
محلياتالثالثاء  27  يوليو  2010   8

توّجه إلى موريتانيا تلبية لدعوة رسمية

مرضيات مزورة تحيل موظفة إلى النيابة

الحماد: سنبحث مع المسؤولين الموريتانيين
أوجه التعاون المشترك في الشؤون اإلسالمية

الرئيس اليمني يمنح السفير الزمانان
وسام »الوحدة اليمنية 22 مايو«

تأكيد »الصحة« إلجراء فحص عمال التغذية 
في مستشفى العدان يثير عالمات االستفهام

صنعاء � كونا: من���ح الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح امس وسام »الوحدة اليمنية 22 
مايو« لسفيرنا في صنعاء سالم الزمانان تقديرا 
للدور الفعال واجلهود املشكورة التي بذلها خالل 

فترة عمله سفيرا للكويت لدى اليمن.
وأشاد الرئيس اليمني لدى استقباله السفير 
الزمانان لتوديعه مبناس���بة انتهاء مهام عمله 
بجهوده التي أسهمت في توطيد التعاون املثمر 
وتعزيز أواص���ر العالقات األخوية املتينة بني 

البلدين والشعبني الشقيقني.
كما أش���اد الرئيس اليمن���ي باجلهود التي 
بذله���ا الزمانان خالل فترة عمل���ه في تعزيز 
وتطوير العالقات األخوية بني اليمن والكويت 
منوها مبجاالت التعاون املش���ترك بني اليمن 

والكويت.
من جانبه أعرب السفير الزمانان عن الشكر 
والتقدير للتكرمي الذي حظي به من قبل الرئيس 
اليمني مبديا تقدي���ره للجهات احلكومية في 
اليم���ن ملا حظي به من رعاي���ة واهتمام طيلة 

فترة عمله.
وأشاد مبتانة العالقات األخوية التاريخية 
بني الكويت واليمن والتي حتظى برعاية كرمية 

في مجال الشؤون االسالمية 
واالوقاف وذلك لتعزيز التعاون 
االسالمي املستمر واملثمر بني 

البلدين.

وس���يحضر جلسة مباحثات 
حول  دراسة مشروع عقد مذكرة 
تفاهم للتعاون بني حكومتي 
الكويت وجمهورية موريتانيا 

ق���ال نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ان زيارته ملوريتانيا تأتي تلبية 
اليه  الرسمية املوجهة  للدعوة 
من وزير الش���ؤون االسالمية 
والتعليم االصلي باجلمهورية 
االسالمية املوريتانية احمد ولد 

النيني.
وقال احلم���اد قبيل توجهه 
ل���ه متوهجا  املرافق  والوف���د 
إل���ى موريتانيا ان هذه الزيارة 
تهدف إل���ى االطالع على جهود 
الش���ؤون  وزارة  وانش���طة 
االس���المية والتعليم األصلي 
في موريتانيا ومناقشة اوجه 
التنس���يق والتعاون املشترك 
في مجال الش���ؤون االسالمية 

واالوقاف.
واوضح املستشار احلماد انه 
سيقوم والوفد املرافق بزيارة 
وزارة الع���دل )قصر العدل( 

م. إياد الفالح م. أحمد اجلسار

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته »األنباء« أمس عن نقل فحص عمال األغذية إلى »ياكو«

الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج يطلع على بعض التصاميم اخلاصة مبشروعات املنقف

د. يوسف النصف

املستشار راشد احلماد متوسطا الوفد املرافق قبيل مغادرته إلى موريتانيا

د. الهديبان متوسطا عددا من نواب رئيس جامعة تكساس د.بركات الهديبان مع رئيس جامعة تكساس ستيف تالنت

السفير سالم الزمانان متحدثا بعد لقائه الرئيس علي عبداهلل صالح

مؤتمر لسرطان القولون بالشارقة في 2011
نظرا لزيادة وقوع سرطان القولون واملستقيم في 
دول اخلليج العربي وكذلك بعض الدول العربية، حيث 
اصبح هذا النوع من الس����رطان يحتل أماكن متقدمة 
ونسبة حدوث أكثر حتى من سرطان الرئة عند الرجال، 
اضافة الى الزيادة امللحوظة في اصابات النساء به، 

فقد تداعى اخلبراء في دول اخلليج لعقد مؤمتر تنظمه 
مؤسسة أصدقاء السرطان في الشارقة بدولة اإلمارات 
بالتعاون مع االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان الذي 
س����يقام خالل الفترة من 18 الى 21 ابريل 2011 حتت 

رعاية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

حنان عبدالمعبود
تعقيب����ا عل����ى ما نش����رته 
»األنباء« أمس عن مختبر األغذية 
أعلن����ت وزارة الصحة عن بدء 
العمل في مختبر فحص األغذية 
»املؤقت« مبنطقة كيفان، مبينة 
أن املختب����ر مخصص لألغذية 
فقط، وال يش����كل أي ضرر أو 

تلوث على الصحة العامة.
كما أعلنت أيضا أن فحص 
العاملني ف����ي مجاالت األغذية 
واملجاالت األخرى سيكون في 
مختبر مستش����فى العدان في 
الفترة املسائية ملدة أسبوعني 
حلني االنتهاء من املختبر اجلديد 
في شرق، ولم توضح الوزارة 
مكان املختب����ر اجلديد إن كان 
هناك مبنى سيتم جتهيزه، أو 
سيتم بناؤه من األساس خالل 

هذين األسبوعني.
من جانب آخر اس����تغربت 
العديد من املص����ادر الصحية 
اجتاه وزارة الصحة الى مختبر 

»ياكو« والذي تعاقد مع الوزارة 
على الفحص مبنطقة األحمدي 
فقط، مش����يرين إلى أن زيادة 
الفحوص����ات البد أن يكون لها 
مقابل للش����ركة اخلاصة، ألنها 
ليس����ت حكومية، وتس����اءلت 
املصادر هل املقابل سيكون هو 
الدنانير العش����رة التي يدفعها 
العامل حيث من املعتاد أن يراجع 
يومي����ا ما يتراوح بني 250 إلى 
300 عام����ل؟ أم أن هذه املبالغ 

ستحصلها الصحة؟
 عمال����ة التغذي����ة يقومون 
بفحص دوري كل فترة، وهذا 
الفحص له قيمة م��الية تق���در 
ب� 10 دنانير للعامل، وهي خاصة 
بإصدار شهادة خلو العامل من 
األمراض التي توقعها الصحة، 
التحول  ق����رار  والتي مبوجب 
إلى مختبر ياكو س����تصدرها 

الشركة.
وهذا يدفعنا لتساؤالت عدة 
على مس����ؤولي وزارة الصحة 

اإلجابة عليها وهي: أين مختبرات 
وزارة الصحة املنتشرة باملناطق 
املختلفة؟ وملاذا لم يتم توزيع 
العمال عل����ى املناطق بكاملها، 
وحت����ى االنتهاء من مش����روع 
املختبر اآلخر؟ وما االستفادة 
التي ستحققها الشركات اخلاصة 
من هذا االجت����اه؟ وهل أخذت 
الصحة في احلس����بان أن أكبر 
نسبة قدوم للعمال العائدين من 
اجازاتهم في شهري أغسطس 
وسبتمبر؟ وهل هناك مستفيد 
من وزارة الصح����ة بإقرار هذا 

األمر؟
من جانب آخر علمت »األنباء« 
أن وزير الصحة د. هالل الساير 
اإلدارة  أحال موظفة تعمل في 
العامة لإلطفاء إلى النيابة بتهمة 
التزوير في شهادات مرضية، 
حيث انها قدمت مرضيات للوزارة 
وتبني أنها غير صحيحة، وعليه 
أعدت مذكرة م����ن قبل الوزير 

وإحالة املوظفة للنيابة.

الدعيج تفّقد بعض المشاريع التنفيذية في المنقف

فرج ناصر
قام منسق املتابعة والتنسيق 
في محافظة األحمدي الشيخ دعيج 
ابراهيم الدعيج بحضور مختار 
املنطقة ومدير ادارة الصيانة في 
وزارة األشغال حملافظة األحمدي 
العازمي بجولة تفقدية  م.عايد 
على بعض املش���اريع مبنطقة 
املنقف، وعدد من املواقع من بينها 
الضاحية ومواق���ع عمل البنية 
التحتية ف���ي القطعة رقم 1 و2 
باالضافة ال���ى موقع العمل في 

الطريق اجلديد جلسر الصباحية 
� املنقف. وقال الدعيج ان اجلولة 
التفقدية ملنطقة املنقف جاءت بناء 
على توصيات محافظ األحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج بهدف 
متابعة بعض املشاريع اخلاصة في 
املنقف واالطالع عليها والوقوف 
على آلية العمل بها، الفتا الى انها 
ضمن االجراءات امليدانية ملتابعة 
الش���كاوى واالقتراحات  بعض 
املقدمة من املواطنني وحرصا من 
احملافظ مبتابع���ة تلك القضايا 

والدعم والتش���جيع للمشاريع 
التنموية في احملافظة.

وقال الدعيج في نهاية اجلولة 
لقد رأينا مشاريع متطورة تخدم 
أهالي املنطقة وجتعلها في عداد 
املناطق النموذجية، مشيرا الى 
التطور السريع في مجرى العمل 
وس���رعة في االجناز مع وجود 
بعض املالحظات واالشكاليات 

البسيطة التي سينظر فيها.
من جانبه، قال مختار منطقة 
املنقف منصور الهاجري ان تكليف 

املختار للشيخ دعيج بالرغم من 
وجوده خ���ارج البالد أمر طيب 
وينم عن مسؤولية كبيرة جتاه 
قضايا احملافظ���ة وهو متابعة 
عملية ملشاريع املنطقة على أرض 
الواقع من خالل اجلولة التفقدية 
على البنية التحتية ومش���روع 
مركز الضاحية وجسر الصباحية 
املنقف، وشملت اجلولة املركز 

الرياضي ومداخل املنطقة.
وقد استمعنا الى شرح تفصيلي 
للمشاريع ونسبة االجناز منها 

ونتوقع خالل السنتني املقبلتني 
ان يتم االنتهاء منها ليس���تفيد 

منها أهالي املنطقة.
بدوره، قال مدير ادارة العالقات 
احلكومية حامد االبراهيم نحن 
في احملافظة ف���ي تواصل دائم 
مع اهتمامات املواطن ومشاكله، 
املناطق  واملنق���ف تعتبر م���ن 
السكانية  الكثافة  احليوية ذات 
العالي���ة واملوق���ع املميز والتي 
ستشهد مشاريع تنموية وخدمية 

مميزة.

الفالح: تشغيل خطوط الوقود الثقيل والغازي 
لتغذية المحطات بالتنسيق مع »نفط الكويت«

عمان بزيارة لوزارة الكهرباء واملاء 
 call لالطالع عل����ى مركز االتصال
center والذي قامت الوزارة بتدشينه 
مؤخرا بهدف تقدمي خدماتها على 
الوجه األكمل جلمهور املستهلكني، 
من خالل تلقي االتصاالت والشكاوى 
اخلاصة مبشاكل الكهرباء واملاء على 
اخلط الساخن للعمل على معاجلتها 

بالتنسيق مع القطاع املختص.
وأكدت رئيس مركز االتصال 
م.غدي����ر القويض����ي ان املرك����ز 
يعم����ل على مدار الس����اعة لتلقي 
الشكاوى والتنس����يق مع مراكز 
طوارئ الكهرباء واملاء في جميع 
احملافظ����ات للعمل على احتوائها 
وسرعة معاجلتها، مؤكدة ان املركز 
يسعى لتطوير أدائه لتحقيق أفضل 
اخلدمات للجمهور، وس����يتم في 
املس����تقبل القريب تشغيل نظام 
االس����تعالم عن رصيد االستهالك 
الذي سيمكن املستهلك من معرفة 

املبالغ املستحقة عليه.
ومن جهة أخرى، طرحت وزارة 
الكهرب����اء وامل����اء أول من أمس 4 
مشاريع من خالل جلنة املناقصات 
املركزية لتأهيل الشركات احمللية 
والعاملية املصنفة لدى اللجنة التي 
س����تقوم بدورها بطرح وترسية 
ودراسة عطاءات املشروع بالتعاون 
مع اللجان الفنية املتخصصة من 

وزارة الكهرباء واملاء.

املستمرين.
وفي س����ياق مختل����ف، أفادت 
مصادر بأن الوزارة بصدد التوقيع 
م����ع إح����دى الش����ركات احمللية 
املتخصصة لتحديث أنظمة كهرباء 
أبراج الكويت بالتنسيق مع شركة 

املشروعات السياحية.

اجتماع ترشيدي

ال����وزارة م.أحمد  وكان وكيل 
اجلس����ار قد ت����رأس صباح امس 
اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد 
استهالك الطاقة الكهربائية واملياه 
في مؤسسات الدولة، وذلك بحضور 
أعضاء اللجن����ة ممثلي الوزارات 
واملؤسسات احلكومية، وعدد من 

الوكالء املساعدين بالوزارة.
ومت خالل االجتماع مناقش����ة 
عدد من احمل����اور والبنود، ومن 
ثم قامت رئيس����ة فريق استهالك 
الطاق����ة الكهربائية واملياه مبركز 
العمل التطوعي د.فوزية الرويح 
بتقدمي عرض مرئي حول اإلجنازات 
الترش����يدية للمركز، فضال على 
استعراض أعضاء اللجنة لإلجراءات 
الترشيدية املطبقة في مؤسساتهم، 
كما متت مناقشة توصيات اللجنة 

الفنية وأعمال ضباط االتصال.

وفد عماني يزور مركز االتصال

من جهة أخرى، قام وفد سلطنة 

دارين العلي
أف����اد الوكيل املس����اعد لقطاع 
اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسية 
في وزارة الكهرب����اء واملاء م.إياد 
الفالح بأن الوزارة انتهت من تسيير 
خطوط الوق����ود املغذية ملختلف 
محطاتها وذلك بالتنسيق مع شركة 

نفط الكويت.
ف����ي تصريح  الفالح  ولف����ت 
للصحافيني الى ان الوزارة شغلت 
حتى اآلن خطني قياس 20 إنش����ا 
لنقل زيت الوقود الثقيل لتشغيل 
محطتي الدوحة الشرقية والغربية، 
كما شغلت خط وقود زيت الغاز 
قياس 2 انش اجلديد الذي يغذي 
محط����ة الصبي����ة، باالضافة الى 
االنتهاء من التفريعة اخلارجة منه 
والتي تغذي محطة الدوحة الغربية 
كما انتهت الوزارة من خط الغاز 
قياس 18 انش����ا من موقع املقوع 

الذي يغذي محطة الشويخ.

225 محطة تحويل جديدة

ومن جهة أخرى، علمت »األنباء« 
من مصادر مطلعة في الوزارة ان 
الوزارة طرحت مشروعا إلنشاء 
وإجناز 225 محطة حتويل ثانوية 
من البناء اجلاهز في مناطق متفرقة 
م����ن البالد ملدة 36 ش����هرا ويأتي 
ذلك ضمن خط����ة الوزارة لتنفيذ 
مشاريع من شأنها حتديث شبكة 

ولفتت املصادر الى ان املشروع 
الذي مت طرحه مش����روع  الثالث 
لتوري����د أجهزة حتدي����د أعطال 
القيادي����ة محملة على  الكيبالت 
حاويات متنقلة وذلك للكشف عن 
األعطال املوج����ودة في الكيبالت 
بسهولة ويسر والتعامل مع هذه 
األعطال بسرعة بعد حتديد أماكنها 

من خالل تلك االجهزة.
أما بالنسبة للمشروع الثالث 
فأوضحت املص����ادر انه مت طرح 
مش����روع لتزويد وتركيب محطة 
حتويل رئيسية في محطة الزور 
400/300ك.ف، وذلك بهدف تعزيز 
البالد  ف����ي  الكهربائية  الش����بكة 
وحتديث ش����بكة النقل والتوزيع 
من خالل عمليات اإلحالل والتجديد 

النقل والتوزيع الكهربائية وتوفير 
الطاقة ألكبر ع����دد من املواطنني 
واملساكن اجلديدة في شتي أنحاء 
البالد باعتبار ان الطاقة الكهربائية 
إحدى اخلدمات األساسية الواجب 
توفيرها للمواطن واملقيم واملنشآت 

الصناعية على حد سواء.
واش����ارت املص����ادر ال����ى ان 
املش����روع الثاني الذي مت طرحه 
مؤخرا هو مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانة 9 أبراج خرسانية مسلحة 
للمياه العذب����ة واألعمال امللحقة 
ف����ي مدينة صب����اح األحمد وذلك 
لتوفير املي����اه العذبة للمواطنني 
في املناطق اإلسكانية املستحدثة 
واملدن املستحدثة وملواجهة الطلب 

املستقبلي على املياه.

»الكهرباء« تدرس إنشاء 225 محطة تحويل ثانوية في المناطق خالل 36 شهرًا

س�تيف تالنت: مس�تعدون لدعم اإلنتاج الزراعي في الكوي�ت من خالل مركز أبحاث هندس�ة الجينات

خالل زيارته إلى جامعة تكساس األميركية

الهديبان: الكويت تعيش اآلن مرحلة التنمية الحقيقية

استقبل رئيس جامعة تكساس 
)ايه آند إم( في مدينة كينغز فيل 
بالواليات املتحدة األميركية ستيف 
تالن����ت رئيس حتري����ر الزميلة 
»الصب����اح« د.ب����ركات الهديبان، 
اللقاء  وبح����ث اجلانبان خ����الل 
بعض القضايا املشتركة وأهمية 
دع����م التعاون في ع����دة مجاالت 
وقدم د.الهديبان دعوة إلى رئيس 
الكويت، مشيرا  اجلامعة لزيارة 
إلى أن الكويت تعيش اآلن مرحلة 
التنمية احلقيقية التي فقدتها منذ 

سنوات طويلة بسبب عدم وضوح 
الرؤية بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
وأضاف ان احلكومة احلالية 
أخذت على عاتقها أن جتعل الكويت 
درة اخلليج ومنارة الدميوقراطية 
في املنطقة، الفتا إلى سعيها نحو 
حتويل البالد إلى مركز مالي عاملي 
حتقيقا للرغبة السامية لصاحب 
الس����مو األمير الذي يعتبر رائدا 
وراعيا ومؤسسا للتنمية احلالية 

التي تشهدها الكويت.

وأفاد الهديبان بأن خطة الدولة 
اإلمنائية تس����ير اآلن في خطني 
متوازي����ني، أولهم����ا أن احلكومة 
تتولى اخلطوات التنفيذية وتوقيع 
العقود ومن ث����م البدء في تنفيذ 
التنموية، وفي االجتاه  املشاريع 
نفسه يس����ير اخلط اآلخر وهو 
املمر التش����ريعي من خالل إقرار 
القوانني املتعلقة باخلطة ومن ثم 
تس����هيل آلية تنفيذها على أرض 
الواقع وتوفير جميع التشريعات 
التنمية  التي تكفل دعم خط����ط 

وحتقيقها.
من جهته أكد د.ستيف تالنت 
اهتمام����ه بتدعي����م العالقات بني 
البلدي����ن من خالل دع����م برامج 
التعاون التعليمي والثقافي وذلك 
من خالل اكتساب اخلبرات وتوسيع 
املدارك وحل املشكالت ومواجهة 

األخطار التي تواجه البشرية.
وقال د.تالنت ان ثمة مشكالت 
بيئية وأخطار حروب تهدد العالم 
وتستوجب مزيدا من التعاون بني 
شعوب العالم للقضاء عليها، مؤكدا 

ان جامعة تكساس تفتخر بأن لديها 
اكبر وأول مركز الستخالص سموم 
األفاعي، حي����ث يوجد في املركز 
جميع أنواع األفاع����ي في العالم 
كما يتم استخالص هذه السموم 
لتحويله����ا إلى أمص����ال وأدوية 
الستخدامها في معاجلة األمراض 

املستعصية مثل السرطان.
وأكد استعداد اجلامعة لدعم 
اإلنت����اج الزراعي بالكويت وذلك 
أبحاث هندس����ة  من خالل مركز 

اجلينات.

)كرم  ذياب(وخالل جولته امليدانية على بعض املشاريع

من القيادة السياسية في البلدين.
وفي ختام اللقاء حمل الرئيس اليمني السفير 
سالم الزمانان حتياته الى صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد، متمنيا لسموه موفور 
الصحة والعافية وللشعب الكويتي دوام التقدم 

واالزدهار.


