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صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد والرومي والمبارك والفهد والوقيان ونائب رئيس الوزراء البحريني وتوني بلير

األمير تسلّم الخطة السنوية التفصيلية للحكومة للعام 2010 / 2011

اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح 
امس س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. واستقبل سموه 

بقصر السيف امس رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك. الى ذلك، استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف ظهر امس نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد واالمني العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
د.عادل الوقيان، حيث قدما لسموه اخلطة السنوية التفصيلية للحكومة للعام 
2010 / 2011. واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد سمو الشيخ علي 
ب���ن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين الش���قيقة 
والوفد املرافق له وذلك مبناس���بة زيارته للبالد. حضر املقابلة وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد. وكان سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليف���ة نائب رئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين الش���قيقة قد وصل 
والوفد املرافق له في زيارة للبالد. وكان في استقبال سموه على ارض املطار 
نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح وسفيرنا لدى مملكة 
البحرين الشقيقة الشيخ عزام الناصر. واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر الس���يف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد رئيس وزراء اململكة املتحدة الس���ابق توني بلير وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. حضر املقابلة وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح 

االحمد واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي.

صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ أحمد الفهد ود.عادل الوقيانصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال توني بلير بحضور سمو ولي العهد والشيخ ناصر صباح األحمد

صاحب السمو األمير خالل لقائه نائب رئيس وزراء البحرين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بحضور سمو ولي العهد

الساير إلى أبوظبي اليوم لحضور المؤتمر
الـ 68 لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون

العبدالهادي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحل 
المشاكل العالقة مع شركة الخدمات العامة

حنان عبدالمعبود
يغادر وزير الصحة د.هالل الساير مساء 
اليوم متوجها الى أبوظبي حلضور املؤمتر 
الثامن والس���تني ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجل���س التعاون والذي يعقد على 

مدار اليومني املقبلني.
وقال مدي���ر إدارة العالقات العامة في 
وزارة الصحة فيصل الدوسري ان جدول 
أعمال املؤمتر يتضمن عدة محاور، منها 

جودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى 
واملس���ح الصحي العامل���ي باإلضافة الى 
الوضع احلالي جلائحة إنفلونزا اخلنازير 

وكذلك الرعاية الصحية األولية.
وأشار الدوسري، في تصريح صحافي 
له، الى ان املشاركني في املؤمتر سيناقشون 
التوصية اخلاصة بورشة العمل التي عقدت 
سابقا حول مستقبل الطب البديل والتكميلي 
باإلضافة ال���ى التناول اإلعالمي للقضايا 

الصحية بني إثارة الوعي والفزع.
وقال ان جدول األعمال يتضمن دراسة 
أنظم���ة ولوائح وآليات برنامج الش���راء 
املوحد وكذلك تسعيرة األدوية باإلضافة 
الى مناقشة الورقة القطرية املقدمة بشأن 
املوضوعات املتعلقة باجلوانب الصحية، 
الفتا الى ان املشاركني سيناقشون ميزانية 
املكتب التنفيذي واملوقف املالي لصندوق 

االئتمان املودع والبحوث.

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة 
العبدالهادي قرارا  د.إبراهي����م 
إداريا بتش����كيل جلنة تتولى 
توصي����ف وحتديد املش����اكل 
العالقة مع شركة اخلدمات العامة 
واقتراح احللول لها واملرتبطة 
بتنفيذ العقد املبرم بينها وبني 
ال����وزارة بتاري����خ 2002/7/28 
واخلاص بتسجيل املشتركني في 
نظام التأمني الصحي والضمان 
البطاقات  الصح����ي وإص����دار 
الصحية لهم، على أن يرأس����ها 
مدير إدارة احملاسبة املالية ومدير 
إدارة التأمني الصحي بالوكالة 
العازمي وعضوية عدد  محمد 

من الفنيني.

وجاء ف����ي القرار أن اللجنة 
تختص بتوصيف املشاكل العالقة 
بني الوزارة وش����ركة اخلدمات 
العامة واقتراح احللول لها وعلى 
وجه اخلصوص الفروق املالية 
بني ما حصلته الشركة حلساب 
الوزارة من املش����مولني بنظام 
الضمان الصحي عن أقس����اط 
واش����تراكهم بالنظام وبني ما 
أودعته الشركة حلساب الوزارة 
لدى بن����ك الكويت املركزي إن 
املالية  الفروق  وجدت، وكذلك 
الناجمة عن مقارنة عدد سنوات 
اإلقامة وفقا لكل مادة من مواد 
اإلقامة من واقع مس����تخرجات 
وزارة الداخلية مع مستخرجات 
النظام اآللي لش����ركة اخلدمات 

العامة، ودراسة مبالغ الضمان 
الصحي احلكومي بالكش����وف 
الت����ي ال يوجد مقابلها اس����م 
اجله����ة احلكومية أو الهيئة أو 
املؤسس����ة، وحتليل معامالت 
الضمان الصحي املختلف عليها 
مع الشركة، ودراسة مالحظات 
املالية  ديوان احملاسبة للسنة 
احلالية وللس����نوات السابقة 
ال����وزارة  والتي تخ����ص عقد 
املبرم مع الشركة وحتديد سبل 

تالفيها.
ومن جانب آخر، تنظم وزارة 
الصحة في الرابعة والنصف من 
عصر غد الثالثاء املؤمتر العلمي 
الس����تخدامات الليزر في عالج 
األمراض اجللدية في الكويت.

جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى والمسح الصحي العالمي أهم محاوره

»الصحة«: مليون دينار 
تكلفة مبردات نظام 

التكييف بالمستشفيات
حنان عبدالمعبود

صرح���ت مص���ادر مطلعة 
الوزارة  ب���أن  بوزارة الصحة 
املقبلة  الفت���رة  تتجه خ���الل 
للقي���ام بعملي���ات ش���رائية 
متنوع���ة، واش���ارت املصادر 
الى ان البداية ستكون تركيب 
مبردات مي���اه مركزية خاصة 
التي تعمل بنظام  بالتكييفات 
التبريد للهواء باملستش���فيات 
التابع���ة لها مببل���غ 968 الف 
الى  دينار.كما اشارت املصادر 
اجتاه الوزارة كذلك لشراء اجهزة 
ومعدات منها اجهزة حاسب آلي 
وطابعات خاصة بادارة التسجيل 
ومراقب���ة االدوية مببلغ 5900 
دينار، واجهزة اخرى ملستشفى 

العدان مببلغ 10 آالف دينار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

واس��تقبل سموه في قصر الس��يف صباح امس رئيس مجلس االمة باالنابة 
عبداهلل الرومي. كما اس��تقبل س��موه بقصر الس��يف صباح امس النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ووزير الدولة لش��ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان. إلى ذلك، 
استقبل س��مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس نائب رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش��ؤون 
التنمية ووزير الدول���ة لشؤون االسك���ان الشي���خ احمد الفهد وبرفقت���ه 
األمني الع��ام للمجل��س األعل��ى للتخطي���ط والتنمي���ة د.ع��ادل الوقي��ان. 
 حيث قدما لس��موه اخلطة السنوية التفصيلية للحكومة لعام 2010 � 2011 والتي
 تعتب��ر كإح��دى ركائ��ز التفعي��ل احلقيق��ي ملنه��ج التع��اون ب��ني احلكوم��ة

ومجلس األمة.

سموه التقى الفهد واألمين العام للمجلس األعلى للتخطيط

ولي العهد استقبل المحمد والرومي و3 وزراء

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
امس في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي��ة ووزير الدولة لش��ؤون التنمي��ة ووزير الدولة 
لش��ؤون االس��كان الش��يخ احمد الفهد، حيث قدم لس��موه 
 نس��خة من برنامج العمل للخطة السنوية 2010 - 2011 والتي
 س��تصدر بقان��ون مربوط��ة مع مش��روع امليزاني��ة العامة

للدولة.
كما اس��تقبل س��مو الش��يخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء امس في قصر السيف رئيس وزراء بريطانيا السابق 
توني بلير مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد الصباح 
واملستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي، 
واملستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن، ووكيل ديوان 
 س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل

املساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 
املبارك.

رئيس الوزراء التقى الفهد والوقيان وبلير


