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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلتي اخلمي�س والرو�ضان الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

منرية عبداهلل م�ضاري الرو�ضان
اأرملة املرحوم/ عبدالرزاق يو�سف اخلمي�س

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف  فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني  تعلن 

املوافق 2010/4/19م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/142 بيوع/1.

املرفوعة من:    1 - عيده عبيد جريدي الراجحي 

                              2 - جميلة عبيد جريدي الراجحي

                              3 - هيه عبيد جريدي الراجحي 

                              4 - منرية عبيد جريدي الراجحي

                              5 - فالح عبيد جريدي الراجحي عن نف�شه وب�شفته وكيال املدعني وب�شفته الو�شي  

على الثلث اخلريي لوالده املرحوم / عبيد جريدي الراجحي  

1 - حممد عبيد جريدي الراجحي  �شـــــــــــــــــد: 

2 - دليل عبيد جريدي الراجحي  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة الفروانية قطعة 6  �صارع 40 ق�صيمة 10 من املخطط رقم  ت م / 290/2/11 ب وم�صاحتها 855 م2 

وامل��ص�ف بال�ثيقة رقم 1966/7082. العقار عبارة عن بناية قدمية م�ؤجرة ل�صكن عزاب ويقع العقار على �صارع و�صكة 

جانبني وه� عبارة عن بناية من ثالث اأدوار ) ار�صي واأول وثاين ( وال�صطح �صقفه من الكريبي كما ي�جد به ملحقني 

الدور   . وال�صبابيك من احلديد  �صباك  نظام  والتكييف  اجلييريي  العقار من احلجر  واجهات  وغرفة حار�س  وحمييل 

االأر�صي : اأربعة �صقق متطابقة كل �صقة مك�نة من �صالة + �صال�ن + غرفتني + حمام + مطبخ . الدور االأول : مطابق 

للدور االأر�صي . الدور الثاين مطابق للدور االأر�صي . ال�صطح : �صقفه من الكريبي ومك�ن من خم�صة غرف وحمامني 

ومطبخني وخمزن . امللحق االأول : غرفة + �صالة + مطبخ + حمام . امللحق الثاين : غرفة + �صالة + مطبخ + حمام. 

غرفة احلار�س : غرفة +  حمام  + مطبخ . 

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً: يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 420000 د.ك » اأربعمائة وع�سرون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س 

ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثييانييييًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثييييالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعييًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثيامينًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

تا�صعيًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملح�ظة هامة:

يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

جمعيـــــة الفيحـــــــاء التعـــــاونية

جمل�س الإدارة

عن عقد اجلمعية العمومية واإجراء االنتخابات لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

اإعـــــــــــــــــالن

بن�ء على كت�ب وزارة ال�شوؤون االجتم�عية والعمل املوؤرخ يف 2010/3/15 ب�ش�أن املوافقة على حتديد يوم 

الثالث�ء املوافق 2010/4/13 للجمعية العمومية ويوم االأربع�ء املوافق 2010/4/14 لالنتخ�ب�ت.

يت�شرف جمل�س اإدارة جمعية الفيح�ء التع�ونية بدعوة ال�ش�دة امل�ش�همني الكرام الب�لغني من العمر 

)21 ع�م�ً ف�أكرث(  يف ت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية وامل�ش�همني يف اجلمعية حتى 2009/12/31 

2010/4/13 يف مت�م  حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومية الع�دية املقرر عقده يوم الثالث�ء املوافق 

ال�ش�عة الرابعة والن�شف ع�شراً يف ق�عة )مدر�شة ابن ر�شد االبتدائية بنني( يف منطقة الفيح�ء - 

قطعة )5(، هذا ويف ح�لة عدم اكتم�ل الن�ش�ب الق�نوين يف املوعد املحدد يوؤجل االجتم�ع ملدة )ن�شف 

�ش�عة( اأي يف مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة من نف�س اليوم والت�ريخ واملك�ن. و�شيكون االجتم�ع الث�ين ق�نوني�ً 

بح�شور خم�شة وع�شرين ع�شواً على االأقل.

وذلك ملن�ق�شة جدول االأعم�ل على النحو الت�يل:

من�ق�شة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/12/31 وامل�ش�دقة عليه.  )1
اخلت�مية  واحل�ش�ب�ت  العمومية  امليزانية  على  والت�شديق  احل�ش�ب�ت  مراقب  تقرير  من�ق�شة   )2

لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2009/12/31.

تعيني مراقب ح�ش�ب�ت للع�م امل�يل املنتهي يف 2010/12/31 وحتديد اأتع�به.  )3
انتخــ�ب ثالثــة اأعـ�شـ�ء جـــدد ملجــلــ�س االإدارة بــداًل مـن الـــذين انتــهــت ع�شويتهم،   )4
املوافق  االأربع�ء  يوم  من  اخل�م�شة  ال�ش�عة  مت�م  يف  تبداأ  �شــــوف  االنتخ�بـــ�ت  بـــ�أن  علــم�ً 

الفيح�ء - قطعة )5(  ابن ر�شد االبتدائية بنني( يف منطقة  2010/4/14 وذلك يف )مدر�شة 
وملدة ثالث �ش�ع�ت.

  ال�ش�دة االأع�ش�ء يرجى مالحظة الت�يل:

يجب على كل ع�شو اح�ش�ر البط�قة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �شورة منه� اأو اح�ش�ر �شه�دة   - 1
ملن يهمه االأمر من الهيئة الع�مة للمعلوم�ت املدنية.

ال�شتكم�ل  اجلمعية  اإدارة  مراجعة  �شرورة  مللف�تهم  م�شتكملني  وغري  امل�ش�همني  ال�ش�دة  على   - 2
ملف�تهم خالل الدوام الر�شمي.

االإدارة  مراجعة  عليهم  الربيد  طريق  عن  امليزانية  كتيب  ي�شلهم  مل  الذين  امل�ش�همني  على   - 3
ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

واهلل ويل التوفيق

تقّدم النساء هو تقّدم البشرية.. 
وتقّدم البشرية هو تقّدم النساء

قبل 15 سنة اجتمعت 
في بك���ن مندوبات من 
ف���ي مؤمتر  189 دول���ة 
الرابع  العامل���ي  امل���رأة 
لألمم املتح���دة، لقد كان 
هذا االجتماع مبنزلة نداء 
للعم���ل � نداء موجه الى 
املجتم���ع العاملي للعمل 
من اجل إصدار القوانن، 
وإدخ�����ال االصطالحات 
والتغييرات االجتماعية 
الضرورية لضمان حصول 
جميع النس��اء والفتيات 
في كل مكان على الفرص 
التي هن جديرات بها من 
أجل حتقيق القدرات التي 
منحها اهلل لهن واملساهمة 

بالكامل في تقدم وازدهار مجتمعاتهن.
وقد اس���تجابت النساء حول العالم لهذا 

النداء.
في هذه اللحظة، في املدن والقرى والبلدان 
والق���ارات، تدير النس���اء املالجئ اخلاصة 
بالفارات من العنف املنزلي وبرامج مكافحة 
االجتار بالبشر، وهن يقمن بإنقاذ الفتيات من 
دور الدعارة في كمبوديا، ويخضن حمالت 
للفوز باملناصب العامة في الكويت، ويساعدن 
في معاجلة النساء اللواتي يتعرضن لإلصابة 
أثن���اء الوالدة في إثيوبي���ا، ويدرن مدارس 
لالجئن في بورما، ويقمن بإعادة بناء املنازل 
في أعقاب الزالزل في كل من هاييتي وتشيلي، 
ودون اعت���راف بهن ومن دون تهويل، وفي 
أغلب األحيان حتى من دون دعم يذكر، تعمل 
النساء من اجل حتسن نوعية حياتهن وحياة 

الناس جميعا.
إن وضع املرأة في العالم ليس فقط مجرد 
مس���ألة أخالق وعدالة، بل هو أيضا واجب 
سياسي واقتصادي واجتماعي، واألدلة على 
ذل���ك دامغة ال لبس فيها: عندما تكون املرأة 
حرة في تنمية مواهبها وتس���اهم مساهمة 
كاملة في مجتمعاتها، فإن ذلك يعود باخلير 

على اجلميع.
فح���ن تكون املرأة حرة ف���ي التصويت 
والترشح للمناصب العامة، تكون احلكومات 
أكثر فاعلية وأكثر استجابة لشعوبها، وعندما 
تتمتع النساء باحلرية في كسب أرزاقهن ولقمة 
عيشهن، وبدء مشاريع أعمال جتارية، عندما 
يصبحن الق���وة احملركة للنمو االقتصادي، 
وعندما متنح النساء فرصة احلصول على 
التعلم وإمكانية الوصول الى العناية الصحية، 
عندما تزدهر أسرهن ومجتمعاتهن األهلية، 
وعندما متلك النساء حقوقا متساوية تصبح 

الدول أكثر استقرارا، وسالما، وأمنا.
إن حتقيق املس���اواة للم���رأة وتعزيزها 
هو من صلب السياسة اخلارجية للواليات 
املتحدة، إننا نؤمن بأن املرأة لها دور حاسم في 
حل كل التحديات التي نواجهها تقريبا، وان 
االستراتيجيات التي تتجاهل حياة ومساهمات 
النساء ال تتوافر أمامها فرص كبيرة للنجاح، 
ولذلك فإننا نقوم بدمج النساء في جميع ما 

نقوم به من عمل حول العالم.
في أفغانس���تان، تعتبر مشاركة املرأة 
األفغاني���ة في عملية صن���ع القرار حول 
مستقبل بلدها أمرا حاسم األهمية لتحقيق 
التنمية املستدامة، واحلكم الرشيد والسالم، 
وهذا هو السبب الذي جعلنا ندرج ضمن 
استراتيجيتنا ما س���ميناه ب� »خطة عمل 
املرأة« من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة 
في القطاعن العام واخلاص، وزيادة فرص 
التعليم، والصحة  النس���اء على  حصول 
والعدالة، واستحداث فرص العمل للنساء 
خاصة في مجال الزراعة، وباختصار فإن 
املرأة تشكل أهمية حاسمة لضمان مستقبل 

أفضل ألفغانستان.
املرأة نقطة  وتش���كل 
اهتمام مركزية في اجلهود 
الت���ي نبذله���ا لالرتق���اء 
مبستوى التنمية كدعامة 
رئيسية من دعائم سياستنا 
ال���ى جانب  اخلارجي���ة، 
الديبلوماس���ية والدفاع، 
فكما احلال بالنسبة للنساء 
الالتي يزرعن غذاء العالم، 
املاء، ويجمعن  ويجمعن 
احلطب، ويغسلن املالبس، 
وبصورة متزايدة يعملن 
ف���ي املصان���ع، وي���درن 
املتاجر، ويطلقن شركات 
األعمال التجارية ويوفرن 
الوظائ���ف، فإن النس���اء 
يشكلن قوة هائلة في أي منو اقتصادي أو 

تقدم اجتماعي.
إن النس���اء هن محط تركيز 3 مبادرات 
رئيسية يجري تنفيذها في السياسة اخلارجية 

األميركية.
فمبادرتنا للصحة العاملية هي التزام بقيمة 
63 مليار دوالر لتحس���ن الصحة وتعزيز 
النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، واحدى 
أولوياتنا الرئيسية هي حتسن صحة األم 

والطفل.
وبرنامجنا لألمن الغذائي العاملي هو التزام 
بقيمة 3.5 مليارات دوالر لتعزيز اإلمدادات 
الغذائية في العالم، وقدرتها على الوصول الى 
األسواق، بحيث يستطيع املزارعون كسب ما 
يكفي لدعم أسرهم ولكي يصبح الغذاء متاحا 
أمام جميع الناس في كل مكان، كما انه يركز 
على دعم النساء الالتي يشكلن األغلبية بن 

املزارعن في مزارع الدول النامية.
واستجابة للتحدي املتمثل في تغير املناخ، 
تعه���دت الواليات املتحدة بتخصيص مبلغ 
100 مليار دوالر س���نويا بحلول عام 2020 
من أجل معاجلة حاجات التكيف والتخفيف 
املناخية للدول النامي���ة، ففي الوقت الذي 
سيشعر فيه اجلميع بتأثيرات تغير املناخ، 
إال ان تأثيره س���يكون شديدا بشكل خاص 
على النس���اء في الدول النامية ألنهن غالبا 
ما يتحملن مس���ؤولية تأمن املواد الغذائية 
والوقود ألسرهن، ولهذا فإن خطتنا تهدف 
الى متكن هؤالء النساء من ان يصبحن جزءا 

من احلل لهذه األزمة العاملية.
ه���ذه املبادرات جتس���د قيمة أساس���ية 
للسياسة اخلارجية األميركية وهي ان العالم 
ال ميكن ان يحرز أي تقدم إذا ظلت النس���اء 
والفتيات محرومات من حقوقهن، وتخلفن 

عن اللحاق بالركب.
وهكذا فإنه بغض النظر عما إذا كنا نعيش 
في نيويورك أو في نيودلهي، أو الغوس أو 
الباز، فإن النساء والفتيات يتشاطرن العديد 
من النضاالت والطموح���ات ذاتها، إن مبدأ 
مساواة النساء هو حقيقة بسيطة ثابتة ال 
حتتاج الى دليل، ولكن العمل على حتويل 
هذا املبدأ الى ممارسة نادرا ما يكون بسيطا، 
انه يتطلب سنوات وحتى أجياال من العمل 
الصبور واملثابرة ليس فقط من أجل تغيير 
قوانن دولة م���ا، بل وايضا من اجل تغيير 
عقلي���ة الناس، ومن أجل دمج احلقيقة غير 
القابلة للمناقشة حول قيمة املرأة وحقوق 
املرأة في الثقافة والتقاليد وفي اخلطاب العام 

وفي وجهات النظر اخلاصة.
في عام 1995 أعلن العالم وبصوت واحد ان 
حقوق اإلنسان هي حقوق املرأة وان حقوق 
املرأة هي حقوق اإلنسان، واليوم يجب علينا 
ان نقول بصوت واح���د والى األبد ان تقدم 
املرأة هو تقدم البشرية وإن تقدم البشرية 

هو تقدم املرأة.

)أسامة البطراوي( النواب السعدون والطبطبائي واملبارك والعوضي والوزير الروضان في مقدمة احلضور  د.هالل الساير والوزير روضان الروضان والنائب م.ناجي العبدالهادي ود.إبراهيم العبدالهادي يقصون الشريط

بقلم هيالري كلينتون
وزيرة خارجية أميركا

العبدالهادي: شبكة اتصال لبرنامج الملف الطبي بين جميع المراكز  الصحية والمستشفيات 
حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان خطة وزارة الصحة تهدف إلى 
فتح مزيد من املراكز الصحية في 
جميع مناطق الدولة، مشيرا إلى 
أن ذلك من ش����أنه إراحة املريض 
والوصول إلى املركز الصحي في 
اقل من عشر دقائق. وقال د.الساير 
في كلمة للصحافين على هامش 
افتتاح����ه أم����س مرك����ز عبداهلل 
اليرموك  العبدالهادي في منطقة 
املركز يحت����وي على عيادات  إن 
تخصصي����ة وعيادات لألس����نان 
وطب العائلة كما أنه مجهز بقاعة 
محاضرات لتدريب األطباء، مشيرا 
إلى أنه يخدم أهالي منطقة اليرموك 
والضواحي املجاورة، الفتا إلى أن 
املركز م����ن أكبر املراكز التي رآها 
وهو يعد رافدا في خدمة القطاع 
الصح����ي في الب����الد، مضيفا أنه 
يحتوي على عدد م����ن العيادات 
التخصصية و7 عيادات لألسنان 
وعيادات لألشعة ومختبر للصحة 
العامة، مشيدا باألجهزة واملعدات 
املوجودة في املركز.  وأوضح أن 
»التصدي ألم����راض العصر مثل 
السكر والس����منة وأمراض القلب 
والسرطان وعوامل اخلطورة ذات 
العالقة بها مثل التدخن واخلمول 
اجلسماني والتغذية غير الصحية، 
يجب أن ينطلق من مراكز الرعاية 
الصحية األولية«، الفتا إلى أن ذلك 
يأتي من خالل التوعية الصحية 
املبنية عل����ى األدل����ة والبراهن 
وتطبيق بروتوك����والت وبرامج 
االكتش����اف املبكر لتلك األمراض 
املركز  وبالتواصل املس����تمر بن 
الصحي واملجتمع احمليط به لتنفيذ 
املبادرات املجتمعية للتصدي لتلك 
األمراض والعمل على تعديل أمناط 
احلياة وتبني السلوكيات الصحية 

املعززة للصحة. 
وأضاف أن هذا املركز ينطوي 
على العديد م����ن املعاني النبيلة 
والقيم السامية، الفتا الى انه رمز 
حي لوفاء أبناء الوطن املخلصن 
لوطننا العزيز ومحاولة رد بعض 
من أفضال هذا الوطن علينا بالتبرع 
الكرمي إلقامة هذا املشروع لالستثمار 
في الصحة وتخفيف آالم املرضى، 
مش����يرا إلى أن مشروع إقامة هذا 
املركز الصح����ي احلديث للرعاية 
الصحي����ة األولية يجس����د إدراك 
الرعاية  املتبرعن بأهمية  ووعي 
الصحية األولية باعتبارها الركيزة 
األساسية وخط الدفاع األول للنظام 

الصحي. 
وأوض����ح وزي����ر الصحة أن 
السياس����ات الصحي����ة باخلطة 
اإلمنائية للدولة للسنوات القادمة 
أكدت أهمية تطوير الرعاية الصحية 
األولية وحتسن مستوى جودة 
اخلدمات الصحي����ة بها وذلك من 
خالل تطبيق 12 برنامجا طموحا 
بالرعاية الصحي����ة األولية مثل 
املمارس الع����ام ورعاية الطفولة 
وط����ب العائل����ة ورعاي����ة مرض 
السكر ورعاية األمومة والصحة 
العامة والتوعية الصحية وتطوير 
املختبرات وتهدف هذه السياسات 
الصحية إلى مجابهة التحديات التي 
تواجه القطاع الصحي بوجه عام 

والرعاية األولية بوجه خاص.
بدوره قال عضو مجلس األمة 
العبدالهادي )جنل  النائب ناجي 
املتب����رع(: »باس����مي ونيابة عن 
أسرة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
عبداهلل يوسف العبدالهادي، اشكر 
سمو رئيس مجلس الوزراء على 
رعايته هذا احلفل والشكر موصول 
إلى احلضور الكرمي الذي أبى إال 
مشاطرتنا الفرحة بافتتاح املركز، 
الذي اضاف لبنة الى سجل رجاالت 
الكويت ممن اثروا على أنفسهم رد 
اجلميل لبلدهم الكويت، واضاف 
ان انشاء مش����روع املركز بتبرع 
م����ن املغفور له، ما ه����و إال قيمة 
متواضعة ال متثل إال عرفانا بالوفاء 
وجتسيدا للمسؤولية االجتماعية 
لدعم الرعاية الصحية، مؤكدا ان 
هذا التب����رع يعبر عن قيم النهج 
الكرمي الذي جب����ل عليه املجتمع 
الكويت����ي األصيل، الفت����ا إلى أن 
الكويتين مسؤولون عن نقل هذا 
التراث ألجيالنا املقبلة ليتواصل 

الوفاء والعطاء. 
ق����ال وكيل وزارة  من جانبه 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهي����م 
الوزارة أسست شبكة اتصال  ان 
لبرنام����ج امللف الطبي بن جميع 
املراك����ز الصحي����ة ككل وب����ن 
املستشفيات بعضها ببعض، مشيرا 
إلى أنه مت االنتهاء من تطبيق هذا 
النظ����ام في املراكز الصحية وهي 
املرحلة األولى من املشروع واآلن 
الثانية منه  نحن ف����ي املرحل����ة 
وس����تكون منطق����ة الصباح هي 
املرحلة النهائية للمشروع. وأوضح 
العبدالهادي في كلمة للصحافين 
أن املركز يحتوي على 7 عيادات 
ويخدم منطقة اليرموك واملناطق 

املجاورة.

م����ن جهته����ا هن����أت النائبة 
د.معصومة املبارك أهالي املنطقة 
باملركز وقال����ت »لنا موعد جديد 
اليوم مع مركز من املراكز الصحية 
التي تعكس صورة الكويت املشرفة 
وصورة أهل الكويت وكرمهم في 
دعم القط����اع الصحي وغيره من 
القطاعات، ومثل هذا املركز سبقته 
مراكز عدي����دة وكلها تضاف إلى 
اخلدمة الصحية املتطورة بالكويت، 
وقدمت املبارك حتية إلى املتبرعن 
من عائلة العبدالهادي، وألصحاب 
األيادي البيضاء من شعب الكويت 
الذين يساهمون بكل حماس لدعم 
مثل هذه القطاعات املهمة لصالح 
اإلنسان في الكويت، ولهذا ال يسعنا 
إال أن نبارك ألهالي منطقة اليرموك 
على هذا الصرح الطبي املميز حيث 
التجهيزات  أن  البنيان رائع، كما 

بداخله عالية اجلودة، وكذلك الشكر 
الس����خي  للمتبرعن على كرمهم 

خلدمة وطنهم ومواطنيهم.
م���ن جانبها أكدت رئيس���ة 
اليرموك ورئيس���ة كلية  مركز 
الرعاية الصحية األولية د.هدى 
الدويسان، أن املركز مت اجنازه 
بهذا الش���كل نتيج���ة التعاون 
والتفاهم اجليد مع أبناء املرحوم 
العبدالهادي،  عبداهلل يوس���ف 
والذي س���يعمل عل���ى مدار 24 
ساعة باليوم، ويضم الكثير من 
العيادات حيث عيادات طب العائلة 
والعي���ادات التخصصية، وعن 
التجهي���ز بالكوادر الفنية قالت 
ان األمر يتوقف على الترشيحات 
بالكفاءات والتي ستجعلنا نفتح 

على مدار اليوم.
م����ن جهته أكد مدي����ر منطقة 

العاصم����ة الصحي����ة د. ع����ادل 
اخلترش أن املرك����ز يعتبر قفزة 
في مجال اخلدم����ات الصحية في 
الرعاية الصحية األولية، وقال ان 
املرك����ز مجهز جتهيزا ممتازا، مما 
يعطي اإلمكانية بالتوسع في مجال 
اخلدمات الصحية ألهالي املنطقة 
وكذلك زيادة العيادات التخصصية 
التي ستخفف من الضغط كثيرا 

على املستشفيات.
من جانبها قالت النائبة د.أسيل 
العوض����ي: نهنئ س����كان منطقة 
اليرموك بهذا املركز الصحي املتميز، 
ونش����كر أبناء املرح����وم عبداهلل 
العبداله����ادي، على ه����ذا التبرع 
السخي »وان شاء اهلل يجعله في 
ميزان حس����ناتهم« كما نتمنى أن 
يكون هذا املرك����ز لصالح وخير 

أهالي املنطقة.

الساير: تطبيق 12 برنامجًا طموحًا بـ »الرعاية الصحية األولية« 
ضمن سياسات الخطة اإلنمائية للدولة للسنوات المقبلة

افتتح مركز عبداهلل العبدالهادي في منطقة اليرموك وسط حضور نيابي وصحي حاشد

لجنة إلعداد التقرير الوطني لمكافحة اإليدز برئاسة النصف
حنان عبدالمعبود

أص��در وكي��ل وزارة الصح��ة د.إبراهيم 
العبدالهادي قرارا بتش��كيل جلنة استش��ارية 
مؤقتة للمش��اركة إلع��داد التقرير الوطني عن 
وض��ع اإليدز بالكوي��ت للبرنامج العاملي لألمم 
املتحدة لاليدز برئاس��ة وكي��ل وزارة الصحة 
املس��اعد للصح��ة العامة د.يوس��ف النصف 
وعضوي��ة كل م��ن: رئيس��ة مكت��ب اإلي��دز 
واإلحصاءات واملعلومات بإدارة الصحة العامة 
د.هند الشومر واملستش��ار الوطني للبرنامج 
العامل��ي لألمم املتح��دة لإليدز مق��ررا واألمني 
العام للجن��ة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقاف��ة اليونس��كو عبداللطي��ف البعيجان 
ومدي��ر إدارة الش��ؤون الصحي��ة للش��رطة 
د.فيص��ل العريفان ومدي��ر إدارة خدمات بنك 
ال��دم د.رمي الرض��وان وممثلة ع��ن البرنامج 
اإلمنائي لألمم املتحدة سحر الشوا وممثل عن 

األمراض اجللدية د.صبحي العنزي وممثل من 
مستشفى األمراض السارية د.أسامة البقصمي 
وممثلة عن اجلمعية التطوعية النسائية خلدمة 
املجتمع ش��يخه املزن ومدير إدارة املناهج في 
وزارة التربية د.س��عود احلرب��ي ونائب عميد 
كلي��ة الطب لش��ؤون األبح��اث د.وداد النقيب 
ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة 
وعميد كلية العلوم الصحية د.فيصل الشريفي. 
وتختص مهام اللجن��ة بإعداد التقرير الوطني 
ع��ن مكافحة اإليدز بالكويت وفقا لإلطار العام 
واملنهجي��ة واآللية احملددة م��ن جانب برنامج 
األمم املتحدة املش��ترك لإليدز واملش��اركة في 
االجتماع��ات م��ع املستش��ار الدول��ي وإعداد 
البيانات واملؤش��رات املوضحة جلهود الكويت 
للوقاية من امل��رض ومكافحة وعالج املصابني 
والتعام��ل م��ع املخالطني وذلك بالتنس��يق مع 

املستشار الدولي للبرنامج.


