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العفاسي: الرقابة على العمل الخيري ضرورية
لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها

الساير: تشكيل لجنة وطنية للطوارئ الطبية

افتتاح مركز جابر العلي باألحمدي األربعاء

»الصحة« توضح إجراءات التأمين والضمان الصحي
اكدت وزارة الصحة انها ال تدخر جهدا في االرتقاء 
باخلدمات الصحية سواء بالقيام بتقدميها من خالل 
مرافقها أو السماح بتقدميها من خالل القطاع الطبي 
األهلي لتفعيل مشاركته في تقدمي اخلدمة الصحية 
طاملا كان ذلك ف����ي اطار القوانني واللوائح املعمول 
بها. واوضحت وزارة الصحة في بيان صحافي امس 
انه وفقا للقانون رقم )1( لسنة 1999 بشأن التأمني 

الصحي على األجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات 
الصحية فقد مت االتفاق مع بعض مستشفيات القطاع 
األهلي مبا لها من خبرة في تقدمي اخلدمات الصحية 
منذ نوفمبر 2004 على تقدمي خدمات الضمان الصحي 
واصدار بطاقات الضمان الصحي األهلي على أن يتم 
تسديد املبالغ املستحقة على هذه املستشفيات والتي 

مت حتصيلها من قبل املضمونني لديها للوزارة.

التقى وفداً من جمعية اإلصالح

العفاسي على إصداره قرارا وزاريا 
يقضي بإلغاء قانون نسبة العمالة 
الوطنية للجمعيات غير الربحية 

ودور العبادة.
كما استقبل الوزير العفاسي 
ممثلة جمعية حقوق اإلنس����ان 
الكويتي����ة مه����ا البرجس حيث 
دعت الى أهمية التحضير املشترك 
بني جمعيات وتنظيمات املجتمع 
املدن����ي واحلكومة ممثلة بوزارة 
الشؤون واجلهات املعنية لإلعداد 
لورشة عمل تشارك فيها املفوضية 
اخلارجي����ة حلق����وق اإلنس����ان 
إلنش����اء الهيئة الوطنية حلقوق 

اإلنسان.
ووعد العفاسي في نهاية اللقاء 
بتقدمي كل التسهيالت واخلدمات 
املطلوبة إلجراء ورشة عمل حتقق 
النتائج املرجوة مبا يتعلق بحقوق 

اإلنسان في الكويت.

حدوثه وسبب وأعداد األشخاص 
املعرضني للحادث.

وتختص اللجة كذلك باقتراح 
وتنفيذ البرامج التدريبية لألطباء 
والعاملني بالطوارئ الطبية والهيئة 
التمريضية والفنيني والعاملني 
بالرعاية الصحية لصقل مهاراتهم 
للتعام����ل مع ح����وادث التعرض 
لإلشعاعات النووية، والتشخيص 
املبكر لها وعالجها، ووضع وتنفيذ 
برامج التوعية الصحية لتثقيف 
الفئ����ات املختلفة باملجتمع حول 
طرق الوقاية والتصرف السليم 
التعرض  والتعامل مع ح����االت 
لإلشعاعات املؤينة، ودعوة اخلبراء 
واالستشاريني من املنظمات الدولية 
املتخصصة لتقدمي اإلرش����ادات 
الالزمة، ووضع وحتديث سياسات 
وبروتوكوالت العمل مبا يتفق مع 

املعايير واإلرشادات العاملية.
ومن جانبه أصدر وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرارا 
إداريا يقضي بتشكيل جلنة لتنظيم 
التعاقد على تنفيذ أعمال تطوير 
العالج اإلشعاعي في مركز فيصل 
للتش����خيص والعالج اإلشعاعي 
التابع ملركز حس����ني مكي جمعة 

للجراحة التخصصية، 

تركت بصمات واضحة للعيان.
من جهتهم، أكد أعضاء اجلمعية 
أهمية هذه الزي����ارة التي تهدف 
الى التواصل مع املس����ؤولني في 
الوزارة من اجل تس����هيل العمل 
اخليري معربني عن شكرهم للوزير 

التعرض لإلشعاعات  حوادث 
النووي���ة وتنفيذها بالتعاون 
بني جميع اجلهات والوزارات 
ذات العالقة، وحتديد اإلمكانات 
البش���رية واألجهزة  واملوارد 
واملعدات الطبية الالزمة لتنفيذ 
اخلطة، ووضع االش���تراطات 
واملواصف���ات املتعلق���ة بذلك 
ومتابع���ة توفيرها وتوزيعها 
املواقع املختلفة، ووضع  على 
وتطبيق بروتوكوالت وسياسات 
التعام���ل مع ح���االت حوادث 
النووية  التعرض لإلشعاعات 
حس���ب ش���دة احلادث ومكان 

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
العفاسي أهمية  والعمل د.محمد 
الرقاب����ة عل����ى العم����ل اخليري 
لضمانة وصول املساعدات اخليرية 
والصدقات والهبات إلى مستحقيها 

داخل البالد وخارجها.
ج����اء ذلك في كلم����ة للوزير 
العفاس����ي خالل اس����تقباله في 
مكتب����ه أمس وفدا م����ن جمعية 
اإلصالح االجتماع����ي في زيارة 
تهدف الى التواصل مع املسؤولني 
في الوزارة واستعراض مشاريع 
اجلمعية السيما مشروع اجلامعات 
واملعاهد الصناعية في جيبوتي 

وسريالنكا.
وأشاد العفاسي بالدور االيجابي 
الذي تقوم به جمعيات النفع العام 
على كافة املستويات وباألعمال 
اخليرية التي تقدمها داخل البالد 
انها  وخارجها ملستحقيها مبينا 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير، قرارا وزاريا قضى بتشكيل 
جلنة وطني����ة للطوارئ الطبية، 
للتعام����ل مع ح����وادث التعرض 
لإلش����عاعات النووية، برئاس����ة 
وكي����ل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي، ووكيل وزارة الصحة 
املساعد لش����ؤون الفنية د.خالد 
السهالوي نائبا للرئيس، وعضوية 
القانونية  الش����ؤون  إدارة  مدير 
والتحقيقات محمود عبدالهادي، 
وممثل عن مجلس اقس����ام الطب 
النووي د.إميان الشمري. كما تضم 
اللجنة في عضويتها ممثلني عن 
عدد كبير من الوزارات واجلهات، 
وهم: مدير اإلدارة العامة للدفاع 
املدني اللواء يوس����ف الروضان، 
وممثل عن جامعة الكويت بكلية 
العلوم، د.أمينة الفرحان، وممثل 
عن جامعة الكويت بكلية الطب 
د.عبداحلميد اجلزار، وممثل عن 
معهد الكوي����ت لألبحاث العلمية 
العجمي، وكذلك ممثل  د.ضاري 

عن اإلدارة العامة لإلطفاء.
وج���اء بالق���رار أن اللجنة 
تختص بوضع وحتديث خطة 
للطوارئ الوطنية للتعامل مع 

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون القانونية 
عبدالكرمي جعفر، أن تطبيق أحكام القضاء الكويتي 
في وزارات الدولة أمر ال يقبل القس����مة على اثنني، 
مش����يرا إلى أن وزارة الصحة م����ن أولى الوزارات 

تطبيقا لألحكام القضائية.
وبني جعفر في تصريح صحافي له إلزالة االلتباس 
الواقع في قضية امللحق السابق ملكتب املانيا الصحي 
د. حسن العوضي، أن حكم احملكمة الذي صدر مؤخرا 
برئاسة املستشار جنيب املاجد، والذي جاء لصالح 
األخير في ش����قني اثنني من ثالثة فقط من القضية 
وهو إلغاء عقوبة خصم الراتب )اسبوعني(، والشق 
الثاني ج����اء لصاحله أيضا وهو إلغ����اء قرار نقله 
بوظيفة مستشار مبكتب وكيل الوزارة، بينما جاء 
في احلكم لصالح الصحة في الشق اخلاص بإنهاء 

ندب د. العوضي كملحق صحي في املانيا، وهو ما 
حكمت به احملكمة بعدم اختصاص احملكمة والئيا 
بنظر طلب إلغاء القرار 451 لسنة 2008، والذي جاء 
تأكيدا لصحة قرارات الصحة، مشيرا إلى أن الصحة 
ستستأنف احلكم إللغاء الشقني املذكورين من احلكم 
وهما )خصم الراتب � ونقله إلى وظيفة مستشار(، 
مؤكدا على انه حق قانوني مشروع ملؤسسة مهمة 
من مؤسسات الدولة وهي وزارة الصحة. وأكد جعفر 

أن الكلمة األولي واألخيرة للقضاء.
وم����ن جانبه أعلن مدي����ر إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بوزارة الصحة فيصل الدوسري عن إعادة 
تأهيل مركز جابر العلي الصحي مبنطقة األحمدي 
الصحية وذلك في منطقة جاب����ر العلي، مبينا أنه 
سيتم تشغيله االثنني  17 اجلاري الستقبال املراجعني 

من أهالي املنطقة.

د.محمد العفاسي

د.هالل الساير

األمير تلقى رسالة من الرئيس الموريتاني

أميمو لـ »األنباء«: زيارة وزيرة الخارجية الموريتانية
تشهد توقيع اتفاقية إلنشاء لجنة مشتركة ومذكرة تفاهم

العدساني: اتفاقية تعاون بين »المحاسبة« ونظيره المنغولي

انقطاع الكهرباء عن مناطق العيون والصليبخات وخيطان والصليبية
عبدالهادي العجمي

تعرض����ت أجزاء م����ن منطقتي العيون 
والصليبخات الى انقطاع التيار الكهربائي، 
كما طالت االنقطاعات ايضا اجزاء من مناطق 

احلساوي وخيطان والصليبية.
وأرجع مصدر فني في قطاع ش����بكات 
التوزيع سبب االنقطاعات الى خروج محطتني 
ثانويتني في املنطقتني بسبب زيادة ضغط 
األحمال عليهما مما أدى الى خروجهما عن 

اخلدمة.

ورجح املصدر ان تكون أسباب االنقطاعات 
التي طالت بقي����ة املناطق أمس اعطاال في 
الكيبالت واحملوالت التي تغذي بقية املناطق. 
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان الوزارة تعتزم ش����راء وتركيب أجهزة 
ومعدات االتصال الالزمة لربط مواقع بالوزارة 
باإلدارة العامة لالطفاء باالضافة الى استئجار 

خطوط االتصال الرقمية الالزمة.
وأوضحت املص����ادر ان أجهزة االتصال 
الرقمية تعد املرحلة الثانية وملدة عامني ويأتي 

ذلك في اطار سعي الوزارة لتأمني مواقعها 
املختلف����ة واحلفاظ على األمن والس����المة 
في جميع املواقع خاص����ة محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه التي قد تتعرض 
للحرائق خاصة خالل فصل الصيف الذي 

يزداد فيه الطلب على الكهرباء.
من جهة أخرى، تواصل الوزارة اجراء 
عمليات الصيانة في محطات القوى الكهربائية 
وتقطير املياه من خالل توفير قطع الغيار 
لهذه احملطات حيث يتم طرح ممارس����ات 

لشراء كروت الكترونية لنظام التحكم في 
الوحدات الغازية مبحطة الدوحة الشرقية 
وش����راء قطع غيار ملضخ����ة املياه مبحطة 
الشويخ واألجهزة اخلاصة مبصنع الكلور 
مبحطة الدوحة الغربية. فيما رفضت جلنة 
املناقصات املركزي����ة طلب الوزارة تركيب 
وتزوي����د خطوط هوائية جهد 33 ك ف في 
مناطق متفرقة من الب����الد وقررت اللجنة 
طرح عملية الشراء من خالل مناقصة وليس 

ممارسة او طلب شراء.

اختتمت اعماله����ا امس. وكان في 
استقبال الشيخ د.محمد الصباح 
والوزيرة املوريتانية وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل وسفيرا 
البلدين وعدد من مسؤولي وزارة 
اخلارجية. وكان الش����يخ د.محمد 
الصباح ال����ى البالد قد ترأس وفد 
الكويت في اجتماع اللجنة الدائمة 
للح����وار العرب����ي � االفريقي على 
الوزاري والتي عقدت  املس����توى 
أعمالها في مقر جامعة الدول العربية 

بالقاهرة.
وكانت اللجنة الدائمة للتعاون 
االفريقي قد أصدرت في ختام أعمالها 
الق����رارات والتوصيات  جملة من 
من بينها ضرورة تفعيل القرارات 
الدائمة والقرارات  السابقة للجنة 
التنفيذي  الصادرة عن املجل����س 
لالحتاد األفريقي ومجلس جامعة 
الدول العربية على املستوى الوزاري 
في املجاالت السياسية واالجتماعية 
واالقتصادي����ة والس����لم واألمن. 
واعتمدت اللجن����ة جدول األعمال 
وموضوع وشعار القمة العربية � 
االفريقية املتمثل في »نحو شراكة 
استراتيجية جديدة« التي ستعقد 
في سرت بليبيا في ال� 10 من أكتوبر 
املقبل كما حددت يومي ال� 6 وال� 7 
من الشهر ذاته موعدين الجتماعي 

كبار املسؤولني والوزراء.

احلكومية خاص����ة ان الدولة 
حديثة ف����ي دخولها في مجال 
الدميوقراطية، ويسعى اجلهاز 
املنغولي الى تطوير العاملني 
مبجال الرقابة لتحقيق الهدف 
من انشائه وهو احملافظة على 
العام وااللتزام بتطبيق  املال 
القوانني واللوائح. من جانبه، 
قام الوفد الكويتي بشرح دور 
دي����وان احملاس����بة وعالقاته 
التش����ريعية  الس����لطتني  مع 
والتنفيذي����ة والتعزيز الوارد 
في الدستور من خالل املادة 152 
والذي أعطى الديوان استقالليته 
عند نش����أته وصدور القانون 
رقم 30 لسنة 1964 والتقارير 
التي يقدمها الى صاحب السمو 
األمير والسلطتني التشريعية 
والتنفيذية والى وزير املالية 
والتأثير الذي تعكسه واالهتمام 
بها من خالل تفعيلها للحد من 
الهدر ف����ي املال العام وصونه 
وااللتزام بالقوانني واللوائح 

والتعاميم املالية.

العامة لالستثمار وغرفة التجارة 
والصناعة.

ويراف����ق وزي����رة اخلارجي����ة 
املوريتاني����ة ف����ي زيارته����ا التي 
تستغرق يومني مدير ادارة الوطن 
العربي واملنظمات الدولية في وزارة 
اخلارجية املوريتاني����ة والناطق 

الرسمي باسم الوزارة.
وكان����ت وزي����رة اخلارجي����ة 
املوريتانية الناهة بنت حمدي ولد 

مكناس وصلت أمس الى البالد في 
اطار زيارة رسمية تستمر يومني 
وجتتمع خاللها بعدد من املسؤولني 

في البالد.
يذكر ان الوزي����رة الناهة بنت 
مكناس وصلت برفقة نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
الش����يخ د.محمد الصباح بعد ان 
ش����اركا في أعمال اللجنة الدائمة 
للتعاون األفريق����ي � العربي التي 

ان الزيارة تهدف ايضا الى تعزيز 
العالقات الثنائية وبحث القضايا 

املشتركة وتوحيد املواقف.
وذكر الس����فير املوريتاني انه 
الزيارة  التوقيع خالل هذه  سيتم 
على اتفاقية إلنشاء جلنة مشتركة 
ب����ني البلدين الش����قيقني ومذكرة 
التعاون  تفاهم لتوطيد عالق����ات 
في جمي����ع املج����االت اضافة الى 
لقاءات مع املس����ؤولني في الهيئة 

منغوليا ال ينس���يان إسهامات 
الكوي���ت في مش���اريع التنمية 
والدعم ال���ذي يقدمه الصندوق 
الكويت���ي للتنمية االقتصادية، 
وان هناك مشاريع مقترحة بني 
الطرفني وهي في طور اإلجناز.

اللق����اء قام رئيس  وخالل 
اجله����از املنغول����ي بش����رح 
مبس����ط لدور اجلهاز الرقابي 
وما يقدم����ه م����ن تقارير الى 
احلكومة والبرملان وتفعيل تلك 
التقارير إلصالح املؤسس����ات 

احملاس���بة الكويتي في جميع 
املج���االت لنظي���ره املنغولي، 
مؤكدا ان ذل���ك نابع من عمق 
العالقات والصداقة بني الدولتني 

والشعبني.
وأضاف ان حكومة وش���عب 

 بشرى الزين
أكد سفير اجلمهورية االسالمية 
املوريتاني����ة حمادي ول����د اميمو 
العالقات بني بالده والكويت  قوة 
السياس����ية  في جمي����ع املجاالت 

واالقتصادية وغيرها.
 وأوض����ح اميمو ف����ي تصريح

ل� »األنباء« ان الزيارة التي تقوم 
بها وزي����رة اخلارجية في حكومة 
بالده الناهة بنت حمدي ولد مكناس 
الى الكويت تأتي تلبية لدعوة من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وفي اطار تعزيز التعاون الثنائي 
بني الكويت وموريتانيا السيما على 
مستوى وزارة اخلارجية، مشيرا الى 

أشاد رئيس ديوان احملاسبة 
العدساني بتفعيل  عبدالعزيز 
االتفاقية الثنائية املوقعة بني 
ديوان احملاسبة ومكتب التدقيق 
الوطني مبنغوليا والتي أسهمت 
في استفادة اجلهاز املنغولي من 
تطور جهاز ديوان احملاس���بة 
بإقامة دورتني تدريبيتني في 
س���نة 2008 و2010 لبع���ض 

العاملني باجلهاز املنغولي.
جاء ذلك خالل لقاء العدساني 
مع مدقق ع���ام منغوليا ردنا 
شويجامتس الذي أكد ان انطباع 
املتدربني املنغوليني عال جدا في 
االستفادة من تلك الدورات وكرم 
الضيافة الذي حظي به متدربو 
اجلهاز أثناء إقامتهم في الكويت، 
معربا عن متنياته باستمرار هذا 

التعاون مستقبال.
العالقات  وعلى مس���توى 
الثنائية فقد أشار رئيس اجلهاز 
املنغولي الى ان اجلهاز الكويتي 
له مكانة خاص���ة وذلك ناجت 
عن الدع���م الذي يقدمه ديوان 

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بدار س����لوى مس����اء أمس وزير خارجية اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الناهة بنت مكناس والوفد املرافق، 
حيث نقلت إلى سموه رسالة شفوية من أخيه الرئيس 
محم����د ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية االس����المية 
املوريتانية الشقيقة تعلقت بالعالقات االخوية الطيبة 
التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني وآفاق تعزيز 
التعاون بينهما في املجاالت كافة والقضايا ذات االهتمام 

املشترك وآخر املس����تجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية.

 حضر املقابل����ة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
وكان صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
استقبل بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. كما اس����تقبل سموه بقصر بيان صباح 

امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وذلك لالستئذان في السفر في زيارة رسمية الى عدد 

من دول اميركا الالتينية.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر أمس وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون ومدير عام سوق الكويت لألوراق املالية صالح 
الفالح ومدير اإلدارة القانونية بسوق الكويت لألوراق 

املالية جمال الرشيد.

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء ووزير التجارة والفالح والرشيد

تلتقي المسؤولين في الهيئة العامة لالستثمار وغرفة التجارة والصناعة

الشيخ د.محمد الصباح لدى عودته الى البالد وبرفقته وزيرة خارجية موريتانيا الناهة بنت حمدي ولد مكناس ويبدو خالد اجلاراهلل

عبدالعزيز العدساني خالل زيارته مكتب التدقيق الوطني مبنغوليا

السفير حمادي ولد اميمو


