراخيص بناء غير مكتملة البيانات

الفالح: بدء دورة تدريبية إلدارة المخاطر وسالمة المرضى

العنزي يطالب بافتتاح أفرع لجامعة الكويت في الجهراء

أكد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
اهمية تطوير برنامج إلصدار تراخيص البناء يشتمل على كل البيانات 
اخلاصة. وقال صفر خالل االجتماع التنسيقي الدوري لقيادات البلدية: 
من الضروري عدم اص����دار أي تراخيص بناء غير مكتملة البيانات أو 
املستندات في احلاسب اآللي، وقال في مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة 
لشؤون البلدية م.عبدالكرمي الزيد ان الوزير أعرب عن شكره للعاملني 
في اعداد الردود على اسئ لة واقتراحات النواب واعضاء املجلس البلدي، 
نظرا للجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل الوصول الى االبحاث، مشيرا 

بهذا اخلصوص الى انه مت الرد على 88% من االسئلة.
وذكر انه جار اآلن استكمال الصيانة ألجهزة البصمة في مواقع ومباني 
االدارة املركزية والعمل على جتهيز وشراء 90 جهازا الستكمال تطبيقه 
في املباني املركزي����ة ليتم تطبيق نظام البصمة على كل املوظفني بحد 
اقصى 15 ديسمبر املقبل. وبني ان اللجنة أحيطت علما مبناقصة انشاء 
مختبر البلدية والتي متت احالتها الى جلنة املناقصات املركزية، وجار 

التنسيق معها لتوضيح املالحظات التي تقدمت بها اللجنة.
وقال الزيد انه مت جتهيز املواقع اجلديدة حلجز مضبوطات البلدية 
في البالد والتي تقع في املنطقة الش����مالية )الشقايا( حيث مت جتهيزه 
وجار تس����ليمه للمعنيني في البلدية واجلهات احلكومية التي تقدمت 
بطلب تخصيص موقع لها في تلك املنطقة، مشيرا الى ان املوقع الثاني 
يقع في املنطقة اجلنوبية وينقسم الى جزئني رئيسيني، االول خال من 
املعوقات وسيتم تس����ليمه الى اجلهات املعنية واآلخر جار العمل على 

ازالة املعوقات عليه استعدادا لتجهيزه وتسليمه للمختصني.
واضاف ان اللجنة استمعت الى شرح عن آلية الربط االول بني ادارة 
االغذية املستوردة والصحة واجلمارك، مشيرا الى ان اللجنة بحثت طلب 
وزارة الصحة تطوير برنامج الربط االول مع البلدية ليتناسب واحتياجات 
الوزراء. واختتم بأن البلدية ستقوم باالعداد لعقد دراسة عمل لالطالع 
على اهمية االس����تفادة من برنامج GIS واستثمار املعلومات لديها عن 

طريق ورشة مفتوحة يدعى اليها املختصون املعنيون باملشروع.

حنان عبدالمعبود
أقيمت اليوم حتت رعاية الوكيل 
املساعد للتخطيط واجلودة د.وليد 
الفالح دورة تدريبية حتت عنوان 
»ادارة املخاطر« نظمتها مديرة ادارة 
اجلودة د.بثينة املضف وحاضرت 
فيها خبيرة منظمة الصحة العاملية 
رئيسة قس����م ادارة املستشفيات 
باملعه����د العالي للصح����ة العامة 
بجامعة االسكندرية د.وفاء جرجس 
وتستمر الدورة أربعة أيام بفندق 
هولي����دي ان داون تاون مبنطقة 
الشرق ويحضرها 60 من االطباء 

واملختصني في ج����ودة اخلدمات 
الصحية.

وقال د.الفالح ان الهدف من هذه 
الدورة تقدمي اجلديد في موضوع 
مهم جدا وهو إدارة املخاطر وسالمة 
املرضى باملستش����فيات واملراكز 
الصحية، مشيرا الى أهمية املوضوع 
والتي أولته جميع املنظمات العاملية 
واملراكز الطبية العلمية في معظم 
دول العالم اهتماما كبيرا من أجل 
س����المة املرضى خالل تواجدهم 
في املستشفيات وتلقيهم الرعاية 
الصحية باإلضافة إلى العمل اجلاد 

على تقليل املخاطر والضرر داخل 
املؤسسات الصحية سواء العاملون 
في هذه املؤسسات أو متلقو اخلدمة 

الصحية من هذه املؤسسات.
واضاف د.الفالح ان س����المة 
املرض����ى وإدارة املخاط����ر تعدان 
ركنا أساسيا ومهما في أي نظام 
تطبقه الدول في سبيل االعتراف 
واجلودة، كاش����فا ع����ن أن وزارة 
الصحة تقوم حاليا بالتعاون مع 
الهيئة الكندية لالعتراف من أجل 
استخدام برنامج وطني لالعتراف 
الى أهمية  الكويت، مشيرا  داخل 

هذا املوضوع بالنس����بة للعاملني 
بوزارة الصحة، مؤكدا في الوقت 
نفسه حرص الوزارة على تقدمي 
افضل اخلدمات الصحية للمواطنني 

واملقيمني في الكويت.
من جانبها قال����ت مدير ادارة 
اللجنة املنظمة  اجلودة ورئيسة 
للدورة د.بثينة املضف يسعدني 
أن أرحب بكم بورش����ة عمل إدارة 
املخاطر التي تنظمها وزارة الصحة 
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
وبخبيرة منظمة الصحة العاملية 

د.وفاء جرجس.

طالب عضو املجل���س البلدي م.عبداهلل 
العنزي بافتتاح أفرع جلامعة الكويت ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في محافظة 
اجلهراء لتخفيف املعاناة عن الطالب وأولياء 
االمور من ابناء اجلهراء وتوفير الكثير من 

الوقت واجلهد عليهم.
واكد ان اجلهراء بها كثافة سكانية كبيرة 
جدا ومتوقع زيادة عدد السكان بشكل كبير 

خالل السنوات املقبلة.
وه���و ما يتطلب افتت���اح أفرع للجامعة 
في اجلهراء وتوفير خدمات مستقلة لسكان 

اجلهراء.
وقال م.العنزي في تصريح صحافي ان 

محافظة اجلهراء تعاني من نقص شديد في 
اخلدمات واملرافق العامة، خصوصا املنشآت 
التعليمية، متمنيا ان تنال اجلهراء مزيدا من 
االهتمام بعد ان عانت س���نوات طويلة من 
احلرمان، مبينا ان مواطني اجلهراء يعانون 
يوميا من الذهاب الى اجلامعة لبعد املسافة، 

خصوصا الطالبات.
واضاف انه عندما افتتحت جامعة الكويت 
ابوابها سنة 1966 كان عدد سكان الكويت ال 
يتجاوز نصف مليون نسمة، واآلن تضاعف 
هذا العدد أضعافا وال تزال في الكويت جامعة 
حكومية واحدة ولم تفكر احلكومة في انشاء 
جامعة اخرى، مشددا على ضرورة افتتاح أفرع 

جلامعة الكويت في اجلهراء، ألن اعداد الطلبة 
يتضاعف عام���ا بعد عام. مؤكدا ان الكويت 

حتتاج اآلن إلنشاء اكثر من جامعة.
وأشار م.العنزي الى ان افتتاح جامعات 
خاصة في الكويت عمل ايجابي، ولكنه غير 
كاف، وال تس���تطيع هذه اجلامعات ان حتل 
محل اجلامع���ات احلكومية ملا لها من طابع 
خاص به���ا، أو أنها تفتقر الى التخصصات 
املختلفة التي حتتضنها اجلامعات احلكومية 
التي حتتاجها الكويت. لذا كان البد من زيادة 
عدد اجلامعات احلكومية وافتتاح أفرع لها 
في مناطق مختلفة من الكويت تخفيفا على 

الطالب وأولياء االمور.

الدوسري: 39 طبيبًا زائرًا لـ »الصحة«
الشهر الجاري وامتحانات الزمالة البريطانية

من بريطانيا والبروفيس���ور 
جافيد جازيف من ايطاليا.

وفي مجال االمراض القلبية 
لالطفال مبستشفى التعاونيات 
)مستش���فى الصدري سابقا( 
الم���راض القلب مت���ت دعوة 
البروفيس���ور زايد حجازي 
والبروفيس���ور فرانك زامير 
الى  امي���ركا، باالضاف���ة  من 
البروفيس���ور هارف���ي باس 
استش���اري جراحة القلب في 

اميركا.
وفي مجال التأهيل الصحي 
والطب الطبيعي مبستشفى 
الطبيع���ي متت دعوة  الطب 
البروفيس���ور كم���ال دي���اب 
والبروفيسور كرمي دياب من 

املانيا.
السهلي ان الوزارة غير مسؤولة 
عن التسبب في االضراب، وانها 
بالتفاوض الودي اقنعت 320 عامال 
بالعودة ال���ى عملهم خاصة في 
غرف العمليات والعناية املركزة، 
مؤكدا ان مسؤولية االضراب تقع 
على عاتق وزارة الشؤون والعمل 
نظرا لضعف رقابتها على الشركات 
وألن قوانينها ليست متشددة فيما 
يتعلق بالضمان���ات املالية التي 
يجب ان تقدمها تلك الشركات قبل 

التعاقد مع الوزارات املختلفة.
وأعرب عن أسفه من ان حقوق 
العمال مهدرة من جانب الشركات 
وهو ما يتطلب من الش���ؤون ان 
تقف وقفة انسانية جادة لوضع 
حد لهذا الظلم، مشيرا الى ضرورة 
ان تتناسب قيمة الضمانات مع 
عدد العمال ف���ي كل عقد حلفظ 
حق���وق العمالة وضمان س���ير 
العمل خاصة في املستش���فيات 
التي يوجد بها مرضى وأصحاب 
احلاالت الصحية احلرجة والذين 
ال يتحمل���ون اي اضراب لعمال 
اخلدمات ألنه يصيب العمل في 
غرف العمليات وأجنحة املرضى 

بالشلل.

البروفيسور انتوني ميشالسكي 
والبروفيسور فاي ماري من 
اميركا والبروفيسور اليسون 
لويس، والبروفيسور استيفن 

كشف مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس���ري عن دعوة 
وزارة الصحة ل� 39 طبيبا زائرا 
من كبار االستشاريني العامليني 
في جميع التخصصات الطبية 

خالل شهر نوفمبر اجلاري.
اوضح ان هذه الدعوة تأتي 
في اطار سياسة وزارة الصحة 
الناجحة لعالج كل االمراض 
داخل الكويت ولتوفير مشقة 
السفر لعالج املواطنني خارج 
البالد وعالجه���م بني ابنائهم 

وذويهم.
وب���ني الدوس���ري انه في 
مجال امراض السرطان مبركز 
الشيخة بدرية االحمد للعالج 
الكيم���اوي متت دعوة كل من 

»الصحة«: 24 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير

إضراب 1000 عامل نظافة
بمنطقة األحمدي الصحية

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل حالتي وفاة بڤيروس انفلونزا 
)اتش 1 ان 1( ملريضة في العقد الثالث من العمر ومريض في العقد 
اخلامس من العمر ليصل اجمالي الوفيات املسجلة في البالد نتيجة 
اإلصابة بهذا املرض إلى 24 حالة. وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة 
د.قيس الدويري في تصريح ل� »كونا« ان املريضة كانت تعاني من 
زي���ادة في الوزن والتهاب رئوي، في حني كان املريض اآلخر يعاني 
من التهاب كبدي وبائي )س���ي( ومرض السكر وارتفاع في ضغط 
الدم. وأوضح د.الدويري ان املريضني حوال الى العناية املركزة بسبب 
حالتهما احلرجة غير املستقرة وقد خضعا للرعاية املكثفة وعوجلا 

باألدوية املضادة للڤيروسات واألدوية النوعية األخرى.
وسجلت الكويت 24 حالة وفاة بڤيروس )اتش 1 ان 1( منذ بداية 
اإلع���الن عن ظهور حاالت هذه االنفلون���زا، في حني متاثل اكثر من 

99% من املصابني للشفاء.

حنان عبدالمعبود
أض���رب 1000 عامل نظافة وخدمات ع���ن العمل مبنطقة االحمدي 
الصحية بس���بب عدم حصولهم على الرواتب منذ اكثر من 6 اش���هر، 
وبني مدير املنطقة باالنابة مدير منطقة الصباح الصحية د.عبداللطيف 

)سعود سالم(

إلجراء العمليات النادرة والتشخيص والتدريب


