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رندى مرعي
أعلن األم���ن العام لألمانة 
العام���ة للمجل���س األعل���ى 
للتخطي���ط والتنمية د.عادل 
الوقيان أنه في جلس���ة اليوم 
)االحد( سيعرض برنامج عمل 
احلكومة عل���ى جلنة اجلواب 
على اخلط���اب األميري األمر 
الذي فيه الكثير من االيجابية 
ويبن مدى اتفاق برنامج عمل 
احلكومة مع اخلطة التنموية 

املتوسطة األجل.
واكد الوقيان ان اخلطة تلقى 
دعما جيدا من االطراف املعنية 

وان السعي دائم ملناقش���ة التعديالت بالطرق 
الدستورية املعروفة، مشيرا الى ان الهدف هو 
ايجاد خطة متماس���كة متناغمة ومنسجمة في 

مكوناتها الداخلية.
التعديالت املطروحة  وعن 
قال الوقي���ان انه ال ضير من 
وجود تعديالت تس���اهم في 
التي  اه���داف اخلطة  حتقيق 
تصب ف���ي خدمة الوطن غير 
انه في بعض االحيان يخشى 
من وجود تعديالت قد تخرج 
اخلطة عن مسارها االساسي.

الوقيان باجلهود  واش���اد 
البرملاني���ة واحلكومي���ة في 
انتاج هذا العمل متهيدا إلقراره 
موضحا ان اخلطة االمنائية هي 
التي حتتاج الى اقرار لتشكل 
الى جانب برنامج العمل احلكومي مشروعا وطنيا 
يخدم البالد ويسعى الى التطوير وحتقيق ما 

فيه خير للديرة واهلها. برجس البرجس

جانب من إجناز مشروع إيصال املياه املعاجلة إلى العبدلي

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

تحويل المبلغ المتبرع به عن طريق االتحاد الدولي للهالل األحمر والصليب األحمر

البرجس لـ »األنباء«: مسألة نقل اإلغاثات التزال معلقة وغياب الرقابة 
عن آلية التبرع في الكويت لضحايا زلزال هاييتي أمر مؤسف

»األشغال«: مشروع إيصال المياه المعالجة إلى العبدلي وبحيرة أم الرمم بقيمة 16 مليون دينار

رندى مرعي
على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الهالل 
االحمر الكويتية بإرسال مواد اغاثة فورية وتقدمي املساعدات 
للمتضررين من كارثة زلزال هاييتي، وعلى الرغم من حتويل 
املبلغ الذي تبرعت به الكويت للمتضررين عبر الهالل االحمر، 
اال ان موضوع ايصال املس���اعدات الطبي���ة واملواد االغاثية 
التي س���بق ان جهزتها اجلم���عية اليزال معل���قا وينت���ظر 

احلل.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
االحمر برجس البرجس ل� »األنباء« عن اسفه من غياب الرقابة 
عن آلي���ة التبرع لضحايا زلزال هاييتي، حيث ان اجلاليات 

االجنبية ال تتبرع عن طريق الهالل االحمر.
واشار البرجس الى انه الى جانب املبلغ الذي تبرعت به 
احلكومة عن طريق اجلمعية، فقد قام كل من البنك الوطني 

ومؤسسة البترول الوطنية واالمانة العامة لالوقاف بالتبرع 
ايضا عب���ر الهالل االحمر، اال ان باقي املؤسس���ات اخلاصة 
واجلمعيات وحتى االف���راد غير الكويتين لم يتعاونوا مع 
اجلمعي���ة واجته البعض منهم للتب���رع من خالل الصليب 
االحم���ر، االمر الذي لم تعهده الكويت في أزمات انس���انية، 
خاص���ة ان جمعية الهالل االحمر لطاملا كانت الس���باقة في 
العمل االنساني وفي تأمن املساعدات املمكنة في كل املواقف 

واالزمات والكوارث.
واكد البرجس انه مت حتويل املبلغ املتبرع به من الكويت 
ع���ن طريق االحتاد الدولي للهالل االحمر والصليب االحمر، 
وال تزال املساعدات االغاثية املؤلفة من 100 طن مواد غذائية 
وخيم وبطانيات ومساعدات طبية وغيرها من املستلزمات 
بانتظار وسيلة النقل التي توصلها الى املتضررين، آمال ان 

حتل هذه املسألة في وقت قريب.

د.عادل الوقيان

اعلنت وزارة االش���غال العامة عن مشروع ايصال املياه املعاجلة 
الى خزانات العبدلي لتزوي���د املزارع باملياه ومحطة ابحاث مزرعة 
النخيل بأمغرة ومعسكرات اجليش الشمالية وحتويل الفائض عن 
احلاج���ة من املياه املعاجلة الى بحي���رة ام الرمم بقيمة تصل الى 16 
مليون دينار. وقال رئيس مهندس���ي الهندسة الصحية في الوزارة 
م.محمود كرم ل� »كونا« امس ان املشروع في مراحله النهائية للتسليم 
مبينا ان مدة الصيانة هي 730 يوما تبدأ من تاريخ التس���لم املؤقت 

لالعمال من تاريخ املباشرة في مايو عام 2007.
واشار الى ان اعمال املشروع تتضمن توريد وتركيب انابيب خط 
الضغط الرئيسي قطر 1200 ملم من مركز التحكم باملعلومات ال� »دي 
ام سي« مبنطقة الصليبية الى خزانات العبدلي مبحاذاة اخلط القائم 

مبسافة طولية تقدر ب� 86 كيلومترا.
واضاف كرم ان اعمال املشروع تتضمن متديد خط ضخ قطر 400 
ملم من محطة »دي ام سي« الى محطة ابحاث مزرعة النخيل بأمغرة 

وكذلك تطوير خدمات مزارع العبدلي ومحطة الضخ بالوفرة بانشاء مبنى اداري في 
كل منها مبساحة 1200 متر مربع. واوضح ان املشروع يتضمن تطوير خدمات مزرعة 
النخيل بأمغرة بإنشاء خزان جديد ومحطة ضخ للري ومكاتب ادارية باملوقع وتطوير 

خدمات بحيرة ام الرمم الصناعية بإنشاء خطي انابيب رئيسين قطر 
1000 ملم مبس���افة طولية تقدر ب���� 9 كيلومترات وربطهما مع خط 
انابيب العبدلي القائم واخلط اجلديد املنفذ من خالل هذا املش���روع 
قطر 1200 مم. وبن ان املشروع يضمن توصيل خطوط املياه املعاجلة 
ملعسكرات اجليش ومعسكر اللواء السادس ومعسكر املغاوير ومعسكر 
الروضتن كذلك تركيب عدادات كهرومغناطيس���ية لقياس التدفق 

خلطوط ضخ املياه املعاجلة القائمة لعدة مواقع.
واشار كرم الى ان املشروع يتضمن متديد كيبل االلياف الضوئية 
من مركز التحكم الى خزانات العبدلي على طول مسار اخلط قطر 1200 
مم وعلى مسار اخلطوط الفرعية ملعسكرات اجليش الشمالية وخط 
محطة ابحاث النخيل بأمغرة ومن مركز التحكم الى محطة العارضية 
ومن محطة »ار25« مبنطقة جنوب السرة الى الدائري السادس اضافة 
الى تطوير خدمات جامعة الكويت بانشاء غرفة محبس هواء وجهاز 
تدفق. وذكر ان املشروع يضمن حتويل املياه املعاجلة الفائضة عن 
احلاجة )في حاالت االعطال والصيانة( الى محمية ام الرمم بدال من حتويلها الى البحر 
مبينا انه من املشاريع الرائدة في املنطقة وذلك لالستفادة القصوى من املياه املعاجلة 

في كل املجاالت البيئية وانعاش احلياة البرية في هذه احملمية.

الخطة تلقى دعماً من األطراف المعنية

الوقيان: عرض برنامج عمل الحكومة 
على لجنة الجواب على الخطاب األميري اليوم

م.محمود كرم


