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صورة زنكوغرافية للشهادة د.إبراهيم العبدالهادي

عبدالكرمي جعفر

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه السفير محمد الذويخ سمو نائب األمير مستقبال السفير سليمان املرجان

صورة جماعية على منت الزورق

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير األملاني فرانك ماركوس مان

التقى المرجان والذويخ

الجاراهلل بحث مع تاراسوف جهود إعادة الممتلكات الكويتية

المبارك بحث مع سفير ألمانيا القضايا المشتركة

محمد الصباح تلقى رسالتين
من نظيريه في جزر القمر وصربيا

»الداخلية«: بدء االستعدادات لصرف 
جوازات مادة 17 للبدون ألداء فريضة الحج

العبدالهادي: »شهادة لمن يهمه األمر«
لغير الكويتيين لتجديد العقد سنة أخرى

حنان عبدالمعبود
أصدر وكي���ل وزارة الصحة 
د.ابراهي���م العبدالهادي تعميما 
بشأن إصدار ش���هادة ملن يهمه 
األمر لغير الكويتيني مش���تملة 
على عبارة تفي���د جتديد العقد 
لسنة أخرى، وجاء بالتعميم: أنه 
نظرا ملا لوحظ في اآلونة األخيرة 
من مراجع���ة كثير من املوظفني 
الوافدين لطلب اصدار شهادة ملن 
يهمه األمر مشتملة على عبارة 
العقد لسنة أخرى  تفيد جتديد 
وافادتهم بتوقف بعض املناطق 
واالدارات املركزي���ة املطبق بها 
نظام الالمركزية عن اصدار تلك 

الشهادة.
ن���ود االطاح���ة ان العمل قد 
جرى ترتيب���ه منذ فترة طويلة 
على منح هذه الشهادة ملوظفي 
الوزارة املتعاقدين الوافدين والتي 
تفيد بأن عقد العمل بالوزارة قد 
جتدد لسنة اخرى ما لم ينته الحد 

االسباب املقررة قانونا.
وتصدر هذه الشهادات من قسم 
اإلدارية  امللفات بجهاز الشؤون 

سبب من االسباب املهنية خلدمة 
املوظف الوافد.

ولذا نود االحاطة بأنه ال يوجد 
ثمة مانع من الناحيتني القانونية 
واالداري���ة من االيع���از جلهات 
االختصاص اصدار الشهادة املنوه 
الالمركزية  عنها تطبيقا لنظام 
وحتى ال يضطر موظفو وموظفات 
املنطقة من غير الكويتيني ترك 
ال���وزارة  اعماله���م ومراجع���ة 

الستصدار هذه الشهادات.

كما تصدر في املناطق الصحية 
واإلدارات املركزية املطبق فيها 
الالمركزية االدارية وذلك  نظام 
منذ س���نوات عدي���دة دون أي 
مالحظات ف���ي التطبيق العملي 
كون هذه الش���هادة معلقة على 
شرط واقف بأن العقد سينتهي 
في تاريخ محدد )ما لم ينته قبل 
ذلك الحد االسباب املقررة قانونا( 
وبالتالي فإنها ال متثل اي قيد على 
حق الوزارة في انهاء العقد ألي 

حنان عبدالمعبود
أعلن وكي����ل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون القانونية وأمني 
الس����ر ملجلس الوكالء بوزارة 
الصح����ة عبدالكرمي جعفر، أن 
الوزارة تدرس مشروع مناقصة 
سيتم طرحها قريبا، وهي خاصة 
باملرضى املقيمني باملستشفيات 
بصفة مستمرة ويحتاجون فقط 
 bed« الس����ريرية الرعاية  إلى 
ridden«، موضحا أنه من خالل 
املناقصات س����يتم التعاقد مع 
شركات خاصة لتوفير اخلدمة 
له����م ف����ي منازله����م، ليقوموا 
برعايتهم عن طريق أطباء من 
قب����ل هذه الش����ركات يقومون 
باملرور عليهم بشكل دوري، على 
حسب احلالة، مشيرا إلى أن هذه 
اخلطوة ستساعد في تخفيف 
العبء على املستشفيات، وتوفير 

األسرة باملستشفيات.
وأضاف جعفر في تصريح 
صحافي ل����ه أمس عقب انعقاد 
ال����وكالء بالوزارة، أن  مجلس 
املجل����س أعاد مناقش����ة زيادة 
أعداد سيارات اخلدمات خاصة 
املناقصات اجلديدة  بعد طرح 
للسيارات التي مت حصر االحتياج 
اليها نظرا للتوس����عة اجلديدة 
باملستشفيات، مع وضع خطة 

متكاملة لأليدي العاملة.
الوزارة  وأكد جعفر اهتمام 
العم����ل  بتطوي����ر  املس����تمر 
إلى  باملستش����فيات، مش����يرا 
أنه تتم دراس����ة فكرة تقسيم 
اخلدمات داخل املستش����فيات 
مثل التنظي����ف ونقل املرضى، 
ونقل ال����دم »فاص����دي الدم«، 
لتقوم بها الش����ركات اخلاصة 
عبر مناقصات تطرحها الوزارة، 
وقال ان الهدف من ذلك هو جودة 

اخلدمة، وتالفي تداخل تنفيذ 
األعمال إذا ما قامت شركة واحدة 
باخلدمات بالكامل، حيث تقسم 
اخلدمات على عدد من املناقصات 
السماح  يتم طرحها، ولن يتم 
للشركات باملشاركة في أكثر من 

مناقصة واحدة فقط.
وأض����اف ان املجلس ناقش 
املقاه����ي ذات  مس����ألة وجود 
العالمة التجارية العاملية داخل 
املستش����فيات، موضحا أنه مت 
االتفاق على طرح مناقصة خاصة 
املقاهي )مثل  النوع م����ن  بهذا 
ستاربكس، كوستا وغيرهما( 
للتواجد داخل املستشفيات، على 
أن تتقدم للمنافسة باملناقصات، 
لتصبح املستش����فيات بنفس 
اجلودة والش����كل الذي تتمتع 

به املستشفيات اخلاصة.
الوكيل  كما كلف املجل����س 
املساعد لشؤون اخلدمات بوضع 
تصور لكيفية استغالل مواقف 
الس����يارات التي يتم إنشاؤها 
للمستشفيات بالوقت احلالي، 
وضمان عدم اس����تغاللها لغير 
الغرض الذي أنشئت من أجله 

بوضع آلية جديدة.

اس����تقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك سفيرنا لدى جمهورية 
الصني الشعبية محمد صالح الذويخ وسفيرنا لدى 

البرتغال سليمان املرجان كال على حدة.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واالستماع 
لتوجيهات وإرشادات رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع للعمل على توطيد أواصر العالقات بني 

الكويت وجمهورية الصني الشعبية والبرتغال.
وأكد الشيخ جابر املبارك خالل اللقاءين على العمل 

بكل جد ملا يخدم قضايا ومصلحة الكويت.

كما استقبل الشيخ جابر املبارك سفير جمهورية 
أملانيا االحتادية اجلديد لدى الكويت السفير فرانك 

ماركوس مان.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املش����ترك متمنيا للس����فير 
األملاني كل التوفيق والنج����اح في مهمته اجلديدة 
لتوطيد أواصر العالقات ب����ني الكويت وجمهورية 
أملانيا االحتادية. حضر اللقاءات رئيس هيئة مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الفريق صالح مشاري احلميضي.

تلقى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الص���باح 
رس�����الة خطي���ة م���ن وزير 
العالقات اخلارجية والتعاون 
القمر املتحدة  لدى جمهورية 
فهم���ي س���يد ابراهيم تتصل 
بالعالقات بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.

كما تلقى الش���يخ د.محمد 
الصب���اح رس���الة مماثلة من 
وزير خارجي���ة صربيا فوك 

يرمييتش.
الى ذلك، استقبل وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس 
املنسق الدولي عالي املستوى 
لألس���رى وإع���ادة املمتلكات 
الكويتية جيناوي تاراسوف 

وقد اس���تعرض اللقاء جهود 
املنس���ق الدولي خالل الفترة 
املاضية واملتعلقة مبوضوع 
املمتلكات  األس���رى وإع���ادة 
الى  التطرق  الكويتية كما مت 
متابعة هذه اجلهود حيث أكد 
الوكيل دع���م الكويت جلهود 
املنسق الدولي متمنيا ان تتكلل 

هذه اجلهود بالنجاح.

قال مدير عام االدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل 
النواف ان االدارة بدأت استعداداتها لصرف جوازات 
سفر )مادة 17( للراغبني من املقيمني بصورة غير 

قانونية في اداء فريضة احلج هذا العام.
ودعا اللواء الشيخ فيصل النواف في تصريح 
صحاف���ي امس املقيمني بص���ورة غير قانونية 
الراغبني في أداء مناسك احلج هذا العام ولديهم 

جوازات سفر منصرفة وفقا للمادة »17/2« الى 
ان يراجعوا االدارة العامة للجنس���ية ووثائق 
السفر للتأكد من عدم وجود ايقاف على جوازات 

سفرهم.
وشدد الش���يخ فيصل على ضرورة احلفاظ 
على جوازات السفر كونها وثيقة رسمية يجب 
االهتمام بها بعيدا عن الفقدان او التلف وسرعة 

االبالغ عنها فور فقدانها.

زار وفد املاني رفيع املس���توى امس وزارة 
الصحة وعددا من املرافق الصحية لالطالع على 

اخلدمات املقدمة فيها.
وقال مدير مركز حسني مكي جمعة المراض 
السرطان د.احمد العوضي ل� »كونا« ان الوفد 
االملاني سيزور ايضا مركز حسني مكي جمعة 
واملراكز التابعة له وبنك الدم وعددا من املراكز 

الصحية التخصصية.
واوض���ح الع��وضي ان الوفد الزائر لغرفة 
التج���ارة والصن�اعة اك������د اهم��ية التعاون 
الصحي بني الك��وي���ت وامل��انيا، مض���يفا ان 
وزارة الصح���ة وقعت اخ��ي���را اكث��ر من 14 
اتف���اقية مع مستشفيات املانية خلدمة املرضى 

الكويتيني ووقعت مذك���رة تفاهم مع مقاطعة 
نورث راين وس���تفاليا للتع���اون في مختلف 

املجاالت الصحية.
واشار الى التعاون بني الكويت واملانيا من 
حيث تبادل زيارات الوفود الطبية بني البلدين 
واستمرار ابتعاث االطباء الكويتيني للتدريب 
في املستش���فيات االملانية العريقة فضال عن 

ابتعاث املرضى الى هناك.
واضاف ان املس���ؤولني االملان يسعون الى 
تعزي���ز العالقات الصحية م���ع الكويت وهم 
مستعدون بش���كل تام لتقدمي كل التسهيالت 
املمكنة رغبة منهم في تعزيز وتطوير العالقات 

الطبية بني البلدين.

وفد ألماني اطلع على خدمات »الصحة«

تقسيم خدمات التنظيف ونقل الدم على الشركات عبر مناقصات

جعفر: »الصحة« تدرس مشروعًا خاصًا 
للمقيمين بالمستشفيات بصفة مستمرة

خالل مؤتمر صحافي حول أسبوع الطب النووي العالمي

الشمري: أقسام الطب النووي
تستقبل 20 ألـف حـالة سنويًا

حنان عبدالمعبود
اعلنت رئيسة قسم الطب النووي في مستشفى 
الفروانية ورئيس����ة رابطة الطب النووي الكويتية 
استشارية طب نووي د.اميان الشمري قرب وصول 
احدث االجهزة في مجال الطب النووي الى الكويت، 
وهو جهاز »PETL � CT« والذي يجمع بني التشخيص 
الوظيفي والتش����ريحي للعضو املراد تش����خيصه، 
األمر الذي س����يؤدي الى زيادة في حساسية ودقة 
التش����خيص للمرض، ويقلل من احتماالت اخلطأ 
عبر اس����تعمال مواد مشعة خاصة يتم استخراجها 
من جهاز »CYCLOTRON« واملوجود في مستش����فى 

حسني مكي اجلمعة.
وقالت د.الشمري خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد امس في مبنى الوزارة مبناسبة اسبوع الطب 
النووي العاملي ان اقسام الطب النووي تستقبل نحو 
20 الف حالة سنويا من بينها 7 آالف حالة يستقبلها 
مركز حسني مكي جمعة جلراحة االورام، واضافت 
ان العالم يحتفل سنويا في االسبوع االول من شهر 
اكتوبر بأسبوع الطب النووي وتتحد جميع املؤسسات 
والروابط املعنية بالطب النووي في هذا اليوم بهدف 
التعريف بالتخص����ص والعاملني من التخصصات 
املختلفة في هذا املجال، باالضافة الى حشد التأييد 
ل����ه، الفتا الى ان رابطة الطب النووي الكويتية لها 

مش����اركة فعالة في هذا االسبوع داخل الكويت من 
خالل اقامة انشطة بسيطة تقام الول مرة.

بدورها قالت رئيسة قسم الطب النووي مبركز 
فيصل بن عيسى االش����عاعي د.فريدة الكندري ان 
اهمية الطب النووي تكمن في املساعدة في الكشف 
عن االورام املختلفة باجلسم عن طريق املسح الذري، 
وهن����اك عدة عالجات عن طريق املواد الذرية حيث 
تستخدم في التشخيص للعديد من االمراض بفاعلية، 
مضيفة ان هناك اجهزة نووية جيدة سيتم استيرادها 
للمركز قريبا مثل: »B.T.SCAN«، مشيرا الى انه كان 
في الس����ابق يتم ارس����ال املرضى للعالج باخلارج 
لعمل مسح »البوزيتروني« اال انه مع توافر اجلهاز 
املذكور س����يتم عمل املس����ح داخل مركز فيصل بن 
عيسى االشعاعي. من جهته قال اختصاصي اول طب 
نووي باملستشفى االميري د.محمود الفيلي ان جهاز 
االشعة املقطعية في مستشفيي االميري واجلهراء 
وقريبا في مستشفيي مبارك ومكي اجلمعة، يشخص 
امراض القلب وااللتهابات داخل اجلسم حيث يقوم 
اجلهاز بعمل اشعات حلوالي 200 ألف حالة سنويا 
عن طريق استخدام اشعة »اجلاما« مؤكدا ان املواد 
املشعة املستخدمة في اجلهاز ال تؤثر على املريض 
كيميائيا او اش����عاعيا، مضيفا انه يتم عمل االشعة 

بكمية قليلة ومناسبة من املواد املشعة.

)سعود سالم(احملاضرون خالل اللقاء

يحاضر اليوم في المعهد الديبلوماسي

قائد القوات البحرية البلجيكية زار قاعدة محمد األحمد
واطلع على مهام وواجبات الزوارق والمهام الموكلة إليها

من قيادة القوات البحرية الكويتية، 
وسيحضر هذه احملاضرة عدد من 
قيادات القوات البحرية الكويتية 
الكويت  البلجيكي لدى  والسفير 
واملسؤولون في وزارة اخلارجية 
وجه����از االم����ن الوطن����ي اضافة 
ملتدربي املعهد وعددهم 59 متدربا 

ومتدربة.

الديبلوماسي الكويتي في الساعة 
12.5 ظهر اليوم، وسيكون موضوع 
احملاض����رة »املفهوم العس����كري 
للقي����ادة«، وتأتي هذه احملاضرة 
التي  التدريبية  الدورة  في نطاق 
يقيمها املعهد الديبلوماسي حول فن 
القيادة والتفاوض. ويقوم االدميرال 
روبن حاليا بزيارة للكويت بدعوة 

القائمة  الكويتية  الفنية  واالطقم 
على صيانتها وادامتها. وفي اخلتام 
اقام آمر القوة البحرية مأدبة غداء 
على شرف الضيف والوفد املرافق 

له بهذه املناسبة.
من جانب آخر يلقي االدميرال 
جون بول روبن قائد البحرية امللكية 
البلجيكية محاض����رة في املعهد 

روبن والوف����د املرافق له بجولة 
على وحدات واقسام وورش القوة 
البحري����ة، كما تفق����د احد زوارق 
البحرية مستمعا الى مهام وواجبات 
املناط����ة بها،  ال����زورق واالدوار 
واشاد قائد القوة البحرية امللكية 
البلجيكية مبا ش����اهده من تطور 
وتقنية باملعدات والقطع البحرية 

استقبل آمر القوة البحرية اللواء 
الركن احمد يوسف املال امس في 
قاعدة محمد االحمد البحرية قائد 
القوات البحرية امللكية البلجيكية 
الل����واء بحري جون ب����ول روبن 
والوفد املرافق له، حيث مت خالل 
اللق����اء تبادل االحادي����ث الودية 
ومناقشة اهم االمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك واملتعلقة ضمن 
محور الزيارة، بعدها اطلع اللواء 
بحري روبن على سير احداث مركز 
البحرية، واستمع  القوة  عمليات 
اليجاز من قبل قيادة قوة الواجب 
152 حتت قيادة الق����وة البحرية 
الكويتي����ة عن مهام ودور القوات 
البحرية املشتركة، والتي تأتي في 
اطار التعاون ب����ني بحريات دول 

التحالف البحري.
كما القى قائد القوات البحرية 
امللكي����ة البلجيكية محاضرة في 
قاعة الش����هيد محم����د الرميضني 
بعنوان »القوة البحرية البلجيكية 
والتحديات املعاصرة« تطرق خاللها 
الى دور القوة البحرية البلجيكية 
في احلرب ض����د القرصنة قرابة 
القرن االفريقي، ودور  س����واحل 
البحرية البلجيكية ضمن عمليات 
حلف الناتو. بعدها قام اللواء بحري 

نائب األمير استقبل الرجيب والعدساني
وسفيرينا في الصين والبرتغال ووكيل الخارجية

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحم���د في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس رئيس 

ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفيرنا 

لدى جمهورية الصني الشعبية الصديقة محمد الذويخ. 
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفيرنا لدى 

البرتغال الصديقة سليمان املرجان.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 

األحمد بقصر السيف صباح امس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب. واستقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بديوانه بقصر السيف امس  

وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل.


