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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

با�ســـم/ حمد  �شالح اجلربوع 

رقم اجلواز / 4577937

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو االت�سال90008023

مفقود جواز �سفر �سوري
با�ســـم/ 

وليد م�شــاري اجلـاري

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو االت�سال99279890

مفقود جواز �سفر �سوري

�سركــــة ات�ســـالت كبـــرى

يرجى اإر�سال ال�سرية ا لذاتية على فاك�س / 24711500

 new2010recruit@gmail.com : اأو امييل

بـائــــعـــيـن
پ يف�سل من لديه خربة �سابقة بالكمبيوتر والهواتف

پ ي�سرتط اإقامة قابلة للتحويل

بحاجة اإلــى

»األشغال«: اعتماد المخطط الهيكلي 
لمنطقة الصباح الصحية حتى عام 2050

الطاحوس: 150 مليون دينار تكلفة كل مستشفى وبسعة 600 سرير

وزارة  وكي���ل  أعل���ن 
االشغال املس���اعد لقطاع 
املشاريع االنشائية م.حسام 
الطاحوس ان وزارة الصحة 
الهيكلي  اعتمدت املخطط 
ملنطقة الصباح الصحية 
الواقعة جنوب طريق جمال 
عبدالناصر والذي يحقق 

رؤيتها حتى عام 2050.
الطاح���وس  واض���اف 

ل� »كونا« ان الوزارة عرضت 
الهيكلي للمنطقة  املخطط 
في بداية الشهر اجلاري في 
اجتماع ضم وزير الصحة 
الس���اير ووزير  د.ه���ال 
االش���غال العام���ة ووزير 

الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر.
وأوضح ان االجتماع ناقش النتائج االولية 
لدراسة املخطط الهيكلي مشيرا الى ان وزارة 
الصحة أبدت موافقتها على االستمرار في اعداد 
كامل الدراسة وتنفيذ مشروع مستشفى الوالدة 
اجلديد الواقع أمام مستشفى الوالدة احلالي 
وذلك حسب الشروط املرجعية شمال طريق 
جمال عبدالناصر متوقعا طرح املشروع قبل 

نهاية العام احلالي.
واضاف ان مشروع مستشفى الوالدة اجلديد 
سيكون بسعة 600 سرير مشيرا الى انه سيتم 
طرح مستش���فيات منطقة الصباح والعدان 
واجلهراء واألميري بالتتابع على ان يتم اجناز 
تلك املشاريع في نهاية 2016 لتستوعب الزيادة 

احلالية واملستقبلية.
واش����ار الى ان وزارة االش����غ�ال ق�ام�ت 
ب�إع��داد دراس�ة عن م�نط�ق�ة ال�عدان حل�ص�ر 
ع�دد السكان املستفيدين من خدمات املستشفى 
واملناط���ق التابعة من خ���ال الهيئة العامة 
للم�علومات امل�دنية والن�ظر الى م�ع�دل ال�زي�ادة 
السكانية الس���نوية في هذه املنطقة سنويا 
وال�تي اظهرت احلاجة الى وجود مستش���فى 

جديد.
وتابع ان تقديرات عدد سكان الكويت بحلول 
عام 2030 اوجب ضرورة بناء مستشفى جديد 
في منطقة العدان لتتناس���ب مع احتياجات 

تلك الزيادة في عدد األسرة 
العاملي  املع���دل  مبينا ان 
يتحقق بتأمني 26 سريرا 

لكل 10 آالف نسمة.
وأوضح انه جار حاليا 
اس���تكمال اعداد املخطط 
الهيكلي ملستشفيات العدان 
واألميري واجله���راء في 
مواقعها احلالية كما متت 
املوافقة على استكمال اعداد 
املخطط الهيكلي ملستشفى 
الطب الطبيعي على املوقع 
احلال���ي م���ع ع���دم طرح 
مستندات املشروع وتزويد 
وزارة الصحة بنتائج دراسة 
املخطط الهيكلي ومستندات 

الطرح ليتم طرحه بنظام ال� »بي.أو.تي«.
واض���اف الطاح���وس ان وزارة الصح���ة 
طلبت عمل مخطط هيكلي ملستشفيات العدان 
واألميري واجلهراء على غرار ما مت عمله في 
 منطقة الصباح الصحية مع تخصيص مداخل
ومخارج لكل مستش���فى من املستش���فيات 

اجلديدة.
واشار الى ان املخطط الهيكلي للمستشفيات 
الثاثة يحقق لوزارة الصحة رؤيتها بش���أن 
الطاقة االستيعابية وقدرتها حتى عام 2030 
ومنطقة الصباح حتى عام 2050 للمس���احة 

الكبيرة التي تتميز بها املنطقة.
وبني ان مخطط منطقة الصباح يشمل مواقع 
احملطات الكهربائية وتواريخ انشائها ومراعاة 
األحمال الكهربائية اضافة الى مخططات الطرق 
وعم���ل الصرف الصحي وكافة خدمات البنى 
التحتية مؤكدا التنس���يق املستمر مع وزارة 
الصحة لبناء املستشفيات باعتبارها مشاريع 

رائدة ومهمة في قطاع املشاريع اإلنشائية.
وتوقع الطاح���وس ان تك���ون تكلفة كل 
مستش���فى حوالي 150 مليون دينار وبسعة 
 600 س���رير الفت���ا الى ان مستش���فى جابر

االحم���د كلفت���ه 300 مليون دينار وس���عته 
تبلغ 1100 س���رير مضيفا ان املبلغ االجمالي 
الثمانية اجلديدة مليار و200  للمستشفيات 

مليون دينار.

م.حسام الطاحوس

العدساني والساير ناقشا العالج بالخارج
في اطار تعزيز الروابط والتعاون 
املشترك مع اجهزة الدولة قام وزير 
الصحة امس د.هال الساير بزيارة 
رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدس����اني وذلك لاجتم����اع معه 
ملناقش����ة بع����ض املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.
وجاءت الزيارة التي متت بناء على 
طلب د.الساير لبحث موضوع تكليف 
مجلس األمة لديوان احملاسبة بشأن 
ملف العاج باخلارج للسنوات املالية 
2007/2006 و2009/2008 وأيضا بحث 
موضوع جتديد العقد اخلاص بجهاز 

السايكترون.
وق����د مت االتف����اق عل����ى ان يتم 
التنسيق بني اجلانبني لعقد اجتماع 
خال اسبوعني بني الوكيل املساعد 
للرقاب����ة على ال����وزارات واإلدارات 

احلكومية باإلنابة بالديوان عبدالعزيز 
الهولي ووكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبداله����ادي لدراس����ة ماحظات 
وتوصيات ديوان احملاسبة املرفوعة 
بتقرير الديوان عن العاج باخلارج 
ملجلس األمة متهيدا لتافيها وايجاد 
احللول املناس����بة لها ضمانا لعدم 

تكرارها وحفاظا على املال العام.
حضر االجتماع من وزارة الصحة 
وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي 
والوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الهندس����ية س����مير العصفور ومن 
الديوان  ديوان احملاس����بة وكي����ل 
باإلناب����ة الوكيل املس����اعد للرقابة 
املسبقة وتقنية املعلومات م.عصام 
اخلالد والوكيل املساعد للرقابة على 
الوزارات واإلدارات احلكومية باإلنابة 

عبدالعزيز الهولي.

ضماناً لعدم تكرار مالحظات وتوصيات ديوان المحاسبة

جانب من لقاء د.هالل الساير وعبدالعزيز العدساني

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي��ر الصحة د.هالل الس��اير 
قرارا، يقضي بتغيير اس��م اإلدارة املركزية 
للخدمات الطبية الفنية التي ترأس��ها حاليا 
د.ماجدة القطان واس��تبدالها باسم »اإلدارة 
الفنية« على أن تتبع مكتب الوكيل املس��اعد 

للشؤون الفنية د.خالد السهالوي.
كما أصدر د.الس��اير عددا من القرارات 
الوزارية التنظيمية، منها قرار تشكيل جلنة 
دائمة ملتابعة وتدقيق فواتير املكاتب الصحية 
في اخلارج ومعامالت الع��الج باخلارج مع 
األخ��ذ ف��ي االعتب��ار تطبيق نظ��ام الربط 
اآللي بني اجله��ات املعنية لعملية العالج في 
اخلارج، بهدف تنظيم س��ير العمل وحماية 
املال الع��ام، على أن يتولي وكي��ل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي رئاسة اللجنة، والتي 
تخت��ص بالربط بني املكاتب الصحية جميعا 

باحملاسبة وإدارة العالج في اخلارج. 
وأوكل الوزير د.الس��اير لوكيل الوزارة 
مهمة تشكيل جلنة عليا بالوزارة لإلشراف 

على تنفيذ وجتهيز مستشفى جابر األحمد 
على أن تتولى اللجنة مس��ؤولية اإلشراف 
واملتابعة لتجهيز املستش��فى حتى تسلمها، 
باالضاف��ة إل��ى ق��رار وزاري يقضي بنقل 
تبعي��ة جلنة تنفي��ذ البح��وث الطبية ملعهد 
الكوي��ت لالختصاصات الطبي��ة »الكيمز«، 
ون��دب د.أفراح الصراف إل��ى وظيفة نائب 
مدي��ر مستش��فى األمي��ري وف��ق لقرار 
وزاري، حيث كانت تعمل في السابق كنائب 
ملدير املستشفى بتكليف داخلي فقط. ومن 
جانب آخر وافق ديوان اخلدمة املدنية على 
نقل ش��اغلي وظيفة مساعد عيادة خارجية 
ومس��اعد عيادة أس��نان إل��ى وظيفة فني 
خدمات متريض، ويأتي تغيير هذا املس��مى 
إلعطاء هذه الفئ��ة احلق في احلصول على 
البدالت مبوجب قرار مجلس اخلدمة املدنية 
اجلديد 2009/5 ال��ذي أعطى احلق لوظيفة 
فني خدمات التمري��ض في احلصول على 
الب��دالت املادي��ة وال يعط��ي نف��س امليزة 
لوظيفة مس��اعد عيادة خارجية او مساعد 

عيادة أس��نان، ولذلك قامت وزارة الصحة 
بإجراء اجتماعات مكثفة مع الديوان لتعديل 
هذا املس��مى لتعطي احلق لتل��ك الفئة في 

احلصول على البدل.
وم��ن جانب��ه ثم��ن رئي��س جمعي��ة 
التمري��ض كنعان العن��زي موافقة الديوان 
عل��ى نقل ش��اغلي وظيفة مس��اعد عيادة 
خارجية ومس��اعد عيادة اسنان الى وظيفة 
فني خدم��ات متريض.وأش��ار العنزي إلى 
أن اجلمعي��ة قام��ت خالل الفت��رة املاضية 
بتحركات واس��عة مع ديوان اخلدمة املدنية 
بهذا الشأن مشيدا في الوقت نفسه بجهود 
مس��ؤولي الدي��وان بهذا الش��أن، موضحا 
أن تغيير املس��مى س��يتيح لشاغلي وظيفة 
مس��اعد عي��ادة خارجية ومس��اعد عيادة 
أسنان احلصول على االمتيازات املالية لفني 
خدم��ات متريض وفقا للب��دالت واملكافآت 
التي مت إقرارها خالل الفترة املاضية الفراد 

الهيئة التمريضية.
وأع��رب العنزي ع��ن امتنان��ه للوكيل 

املس��اعد لش��ؤون التطوير اإلداري بديوان 
اخلدم��ة املدني��ة زي��د خالد النوي��ف على 
جه��وده املخلصة ف��ي دعم ه��ذه القرارات 
وتفهم��ه ملطالب اجلمعية بهذا الش��أن، كما 
أشاد باجلهود التي بذلتها القيادات الصحية 
ف��ي وزارة الصحة ممثلة بالوزير الس��اير 
املس��اعد  والوكيل  العبداله��ادي  والوكي��ل 
د.قي��س الدويري ومدي��رة ادارة التمريض 
عواطف القط��ان. واكد ان جمعية التمريض 
ستس��عى الى تعزيز مهنة التمريض ورفع 
مس��تواها اجتماعي��ا وعلمي��ا والعمل على 
حف��ظ حقوق العضو في مج��ال هذه املهنة 

االنسانية.
واختت��م ب��ان اجلمعية تول��ي اهتماما 
بالهيئ��ة التمريضي��ة ودوره��ا احلي��وي 
واملهم ف��ي املرافق الصحي��ة موضحا انها 
حتش��د الطاقات واجلهود من أجل الس��عي 
الى مواكبة مس��تجدات العص��ر ومتغيراته 

والرؤية املستقبلية لهذه املهنة االنسانية.

وزير الصحة: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة فواتير المكاتب الصحية في الخارج


