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مستشفى الراشد يحتفل باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

الطفل في  الى أن  باالضافة 
اش����هره األول����ى ال يحتاج إلى 
مساندة من احلليب الصناعي 
كما تعتق����د العديد من األمهات 
إال إذا ثبت للطبيب عدم زيادة 
وزن الطفل باعتماده الكلي على 
حليب أمه حيث ان معدل زيادة 
الوزن للطفل في اشهره األولى 
يتراوح بني 1كيلو غراما شهريا 
وبعد 6 شهور نحو 500 غرام 

شهريا.
وفي حالة شكوى األم من عدم 
توافر احلليب لديها فان تغذية 

مراجعة األطباء وشراء األدوية 
جراء املناع����ة األقل عند الطفل 
فضال عن شراء زجاجات احلليب 

وتعقيمها.
كما اشاروا الى كيفية التعامل 
مع املشاكل التي تواجهها األم في 
الرضاعة الطبيعية كرفض الطفل 
ثدي أمه وهذا الرفض بس����بب 
إعطاء األم لطفلها رضعة صناعية 
أو أكثر باليوم في األشهر األولى 
من عمره حيث يصبح يستسهل 
الرضاعة الصناعية ويفضلها 

على الطبيعية.

غراما إضافة إلى أنها تقلل من 
فترة اكتئاب ما بعد الوالدة. 

واضافوا ان أطفال الرضاعة 
الطبيعية يتميزون مبستوى 
ذكاء أعلى من نظرائهم من أطفال 

احلليب الصناعي.
الفائ����دة االقتصادية  وعن 
العائ����دة عل����ى األس����رة م����ن 
استمرارية الرضاعة الطبيعية 
الطفل يحتاج في  أن  اوضحوا 
األشهر األولى شهريا الى نحو 8 
علب حليب مبا يعادل 30 دينارا 
من دخل األسرة إلى جانب أثمان 

األم بشكل كامل وصحيح وشربها 
3 ليترات يوميا من الس����وائل 
)العصير واحلليب( يعمل على 
توافر احلليب لديها مشيرا لدور 
األسرة واملجتمع وحتديدا األب 
الرضاعة  لتش����جيع األم على 

الطبيعية واالستمرار فيها.
وعن دور االطباء باملستشفى 
في تشجيع الرضاعة الطبيعية 
الدراس����ات احلديثة  أن  بينوا 
أكدت أن األم الراغبة في إرضاع 
أثناء احلمل تقوم بذلك  طفلها 
مس����تقبليا بعد الوالدة بنسبة 
90-95% بعكس األم غير الراغبة 
بذلك مما يس����لط الضوء على 
دور االستشارات الطبية خالل 
فترتي احلم����ل والوالدة وذلك 
بتشجيع وإبراز فوائد الرضاعة 
الطبيعية إلى جانب منع إدخال 
هب����ات وهدايا عل����ب احلليب 
الصناعي وتسويقها في أقسام 
األطف����ال واخلدج والنس����ائية 
ف����ي املستش����فيات احلكومية 
الطبية واجلامعات  واخلدمات 
تطبيقا للمدونة الدولية لتسويق 

بدائل حليب األم.

الراشد  يحتفل مستش����فى 
)الرائ����د االول لرعاية العائلة( 
باالس����بوع العامل����ي للرضاعة 
الطبيعي����ة في الفترة من 1- 7 
اغسطس 2010 واوضح اطباء 
اطفال ان الرضاعة الطبيعية هي 
املصدر االنسب لتغذية الرضع 
وحتدثوا عن وضع الطفل على 
صدر امه فور والدته وعدم فصله 
عنها أثناء إقامتهما في املستشفى 
ووجود سياسة مكتوبة معتمدة 
عن أهمية الرضاعة الطبيعية في 
الكوادر  املستشفيات وتدريب 
الطبية التي تتعامل مع احلوامل 

والوالدات.
هذا إلى جانب احتواء احلليب 
الطبيعي على أجس����ام مناعية 
كثيرة وأحماض امينية ودهنيات 
تعد الزمة لنمو الدماغ. وحول 
الفوائ����د الصحية العائدة على 
األم املرضع ب����ني أنها حتميها 
الرحم  من اإلصابة بسرطانات 

والثدي واملبيض.
أنه����ا تع����د »ريجيما«  كما 
طبيعيا تستطيع من خالله األم 
خفض وزنها ما بني 10 و15 كيلو 

د.حنان حشمت د.لوبوس فيدورا د.وفاء السعيد

اليتامى: تدوير المديرين ومساعديهم ورؤساء األقسام بالجامعة قريبًا
اكد االمني العام للجامعة د.انور اليتامى ان اجناز املشروع 
يدخل ضمن اخلطة اخلمس��ية للجامعة التي تضم محورا 
مهما للغاية وهو املخطط الهيكلي للجامعة الذي يقوم على 
قسمني اساسيني، اولهما انشاء مدينة صباح السالم اجلامعية 
وثانيهما تطوير املواقع احلالية لزيادة الطاقة االس��تيعابية 

للجامعة، خاصة ان هناك الكثير من الطلبة مت قبولهم.
واعلن د.اليتامى ان هناك مباني اخرى سيتم تطويرها 
ومنه��ا كلية اآلداب في كيفان، باالضافة الى موقع اجلامعة 
في اخلالدي��ة، واضاف: تأخرنا في مبنى التربية بس��بب 
االمور االجرائية والتراخيص من اجلهات احلكومية ونأمل 
أال يتكرر ذلك األمر في املستقبل واآلن مت البدء في انشاء 
جلان وجهات لتسريع العمل في ايجاد التراخيص الجناز 
املش��اريع احلالية، واوضح ان مشروع مبنى كلية التربية 
يدخل ضمن اخلطة التنموية في البلد وسيساهم في تعديل 

الطاقة االستيعابية للجامعة.
واوضح ان اجلامعة حريصة على تطوير املباني وانشاء 
مبان جدي��دة باالضافة الى الدوام املس��ائي وامور اخرى 
س��تقوم بها اجلامعة من اجل تخفيف الطاقة االستيعابية 

على املباني املوجودة حاليا.
وفي رده على سؤال »األنباء« حول مصير املباني اجلديدة 
التي س��يتم انش��اؤها وتطويرها بعد االنتقال الى مدينة 

صباح السالم اجلامعية، قال د.اليتامى ان هذه املباني عامة 
وميكن ان تس��تغل من قبل اي جه��ة بالدولة، ونتوقع انه 
اذا مت تخصيصها ستظل املباني اجلديدة باقية، اما املباني 
القدمية باجلامعة فستزال بسبب انتهاء عمرها االفتراضي 
وتصبح س��احات خض��راء ونأمل ان يتم اس��تغاللها من 
مؤسسات اكادميية سواء معاهد او جامعات كما ان تلك املباني 
قليلة التكفل��ة وبالتالي ال ميكن ان نحرم الطالب اجلامعي 
م��ن التعليم اجلامعي اجليد في انتظار االنتقال الى احلرم 
اجلامعي اجلديد بعد اربع سنوات تقريبا، وسيتم استغالل 
تلك املباني من جهات ليس��ت تابعة جلامعة الكويت ونأمل 

ان يتم استغاللها بشكل جيد.
وحول قرار نقل رئيس قسم في الشؤون املالية الى قطاع 
املخازن، قال ان القرار صدر وان كان هناك تظلم من الشخص 
فليقدمه لكن ذلك االمر يعتبر نوعا من التدوير، كاشفا عن 
ان هناك تدويرا سيكون خالل الفترة املقبلة لرؤساء االقسام 

واملديرين ومساعدي املديرين لتنشيط العمل.
من جهة اخرى، اعلن د.اليتامى ان اجتماع جلنة العمداء 
سيعقد غدا )الثالثاء(، ومن اهم االمور املدرجة على جدول 
االعمال مناقشة تقرير جلنة الكادر واملميزات املالية واالدبية 
للمدرس��ني املساعدين باالضافة الى مناقشة تطوير بعض 
اللوائح اجلامعية كما انه س��تكون هناك مناقش��ة لبعض 

اللوائح املالية.
وحول تطبيق البصمة على املديرين، قال: لقد قام مدير 

اجلامعة باعفاء املديرين من تطبيق البصمة.
وبالنسبة للهيكل التنظيمي للمديرين، ذكر د.اليتامى: 
ان جامعة الكويت لها وضع خاص بالنسبة لهياكلها وتتغير 
مع الزمن وفقا لالحتياجات، فهن��اك ادارات يكبر حجمها 
وتتط��ور وفي املقابل هناك ادارات يتقلص دورها، متابعا: 
ولدينا حاليا هياكل سنقرها االسبوع اجلاري ومنها مركز 
خدم��ة املجتمع الذي حتول الى عم��ادة بقرار من مجلس 
اجلامعة، وبالتالي فلهم هيكل جديد باالضافة الى ان هناك 
دمجا في بع��ض االدارات وانش��اء ادارات جديدة وكذلك 
هناك تعديل الدارة الشؤون املالية وهي ادارة حديثة لتلبية 
حاجة اعضاء هيئة التدريس فيما يخص ترقيات وتعيينات 
اعضاء هيئة التدريس، وبالتالي كانت احلاجة ماسة النشاء 
ادارة للش��ؤون العلمية، متابعا: كم��ا مت التعديل في ادارة 
ن��ادي اجلامعة بحيث تكون مس��ؤولة عن ضيافة اجلامعة 
واملعارض واملؤمترات التي تقوم بها اجلامعة باالضافة الى 
بعض االدارات االخرى التي سيعاد النظر فيها لكن مازال 

االمر يحتاج وقتا لدراستها.
ولفت الى ان هناك دراسة حالية لتخصيص املطبعة كما 

ستتم اعادة النظر في عمادة القبول والتسجيل.

الفهيد حضر افتتاح مبنى كلية التربية الجديد بكيفان

األحمد: تصميم مبنى »التربية« وفق أحدث المواصفات
ان تكون هناك مش���اريع اخرى 
املباني احلالية  جديدة لتطوير 

بكلية التربية.
وم���ن جانب���ه اك���د العضو 
املنتدب لشركة احلمراء الكويتية 
للمقاوالت حنا شلهوب ان افضل 
انواع االستثمار على االطالق هو 
االستثمار في قطاع التعليم من 
خالل تطوي���ر وحتديث اآلليات 
التعليمية وجعلها  واملنش���آت 
العاملية  مس���ايرة للتط���ورات 
بشكل دائم ومستمر، الفتا الى ان 
احلكومة الكويتية تولي اهتماما 
خاصا وواضح���ا للتعليم الذي 
يتب���وأ مكانة خاصة جتعله في 
ص���دارة القطاع���ات التعليمية 

مبنطقة اخلليج.
واشار شلهوب الى ان املبنى 
اجلديد لكلي���ة التربية بجامعة 
التقنيات  الكويت يتضم���ن كل 
املتط���ورة من قاعات دراس���ية 
متميزة ومكاتب متكاملة ألعضاء 
التدري���س ومت تصميمه  هيئة 
مبس���توى راق ال يقل كفاءة عن 
احدث املنشات اإلدارية العاملية.

املبنى اجلديد يقوم  ان  وبني 
على مساحة تبلغ 3200 متر مربع 
ومبسطح قدره 6090 مترا مربعا 
ويقع في منطقة كيفان ويتكون 
بشكل تفصيلي من طابقني يضمان 
22 قاعة دراسية وجناحا الدارة 
املكتبات مجهزا بكل احتياجات تلك 
اإلدارة لكي تقوم بأعمالها املنوطة 
بها على أكمل وجه كما يتضمن 25 
مكتبا مجهزا على أعلى املستويات 
ألعضاء هيئة التدريس باإلضافة 
الى جناح كبير في مكتبة الكلية 
يشمل غرف مطالعة للدراسات 
العليا وقاعة اجتماعات مجهزة 

باحدث النظم الهندسية.
وكش���ف ش���لهوب ع���ن ان 
التكلف���ة اإلجمالية للمش���روع 
بلغت 1.8 مليون دينار، مش���يدا 
بحرص اجلامعة على تلبية كل 
االحتياج���ات للطالب والعضاء 

هيئة التدريس واملوظفني.
وتابع قائال: لقد مت اجناز املبنى 
في فترة قياس���ية جدا لم تتعد 
ال���� 365 يوما مم���ا يؤكد ان من 
قاموا على هذا العمل س���واء في 
مراحله األولى )مرحلة التصورات 
التصاميم( وفي مرحله  وإعداد 
األخيرة لم يتوانوا في اخلروج 
باملشروع في أزهى صوره وفي 

وقت قياسي.

آالء خليفة
افتت���ح مدير جامعة الكويت 
د.عب���داهلل الفهي���د مبنى كلية 
التربية اجلديد في موقع اجلامعة 
بكيفان صباح أمس بحضور أمني 
عام اجلامعة د.انور اليتامى وعميد 
كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
ومديرة إدارة اإلنشاءات والصيانة 
باجلامعة م.تهاني النقيب والعضو 
املنتدب لشركة احلمراء الكويتية 

للمقاوالت حنا شلهوب.
ف���ي البداية أك���دت م.تهاني 
النقيب أن املبنى س���يخدم كلية 
التربية بشكل كبير كونه يشمل 
كل التقنيات املتطورة من قاعات 
دراسية متميزة ومكاتب متكاملة 
التدريس وقد مت  ألعضاء هيئة 
تصميمه مبس���توى راق ال يقل 
كفاءة عن احدث املنشآت التعليمية 
العاملي���ة واإلقليمية، وبينت أن 
هذا املشروع يعتبر من املشاريع 
املهمة الت���ي أجنزتها اإلدارة في 
فترة قياسية ومت تصميمه وإعداد 
مستنداته من البرنامج اإلنشائي 
بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون 

دينار.
املبنى  النقيب أن  وأوضحت 
يقع على مساحة 3200 متر مربع 
مبسطح قدره 6090 مترا مربعا 
ويتكون من دورين ويتضمن 22 
قاعة دراس���ية ويستوعب 1250 
طالبا ويض���م 25 مكتبا مجهزا 
ألعض���اء هيئ���ة التدريس على 
أعلى املستويات مبا ميكنهم من 
مباشرة أعمالها بسهولة كما أن 
املش���روع يحتوي على عدد من 
الفصول الدراس���ية الذكية ذات 
مواصفات تقنية عالية تس���اعد 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
العلم���ي بطريقة  البح���ث  على 
مبسطة باستخدام احدث النظم 

واألجهزة عالية اجلودة.
 وقالت ان املبنى يضم مكتبة 
حتتوي على قاعتني للقراءة قاعة 
للطلبة وأخرى للطالبات كما ان 
هناك قاعة مطالعة لألطفال وقاعة 
مطالعة الكترونية باإلضافة الى 
غرف مناقش���ة الدراسات العليا 
خاصة بطلبة الدراسة العليا كما 
يضم املبنى جناحا كامال ألمينة 
املكتب���ة واملوظفني الفتة إلى أن 
املكتبة تشغل مساحة1700 متر 
مربع من املبنى، موضحة ان مكتب 
العميد سيكون بالدور األول مع 
الهيئة اإلدارية للكلية وهناك قاعة 

بالش���كر وكيل اإلدارة املساعد 
م.صالح املسلم وم.محمد الشرهان 
على تعاونهم���ا البناء ودعمهما 
للجامعة في مشاريعها املختلفة، 
الفت���ة إلى أن إيص���ال الكهرباء 
للمبنى سيكون خالل األسبوع 
اجل���اري، كما ش���كرت اإلدارة 
اجلامعية على دعمها املتواصل.

بدوره شكر عميد كلية التربية 
د.عبدالرحمن االحمد كل من ساهم 
في اجناز املبنى منذ ان كان فكرة 
الى ان حتول الى واقع ملموس 
ليكون مبنى جديدا تفتخر به كلية 
التربية، وقال انه مت تصميم املبنى 
وفقا ألعلى املواصفات الفنية كما 
متت مراع���اة ذوي االحتياجات 
اخلاصة ف���ي التصميم، متمنيا 

بشكل متكامل يجعل من العملية 
التعليمية أمرا أكثر بساطة ومن 
األم���ور التطويرية تعلية مبنى 
كلية الش���ريعة بإضافة دور له 
وأيضا مشاريع جديدة في موقع 
اجلامع���ة بكيفان منه���ا مواقع 
متعددة األغراض ومبنى جديد 
لكلية اآلداب وأيضا مواقع جديدة 

في موقع الشويخ.
متابعا: كما سيتم عمل توسعة 
ملبن���ى 6 و7 مبوق���ع اجلامع���ة 
باخلالدية وهو مقترح مقدم من 
مكتب التطوير واالستشارات بكلية 
الهندسة كما ستتم إضافة فصول 

دراسية ومواقف سيارات.
وشكرت النقيب وزارة الكهرباء 
عل���ى تعاونه���ا املثمر وخصت 

اجتماعات رئيسية.
إدارة  ان  النقي���ب  وذك���رت 
اإلنشاءات والصيانة بدأت قبل 
عام بالتعاون مع شركة احلمراء 
الكويتية للمق���اوالت في تنفيذ 
املش���روع واس���تطاعت اجنازه 
في وقت قياسي لم يتعد الفترة 
الزمنية احملددة مبواصفات عاملية 
النظم والتقنيات  حتاكى أفضل 

الدولية.
وكش���فت النقي���ب أن إدارة 
اإلنش���اءات والصيان���ة ماضية 
قدما في اجناز مشاريع اجلامعة 
طبقا للقوانني املعدة مسبقا األمر 
الذي يؤكد حرص اجلامعة على 
تلبي���ة كل احتياج���ات الطالب 
وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

)أسامة البطراوي(د. عبداهلل الفهيد ود. أنور اليتامى ود. عبدالرحمن األحمد وحنا شلهوب خالل افتتاح املبنى

ر وال دشتي لمنح أسر الشهداء واألسرىمبنى كلية التربية اجلديد
معونات غذائية رمضانية مجانية

أشادت النائبة د.روال دشتي بدور وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل واجلمعيات التعاونية، اضافة الى 
جمعيات النفع العام في تخفيف االعباء املالية عن 
اسر الشهداء واالسرى ودورها التنموي في املجتمع. 
وطالبت دش����تي كال من وزير الشؤون واجلمعيات 
التعاونية مبنح أسر الشهداء واالسرى، اضافة الى 
األسر املتعففة احلاصلة على مساعدات من »الشؤون« 

وبيت الزكاة معونات غذائية رمضانية مجانية مع 
اقتراب شهر رمضان.

وش����ددت دش����تي على ضرورة تفعي����ل وزارة 
التجارة والصناعة دورها في احلد من ظاهرة غالء 
االسعار ومراقبة أسعار السلع االساسية والضرورية 
للمواطنني، مطالبة اجلمعيات التعاونية بعدم التعاون 
مع التجار الذين يرفعون أسعار السلع االساسية.

»الصحة«: لجان للتفتيش على تداول 
المكمالت الغذائية بالصيدليات

أنذرت مقاول مبنى هيا الحبيب

حنان عبدالمعبود
علمت »األنب����اء« من مصادر 
صحية مطلعة ان وزارة الصحة 
قد ش����كلت جل����ان تفتيش على 
الصيدليات اخلاصة بالقطاع االهلي 
للتأكد من ع����دم تداول املكمالت 
الغذائية غير املس����موح بها من 
قبل إدارة الرقابة والتفتيش على 
االدوية، والتي لم يتم اعتمادها 
واخلاص����ة باجلوع واالش����باع 
مبناسبة قرب حلول شهر رمضان. 
من جانب آخر، كشف مدير منطقة 
حول����ي الصحي����ة د.عبدالعزيز 
فرهود عن انذار »شديد اللهجة« 

وجهت����ه وزارة الصحة للمقاول 
املس����ؤول عن تش����ييد وانشاء 
مبنى هيا احلبيب، حيث منحته 
مهلة أخيرة مدتها ثالثة اسابيع 
لالنتهاء من املش����روع، مبينا ان 
»الصحة« وجهت له االنذار للحث 
على االنتهاء منه في الوقت احملدد، 
وموضحا في حال عدم االمتثال 
لالنذار واالنتهاء من املش����روع 
في الوقت احملدد س����يتم سحب 
الترخيص من املقاول وتس����ليم 

املشروع ملقاول آخر.
ومن جانب آخر صرح د.فرهود 
بأن افتتاح عيادة التشجيع على 

الرضاعة الطبيعية سيتم مع حلول 
شهر اكتوبر املقبل، الفتا الى ان 
جلنة التش����جيع على الرضاعة 
الطبيعية ستقوم بتوفير الهيئة 
الطبي����ة والتمريضية املختصة 
في ه����ذا املجال، بينما س����تقوم 
املنطقة الطبية بتأسيس العيادة 
وجتهيزها، وتخصيص موقع لها 
في احد املراكز الصحية مبنطقة 
حولي، مبينا ان العيادة استشارية 
وال تتطل����ب وجود اجهزة طبية 
للفحص والتشخيص وامنا تعتمد 
عل����ى توعية االمه����ات بأهميةد  

الرضاعة الطبيعية.

د.راشد العويش

عادل الصرعاوي

موظفو »الصحة«: العويش اتسم باإلبداع 
ورجاحة العقل وتحمل أعباء الوزارة دون كلل

وفد كندي يزور المستشفى الصدري 9 الجاري
حنان عبدالمعبود

أعلن مدير مستشفى االمراض الصدرية د.عباس 
رمضان عن اجتم����اع تنظيمي يض����م االدارة العامة 
للمستشفى والفريق الطبي الكندي من جامعة ماكغيل 9 
اجلاري، موضحا ان االجتماع املرتقب هو االجتماع الثاني 
بني إدارة املستشفى واجلهات التنظيمية والتنسيقية 
في جامعة ماكغيل في إطار االتفاقية املبرمة بني وزارة 
الصحة والفريق الطبي الكندي حول ادارة املستشفى 

الصدري. واشار د.رمضان في تصريح صحافي الى ان 
الوفد الكندي القادم يضم اربعة منسقني بينهم  فنيان 
واحدهما متخصص في الشؤون اإلدارية وآخر من الهيئة 
التمريضية، الفتا الى ان 2 من هؤالء س����وف يقيمان 
إقامة كاملة في الب����الد حيث نقال جميع أعمالهما الى 
الكويت، بينما يتنقل االثنان اآلخران بني كندا والكويت 
للربط والتنس����يق بني االثنني وذكر ان العمل الفعلي 

في املستشفى سيتم نهاية سبتمبر املقبل.

اخللق من اهم صفاته.
لقد كان ه���ذا الرجل حليما 
وكتوما وصب���ورا ألنه حتمل 
الكثير من املشاكل واعباء العمل 
فهو يعتب���ر األب احلنون على 
جميع موظفيه دون استثناء فهو 
يعمل على مدار 24 ساعة دون 
كلل أو ملل فهو كنز للمعلومات 
واملرآة العاكسة لوزارة الصحة 
من حيث االنتشار االعالمي الذي 

ال ينطفئ.
وف���ي اخلتام، نس���أل اهلل 
العل���ي القدي���ر ان يوفق »ابو 
احمد« ويس���دد خطاه وينعم 
عليه موفور الصحة والعافية 
في حياته العملية اجلديدة وان 
يكون عند حسن ظننا شامخا 
قويا راسما البسمة على وجوه 

زمالئه في العمل ومراجعيه.

والتي سيتم بناء عليها قياس 
اداء اجلهات احلكومية وفق اخلطة 
السنوية ربطا بخطة التنمية والتي 
بناء عليها سيخلص الى ان نسبة 
االجناز التي سيتم االعالن عنها 
ق���د اجنزتها احلكومة من اخلطة 
السنوية حتى يستطيع اجلميع ان 
يطلع عليها سواء داخل املجلس 
او خارجه من املهتمني، علما أننا 
استعرضنا خالل مناقشة املجلس 
ملش���روع اخلطة السنوية بعضا 
من هذه املؤشرات واالهداف التي 
لم تأخذها اجلهات احلكومية عند 
اعداد مشروع امليزانية وبالتالي 

ال ميكن محاسبتها عليها.
مؤكدا بهذا الصدد ان املسؤول 
ام���ام املجلس ه���و نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التصريحات  وخصوصا في ظل 
خالل هذه الفترة ان هناك متابعة 
من مجلس الوزراء جلميع اجلهات 
احلكومية بش���أن تنفيذ اخلطة 
السنوية وان هناك تقييما للقياديني 
بهذا اخلصوص علما أننا قد اشرنا 
باالضاف���ة الى آخرين من اعضاء 
مجلس االمة اننا لم نستدل على 
آلية تطبيق ومتابعة اخلطة من 
واقع ما استعرضته احلكومة سواء 
من خالل اجتماعات اللجنة املالية 
او من خالل جلسات املجلس متمنيا 
ان نطلع على خالف ذلك مؤكدا أن 
احلكومة امام اس���تحقاق الثبات 

ذلك.

وجوده���ا واحترامه���ا قبل كل 
شيء. فاالبداع ورجاحة العقل 
والتميز والعطاء السخي ضمن 
أولوياته في العمل واالخالص 
والتواضع والتس���امح ودماثة 

ويصعب معه متابعة اجناز خطة 
التنمية وايضا يصعب معه دراسة 
ومناقشة مشاريع امليزانية ومن 
جهة اخرى طالب الصرعاوي نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية واالمني العام للمجلس 
االعلى للتخطيط بان يستعرض 
االن وخالل هذه املرحلة االسس 
واآلليات القياسية والكمية لتنفيذ 
االهداف واملؤشرات والكمية الواردة 

باخلطة السنوية.
مع االخذ في االعتبار التعديالت 
التي قدمتها احلكومة بجلسة اقرار 
اخلطة السنوية والتي عكست عدم 
تطابق أرق���ام اخلطة مع الواردة 
مبش���روع امليزاني���ة بخالف ما 
كانت تؤكده احلكومة ممثلة في 
الوزراء للش���ؤون  نائب رئيس 

االقتصادية.

أصدر موظفو وموظفات إدارة 
الصحة العامة بيانا مبناس���بة 
نقل مدير إدارة الصحة العامة 
الى مستشار  العويش  د.راشد 
بال���وزارة ج���اء في���ه: انتابنا 
حزن عند س���ماعنا بهذا اخلبر 
الذي اصاب اجلميع بصدمة لم 
نتوقعها ألن هذا الرجل على مدى 
خبرته وخدمته طيلة مجال عمله 
التصاعدي كان اجلميع يتوقع 
له احلصول على منصب وكيل 
وزارة مساعد باستحقاق وكفاءة 

لكن قدر اهلل وما شاء افعل.
ال ن���دري من أي���ن نبدأ ألن 
الكلمات والعب���ارات واألفكار 
ستقف عاجزة عن تقدمي الشكر 
والعرفان، لكن س���وف جنبر 
انفسنا واقالمنا لتقف احتراما 
وتقدي���را لش���خصية فرضت 

طالب النائب عادل الصرعاوي 
احلكومة ممثلة في وزارة املالية 
العامة للمجلس االعلى  واالمانة 
للتخطي���ط بأن تعك���س اجلدية 
الالزمة بشأن الربط بني مشروع 
امليزانية العامة للدولة وميزانيات 
اجلهات امللحقة واملستقلة واخلطة 
السنوية، واال تكرر ما حصل خالل 
السنة املالية احلالية 2011/2010، 
كون مشروع امليزانية مت اعداده 
وفق برنامج عمل احلكومة وليس 
اخلطة السنوية الن اخلطة السنوية 
مت اعدادها واجنازها بعد ان انتهت 
اجلهات احلكومية من اعداد مشروع 
امليزانية ومت تقدميه الى مجلس 
االمة وبالتالي اصبح من املستحيل 
الربط بينهما )اي مشروع امليزانية 
الس���نوية(، حيث كان  واخلطة 
واضحا ان الربط كان من برنامج 
احلكومة وليس اخلطة السنوية 
والف���رق واضح وكبي���ر وهو ما 
اكدته مشاريع امليزانيات وكذلك 
ما افصحت عنه اجلهات احلكومية 
امليزانية،  خالل اجتماعات جلنة 
وحذر من ان يكون االعتماد على 
برنام���ج احلكومة وليس اخلطة 
الس���نوية التي تعتمد على خطة 
التنمي���ة حيث ان ح���دوث ذلك 
يعن���ي تفريغ اخلطة الس���نوية 
من محتواها ليكون الهدف بذلك 
فقط وج���ود خطة تنمية وخطة 
سنوية ولو كانت من دون مضمون 
وهو االمر ال���ذي ال ميكن قبوله 

الصرعاوي ينتقد االعتماد على برنامج عمل 
الحكومة في إعداد الميزانية العامة 


