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سموه استقبل محمد بحر العلوم والوفد المرافق

األمير التقى نواف األحمد والخرافي والمحمد والمبارك

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما اس���تقبل س���موه رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي. واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس 
النائب االول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو االمير بقصر السيف صباح 

امس سماحة السيد محمد بحر العلوم والوفد املرافق 
له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الش���يخ علي اجلراح ومحافظ اجلهراء الشيخ مبارك 

احلمود.

.. وسموه مستقبال جاسم اخلرافي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.محمد بحر العلوم

إنهاء ندب الحبيب من رئاسة مركز الشيخ صباح األحمد للقلب

الساير كّلف الوطيات بإدارة الرعاية األولية 
والبدر بـ»التراخيص« الصحية

استحداث مراقبة معالجة  النفايات الطبية والتدريب والمتابعة

العازمي: اتبعنا أحدث البروتوكوالت الطبية
 في حادثة »جابر العلي«

حنان عبدالمعبود
في اطار ضخ الدماء الشابة باالدارات املركزية، اصدر وزير 
الصحة د.هالل الساير امس قرارين يقضيان بندب كل من 
رئيس��ة مركز ضاحية عبداهلل الس��الم لطب العائلة د.رحاب 
الوطيات لتقوم بأعمال مديرة االدارة املركزية للرعاية الصحية 
االولية خلفا للدكتورة ليلى الدوسري وندب استشاري ورئيس 
وحدة االوعية الدموية مبستش��في مبارك الكبير د.مرزوق 
الب��در ليقوم باعمال مدي��ر ادارة التراخيص الصحية خلفا 

للدكتور عبداللطيف العبيد.
من جانب آخر، انهى وزير الصحة ندب د.فريدة احلبيب 
من رئاسة مركز الشيخ صباح االحمد للقلب ولم يسند العمل 

الى طبيب آخر.

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل الس���اير 
قرارا باس���تحداث مراقبة حتت مس���مى 
»مراقبة معاجلة النفايات الطبية والتدريب 

واملتابعة« ادارة اخلدمات العامة، وتختص 
مراقبة معاجلة النفايات الطبية والتدريب 
واملتابعة باالختصاصات التالية: متابعة 
وتنفيذ عقود وخدمات التخلص من النفايات 

واعمال احملارق بالوزارة، متابعة اعمال 
احملارق ومعاجلة النفايات اخلطرة الناجتة 
عن املستشفيات واملراكز الصحية التابعة 
للوزارة، مراقب���ة تنفيذ عقود التخلص 

من النفايات ومتابعة املخالفات اخلاصة 
بها، واعداد شروط ومواصفات املناقصات 
اخلاصة بعقود التخل���ص من النفايات 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية االخرى.

حنان عبدالمعبود
كش����ف رئيس وحدة طوارئ 
االطفال مبستشفى العدان د.مرزوق 
العازمي عن مالبس����ات احلادثة 
التي جنم عنها تسمم  املأساوية 
مجموعة من افراد اسرة في منطقة 
جابر العلي مما ادى الى وفاة احد 
افرادها في مس����توصف املنطقة 
ودخول احدهم إلى العناية املركزة 
في مستش����فى العدان، وقال: إن 
أول حالة وصلت للمستش����فى 
كانت حرجة جدا حيث كان هناك 
توقف في القلب واجلهاز التنفسي، 
ومت التعامل مع احلالة بعمليات 

اإلنع����اش الالزمة للمريض ومن 
التنفس  خاللها متت اس����تعادة 
ورج����وع دقات القل����ب ودخوله 

العناية.
وأضاف ان األعراض اإلكلينيكية 
كانت تدل على احتمال التعرض 
ملواد سامة ومت سؤال ذوي املريض 
عن س����بب حالته لكن لم تتضح 
الصورة في البداية، لهذا كان هناك 
تخوف من مادة الفسفور العضوية 
الشديدة السمية، ومع وصول 6 
حاالت اخرى لديها االعراض نفسها 
تقريبا وهو ضيق بتنفس وضيق 
في حدق����ة العني وزيادة افرازات 

اللعاب والتعرق واالسهال وهي 
اع����راض حيوية تؤكد  جميعها 
التعرض الى مواد سامة )مركبات 

فسفور عضوية(.
التطور  إلى  ولفت د.العازمي 
الكبير في وحدة حوادث االطفال 
والذي ساعد على استيعاب اعداد 
املرضى وكذلك الطوارئ اجلديدة 
ساعدت في االنعاش والطاقم الطبي 
املتميز في كشف اسباب التدهور 
في حالة املرضى ومت اتباع احدث 
البروت����وكالت الطبية في عالج 
حاالت التسمم وهو تطهير املرضى 

وغسلهم بصورة كاملة .

»المواشي«: 40 ألف رأس 
من األغنام ستصل الكويت األربعاء

اكدت ش���ركة نقل وجتارة املواشي أن شحنة جديدة من االغنام 
س���تصل البالد االربع���اء املقبل بعدد يبلغ نح���و 40 الف رأس من 

االغنام.
وقال مدير التجارة اخلارجية في الشركة احمد املاجد ل� »كونا« ان 
الشحنة هي ضمن الرحالت املبرمجة منذ بداية العام احلالي والتي 
تس���عى الشركة من خاللها الى توفير وسد حاجة البالد من االغنام 

واللحوم خاصة مع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان املبارك.
واضاف املاجد ان الش���ركة وفرت نحو 45 ألف رأس غنم في 22 
يوليو املاضي ونحو 50 الف رأس في الس���ادس من الشهر اجلاري 
كاشفا ان الشركة ستستقبل 60 الف رأس من االغنام في الثامن من 

الشهر املقبل من اجل توفير كميات كبيرة خالل الفترة املقبلة.
واوض���ح ان الكميات الكبيرة واملبرمج���ة من االغنام تهدف الى 
استيراد العدد الكافي من االغنام قبل شهر رمضان وخالله وهو ما 
ساعد الش���ركة على زيادة كميات اللحوم في جميع منافذها وعلى 
زيادة معدالت خدمة املنازل التي وصلت الى حدود 600 رأس يوميا 

خالل شهر رمضان.
وبني املاجد ان الطلب على اللحوم تضاعف خالل ش���هر رمضان 
اذ كان الطلب في االشهر العادية بحدود 250 ألف رأس يوميا بينما 
وصل خالل شهر رمضان الى 600 ألف رأس، مؤكدا استمرار الشركة 
والتزامها بتقدمي االمدادات طوال العام لتوفير احتياجات البالد من 

اللحوم.

اجتماع تمهيدي للجانبين الكويتي والسعودي 
لتأهيل العالمات الحدودية

ولي العهد: نتمنى أن يعم األمن واألمان واالستقرار 
العراق  ليواصل مسيرة البناء والتنمية

رئيس الوزراء التقى بحر العلوم

محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين 
من نظيريه الباكستاني واأللباني

اس���تقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس سماحة السيد 
محمد بحر العلوم والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد. حضر املقابلة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء فيصل احلجي ومحافظ 

اجلهراء الشيخ مبارك احلمود.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية 
مخدوم شاه محمود قريش���ي تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة مماثلة 
من الير متا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

خارجية ألبانيا.

سموه التقى الخرافي والمحمد والمبارك ووزراء ومحمد بحر العلوم وفهد سالم العلي

جانب من االجتماع التمهيدي

عقد الفريق الفني املنبثق 
من اللجن���ة الفنية الكويتية 
والسعودية املشتركة لتأهيل 
العالمات احلدودية اجتماعا 
متهيديا مع الش���ركة املنفذة 
للمش���روع لبحث اجراءات 
عملية تسليم املوقع لتنفيذ 

املشروع.
وترأس اجلانب الكويتي في 
االجتماع العقيد ركن متقاعد 
خليل دنبو والوزير املفوض 
الغامن والعقيد عبداهلل  غامن 
تيفون���ي مدير ادارة عمليات 
البرية، بينما ترأس  احلدود 

اجلانب الس���عودي احمد بن 
محمد الغزاوي وعلي بن محمد 
القحطاني والرائد م.ماجد بن 

علي القحطاني.
ومن املقرر ان جتتمع اللجنة 
املشتركة لتأهيل العالمات غدا 

بحضور رئيسي اللجنة.

استقبل س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس����يف صب����اح امس 
رئي����س مجلس األمة جاس����م 

اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه في ديوانه 
بقصر السيف امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما اس����تقبل س����موه في 
الس����يف امس  ديوانه بقصر 

نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير الداخلية الفريق 
ركن الشيخ جابر اخلالد، ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الش����يخ 
الدولة  العبداهلل ووزير  احمد 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان.
العهد  واستقبل سمو ولي 
في ديوانه بقصر السيف امس 
سماحة السيد محمد بحر العلوم 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد وقد رحب سموه 
بس����ماحته ضيفا عزيزا على 
الكويت، متمنيا سموه ان يعم 

األمن واألمان واالستقرار والوئام 
في العراق الش����قيق ليواصل 
مس����يرة البناء والتنمية، كما 
اثنى سموه على جهود السيد 
محمد بحر العلوم البناءة في 
توطيد أركان العراق بني أطيافه 
وأعراقه، متمنيا له طيب اإلقامة 

في الكويت.
من جانبه اش����اد س����ماحة 
الفعال  الكويت  الضيف بدور 
في دعم العراق في جميع احملافل 
اإلقليمية والدولية.واستقبل 
سموه بقصر السيف امس رئيس 
احتاد القنوات العربية اخلاصة 

الشيخ فهد سالم العلي.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر اخلالد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان

د.هالل الساير

الستالن يعلن االستنفار في جابر العلي

الشعيب: دعم ال محدود للمراكز الرمضانية
وجهوزية في المحافظات الست استعدادًا للعشر األواخر

أسامة أبوالسعود
أعل����ن وكي����ل وزارة األوقاف 
املساعد لشؤون املس����اجد وليد 
الشعيب ان املراكز ال� 12 التابعة 
لقطاع املساجد في جميع احملافظات 
ال� 6 أكملت جهوزيتها اس����تعدادا 
لل� 10 األواخر من ش����هر رمضان 
املبارك، الفتا الى اخلدمات امللموسة 
التي باتت تقدمها لعموم املصلني 
الطامعني في رحمة اهلل ومغفرته، 
مش����يرا الى الدعم الالمحدود من 
القطاع له����ذه املراكز الرمضانية، 
أفكار جديدة  ابتكار  والعمل على 
تسهم في تنميتها في األيام املقبلة 
والتي ستكون أفضل في رمضان 

املقبل.
وعل����ى صعيد متصل، أوضح 
املشرف العام على املراكز الرمضانية 
بإدارة مساجد محافظة حولي مدير 
إدارة مساجد حولي وليد الستالن 
ان إدارة مساجد حولي انطالقا من 
املسؤولية امللقاة عليها عمدت الى 
استنفار جميع مراقباتها وأقسامها 

من خالل تزويد جميع املس����اجد 
الى ان  بجميع احتياجاتها، الفتا 
اإلدارة أخذت على عاتقها توفير 
جميع اخلدمات الراقية وتوفير جو 
إمياني روحاني لكل جموع املصلني 
في هذه ال� 10 املباركة، موضحا ان 
اإلدارة حرصت على إدخال وسائل 
تقنية حديثة ومس����تلزمات فنية 
عالية اجلودة هذا العام في سبيل 

راحة رواد بيوت اهلل.
الس����تالن ان اإلدارة  وأضاف 
قامت بتجهيز مسجد جابر العلي 
باخلدم����ات وتهيئ����ة املصليات 
املتزاي����دة  لتس����توعب األع����داد 
للمصلني، كما متت إقامة عدة خيم 
ملكية، باالضافة الى مشاركة ادارة 
الس����راج املنير في مخيم لألوالد 
وآخر للبنات من منطلق الشراكة 
املجتمعية بيننا وبينهم، مبينا ان 
اإلدارة حرصت على دعوة نخبة 
من كبار علماء الكويت للمشاركة 
في خواطر متعددة في هذه الليالي 
املباركة، باالضافة الى برنامج ثقافي 

واإلضاءة وكل ما يحتاجه مسجد 
جابر العلي الذي بات إحدى أهم 
واجهات اإلدارة، الستقبال أعداد 

وفيرة من جمهور املصلني.
ولفت الستالن الى الدور املهم 
الذي أنيط باملراقبة الثقافية ومدى 
جهوزيتها للعشر األواخر وتوفير 
اإلدارة عددا من القراء املشهورين 
واملتميزين على مس����توى العالم 

اإلسالمي للتواجد باملسجد.
كما شدد الستالن على جميع 
التابعة للمركز  العامل����ة  اللجان 
الرمضاني مبسجد جابر العلي علي 
ان حترص على التواجد مبكرا كل 
في مكانه املخصص خلدمة املصلني 

في تلك ال� 10 اجلليلة.
الجهات المتعاونة

وبني ان وزارة اإلعالم كان لها 
واليزال دور رئيس����ي في جناح 
األنشطة اإلميانية مبسجد جابر 
العلي، حيث يقوم تلفزيون الكويت 
بنقل صالة التراويح والقيام على 

الهواء مباشرة للمرة األولى، الفتا 
الى ان اس����تقطاب اإلدارة لنخبة 
متميزة من القراء سواء من داخل 
الكويت او من الذين استضافتهم 
اإلدارة من دول شقيقة جعل احلشود 
الكبيرة تتوافد على املسجد على 
الرغم من ان الشهر الكرمي اليزال 
في بدايته، مضيف����ا ان تلفزيون 
الوطن ينقل صالة القيام في ال� 10 

األواخر على الهواء مباشرة.
وأشار الستالن الى ان طوارئ 
الصيانة تعمل على مدار الساعة 
بجاب����ر العلي، متأهبة لتدارك أي 
مالحظة أو شكوى في حينها على 

وجه السرعة.
ولفت الى ان التعاون بني اإلدارة 
ومبرة طريق اإلميان أثبت جناحه، 
فضال عن انه س����يحمل كثيرا من 
املفاجآت السارة للمصلني في ال� 10 
األواخر، مؤكدا مبدأ الشراكة الذي 
أقامت����ه اإلدارة للعام الثالث على 
التوالي مع املبرة برئاسة الشيخ 

نبيل العوضي.

يومي سيقام خالل تلك الليالي ال� 
10 التي نحن بصدد احلديث عنها. 
وزاد ان العناية باخليام اخلاصة 
بالنس����اء كان له األثر في زيادة 
أعدادهن باملقارنة بالفترة نفسها 
رمضان املاضي، كذلك قامت الفرق 
املختصة باحلرص على تنظيف 
فرش املس����جد أوال ب����أول، فضال 
السماعات والتكييف  عن صيانة 

وليد الشعيب


