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الطاحوس: مشاريع »الصحة« األولى ماليًا 
و»الداخلية« األكثر من حيث العدد

فرج ناصر
أعلن الوكيل املساعد لقطاع الهندسة اإلنشائية 
بوزارة األشغال العامة م.حسام الطاحوس عن أن 
مشاريع وزارة الصحة تعد األولى كقيمة مالية، 
أما بالنسبة لوزارة الداخلية فهي األكثر من حيث 

عدد املشاريع.
واكد الطاحوس خالل حفل تسليم مستوصف 
العقيلة النموذجي انه سيكون آخر مشروع مفرد 
تقوم بإجنازه الوزارة والذي مت تسليمه لوزارة 

الصحة في تاريخ 14 يناير املاضي.
وقال الطاحوس انه مت نقل موضوع انش���اء 
املستوصفات الصحية للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في املناطق اجلديدة، مشيرا الى ان هناك 
جهات في الدولة ارادت انشاء مشاريعها بنفسها 
شريطة اال تتجاوز قيمة املشروع اخلمسة ماليني 

دينار بعد سماح مجلس الوزراء لها بذلك.

األعياد الوطنية

وأكد الطاحوس ان االحتفال بتس���ليم مبنى 
مستوصف العقيلة لوزارة الصحة يأتي تزامنا 
مع األعياد الوطنية ومبرور 50 عاما على استقالل 
الكويت ومرور 5 اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ملقاليد احلكم، باإلضافة 
الى تسليم عدد من املشاريع التي سلمتها الوزارة 

لبعض اجلهات املستفيدة منها.
واضاف الطاحوس ان مشروع مستشفى جابر 
يسير على قدم وساق ضمن اجلدول الزمني الذي 
بدأ 15 ديسمبر املاضي الى 15 ديسمبر من العام 
2013 وس���يتم تس���ليمه في املدة التعاقدية بني 
وزارة الصحة واألشغال، مبينا ان موقع املشروع 
اإللكتروني ينقل بشكل مباشر كل ما يستجد عليه 

في ارض الواقع.
وأشار الى انه مت تخصيص ارض في منطقة 
الصباح الصحية قرب مبنى وزارة الصحة ملشروع 

معهد الكويت لالختصاصات الطبية.
وذكر انه طلب منا اجناز 8 مستشفيات جديدة 
باإلضافة الى مستشفى جابر األحمد وذلك بسبب 
زيادة عدد السكان، الفتا الى وجود تساؤل من 
قبل منظمة الصحة العاملية حول مدى حاجة 
الكويت الى ذلك العدد من املستشفيات، مؤكدا 
ان االمر متت دراس���ته ويتناس���ب مع الزيادة 

السكانية في املستقبل.

بدوره، ق���ال مهندس املش���روع جعفر ابو 
احلسن: ان وزارة االشغال منذ تأسيسها قبل 
55 عاما حتت اس���م ادارة اإلنشاء قامت بنقل 
البالد نقلة نوعي���ة وكمية من خالل التطوير 
والتشييد واالشراف على مباني الدولة مبختلف 
قطاعاتها، باإلضافة الى تنفيذ ش���بكة الطرق 

الداخلية واخلارجية.
وعن مس���توصف العقيلة بني ابواحلسن ان 
املستوصف يقع على مساحة تبلغ 7168م حيث 
ان مس���احة املباني الكلية للمس���توصف بلغت 
2945م كما ان مسطح مواقف السيارات والطرق 
واالرصف���ة 4223م، اذ ان القيمة االجمالية للعقد 

بلغت 982.386.874.
وذكر ان مدة العقد كانت 540 يوما، حيث كان 
االجناز التعاقدي والفعلي للمشروع منذ 26 من 

اكتوبر املاضي.
ووصف ابو احلس���ن املشروع بأنه يتكون 
م���ن دورين حيث ان ال���دور االرضي يحتوي 
على عيادات مختلفة: عيادات السكر، والنساء 
واألمومة، واالطف���ال، وصيدلية كبيرة، غرف 
انتظار رجال ونس���اء والس���كرتارية واألمن 

ودورات املياه.
أما الدور الثاني فقال ابواحلسن انه يحتوي 
على عيادات االس���نان وغرف تعقيم واألش���عة 
واملكتبة باالضافة ال���ى غرفة اجتماعات وغرف 

انتظار ومكتب امني املركز.
من جانبه، طالب مختار منطقة العقيلة حزمي 
اجلالل وزارة األشغال بس���رعة اجناز املشاريع 
القائمة في املنطقة كالس���وق املركزي، وعدد من 
املدارس، حيث يوجد تأخير على هذه املشاريع االمر 

الذي حدا باألهالي الذهاب الى مناطق اخرى.
وقال: املنطقة بحاجة الى الكثير من اخلدمات داعيا 
املس����ؤولني الى البدء في أعمال اخلدمات بالسرعة 
املمكنة لكي تلبي احتياجات املواطنني في املنطقة.

جهود مشكورة

هذا، وبذل رئيس قسم اإلعالم بوزارة األشغال 
احم���د املطيري والفريق معه املك���ون من ليالي 
بوطيبان ومحمد تقي وعبدو املصري جهدا كبيرا 
في تس���هيل مهام الصحافيني من خالل إيصالهم 
الى املوقع رغم صعوبة الوصول اليه وهذا جهد 

يستحقون الشكر عليه.

خالل تسليم مركز العقيلة النموذجي الصحي

نقل إنشاء المراكز الصحية للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية شـريطة أال تتجاوز قيمة المشروع الـ 5 ماليين

)كرم ذياب( م.خالد الطاحوس ومختار العقيلة حزمي اجلالل واحلضور يتفقدون مركز العقيلة الصحي 

م.جعفر ابواحلسن متحدثا عن مراحل اجناز املركز

املخلفات مازالت بجوار املناهيل في منظر غير حضاري

»األشغال« نظفت مناهيل »القصر« وتركت مخلفاتها!

قامت وزارة األش����غال العامة بتنظيف مناهيل 
الصرف الصحي في منطقة القصر باجلهراء قطعة 
1 ش����ارع األصمعي منذ 10 ايام تقريبا إال انها تركت 
مخلفات املناهيل على األرصفة دون رقيب أو حسيب، 
كما أن السيارات قامت باملرور فوق هذه املخلفات مما 

جعل هذه املخلفات تشوه منظر الشارع.. والصورة 
توضح هذه املعاناة التي تركتها تلك املخلفات والتي 
ضيعت اجلهود التي بذلت في تنظيف تلك املناهيل 

وجعلتها هباء منثورا.
ومنا إلى القائمني على األشغال ومسؤوليها.

منيرة الحربي: خطة إستراتيجية
لمركز الحور لتخريج أمهات صالحات

الكرام بدءا م���ن صباح األول 
ومرورا بحكام الكويت على مدى 
3 قرون من الزمان فجميعهم لهم 

مواقف نبيلة مع شعبهم.
وبينت احلرب���ي ان مركز 
النسائي سيستمر في  احلور 
خطته االستراتيجية التي أعدها 
مجموعة من املتخصصني من 
خالل تنظيم الندوات واملؤمترات 
النس���ائية حتى نحقق الهدف 
املنشود من املركز وهو أهداف 
نسعى لصقلها وحتقيقها بوقت 
زمني قصير بشرط ان نحصل 
على نتائج باه���رة فالكويت 
الكثير وسنعمل  تستحق منا 
من أجل رفعة شأنها عاليا ألن 
األم نص���ف املجتمع وهي من 
تخرج األجيال املتعاقبة خلدمة 
كويتنا الغالي وسنغرس فيهم 

حب الكويت واألمير.

بشرى شعبان
هنأت مدي���رة مركز احلور 
الرحمة  التابع ملبرة  النسائي 
اخليرية منيرة احلربي الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة 
بدء احتفاالت الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل ومرور 20 
التحرير واالحتفال  عاما على 
مبرور 5 سنوات على تولي والد 
اجلميع صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مسند 
اإلمارة، مؤكدة ان أفراد الشعب 
الكويتي صغارا وكبارا، رجاال 
ونساء، شيبا وشبابا، يجددون 
البيعة لصاحب السمو األمير 
الدعاء للباري  ويرفعون أكف 
عز وجل ان يحفظ أميرنا وولي 
عهدنا من كل سوء ومكروه وان 
يرزقهم الصحة والعافية نظير 
ما يقدمونه لهذا الشعب الكبير 
في حبه وإخالصه ألس���رة آل 

الصباح.
وقالت احلربي في تصريح 
صحافي ان الش���عب الكويتي 
يقدم الش���كر لصاحب السمو 
األمير على ش���عوره باحتياج 
الشعب الشديد للمكرمة األميرية 
التى أمر سموه بها والتي تدل 
على اهتمام احلاكم باحملكومني 
وان خير دليل على ذلك توزيع 
التموين على املواطنني باملجان 
على مدى 14 شهرا وهذا ليس 
بغريب على أسرة آل الصباح 

هنأت الكويت باألعياد الوطنية

منيرة احلربي

»الدراسات اإلسالمية« احتفلت
بعودة عمرة أهل القرآن

احتفلت إدارة الدراس���ات اإلس���المية بوزارة 
األوقاف والش���ؤون االسالمية بعودة وفد رحلة 
العمرة التاسعة »عمرة أهل القرآن« والتي شملت 
عدد 150 من املتميزين الدارسني في مراكز دور القرآن 
الكرمي وترأسها مدير إدارة الدراسات االسالمية 

محمد العمر.
وفي تصريح صحافي قال العمر ان برنامج الرحلة 
اشتمل على اإلقامة 3 أيام في مكة املكرمة و4 أيام في 
املدينة املنورة، تخلل هذه املدة تأدية املناسك الدينية، 
باإلضافة الى إقامة العديد من البرامج واألنش����طة 
الثقافية والدينية، والتي نالت إعجاب واستحسان 
اجلميع، وكانت مبثابة الرباط الذي جمع أفراد الوفد 

في بوتقة واحدة.
وأوضح ان برنامج الرحلة تضمن زيارة األماكن 
املقدسة مثل عرفات، واألماكن التاريخية مثل جبال مكة 
واملشاعر )منى ومزدلفة وعرفات( واملقابر والبيعات 

وعني زبيدة وبئر طوى. وزيارة مصنع كسوة الكعبة 
ومعرض احلرمني، ومكان صلح احلديبية وحدود 
احلرم، باإلضافة الى طريق الهجرة وطريق التجارة 
وجبل النور، باإلضافة ايضا الى عقد لقاءات تنويرية 
مع مش����ايخ احلرم، مبينا ان الرحلة كانت ش����املة 
جلميع اجلوانب سواء الدينية أو الثقافية، كما انها 
كانت مبثابة مكافأة دينية وثقافية للدارسني وفرصة 
كبيرة للتعرف على الدارس����ني وصحبتهم في هذه 

الرحلة.
اما في املدينة فقد متت زيارة مركز بحوث ودراسات 
املدينة املنورة وزيارة مكتبة احلرم النبوي الشريف 
ومشاهدة فيلم وثائقي عن املدينة املنورة، وزيارة 
جبل أحد ومسجد قباء وموقع غزوة اخلندق وزيارة 
مزرعة كانت ألبي بكر الصديق ومش����هورة بإنتاج 
التمور، وزيارة بقاي����ا من بيوت الصحابة وبعض 

اآلبار واألودية وسوق التمور املركزي.

املشاركون في رحلة العمرة في لقطة تذكارية

الشمالي: تشكيل لجنة طبية في التأمينات االجتماعية
لها أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين

د.خالد السهالوي د.عبدالوهاب الفوزان

ما يلزم الداء مهامها، وعلى االخص 
قيد الطلب���ات التي تعرض على 
اللجنة في سجل خاص وعرضها 
على اللجنة او اجلهات االخرى التي 
ترى اللجنة االستعانة بها، وكذا 
قيد القرارات التي تصدرها اللجنة 
في الس���جل املذكور واالحتفاظ 
بنس���خة منها واخطار املوسسة 

واصحاب الشأن بها.
مادة 7: تكون جلسات اللجنة 
سرية وتدون محاضرها في سجل 
خاص يوقع عقب كل جلسة من 

رئيس اللجنة وامني السر.
مادة 8: حتدد بقرار من مدير 
عام املؤسسة املخصصات واملكافآت 

واملصروفات اخلاصة باللجنة.
مادة 9: ينش���ر هذا القرار في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به من 
تاريخ نش���ره وعل���ى مدير عام 
املؤسسة اتخاذ االجراءات الالزمة 

لتنفيذه.

أصدر وزي���ر املالية مصطفى 
الشمالي القرار رقم 1 لسنة 2011 
في ش���أن تشكيل اللجنة الطبية 

جاء فيه:
بع���د االط���الع عل���ى قانون 
التأمين���ات االجتماعية الصادر 
 61 بالقانون رقم  باألمر األميري 
لس���نة 1976 والقوان���ني املعدلة 
ل���ه، وبع���د االتفاق م���ع وزير 
الصح���ة وبناء على عرض مدير 
عام املؤسس���ة العامة للتأمينات 

االجتماعية فقد تقرر:
مادة 1: تشكل اللجنة الطبية 
املنص���وص عليها في البند »ن« 
من امل���ادة 1 من قانون التأمينات 
االجتماعية املشار اليه على النحو 

التالي:
1- د.عبدالوه���اب س���ليمان 
الفوزان – رئيس���ا، د.خالد سعد 
الس���هالوي – نائب���ا للرئي���س، 
وعضوية كل من: د.عباس علي 

محمد رمض���ان، د.عن���ان علي 
العسعوس���ي، د.اسمهان فرحان 
الشبيلي، د.حمد عبداهلل الهران، 
د.سالم حمد الشمري، د.خالد ماجد 
بورسلي، د.عادل احمد عبدالرزاق 
الزايد، رئيس املجلس الطبي العام 

)بصفته(.
ويكون للجنة أمني سر يختاره 

مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية من العاملني بها.

وللجن���ة ان تس���تعني ف���ي 
اعماله���ا بأي من اجله���ات ذات 

االختصاص.
مادة 2: تتولى اللجنة املشار 
اليه���ا االختصاصات احملددة لها 
وفقا لقوانني التأمينات االجتماعية 

التي تتولى املؤسسة تنفيذها.
مادة 3: تكون مدة العضوية في 

اللجنة سنتني قابلة للتجديد.
مادة 4: تكون اجتماعات اللجنة 
صحيحة بحضور اغلبية االعضاء 
على ان يك���ون من بينهم رئيس 

اللجنة او نائبه وأمني السر.
وتص���در قراراته���ا باغلبية 
اصوات االعضاء احلاضرين وعند 
التساوي يرجح اجلانب الذي منه 

الرئيس.
مادة 5: جتتمع اللجنة في املقر 
الذي يحدده مدير عام املؤسسة 

مرة على األقل في الشهر.
ال���ى  تدع���و  ان  وللجن���ة 
حضور اجتماعاتها من تراه من 

املختصني.
م���ادة 6: تك���ون للجنة أمانة 
س���ر دائمة حتدد بقرار من مدير 
عام املؤسس���ة تختص بتنظيم 
اجتماعاتها واعمالها والقيام بكل 

الساير: مذكرة تفاهم مع البوسنة والهرسك
في الرعاية الصحية والعلوم الطبية

اطّلع على طرق وأنماط عالج إصابات الرأس والرقبة والعمود الفقري

د.هالل الساير ونظيره السلوڤيني يتبادالن أوراق وثيقة التعاون

حنان عبدالمعبود
أنهى وزير الصحة د.هالل 
املرافق جولة  الساير والوفد 
قاموا بها في دول البلقان وشرق 
أوروبا، بعد أن تضمنت اجلولة 
في األول من الش���هر اجلاري 
زيارة جلمهورية س���لوڤينيا 
مت من خاللها زيارة عدة مراكز 
جامعية للتأهيل، والتخصصات 

الطبية املختلفة. 
وأوضح مدير إدارة العالقات 
العامة بوزارة الصحة فيصل 
الدوسري في بيان له أن الوزير 
قام بزي���ارة للمركز اجلامعي 
للعالج الطبيعي والتأهيل في 
مدين���ة لوبليانا، وقدم املدير 
الفني املسؤول، والطاقم الطبي 
والتأهيلي في املركز ش���رحا 
تفصيليا ملختل���ف اخلدمات 
الطبية العالجية املقدمة، واطلع 
الوزي���ر على الطرق احلديثة 
واألمن���اط العالجية املختلفة 
في عالج حاالت إصابات الرأس 
والرقب���ة والعم���ود الفقري، 
وعالج إصابات نزيف املخ، كما 
زار قسم األطراف الصناعية 
وقس���م اس���تخدام التقنيات 
واألجه���زة احلديثة في إعادة 
تأهيل املرض���ى املعاقني في 
 smart house منازلهم ومدارسهم
التصلب  مبن فيهم مرض���ى 
العصبي املتعدد )M.S( وإعادة 

تأهيلهم.
زار  الوف���د  ان  مضيف���ا 
املستشفى اجلامعي التخصصي 
في لوبليانا أيضا، حيث قام 

مدير املستش���فى ورؤس���اء 
األقس���ام اإلكلينيكية بتقدمي 
شرح تفصيلي عن املستشفى 
واخلدم���ات الطبي���ة املقدمة 
املركزة  العناية  ومنها أقسام 
والتخدير وقسم جراحات القلب 
وقسم العناية املركزة لألطفال 

واألطفال اخلدج.
الس���اير  الوزير  والتق���ى 
مع نظي���ره وزي���ر الصحة 
الس���لوڤيني، وتطرق خالل 
اللقاء إلى التعاون املش���ترك 

في مختلف القطاعات الصحية، 
وفي ختام اللقاء مت االتفاق على 
إعداد مذكرة تفاهم يتم خاللها 
تفعيل أطر التعاون املشترك 

في املجال الصحي.
وأشار إلى أن الوفد قام بعدها 
البوس���نة والهرسك،  بزيارة 
الوزير والوفد  التق���ى  حيث 
املرافق له، بحضور سفيرنا لدى 
البوسنة والهرسك محمد خلف 
بعضو مجلس رئاسة البوسنة 
والهرسك باكر عزتبيغوفيتش 

مبقر الرئاسة، مبينا انه خالل 
اللقاء مت تبادل األحاديث الودية 
والتطرق للعالقات الوثيقة التي 
تربط بني الكويت والبوسنة 
والهرسك، ونقل الوزير حتيات 
ومتنيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
كما ق���ام الوزي���ر والوفد 
املرافق له بزيارة ودية للرئيس 
السابق للبوس���نة والهرسك 

حارث سياليجيتش والتقى 
خاللها وزير الصحة البوسني 
د.صفوت عمروڤيتش وتطرق 
اجلانبان إلى توثيق التعاون 
الطبي املشترك ومدى االستفادة 
م���ن اإلمكاني���ات املتاحة من 
اجلانب البوس���ني والعنصر 

الفني املؤهل.
ق���دم وزي���ر الصحة  كما 
الكويتي دعوة لوزير الصحة 

البوسني لزيارة الكويت.
أن  إلى  الدوس���ري  وأشار 
الوزير الساير والوفد املرافق 
ل���ه التق���ى رئي���س مجلس 
الفيدرالي مصطفى  ال���وزراء 
موييزينوڤيتش، ومت توقيع 
مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة فيدرالية البوس���نة 
التعاون في  والهرسك بشأن 
مجال الرعاية الصحية والعلوم 
الطبية. واختتم الوزير زيارته 
للبوسنة والهرس���ك بزيارة 
مستشفى األطفال التخصصي 

في مدينة سراييڤو.
الوفد  اجلدير بالذك���ر أن 
املراف���ق للوزير يضم كال من 
وكيل وزارة الصحة املساعد 
الطبية  لش���ؤون اخلدم���ات 
الدويري  املس���اندة، د.قيس 
ومدي���ر مركز حس���ني مكي 
اجلمعة ومدير إدارة العالقات 
الدولي���ة، د.أحم���د العوضي 
العامة  العالقات  إدارة  ومدير 
فيصل الدوسري، ومدير إدارة 
خدمات العالج الطبيعي د.نبيل 

احلنيف.


