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الكويت هنأت غانا بالعيد الوطني

 بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس البروفيسور جون ايفانز 
ان���ا ميلس رئيس جمهورية غان���ا الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 
جلمهورية غانا متمنيا س���موه له موفور الصحة 

ودوام العافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 

االحمد  ببرقية تهنئة الى الرئيس البروفيسور جون 
ايفان���ز انا ميلس رئيس جمهورية غانا الصديقة 
ضمنه���ا خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني 
جلمهورية غانا متمنيا س���موه له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء  ببرقية تهنئة مماثلة.

د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي خالل املؤمتر

رياض العدساني
»التربية«: تعيين اإلخصائيات

غير الكويتيات استثناء من الخبرة
مريم بندق

علمت »األنب����اء« ان وكيلة وزارة التربية متاضر الس����ديراوي 
ترأست جلنة االستعدادات الستقبال العام الدراسي اجلديد 2010 � 
2011، وطلبت ترسية 14 مناقصة خاصة بالصيانة بواقع مناقصتني 
لكل منطقة وديوان عام ال����وزارة ومناقصات هدم وبناء 5 مدارس 

قدمية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للمشتريات.
وأعلن وكيل الوزارة املساعد للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
في تصريح ل� »األنباء« أنه متت ترس����ية ه����ذه املناقصات صباح 
أم����س بالتعاون مع القطاع املالي.وقالت مصادر مطلعة ان الصايغ 
قدم املدارس اجلديدة املتوقع افتتاحها للعام الدراس����ي املقبل وهي 
11 مدرس����ة في جابر األحمد، 4 مدارس في سعد العبداهلل، مدرسة 
واحدة في الدسمة، ومت االتفاق على جتهيز هذه املدارس باإلضافة 
الى املدارس البالغ عددها 5 مدارس، لم تفتتح العام الدراسي املاضي 
في منطقة سعد العبداهلل باجلهراء و3 مدارس في منطقة الفروانية 
التعليمية. وأفاد وكالء مساعدون باالستعدادات الكاملة لتجهيز هذه 
املدارس. وقالت املصادر ان االجتماع اتفق على تعيني االخصائيات 
االجتماعيات غير الكويتيات استثناء من شرط اخلبرة بشرط اجتياز 

املقابلة. واستعرضت الوكيلة جميع بنود جدول األعمال.

العدساني: »التجارة« تتخبط
في تعاملها مع قضية ارتفاع األسعار

حتدده الش���ركة وتضيف عليه 
هامش الربح 10% ال أكثر من ذلك، 
وهذا يوضح أن التسعير يتم من 
قبل الشركات ويفترض اإلشراف 
من قبل الوزارة املختصة وهي 
وزارة التجارة على األسعار، كما 
هو منصوص مبرس���وم قانون 
10 على 1979 والذي ينص على 
االش���راف على االجتار وحتديد 

أسعار بعض السلع.
واس���تنكر العدساني اشارة 
وزارة التج���ارة والصناعة الى 
اس���تمرار ارتفاع أسعار السلع 
األساسية حتى نهاية 2015، علما 
أن الوزارة صرحت سابقا بأنها 
تتصدى لقضية ارتفاع األسعار 
وان األسعار قد انخفضت، واآلن 
تلوح بأن األسعار سترتفع خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
وأش���ار العدس���اني إلى أن 
الكوي���ت حتتل املرك���ز الثالث 
من حيث ارتفاع أس���عار السلع 
الغذائية واألول من حيث السلع 
االستهالكية كمساحيق التنظيف، 
مشيرا إلى أن قطر األولى واإلمارات 
الثانية من حيث ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية، ولكن يجب وضع 
ذلك باحلسبان أن مدخول الفرد 
القطري بالسنة كمتوسط يعادل   
73 ألف دوالر واإلماراتي 43 ألف 
دوالر مقارنة باملواطن الكويتي 
33 أل���ف دوالر، هذا يوضح أن 
املواطن الكويتي األكثر تأثرا من 

ارتفاع األسعار.

فوق 100%؟ موضحا أن مسلسل 
ارتفاع األس����عار مس����تمر منذ 
2007 وإلى اآلن، واليوم الوزارة 
املختصة بحماية املستهلك، وهي 
وزارة التجارة والصناعة، تلوح 
بأن األس����عار ف����ي تزايد حتى 

.2015
وزاد قائال: ولهذا السبب مت 
تش���كيل جلنة متابعة األسعار 
باحتاد اجلمعيات ومت التعميم على 
جميع اجلمعيات التعاونية بعدم 
قبول أي كتاب زيادة س���عر من 
الشركات إال عند تقدمي املستندات 
الثبوتية للجن���ة كفاتورة بلد 
املنش���أ والبيان اجلمركي وهي 
الفات���ورة اجلمركية، وبهذا تتم 
احملافظة على حقوق اجلميع من 
مستهلكني وجمعيات وشركات.

وأضاف العدساني أن اجلمعية 
التعاونية ما هي إال نقاط بيع، 
تروج البضاعة بالس���عر الذي 

عاطف رمضان 
أكد مقرر جلنة األسعار باحتاد 
اجلمعي���ات التعاونية ورئيس 
جمعية النزهة رياض العدساني 
أن وزارة التجارة والصناعة بدأت 
تتخبط في تصريحاتها، وقال: ان 
الوزارة قالت في تصريح لها امس 
ان إخفاق مجلس إدارات بعض 
اجلمعيات ساهم في زيادة األسعار 
وأيضا بنف���س التصريح أكدت 
الوزارة أن املستويات مستقرة في 
الكويت وضمن النطاق السعري 

لدول مجلس التعاون.
واس����تغرب العدس����اني من 
التصريح بأن األسعار مستقرة 
بالكويت وفي الوقت نفسه بأن 
اجلمعيات سبب زيادة األسعار، 
التج����ارة  موضح����ا أن وزارة 
والصناعة هي اجلهة اإلشرافية 
والرقابية على األس����عار، وأنه 
قبل سنتني طالبت الوزارة بوقف 
جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات 
وتش����كيل جلنة أسعار جديدة 
مشكلة من قبل »التجارة« والتي 
اجتمعت ما يقارب 5 مرات فقط 
خالل س����نتني ولم يكن لها أثر 
واضح في تخفيض األس����عار، 
ولكن األس����عار بالكويت زادت 
زيادات »رهيبة« لم تش����هدها 
منطقة الشرق األوسط، مشيرا 
إل����ى أن بعض الزي����ادات فاقت 
مستوياتها بنسب 100% وتساءل 
عن أي عوامل اقتصادية جتعل 
املنتجات ترتفع في ظرف سنة 

استغرب تصريح الوزارة باستمرار ارتفاع األسعار حتى 2015

رئيس الوزراء استقبل سفيري منغوليا ونيبال

استقبل سمو رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد في قصر السيف امس سفير 
جمهورية منغوليا لدى الكويت سيران قادر وسفير جمهورية نيبال الدميوقراطية 
لدى الكويت مادهوبان براساد باوديل، كال على حدة مبناسبة تسلمهما مهام منصبيهما 

كسفيرين لبلديهما.
حضر املقابلتني الوكيل املس���اعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير املنغولي  سمو رئيس الوزراء خالل لقائه سفير نيبال

الساير: مْنح مديري المناطق والمستشفيات المزيد من الصالحيات
العبدالهادي: صرف زيادات األطباء غير الكويتيين الشهر الجاري

وفيما يتعلق بقرار رؤس����اء 
مجالس األقسام اكد العبدالهادي 
في تصري����ح للصحافيني عقب 
االجتم����اع مع مدي����ري املناطق 
واملستشفيات انه سيتم اإلعالن 

عنه االسبوع املقبل.
من جهة أخ����رى تنظم إدارة 
تعزي����ز الصحة بالتع����اون مع 
املجل����س التنس����يقي لتعزي����ز 
الصحة أسبوعا توعويا بعنوان 
القولون  »الوقاية من س����رطان 
واملس����تقيم«، خالل الفترة من 7 
وحتى 11 من اجل����اري في مركز 

الطب اإلسالمي.
إدارة تعزيز  وصرحت مدير 
الصحة د.عبير البحوه بأنه سيتم 
عقد معرض على هامش االفتتاح 
تشارك فيه جميع املناطق الصحية 
باإلضافة إلى ع����دد من اإلدارات 
من بينه����ا إدارة التغذية وإدارة 
ط����ب األس����نان وإدارة بنك الدم 

ومستشفى الطب الطبيعي.
وقال����ت البحوه ف����ي مؤمتر 
صحافي عق����د ظهر أمس بوزارة 
القولون  الصح����ة إن س����رطان 
واملستقيم يعد ثالث أكثر أنواع 
الس����رطان انتش����ارا في العالم، 
أنه  أثبتت  الدراسات  أن  مضيفة 
الس����رطان في  أنواع  أكثر  ثاني 
اخلليج كما لوحظ زيادة مطردة 
في اإلصابات بالكويت في اآلونة 

األخيرة. 
من جانب����ه أكد رئيس رابطة 
األورام الكويتية د.خالد الصالح 
أن س����رطان القولون واملستقيم 
يعد السرطان األول الذي يصيب 
الرجال في الكويت وبنسبة %12.8، 
والس����رطان الثاني الذي يصيب 
النساء الكويتيات بنسبة %10.7 
بعد سرطان الثدي، وذلك حسب 

إحصاءات العام 2007.

الكوي����ت لالختصاصات الطبية 
الب����در وعضوية  د.عبداللطيف 
د.سعيد الش����وا والباحث املالي 
بدي����وان اخلدم����ة املدنية صالح 
عامر الباح����ث القانوني بوزارة 
الصحة عادل عزام، وتقوم اللجنة 
بدراسة التدرج الوظيفي لألطباء 
)طبيب مقيم � مس����اعد مسجل � 
مسجل � مسجل أول( البشريني 
بوزارة الصحة وتصنيفهم حسب 
الكويت  املقدم من معهد  املقترح 
لالختصاصات الطبية وفق قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 5 لسنة 
2010 بشأن مس����ميات ورواتب 
األطباء البشريني واألسنان بوزارة 

الصحة.
من جانبه اعلن وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهي����م العبدالهادي 
ص����رف زي����ادات األطب����اء غير 
الكويتيني بدءا من الشهر اجلاري، 
مؤكدا تقدير الوزارة للجهود التي 

يبذلونها.

للخدمات الطبية األهلية ووكيل 
وزارة الصحة املس����اعد لشؤون 
األدوية والتجهيزات الطبية ووكيل 
وزارة الصحة املس����اعد لشؤون 

طب األسنان.
وح����دد الق����رار اختصاصات 
املجلس والتي تتمثل في اإلشراف 
على متابعة وتنفيذ بنود اتفاقية 
التعاون بني وزارة الصحة وجامعة 
الكويت واقتراح التعديالت عليها 
والنظ����ر في التقاري����ر اخلاصة 

بشأنها.
من جانب آخر، شكلت وزارة 
الصحة جلنة مؤقتة لدراسة التدرج 
الوظيفي لألطباء )طبيب مقيم � 
مساعد مسجل � مسجل � مسجل 
أول( البش����ريني بوزارة الصحة 
وتصنيفهم حسب املقترح املقدم 
من معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية وفق قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 5 لسنة 2010 املشار 
إلي����ه برئاس����ة أمني ع����ام معهد 

الى اهمية االستماع الى مشاكلهم 
والعمل على حلها حتى ال تؤثر 
سلبا على اجلسد الطبي، مشددا 
على حرصه على متابعة اداء عملهم 
املناطق  قائال »اوضحت ملديري 
واملستشفيات ان هناك ثوابا وعقابا 
على االداء في العمل واللي ما يبي 

يشتغل ميشي من احلني«.
الى ذلك، أصدر وزير الصحة 
د.هالل الساير قرارا وزاريا يقضى 
بتشكيل مجلس تنسيقي مشترك 
لإلشراف على تنفيذ بنود اتفاقية 
التعاون بني وزارة الصحة وجامعة 
الكويت املبرمة منذ بداية ش����هر 
نوفمبر املاضي والذي يرأسه وكيل 
وزارة الصحة ويضم في عضويته 
كال من: أمني عام جامعة الكويت 
ونائب مدير اجلامعة ملركز العلوم 
الطبية وعمداء كليات مركز العلوم 
الطبي����ة ووكي����ل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
ووكيل وزارة الصحة املس����اعد 

حنان عبدالمعبود
صرح وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير بأنه أعطى الضوء األخضر 
ملديري املناطق واملستشفيات عبر 
املزيد م����ن الصالحيات  منحهم 
و»الالمركزية« في كل االجتاهات، 
سواء في التعيينات، النقل، متابعة 
التأهيل  املباني، واع����ادة  اعمال 
اخلاصة باملستشفيات، مشيرا الى 
ان ذلك سيوفر الكثير من الوقت 
مبا يعود بالفائدة على اخلدمات 

التي تقدم للمواطن واملقيم.
وقال د.الس����اير، في تصريح 
صحافي له عقب اجتماعه مع مديري 
املناطق الصحية واملستشفيات 
ام����س، »نحن حريص����ون على 
ضرورة الت����زام مديري املناطق 
الصحية واملستشفيات باخلفارة 
ليال«، مش����يرا الى ان الكثير من 
املش����اكل حتدث خ����الل الفترات 
املسائية في املستشفيات، واشار 
إلى ضرورة تواجدهم حلل مشاكل 
املرضى في وقتها، مؤكدا ان ذلك 
ادائهم  سينعكس بااليجاب على 
ومن ثم عل����ى تطوير اخلدمات 

الصحية.
ودعا مديري املناطق الصحية 
واملستشفيات الى تنظيم العمل في 
املستشفيات، خاصة فيما يتعلق 
بالت����زام ذوي املرضى مبواعيد 
الزيارة، حتى يس����تطيع االطباء 
القيام بعملهم على اكمل وجه، الفتا 
الى ان االزدحام الذي يسببه عدم 
االلتزام مبواعيد الزيارة يؤثر على 
عالج املرضى والتدريس في كليات 
الزيارات  الطب، مطالبا بتنظيم 
الى غ����رف العناية املركزة وعدم 

السماح بالتجمع امامها.
وأك����د ان اللقاء م����ع مديري 
املناطق واملستش����فيات س����يتم 
بصفة دورية خالل العام، مشيرا 

وزير الصحة شكّل مجلساً تنسيقياً لتنفيذ اتفاقية التعاون مع الجامعة

»الكهرباء والماء«: تعيين الخالدي
وكياًل لقطاع المشاريع بالتكليف

دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان قرارا بتكليف الوكيل 
املساعد لتش����غيل وصيانة احملطات م.حامد اخلالدي إلدارة قطاع 
مشاريع الكهرباء بالتكليف مكان وكيل الوزارة أحمد اجلسار الذي 
كان يدير القطاع في السابق قبل تعيينه وكيال. مصادر في الوزارة 
انتق����دت في تصريح ل� »األنباء« اجلمع بني القطاعات، فإضافة الى 
اخلالدي هناك الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي 
يدير قطاعا آخر وهو قطاع مشاريع املياه وكذلك م.علي الوزان الوكيل 
املس����اعد ملراكز املراقبة والتحكم يدير كذلك قطاع ش����بكات النقل. 
وقالت املصادر ان ذلك من ش����أنه ان يؤخر عجلة العمل خصوصا 
ان الوزارة مقبلة على موسم الذروة، وهي بحاجة لتركيز كل وكيل 

في مهام عمله في قطاع محدد. 

محمد الصباح: الكويت لديها برامج طموحة
لتوسيع وتعميق العالقات مع أفريقيا

إغالق مصانع الشعيبة الغربية األحد المقبل
دارين العلي

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة ان وزي���ر التج���ارة 
والصناعة احمد الهارون قد وّقع 
أمس في الهيئة العامة للصناعة 
الكتب املختصة بتنفيذ قرارات 
إغ���الق 12 مصنعا من مصانع 
الشعيبة الغربية كان املجلس 
ق���د وافق على  األعلى للبيئة 
إغالقها عقب توصية من الهيئة 
العامة للبيئة بسبب مخالفاتها 

املتكررة لالشتراطات البيئية.
وقالت املص���ادر ان الهيئة 
العامة للصناعة بدورها أخطرت 
امس جميع املصانع املطلوب 
إغالقها وأرسلت لها كتب قرار 
اإلغالق والذي من املفترض ان 
ينفذ بدءا من األحد املقبل، حيث 
س���يتم إغالق 9 مصانع ملدة 3 
ايام، اي األحد واالثنني والثالثاء، 
بينما ستغلق 3 مصانع من األحد 

حتى السبت املقبلني.
وأك���دت املص���ادر ان فرق 
التفتيش التابعة للهيئة العامة 
للبيئة س���تحضر عند إبالغها 
رسميا للتأكد من تنفيذ اإلغالق 
بهدف إعداد التقارير لرفعها الى 
الذي  املجلس األعل���ى للبيئة 
العقوبة  انتهاء  سيجتمع فور 
وإعداد التقارير اخلاصة بالتزامها 

بتنفيذ القرار ملناقشتها.

أكد نائب رئي���س مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ان الكويت 
من أكث���ر الدول العربية اهتمام���ا بالعمل على 
األرض مع الدول االفريقية من خالل املساعدات 

التي تقدمها.
 وقال الش���يخ د.محمد الصباح في تصريح

ل� »كونا« لدى مغادرته القاهرة عقب مشاركته في 
أعمال الدورة ال� 14 للجنة الدائمة للتعاون العربي � 
االفريقي ان للكويت تاريخا في التعاون مع القارة 
السمراء ميتد الى منتصف القرن املاضي في تقدمي 

املساعدات الكويتية الفريقيا بشكل عام.
وأضاف ان الكويت لديها حاليا برامج طموحة 
لتوس���يع وتعميق العالقات مع افريقيا مشيرا 
الى ان هذا التواجد أخذ أشكاال متعددة اذ هناك 
التواجد السياسي لكن بشكل أساسي من خالل 
املساعدات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية للقارة االفريقية.
وحول اجتماع ال���دورة ال� 14 للجنة الدائمة 
للتعاون العربي � االفريقي أوضح الشيخ د.محمد 
الصب���اح ان هذا االجتم���اع كان لالعداد للقمة 
العربية االفريقية التي س���تعقد في ليبيا خالل 

شهر أكتوبر املقبل.
وأوضح انه مت خالل اجتماع اللجنة انتخاب 

الرئاسة لكل من اجلانب العربي واجلانب االفريقي 
واملقررين حيث ستكون الكويت املقرر من اجلانب 
العربي وغانا املقرر م���ن اجلانب االفريقي كما 
ستكون الرئاسة ملصر وليبيا للجانب العربي 

واالفريقي على التوالي.
وكان في وداع الشيخ د.محمد الصباح لدى 
مغادرته س���فيرنا لدى مصر الس���فير رش���يد 

احلمد.
وقبيل مغادرته حضر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
حفل افتتاح املبنى اجلديد لسفارة مملكة البحرين 

في منطقة الزمالك بالقاهرة.
وشارك الشيخ د.محمد الصباح وزير اخلارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد اخلليفة في ازاحة 
الستار عن اللوحة التذكارية املتعلقة بافتتاح 

مبنى السفارة.
كذلك حضر حف���ل االفتتاح وزير اخلارجية 
اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان ووزير 
الثقافة املصري فاروق حس���ني واألمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موس���ى ومحافظ 
القاهرة عبدالعظيم وزير والشيخ د.أحمد الناصر 
مدي���ر إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية.

شارك في حفل افتتاح المبنى الجديد لسفارة البحرين في القاهرة

9 منها ستغلق لمدة 3 أيام و3 لمدة أسبوع

الشيخ د.محمد الصباح ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد اخلليفة وعمرو موسى وفاروق حسني خالل افتتاح مقر السفارة

زيباري: الكويت ودول الجوار العراقي
تحاول التأثير على نتائج االنتخابات

وأضاف ان االنتخابات »حلظة 
فاصلة« بالنسبة لدميوقراطية 

العراق الشابة الهشة.
وتوقع زيباري ان يستغرق 
تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة 
أكثر من خمسة أشهر ألن ما من 
حزب سيشغل مقاعد كافية في 
البرملان اجلديد متكنه من الهيمنة 

على السلطة وحده.
وقال »سيلعب االكراد دورا 
مهما. سيكون لنا بالقطع رأي في 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
وأضاف »في بغداد اذا احتد 
االكراد. كما فعلنا في االنتخابات 
الس���ابقة فس���نلعب دورا مهما 

جدا«.
واضاف زيباري »إذا جنحنا. 
نعم سيكون هذا نهاية للوجود 
األميركي. لكن اذا حدثت انتكاسات 
وحدث تدهور ف���ي االمن او اذا 
رفض ان���اس النتيجة )نتيجة 
االنتخابات( او جلأوا الى العنف 

فتلك قصة اخرى«.

أربي���ل � رويترز: اتهم وزير 
اخلارجي���ة العراقي هوش���يار 
زيب���اري دول اجلوار مبحاولة 
التأثي���ر على نتائج االنتخابات 
العامة التي ستجري االحد املقبل 
والتي تعتبر اختبارا حاس���ما 
خلروج البالد من سنوات احلرب 

واعمال العنف الطائفية.
وقال زيباري ان ايران واململكة 
الس���عودية وسورية  العربية 
وتركي���ا واالردن والكويت كلها 
تدخلت بدرج���ات متفاوتة قبل 

االنتخابات.
ف���ي مقابلة  الوزير،  وق���ال 
اجريت معه اول من امس، »هذه 
انتخابات عراقية  ليست مجرد 
اقليمية يتابعها  انتخابات  هذه 

جيران العراق عن كثب«.
وأضاف »بعضهم يش���ارك 
بنشاط في دعم بعض اجلماعات 

محبذين نتائج معينة«.
ول���م يتحدث زيب���اري عن 
تصرفات مح���ددة لكنه قال ان 

التدخل شمل الدعم املالي لبعض 
االحزاب.

وقال زيباري ان »عددا كبيرا 
م���ن القوى االقليمي���ة ال يحب 
جتربتنا في الدميوقراطية. بعض 
جيراننا ينظر الى هذه التجربة 
ارتياح. لس���نا مصدرين  بعدم 
للث���ورات الدميوقراطية بل هذا 

قدرنا وهذا اختيارنا«.

أكد أن تشكيل الحكومة العراقية سيستغرق أكثر من 5 أشهر

هوشيار زيباري


