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الشريعان يصدر قراراً بترقية 560 موظفاً باألقدمية

الحجي لزيادة تعاون المؤسسات الخيرية العالمية

دارين العلي
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة ان وزي����ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان اصدر قرارا اداريا 
امس بترقية 560 موظفا وفق نظام 
االقدمية. وشمل القرار ترقية 50 
موظفا من الدرجة الثانية لألولى 
و95 من الثالثة الى الثانية و93 من 
الرابعة الى الثالثة، وكذلك ترقية 
140 موظفا من اخلامسة الى الرابعة 
و84 من السادس����ة الى اخلامسة 
و80 من السابعة الى السادسة، هذا 
باالضافة الى 18 موظفا من الدرجة 

الثامنة الى السابعة. 
من جهة أخرى بحث د.الشريعان 
مع نائب وزير االقتصاد الياباني 
تيروهيكو ماشيكو سبل التعاون 
الفني والتقني بني الكويت واليابان. 
وقالت وزارة الكهرباء واملاء في بيان 

صحافي أمس ان الوزير الشريعان 
تطرق خ����ال االجتماع الى أوجه 
التعاون الفن����ي بني البلدين فيما 
يخص أساليب توليد وإنتاج الطاقة 
اجلديدة واملتجددة وتكنولوجيا 
معاجل����ة وضخ املياه املنتجة من 
محطات حتلية املياه. وذكر البيان ان 
املسؤول الياباني أعرب عن اهتمام 
باده مبجال نقل التكنولوجيا في 
هذا املجال واستعرض مع الوزير 
الشريعان مراحل دراسة املشروع 
املش����ترك بني البلدي����ن واملتمثل 
الكهربائية  الطاقة  مبحطة توليد 

في منطقة العبدلي. 
وأضاف ان ماشيكو استعرض 
خبرات باده في مجال طاقة الرياح 
وطاق����ة األرض احلرارية وطرق 
االستفادة منها في الكويت وتطور 
باده في مجال الشبكات الكهربائية 

الذكية وكيفية تطبيقها واالستفادة 
اليابانية  التكنولوجيا  من خبرة 

في هذا املجال. 
وقال البيان ان الشريعان دعا 
ماشيكو الى اش����راك الوزارة في 
مجال التطوير والتدريب من خال 
التي تقيمها  الدورات واملؤمترات 
اليابانية املتخصصة  الش����ركات 
في هذا املجال وابدى اهتمامه مبا 
عرضه الوفد الياباني وخصوصا 
في مجال تطوير اخلبرات الكويتية 
وكذلك طرق واساليب توليد الطاقة 

اجلديدة واملتجددة. 
الياباني  السفير  اللقاء  حضر 
لدى الباد والوكيل املساعد لتشغيل 
املياه م.عب����د اخلالق  وصيان����ة 
مراد والوكيل املس����اعد للخدمات 
الفنية واملشاغل الرئيسية م.اياد 

الفاح.

القاهرة � كونا: دعا رئيس الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية د.يوس���ف احلجي أمس الى مزيد من التعاون 
بني الدول اإلس���امية واملؤسسات اخليرية اإلسامية 
العاملية لتوضيح صورة اإلس���ام ومقاصد الشريعة 
االسامية الس���محة التي تضمن حقوق االنسان على 
اختاف العصور. وأشاد احلجي في تصريح ل� »كونا« 
على هامش أعمال املؤمتر ال� 22 للمجلس األعلى للشؤون 
االس���امية املنعقد في القاهرة باحملاور التي يطرحها 
املؤمتر باعتبارها وثيقة الصلة بقضايا العصر وبأهمية 
املشاركة الفاعلة لعلماء األمة اإلسامية. وأوضح ان الهيئة 
اخليرية العاملية التي تتخذ من الكويت مقرا لها تقوم 
بدور كبير في التواصل مع علماء املسلمني واملؤسسات 

العاملية في أنحاء العالم لتحقيق أهدافها األساسية وهي 
التعليم والتنمي���ة وإغاثة امللهوف باإلضافة الى امور 
الدعوة ونشر املصحف الش���ريف والكتب اإلسامية. 
من جانبه اكد االمني العام املساعد للمجلس االسامي 
العاملي للدعوة واإلغاثة بدر املاص أهمية الدعم الكبير 
الذي تقدمه الكويت للمجلس منذ إنشائه من خال وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية واألمانة العامة لألوقاف 
وبيت الزكاة الكويتي. واشار املاص في تصريح ل� »كونا« 
الى ان الكويت تبنت خال اجتماع املجلس مؤخرا في 
القاهرة اقتراح ايجاد مركز الكتروني لتفعيل التنسيق 
ف���ي املجال االغاثي والدعوي في العالم بني املس���لمني 

واملناطق املنكوبة جراء الكوارث الطبيعية.

تأجيل انعقاد المؤتمر الخامس 
للمنتدى الخليجي ـ األوروبي

سفيرنا بالرياض التقى نائب وزير الداخلية السعودي

قالت مصادر باملعهد الديبلوماسي امس انه تقرر 
تأجيل املؤمتر اخلامس للمنتدى اخلليجي - األوروبي 
الذي كان مقررا عقده بالكويت يومي السابع والثامن 
من مارس املقبل. وقالت املصادر ل� »كونا« ان سبب 
التأجيل يع����ود الى ان ظروفا اس����تجدت لدى كبار 
املسؤولني األوروبيني الذين كانوا قد ابدوا حرصهم 

واستعدادهم للمشاركة في هذا املؤمتر.

وأضافت انه مت تأجيل املؤمتر الى موعد آخر حتى 
يتمكن املسؤولون االوروبيون من احلضور الى الكويت 
للمشاركة في هذا املؤمتر مشيرة الى انه سيتم حتديد 

موعد جديد من خال التنسيق بني اجلانبني.
وكان اجلان����ب األوروبي قد أب����دى تقديرا كبيرا 
للحرص الذي أبدته الكويت من خال اإلمكانيات التي 

وفرتها إلجناح هذا املؤمتر.

الرياض � كونا: التقى س����فيرنا لدى السعودية 
الش����يخ حمد جابر العلي امس نائب وزير الداخلية 

السعودي االمير أحمد بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد جابر العلي ل� »كونا« عقب اللقاء 
انه نقل لألمير أحمد حتيات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ووزير 

الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر اخلالد.
وتوجه الشيخ حمد اجلابر بالشكر الى االمير أحمد 

بن عبدالعزيز واخوانه من العاملني بوزارة الداخلية 
الس����عودية على ما يقومون به جتاه إخوانهم أبناء 

الكويت خال زيارتهم أو مرورهم عبر السعودية.
وأش����ار الى أن آالف الكويتيني يفدون يوميا عبر 
اململكة ويلقون فيها كل ترحيب ومساعدة من أجهزة 
وزارة الداخلية السعودية. تأتي زيارة الشيخ حمد 
جاب����ر العلي لألمير أحمد ب����ن عبدالعزيز في نطاق 
التواصل الدائم واملستمر لألمراء والوزراء واملسؤولني 

في اململكة العربية السعودية.

مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عائلـة اأبـو علـي
يف  �سيلة الظهر  والكويت  والأردن

تقبل التعازي

خيطان - �ش املطاعم - بجانب املدر�سة الباك�ستانية - برج نوير 

بنف�ش املبنى �سفريات اير بلو - ت: 66630599 - 97273965

�حلاج/ عبد�للطيف �أبو عاي�شه

تنــعـــى

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية

  .. 2010م   /1  /26 بتاريخ   )140( رقم  بكتابها  والعمل  االجتماعية  ال�شئون  وزارة  موافقة  على  بناء 

واملزاولني  االخت�شا�ص  الأ�شحاب  التالية  االأن�شطة  طرح  عن  اجلمعية  تعلن   ..  )154( رقم  وكتابها 

للن�شاط:

امل�شاحةالقيمة االيجاريةاملوقعالن�شاطم

د.كقطعة 3 احل�شاويمطعم 1 م800   89
د.كقطعة 3 احل�شاويخمبز )فرن( حلويات ومعجنات2 م400   45

�شيانة االجهزة االلكرتونية 3

حا�شب اآيل - هواتف نقالة
د.كقطعة 3 احل�شاوي م400   45

د.كقطعة 3 احل�شاويغ�شيل وكوي على البخار4 م400   45

مكتبه مطبوعات �شوتية5
داخل �شوق مركز 

ال�شاحية
د.ك م100   5

ماأكوالت خفيفة - بيع الذرة6
داخل �شوق مركز 

ال�شاحية
د.ك م60   0

مطحنة ومك�شرات وحلويات جافة7
داخل �شوق مركز 

ال�شاحية
د.ك م950   9

بيع وت�شويق البطاقات 8

وم�شبقة الدفع

داخل �شوق مركز 

ال�شاحية
د.ك م900   1

مع حتيات جمل�ص االإدارة

تعلن عن

طرح اأفرع لال�شتثمار
مبنطقة جليب ال�شيوخ 

وفق ال�شروط التالية:

مبلغ  نظري  اجلمعية  اإدارة  لدى  لذلك  املعد  النموذج  على  بامل�شتندات  مدعمة  الطلبات  تقدم   -  1
وقدره )20 د.ك( فقط ع�شرون دينار كويتي.. غري قابلة للرد.

م�شتوف  غري  طلب  الأي  يلتفت  ولن  للجمعية  املقدم  الدعم  مببلغ  م�شدق  �شيك  بالطلب  يرفق   -  2
لهذا ال�شرط.

پ وعلى الراغبني باال�شتثمار التقدم الإدارة اجلمعية اإثناء الدوام الر�شمي لالإدارة )من ال�شاعة الثامنة 

�شباحًا حتى الثالثة ع�شراً( اعتباراً من يوم االثنني املوافق 1 /3 /2010م .. اإىل يوم االثنني املوافق:

8 /3 /2010م.. ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم بعد هذا امليعاد.

امل�شتندات املطلوبة:

- �شورة الرخ�شة التجارية - �شورة ال�شجل التجاري - �شورة البطاقة املدنية.

- �شورة عن ح�شر العمالة من اإدارة العمل للرتخي�ص التجاري.

- �شورة اعتماد التوقيع.

»الصحة« تجدد تحذيرها 
من استخدام أعشاب الريجيم

جددت وزارة الصحة اليوم حتذيرها من اس���تخدام أعشاب 
صينية خاصة بالريجيم على شكل مشروب شاي وقهوة تسمى 
»غرين كوفي 800« و»سليمنغ باغ غرين تي«، مؤكدة ان لها آثارا 

سلبية ومؤثرة على القلب.
وقال الوكيل املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية في 
الوزارة د.عمر السيد عمر في تصريح ل� »كونا«، ان إدارة الرقابة 
الدوائية قامت بفحص هذه األعش���اب وتب���ني انها حتوي مادة 
كيميائية تسمى »السيبيوتراميني« والتي ال يسمح باستخدامها 

او تداولها إال بوصفة طبية.
وأوضح عمر ان هناك قرارا وزاريا ينص على اال يصرف أي 
دواء يحتوي على هذه املادة إال بوصفة طبية صادرة من طبيب 

مسجل أوال على األقل ومرخص له مبزاولة املهنة في الكويت.
وذكر ان املادة لها آثار على القلب وأمراض الشرايني التاجية 
والنوبات الدماغية العابرة وعدم انتظام دقات القلب وارتفاع ضغط 

الدم إضافة الى قصور القلب االحتقاني والذبحة الصدرية.
وأض���اف ان هذه املنتجات يتم إدخالها الى الباد بطرق غير 
رسمية عن طريق االنترنت أو املسافرين أو الطرود الشخصية 
دون مرورها على الرقابة الدوائية في وزارة الصحة ومن دون 
رخصة طبية، داعيا الى اخذ احليطة واحلذر من مثل هذه املنتجات 
وعدم شراء األدوية او هذه األعشاب عبر االنترنت او جلبها من 

اخلارج دون معرفة خطورتها.

د.هالل الساير

هوشيار زيباري

»الصحة«: تشكيل لجنة مؤقتة للتفتيش على السالمة 
وأخرى دائمة لتأهيل شركات اللوازم الطبية

زيباري: قرارات قريبة لمجلس األمن
ُتّمهد لخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع

منذ سنوات ويطلب الدعم ولم 
يتوقف حلظ���ة لكن اذا كانت 
هناك مواقف ومصالح ومبادئ 

فا جنامل عليها«.
وفيما يتعلق باستعدادات 
الوزارة إلجراء االنتخابات في 
اخلارج أوض���ح زيباري »ان 
ال���وزارة أكملت مع املفوضية 
)اخلاص���ة باالنتخابات( كل 
االستعدادات إلجراء انتخابات 
ف���ي موعدها وقامت  اخلارج 
مؤخرا بعقد مؤمتر لس���فراء 
التي س���تجرى فيها  ال���دول 
االنتخابات وعددها 16 دولة«.

وقال »ان بعثاتنا في اخلارج 
س����تكون في خدمة املواطنني 
والتنسيق مع الدولة املضيفة 
والسويد كانت أول دولة وافقت 
على إجراء االنتخابات فيها«.

وانتق���د زيب���اري خوض 
بعض املرش���حني في سياسة 
العراق اخلارجي���ة قائا »ان 
هذه التصريحات واملواقف غير 
منصفة وبعيدة عن الواقع ألن 
العراق لم يكن بعيدا او مقصرا 
في العودة الى محيطه العربي 
واالقليمي والدولي ويفترض 
العربية ان تكون هي  بالدول 
من حتتض���ن العراق اآلن ألن 
النظام اجلدي���د فيه نابع من 

االرادة الشعبية«.
وأض���اف »أن الع���راق لن 
يقصر في عاقاته اخلارجية 
ولكنن���ا في الوق���ت ذاته لن 
ننسى جراحنا وما عانيناه من 
التدخات الشنيعة التي عرضت 

حياة املواطنني للدمار«.
العراق يتابع  وأضاف »ان 

ايض���ا ان تبادر لاس���تجابة 
العراقية بتطوير  الرغبة  الى 
العاقات موضحا ان العراق ال 
ميكنه املساومة على مصاحله 

ومصير شعبه.

اللجنة الدائمة لتأهيل ش����ركات 
اللوازم الطبية وتقييم منتجاتها 
برئاسة رئيسة قسم املستهلكات 
إدارة املستودعات الصيدالنية عبير 
منصور، وتختص اللجنة بوضع 
آلية لتقييم منتجات الش����ركات 
اللوازم  � اجنبي����ة( من  )محلية 
الطبية بإدارة املستودعات ووضع 
منوذج خاص بذلك وحتى ميكن 
حتديد املناسب من سيتم دعوته 
للتنافس، على مناقصات وممارسات 
اللوازم الطبية بإدارة املستودعات 
الطبية، ومراجعة وتدقيق ومتابعة 
الطلبات اخلاصة باللوازم الطبية 
بالتنسيق مع اجلهات الطالبة قبل 
القيام بإجراءات الشراء. مع دراسة 
الش����ركات  املقدمة من  العروض 
امل����وردة للوازم الطبي����ة وإبداء 
الرأي حول العينات املرفقة متهيدا 
املناسب،  العرض  للترسية على 
وكذلك دراسة الشكاوى التي قد ترد 
من اجلهات ذات العاقة وابداء الرأي 
الفني بشأنها. كما اشترطت القرار 
عدم دعوة أي شركة للمنافسة في 
مناقصات الوزارة للوازم الطبية 
اال بعد تأهيلها وتقييم منتجاتها 

من قبل اللجنة.

اإلخاء في حال����ة حدوث حريق 
وكذلك اس����تحداث املكاتب بعمل 
قواطع وأسقف مبواد غير مقاومة 
للحريق وسريعة االشتعال وغير 
معتمدة من اإلدارة العامة لإلطفاء، 
وحتقيق االس����تفادة من أجهزة 
مكافحة وإنذار احلريق. كما تختص 
مبتابعة ما مت إجنازه من ماحظات 
اإلدارة العامة لإلطفاء الواردة على 
جميع املناطق الصحية واملرافق 
وعمل تقاري����ر دورية مع مكاتب 
الشؤون الهندسية. كما مت اصدار 
قرار آخر يقضي باعادة تش����كيل 

مبيثاق االمم املتحدة وخلوه من 
أسلحة الدمار الشامل والتزامه 

بعمليات نزع الساح.
ووصف ذل����ك بأنه خطوة 
كبيرة للخروج من العقوبات 
الدولي����ة الت����ي فرضت على 
العراق اثر غزو النظام البائد 

للكويت صيف عام 1990.
وتابع أن »ثمة مستجدات 
جيدة وطيبة بش����أن خروج 
الع����راق من تبع����ات الفصل 
الس����ابع ونتوق����ع ان يصدر 
مجل����س االمن الدول����ي بيانا 
للتفاوض واخراج العراق من 

احكام هذا الفصل«.
وأشار زيباري الى ان العراق 
يبذل جهودا كبيرة لتحس���ني 
عاقات���ه مع ال���دول العربية 
التي يجب عليها  واالسامية 

حنان عبد المعبود 
أصدر وزي����ر الصحة د.هال 
الساير قرارا بالس����ماح للمراكز 
الطبية واملستش����فيات بالقطاع 
األهلي، بتداول األمصال الواقية من 
ڤيروس »الروتا«، وهو الڤيروس 
املسبب لإلسهال عند األطفال. لم 
يكن اللقاح ضمن قائمة الطعوم 
واألمصال املصرح بتداولها بالقطاع 
اخلاص، وجاء بالقرار أنه يسمح 
الطبية واملستش����فيات  للمراكز 
 Rota( األهلية بتداول طعوم مادة
irus Vaccine(. وم����ن جانب آخر 
أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل 
جلنة مؤقتة للتفتيش الدوري على 
أعمال الوقاية والسامة باملناطق 
الصحية واملراكز الصحية برئاسة 
مدير اإلدارة املركزية للش����ؤون 
الهندس����ية م. س����امي الط����راح، 
وتختص اللجنة بالتفتيش الدوري 
واملفاجئ او حسب حاجة العمل 
خال وبعد الدوام الرسمي، على 
أنظمة مكافحة وإن����ذار احلريق 
باملناطق الصحية وكذلك س����بل 
الوقاي����ة والتخزين العش����وائي 
باملمرات، والسراديب، وأمام ابواب 
الطوارئ لتافي أي إعاقة لعملية 

بغ����داد � كونا: رجح وزير 
اخلارجية العراقي هوش����يار 
زيباري أن يصدر مجلس األمن 
الدولي قريبا قرارا بشأن التزام 
العراق مبسائل نزع األسلحة 
وخل����وه من أس����لحة الدمار 
الشامل ما ميهد للخروج التام 

من طائلة الفصل السابع.
وقال هوشيار زيباري في 
مؤمتر صحافي مش����ترك مع 
وزير اخلارجية السويدي كارل 
بيلدت في بغ����داد ان مجلس 
األمن بصدد إص����دار قرارات 
خال األيام املقبلة متهد خلروج 
العراق من حتت طائلة الفصل 

السابع.
وأك����د ان مجل����س األم����ن 
س����يصدر خال أي����ام قليلة 
الت����زام العراق  قرارات تؤكد 

السماح لمراكز ومستشفيات القطاع األهلي بتداول أمصال »الروتا«

أكد أن بالده تبذل جهودًا كبيرة لتحسين العالقات مع الدول العربية واإلسالمية

الساير: نحترم اإلعالم 
وال نرضى باإلهانة

حنان عبد المعبود
أكد وزي���ر الصحة د.هال الس���اير أن أبواب وزارة 
الصح���ة مفتوح���ة للجمي���ع، مضيف���ا ان���ه يكن كل 
احترام وتقدير لكل وس���ائل اإلع���ام ورجال الصحافة 
 وال نرض���ى بإهان���ة أي إنس���ان أو التع���دي علي���ه.
وأعرب الس���اير في تصريح ل� »كونا« أمس عن أس���فه 
ملا حدث من إشكال وسوء فهم بني منظمي حفل افتتاح 
مركز سلمان الدبوس للقلب في مستشفى العدان وإحدى 
وس���ائل اإلعام وأحد املواطنني أم���س األول. جاء هذا 
التعقيب من الوزير الس���اير عقب تناول بعض وسائل 
اإلعام احلديث عن تعدي شقيق نائب سابق على إحدى 
الزميات اإلعاميات، أثناء عمل التغطية اإلعامية الفتتاح 
مركز سلمان الدبوس للقلب، وما جاء باخلبر أنه أثناء 
محاولة الزميلة احلديث مع وزير الصحة، فوجئت بأحد 
األش���خاص مينعها من احلديث إل���ى الوزير ويتطاول 
عليها دومنا س���بب يذكر، لدرجة أنه نزع حقيبة يدها 
وأخرجها من املكان على مرأى من وزير الصحة ومدير 

إدارة العاقات العامة بالوزارة


