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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

باأنها  تعلن وزارة الكهرباء واملاء لل�سادة املواطنني 

ب�سدد ا�ستبدال حمب�س على خط املياه العذبة، 

مما �سيرتتب عليه �سعف املياه العذبة يف منطقة 

اجلابرية عن القطع )7، 8، 11، 12(.

2010/7/1 من  امل���واف���ق  ي����وم اخل��م��ي�����س  وذل�����ك 

ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء ومل����دة 8 ���س��اع��ات وحتى 

ي��وم اجلمعة املوافق  ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح 

.2010/7/2

هذا والوزارة ترجومن ال�سادة املواطنني الكرام 

التعاون معها للم�سلحة العامة .

و�شـــكــــراً،،،

»الزراعة«: اشتراطات محددة لتخصيص القسائم
حددت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية امس عددا من االشتراطات بشأن تنظيم 

العالقة بني الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انه مت حتديد عدد 
من االشتراطات بشأن تخصيص القسائم الزراعية 
واحلصول على حق االنتفاع منها واإلفادة باستغالل 
القس����يمة للغرض املخصصة ل����ه وبأعداد الثروة 

احليوانية وااللتزام باملساحات.
وأضاف���ت ان هناك ش���روطا بش���أن حتويل 

الترخيص اإلداري املؤقت الى عقد في احليازات 
الزراعية لإلنتاج النباتي وملزارع األبقار ومعامل 

األلبان وللمشاتل.
وأفادت بأنه مت حتديد عدد من االشتراطات بشأن 
قسائم تربية النحل والدواجن وشروط فرز القسائم 
النباتية او حفر اآلبار وإقامة املباني والبيوت احملمية 
الزراعية او تراخيص إلقامة مصدات الرياح لقسائم 
حظائر املاش����ية او احلصول على ترخيص إلنشاء 

زراعات جتميلية.

66 ناشطًا سياسيًا يتضامنون مع الفضالة: نثق بقدرة 
القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير

جعفر: إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية

الشريعان، فاطمة مسعود حيات، 
د.ثقل العجمي، د.تركي سطام، دمية 
الشرهان، د.محمد الفيلي، د.جاسم 
الربيعان، طارق بدر سالم املطوع، 
دانة طارق ب����در املطوع، خميس 
املطيري، أنور جمعة، بدر ناصر 
امللحم،  ششتري، صالح عبداهلل 
عبالوهاب سامي الضبيب، طارق 
احمد الربعي، أحمد ديني، ابراهيم 
القحطاني، س����عد  املليفي، داهم 
بن طفلة، ناصر العبدلي، فيصل 
اليحيي، عبداحملسن جمعة ، صالح 
السعيدي، راش����د سند الفضالة، 
زايد الزيد ، محمد الدوسري، حسن 
العرجاني، د.فيحان العتيبي، غامن 
النجار، أمين العلي، انور الرشيد، 
ناصر الشليمي، انور جمعة، محمد 
جوهر حيات، د.عبيد الوس����مي، 
سعود العصفور، د.وليد الفليج، 

وسعد العجمي.

السلطتني التنفيذية والتشريعية 
فاملس����ؤولية بقدر السلطة وحق 
املواطن����ني في النق����د العام ليس 
الدستوري  سوى جتسيد للمبدأ 
الذي ين����ص على أن نظام احلكم 
دميوقراطي السيادة فيه لألمة وهي 

نعل����ن ثقتنا بالقض����اء الكويتي 
الشامخ وبقدرته على كبح جماح 
أي محاولة للمالحقات السياسية 
وتصفية احلس����ابات على كل من 
استخدم حقوقه الدستورية بحماية 
املال العام وحرية الرأي والتعبير 
والنقد املباح للشخصيات العامة 
كما هي احلال في القضية املرفوعة 
من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
ضد األمني العام للتحالف الوطني 

الدميوقراطي خالد الفضالة.
كما نذكر بأن االجتاه العاملي في 
مجال حقوق اإلنسان وفي كل الدول 
الدميوقراطية ال يفهم احلكم بسجن 
السياس����يني والكتاب بسبب آراء 
سياسية تضمنت تعابير تتيحها 
رقابة الرأي العام س����وى أن ذلك 
يتعارض مع القيم الدميوقراطية 
احلقيقي����ة. كما نذكر اجلميع بأن 
رقابة الرأي تتطلب تفهما من أعضاء 

مصدر السلطات جميعا.

الموقعون على البيان: 

جاس����م القامس، محمد احمد 
املبارك،  اخلميس، حامد مب����ارك 
عمر الغن����ام، عبداهلل عبداحلميد 
العوضي، فهد س����امي الرش����يد، 
عبدالرحمن الطويل، عبدالعزيز 
ب����در الطريجي، بش����ار الصايغ، 
د.ابته����ال اخلطيب، علي س����امي 
العل����ي، عبداللطي����ف النص����ف، 
فهد راش����د املطيري، علي محمود 
أشكناني، آالء العمر، ملى العثمان ، 
طالب املولي، د.سليمان اخلضاري، 
علي محمود خاجة، شروق مظفر، 
حنان عبداجلليل الغربللي، رانيا 
ناصر الس����عد، غادة الغامن، ثامر 
النصف، خالد طارق البراك ، أمل 
علي البداح، رواء سعود اجلاراهلل، 
مرمي حسن السالم العبيدلي، د.أنور 

الناش����طني  أص����در 66 م����ن 
السياسيني بيانا تضامنيا مع امني 
عام التحالف الوطني الدميوقراطي 

خالد الفضالة جاء فيه: 
نحن املتضامنني أدناه وإذا نفخر 
بالنظام الدميوقراطي الكويتي القائم 
على احلكم العادل وعلى الرقابة 
الشعبية التي تتجسد في مجلس 
األمة وفي اجلماعات السياس����ية 
النزيهة  الرأي والصحافة  وكتاب 
واإلعالم احلر وعلى قضاء شامخ 
نزيه ينتصر دوما للحريات العامة 
إلى  الدستور، ندعو  التي كرسها 
الدميوقراطية  جتذير املمارسات 
عبر عدم القيام بتفسير التعابير 
الت����ي يس����تخدمها  السياس����ية 
السياس����يون والكتاب بأكثر مما 
تتحم����ل وبحصرها ف����ي إطارها 

القانوني الصحيح.
وأضاف البيان: وفي هذا الصدد 

حنان عبد المعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
 القانونية، وأمني سر مجلس الوكالء بالوزارة

عبد الكرمي جعفر بان »الصحة« بصدد إنشاء 
مركز وطني للمعلومات الصحية بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية، مشيرا إلى أن 
هذا املركز يخص عائلة التصنيفات الدولية 
لألمراض، وهو عبارة عن »مركز للمعلومات 
الصحية«، وأفاد بأن املجلس وافق على إنشاء 
هذا املركز، على أن يتم تخصيص ميزانية 
ل����ه وأن يوضع نظام متكام����ل من هيكلة 
وعمالة، وسيكون اس����مه »املركز الوطني 
للمعلومات الصحية«، وسيكون مبثابة بنك 
معلومات حول كل ما يختص بالصحة من 
أمراض وغيره، وأضاف في تصريحه عقب 
انعقاد مجلس الوكالء بعد غياب دام ألكثر 

من ش����هرين، أن املجلس ناقش األولويات 
واملعايير الواجب اتباعها في توفير خدمات 
االنترنت في قطاع����ات الوزارة، مع األخذ 
بعني االعتبار اإلدارات اجلديدة التي سيتم 
استحداثها، وكذلك التوسعات التي حتتاج 

إلى متديدات وحزم برامج.. الخ.
كما أقر املجلس ضرورة أن ترسل كل إدارة ما 
يختص باحتياجاتها إلى وكيل الوزارة املساعد 
لش���ؤون التخطيط واجلودة وهو املختص 
بقطاع املعلومات، حتى يتم توفير املطلوب. أما 
فيما يختص باملناطق الصحية فيكون الطلب 

عن طريق مدراء املناطق الصحية.
وأضاف جعف���ر أن املجلس ناقش أيضا 
موضوع مش���اركة القط���اع اخلاص في نقل 
املرضى عن طريق خدمة اإلسعاف للحاالت غير 
العاجلة، حيث هناك قرار وزاري صادر عام 

2007، يقضي للسماح للقطاع اخلاص بتقدمي 
خدمات اإلسعاف للحاالت غير العاجلة، ورأى 
املجلس تفعيل هذا القرار، وفتح الباب لكل من 
يريد املشاركة. وأشار إلى أن احلاالت العاجلة 
الطارئ���ة للوزارة فقط وقال: متت مناقش���ة 
تفعيل صالحيات مدراء املناطق الصحية، حيث 
مت االتف���اق أن يكون مدراء املناطق الصحية 
مستقلني متاما ويتخذوا قراراتهم فيما بينهم 
وبني اإلدارات املركزية في الوزارة مباش���رة 
دون الرج���وع للوكيل فيما يتعلق بأمورهم 
اليومية، وتن���اول املجلس أيضا  التنفيذية 
موضوع الطلب من وزارة املالية لزيادة أعداد 
سيارات اخلدمات اخلاصة بالوزارة  مبينًا أن 
الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع وزارة املالية 
بهدف اقرار زيادة عدد السيارات، والتي تصل 
الى 150 سيارة. كما نوقش سكن التمريض، 

حيث طالب مجلس الوكالء بااللتزام بقرارات 
وتعاميم مجلس اخلدمة املدنية فيما يتعلق 
بالسكن احلكومي، من موظفي الوزارة حسب 
التعاقدات اخلارجية واحمللية ألن هناك اختالفا 

بني املوظفني في هذا اجلانب.
من جهة أخرى أكد الوكيل املساعد لشؤون 
األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر الس���يد 
عمر أن »الرقابة الدوائية« تعمل حاليا على 
دراسة األبحاث والتقارير الواردة من املنظمات 
الدولية حول املستحضرات اخلاصة بتنظيم 
السكر في الدم ومن بينها مستحضر »افانديا« 
والذي نش���رت عنه توصية من قبل جمعية 
أمراض السكر األميركية والتي أوصت فيها 
بعدم تناوله من قبل مرضى الس���كر خاصة 
كبار السن منهم، مبينني أن هذا العقار يشكل 

خطورة قد تصل الى الوفاة.

على خلفية الدعوى المرفوعة من رئيس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني

مجلس الوكالء يقرّ تفعيل السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات اإلسعاف للحاالت غير العاجلة

خالد الفضالة

السفير العماني: نشكر من شاركنا العزاء برحيل 
صاحب السمو ثويني بن شهاب آل سعيد

اغل���ق امس س���جل تقدمي 
التعازي بوفاة صاحب السمو 
ثويني بن شهاب آل سعيد املمثل 
اخلاص جلاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان، وذلك 
في مقر اقامة السفير العماني 
الشيخ سالم املعشني بعد ان 
توافد خالل االيام الثالثة املاضية 
جموع املعزين. واعرب السفير 
العماني الشيخ سالم املعشني 
عن ش���كره وتقديره جلميع 
املعزين من احلكومة الكويتية 
الس���لك  والس���فراء واعضاء 
الديبلوماسي املعتمدين لدى 
الكويت واملواطنني الكويتيني 

على تفضلهم بتقدمي العزاء.

خالل إغالق سجل التعازي في وفاة الممثل الخاص للسلطان قابوس

عدد من الديبلوماسيني يقدمون التعازي للسفير العماني بوفاة صاحب السمو ثويني بن شهاب آل سعيد

الشيخ سالم املعشني يتلقى التعازي من السفير اإليطالي

أحد املعزين يسجل كلمة في سجل التعازي

المهنا: كادر اختصاصيي 
العالج الطبيعي

في طريقه لإلشهار

العميري: اآلليات 
الجديدة للمعاقين 

ستحرم مدعي اإلعاقة 
من مزايا القانون

حنان عبدالمعبود
حث نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة جمعية العالج الطبيعي 
املهنا )قائمة اجلميع(  د.علي 
اختصاصيي العالج الطبيعي 
املسجلني في اجلمعية العمومية 
2009/2008 على املشاركة في 
االقتراع والتصويت النتخاب 
ادارة جديد، وكذلك  مجل���س 
اإلداري  التقري���ر  مناقش���ة 
واملالي للجمعي���ة، واالطالع 
النتائ���ج االيجابي���ة  عل���ى 
التي قام  العملية  واخلطوات 
بها املجل���س احلالي في دفع 
عجلة الكادر املالي واملطالبات 
الشرعية الختصاصيي العالج 

الطبيعي.
وطمأن املهنا جميع العاملني 
ان الكادر اخلاص بهم في طريقه 
الى االشهار، مش���يرا الى انه 
في اخلط���وات النهائية، وان 
املجلس يتابع عن قرب جميع 

اخلطوات.

أكد ممثل وزارة الصحة في 
ل����ذوي اإلعاقة  الطبية  اللجنة 
د.راشد العميري امس ان اآلليات 
اجلديدة في تشخيص وتعريف 
اإلعاقة ستحرم مدعي اإلعاقة من 

مزايا القانون اجلديد.
وقال د.العميري في تصريح 
ل� »كونا« ان التصورات واآلليات 
التي مت الب����دء بتطبيقها حاليا 
لذوي اإلعاقة ستعمل على حفظ 
احلقوق للمس����تحقني فقط من 
خالل تش����خيص دقيق جلميع 
التي تتق����دم بطلبات  احلاالت 
للحصول على شهادات اإلعاقة 
أو تتقدم لتجديد هذه الشهادات. 
واضاف ان القانون اجلديد لذوي 
اإلعاقة الصادر أخيرا س����يعمل 
على حفظ احلقوق ألصحابها من 
ذوي اإلعاقة وهو يأتي متفاعال 
مع التطور العاملي ملفهوم اإلعاقة، 
مؤكدا حرص اللجان الطبية على 
املفهوم  تصحيح املسار حسب 

اجلديد. 

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره

يتقدم

بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة اإىل

ل�فــاة املغفـ�ر لــه باإذن اهلل تعاىل

داعني اهلل عز وجل اأن يدخله ف�ضيح جناته

ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضل�ان

النائب/ عدنان اإبراهيم املطوع

عميد العائلة

ال�جيه العم الفا�ضل

احلاج حممد �صالح ال�صالح

وعموم اآل املطوع

عائلة ال�صالح الكرام


