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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

بال�سالمية - �سارع البالجات
ي�سل�ح مط�ع�م - بق�ال��ة

60090669

مـحـل لالإيجـار

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

66166613

�ساليهات باخلريان لاليجار
اخلمي�س واجلمعة وال�سبت

فقط 120 د.ك
3غ + 2ح ا�ستمتع بجمال ال�ساطئ 

وحمام ال�سباحة واحلديقة مع األعاب 

اأطفال ال�سالية جديد تاأثيث ملكي

العر�س لليوم فقط - �سارع باحلجز

»الصحة العالمية« تدرس اعتماد صندوق
إعانة المرضى ممثالً لها بمنطقة الخليج

املنظمة واجلمعيات اخليرية 
األخرى.

وقد ط���رح الوف���د الزائر 
خالل االجتماع فكرة ان يكون 
التعاون بني جمعية صندوق 
إعانة املرضى ومنظمة الصحة 
ن���واة ملنظومة عمل  العاملية 
النفع  خيرية بني جمعي���ات 
العام في الكويت ثم في منطقة 
اخلليج، واعتبار اجلمعية املمثل 
لدى املنظمة في اي عمل إغاثي 

او صحي.
واتف���ق الطرفان على دعم 
املنظم���ة للجمعية من خالل 
مخاطبة جمعيات خيرية داخل 
وخارج الكويت وتوقيع اتفاقية 
شراكة لبحث كيفية انضمام 
هذه اجلمعيات ملنظومة العمل 

اخليري اخلليجي املوحد.

صحي.
وناقش اجلانبان اجلوانب 
التي  اإليجابية والس���لبيات 
ظه���رت في بعض املش���اريع 
التي نفذتها اجلمعية عن طريق 
منظمة الصحة العاملية من مثل 
»مش���روع مكافحة الدرن في 
اليمن وجيبوتي« و»مشروع 
مكافح���ة املالريا ف���ي اليمن 

والصومال«.
كما مت خالل االجتماع بحث 
جوان���ب التعاون املتوقع بني 
املنظمة وجمعية صندوق إعانة 
املرضى واملتمثل في: مكافحة 
األم���راض، وإمدادات األدوية، 
وكذلك التدريب وتنمية القوى 
البشرية، والدعم الذي ستقدمه 
املنظمة الى اجلمعية في احملافل 
الدولية والتعاون املتوقع بني 

زار وفد منظم���ة الصحة 
العاملية )املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوس���ط � القاهرة( جمعية 
إعانة املرضى خالل  صندوق 
الفترة م���ن 28 فبراير الى 4 
مارس 2010، وذلك لبحث سبل 
التعاون املستقبلي بني اجلمعية 
واملنظمة، وقد ضم الوفد كال 
من: د.فؤاد مجلد املستش���ار 
اإلقليم���ي للتع���اون الدولي، 
ود.خالد سلطان خليل ممثل 

مرفق األدوية العاملي.
وقد مت عقد عدة اجتماعات 
الزائر  الوفد  فيما بني أعضاء 
وأعضاء جمعية صندوق إعانة 
املرضى حضرها رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة ومديرو جلان 
اجلمعية وأعض���اء وموظفو 
اللجنة اخلارجية، وقد تعرف 
الوف���د الزائر عل���ى اجلمعية 
وأنشطتها ومجاالت عملها من 
خالل اللجان التابعة لها داخل 

وخارج الكويت.
وبحث آف���اق التعاون بني 
اجلمعية واملنظمة، كما بحث 
اإلط���ار املناس���ب للتع���اون 
املش���ترك واملس���تقبلي بني 
اجلمعي���ة ومنظم���ة الصحة 
العاملية، حيث مت استعراض 
فكرة ان يت���م اعتماد جمعية 
صندوق إعانة املرضى كممثل 
الكويت  وحي���د معتمد م���ن 
العاملية،  لدى منظمة الصحة 

وذلك في أي عم���ل إغاثي أو 

جانب من اجتماع وفد »الصحة العاملية« مع د.الشرهان

وكيل الصحة يحظر على العاملين االنضمام للبرامج التدريبية
في المعاهد األهلية دون موافقة إدارة التدريب والتطوير

حنان عبد المعبود
صرحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة 
ان اعالن قرار تعيني رؤساء مجالس االقسام 
الطبية، غ���دا اخلميس. وكان وكيل الوزارة 
د.ابراهيم العبدالهادي قد أشار في وقت سابق 
إلى آلية جديدة سيتم من خاللها اختيار رؤساء 
مجالس األقس���ام. وقد أوضحت املصادر أن 
هذه اآللية اجلديدة التي اتبعها كل من وزير 
الصحة د هالل الس���اير والوكيل تهدف إلى 
اختيار األطباء األكفاء واملالئمني لهذا املوقع 
الهام. ومن أهم الشروط التي وضعت في هذا 
الشأن كما أشارت املصادر، اخلبرة والكفاءة 

باإلضافة إلى القدرة على حتمل مس���ؤولية 
رئاس���ة مجالس األقس���ام والتي تتمثل في 
جلب األجهزة الطبية التي حتتاجها األقسام 
الطبية باإلضافة إلى البعثات الطبية وغيرها 

من األعباء.
من جانب آخر، حظر وكيل وزارة الصحة 
العبداله���ادي على جميع  إبراهيم  الدكتور 
العاملني بوزارة الصحة االنضمام ألي دورة أو 
برنامج تدريبي يتم تنظيمه في املعاهد االهلية 

دون موافقة إدارة التدريب والتطوير.
واشار العبدالهادي في التعميم الذي ارسل 
الذي خاطب فيه قيادات الوزارة إلى ان من 

يخالف ما ورد في التعميم يتعرض للمساءلة 
التأديبية مع حتمله رس���وم االنضمام ملثل 
هذه الدورات والبرامج التي لم يتم املوافقة 

املسبقة عليها.
وعل���ل العبدالهادي التعميم بأنه لوحظ 
قيام بعض املوظفني باالنضمام إلى الدورات 
والبرامج التدريبية املنعقدة باملعاهد التدريبية 
دون موافقة اجله���ات املعنية بالوزارة مما 
يترتب عليه حتمل الوزارة لس���داد رسوم 
االلتحاق لهذه الدورات والبرامج التدريبية. 
واشار إلى ان القرار يأتي حرصا على املال العام 

وتنفيذا لقرارات مجلس اخلدمة املدنية.

إعالن رؤساء مجالس األقسام غداً الخميس

د.ابراهيم العبدالهادي

محمود العبدالهادي

العبدالهادي: »الوكالء« ناقش آليات تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة
حنان عبدالمعبود

أعلن مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة 
الصحة محمود العبدالهادي عن فتح االشتراك 
في جائزة البحث العلمي التي تقدمها منظمة 
الصحة العاملية س����نويا، وتقدم الكويت مبلغ 
100 ألف دينار ضمن اجلائزة املقدمة، لهذا لم 
تكن لها مشاركة من قبل، لكن منظمة الصحة 
العاملية سمحت مؤخرا بإمكانية املشاركة من قبل 
األطباء بالكويت، لهذا ستقوم الوزارة باإلعالن 
عن شروط املشاركة وكيفيتها عن طريق اصدار 
تعميمات وتوزيعها على االطباء الذين يرغبون 

في املشاركة في هذه املسابقة.

وقال العبدالهادي، ف����ي تصريح صحافي 
عقب اجتماع مجل����س وكالء الصحة الذي مت 
عقده صباح أمس، »مت تناول وضع آلية جديدة 
لتعديل وتنظيم العمل في العيادات املسائية، كما 
متت مناقشة سلبيات الدوام املسائي لتالفيها 
في اآللية اجلديدة وحتقيق االستفادة القصوى 

منه«.
وأضاف ان املجلس اصدر قرارا بتش����كيل 
جلنة برئاسة الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
مرزوق الرشيدي وعضوية مدير ادارة الشؤون 
القانوني����ة محمود العبد الهادي ومدير خدمة 
املواطنني فالح العازمي وذلك لتعديل وتقييم 

نظام العمل في العيادات املس����ائية، باالضافة 
الى تقدمي تصورها الى مجلس الوكالء. وبني 
ان املجلس ناقش ايضا آليات الوزارة اجلديدة 
في تشكيل اللجان الدائمة او املؤقتة باالضافة 
الى حتديث اللجان القائمة وحتديث او تقليص 
بعضها وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل الفعلية 
والنظر في اس����تمرارية اللجان من عدمه. من 
جانب آخر، عقد مدير ادارة الشؤون القانونية 
ورئيس جلنة صياغة قانون الطب النفسي في 
وزارة الصحة اجتماع امس مع اللجنة حيث مت 
مناقشة جتارب الدوال االخرى التي لديها قوانني 

للصحة النفسية مثل مصر والبحرين.


