
 4  محليات  الخميس ١٠ فبراير ٢٠١١ 
 ولي العهد استقبل الخرافي
  والمحمد والمبارك والحمود 

 وزير الداخلية بحث مع وفد إيطالي
  القضايا ذات االهتمام المشترك

 العازمي: تحويل ١٢ مليون دوالر لمكتب واشنطن 
الصحي و٥ ماليين جنيه إسترليني لمكتب بريطانيا 

 العبدالهادي شكل لجنة لتحديث 
  دليل األدوية وفق المستجدات العالمية

 أعاد تشكيل لجنة دراسة شروط التأهيل المسبق لشركات المحارق 

 حنان عبدالمعبود
  كشف الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة 
الصحة محمد العازمي عـــن قيام وزارة الصحة 
بتحويل ١٢ مليون دوالر خالل الشهر اجلاري الى 
املكتب الصحي في واشـــنطن بالواليات املتحدة 
األميركية وحتويل ٥ ماليني جنيه استرليني الى 
املكتب الصحي في اململكة املتحدة، مشـــيرا الى 
ان هذه التحويالت تعتبر دورية، وتتم بشـــكل 
شهري، كما يتم حتويل املخصصات املالية لبقية 
املكاتب الصحية األخرى، مشددا على ان «الصحة» 
ال تتأخر في حتويالتها املالية بل تتم وفق جدول 

وبرنامج زمني.
  وأضاف العازمـــي في تصريح صحافي حول 
اإلجراءات التي مت اتخاذها من قبل وزارة الصحة 
حـــول مالحظات ديوان احملاســـبة ومدى تفاعل 
وزارة الصحة جتاه تلك املالحظات ان هناك عددا 
من اإلجراءات التي مت اتخاذها منها ايقاف عدد من 
األمراض وحتويل عالجها في الداخل مثل عالج 
أمراض العقم والعالج الطبيعي لتقنني عمليات 
الصرف املالي على العالج باخلارج، كذلك حتديد 
املخصصات املالية للمالحق الصحية والتعاقدات 
اخلارجية مع الفرق األجنبية وغيرها من اإلجراءات 

التصحيحية، كذلك املشروع اإللكتروني الذي مت 
تدشـــينه مؤخرا إلدارة العـــالج باخلارج والذي 
سيعمل على إجراء إصالحات كثيرة وتقنني األخطاء 
التي حتدث، مشـــيرا الـــى ان «الصحة» حظيت 
بقبول جيد لدى ديوان احملاسبة حول اإلجراءات 
التصحيحية التي متت بتعليمات من وزير الصحة 
د.الساير منها فتح جميع السجالت املالية اخلاصة 
لديوان احملاسبة، كذلك هناك تنسيق متكامل بني 

أجهزة وزارة الصحة.
  مشيرا الى ان انخفاض املشاكل املالية اخلاصة 
بعمليات الصرف وانه ال توجد أي عوائق تذكر 
واننـــا في طور حل بعض املشـــاكل التي تعتبر 

بسيطة.
  وكشف عن عقد وزارة الصحة لعدة اجتماعات 
مع وزارة املالية لوضع نظام مالي ومحاسبي متكامل 
للجهاز املالي بوزارة الصحة حيث سيتم عرض 
املشروع خالل االسبوع القادم في وزارة املالية، 
مبينا ان هذا النظام يشـــمل عدة نظم محاسبية 
كذلـــك يعمل على الربط املالي بني وزارة الصحة 
ووزارة املالية واملكاتب الصحية باخلارج وإدارة 
العالج باخلارج، بحيث تكون هناك قنوات اتصال 

فيما بني اإلدارات. 

 حنان عبدالمعبود
  اصدر وكيـــل وزارة الصحـــة د. إبراهيم 
العبدالهادي حزمة من القرارات االدارية منها 
قرار يقضي بإعادة تشـــكيل اللجنة املختصة 
بدراســـة وجتهيز وإعداد وثائق ومستندات 
شروط التأهيل املســـبق للشركات املختصة 
في إنشاء احملارق ونظام امليكروويف وإعداد 
الشـــروط العامة واخلاصة للمناقصة املزمع 
طرحها بهذا الشأن ودراسة العطاءات املقدمة 
فيها واملشكلة مبوجب القرار اإلداري القاضي 
بإعادة تشـــكيل جلنة دراسة وجتهيز وإعداد 
وثائق ومســـتندات شـــروط التأهيل املسبق 
للشركات املختصة في إنشاء احملارق ودراسة 
عطاءاتها. على أن يرأسها مدير إدارة املشتريات 
واملخازن أحمد الكندري، ومقرر اللجنة مدير 
إدارة اخلدمات العامـــة عبدالرزاق أحمد، كما 
ضمت فـــي عضويتها كال من مدير إدارة منع 
العدوى د. هيفاء املوسى، ومراقب عقود معاجلة 
النفايـــات الطبية واملتابعـــة والتدريب عادل 
األثري ومراقب التشغيل والصيانة ناصر عباس 
ومراقب املناقصات كلثوم دشتي ورئيس قسم 
احملارق غامن الصبيح ورئيس قسم اإلحصاء 

عصام السباع وعدد من املختصني
  وخص العبدالهادي اللجنة بعدد من املهام 
منها دراسة وجتهيز وإعداد وثائق ومستندات 
شروط التأهيل املسبق للشركات املتخصصة في 
إنشاء احملارق وجميع نظم التخلص السليم من 
النفايات الطبية مع التوصية بتأهيل الشركات 
املستوفاة للشروط وكذلك إعداد الشروط العامة 
واخلاصة واملواصفات الفنية للمناقصة املزمع 
طرحها بشأن إنشاء احملارق ونظم التخلص 
السليم من النفايات الطبية ودراسة العطاءات 

املقدمة في املناقصات.

   كما نص القرار على أن تقوم اللجنة بجميع 
إجراءات استالم احملارق وأي نظام آخر للتخلص 
السليم من النفايات الطبية من الشركة املتعاقد 
معها وذلك وفق الشروط واملواصفات الواردة 
في العقد واملناقصـــة والتأكد من صالحيتها 
للتشـــغيل ومتابعة العمل بها بعد التشغيل 
من حيث الكفاءة والتدريب والسالمة والعمل 
على توفير جميع احتياجـــات تنفيذ النظام 
وتذليل الصعوبات واملعوقات التي تعترضها 

ووضع احللول لها.
  وفي قرار آخر أمر العبد الهادي بتشـــكيل 
جلنة لتحديث دليل األدوية، برئاسة الوكيل 
املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية 
د. عمر السيد عمر، ود. محمد وحيدي من كلية 
الصيدلة جامعة الكويت مقررا لها وعضوية 
كل من مرمي الياســـني من إدارة املستودعات 
الطبية ومن إدارة تســـجيل ومراقبة األدوية 
الطبية والنباتية د. مصطفى خليقة وعدد من 
املختصني. وخص العبدالهادي اللجنة بعدد من 
املهام منها: مراجعة التحضيرات الصيدالنية 
املشـــار إليها بدليل األدوية الكويتي املسجلة 
والتي يتم حتضيرها في صيدليات املستشفيات 
واملراكز الصحية واجراء التعديالت عليها وذلك 
فـــي ضوء املســـتجدات العاملية ووفق حاجة 
املرضـــى، وكذلك مراجعـــة تركيبات األدوية 
التي يتضمنها  واملســـتحضرات الصيدالنية 
دليل االدوية الكويتي الســـابق للوقوف على 
كفاءتها واضافة تركيبات األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية احلديثة.
  كما أصدر قرارا يقضي بنقل فاطمة ياسني 
للعمل كرئيس مراقبة شؤون املجالس بقسم 
مجلس الوزراء مبجلـــس األمة مبكتب وزير 

الصحة. 

 بحث نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
الداخلية الشـــيخ احمد احلمود مع وفد امني من 
اجلمهورية االيطالية الصديقة برئاســـة الفريق 
ادريانو ســـانتيني والوفد املرافـــق له عددا من 
القضايا واملوضوعات ذات االهتمام املشترك بني 

اجلانبني.

  جاء ذلك خالل استقبال الشيخ احمد احلمود 
للوفـــد االيطالي اليوم مبناســـبة زيارته للبالد 
بحضـــور وكيل جهاز امن الدولة الشـــيخ عذبي 

فهد االحمد.
  واكد الشيخ احمد احلمود عمق عالقات التعاون 
االمني بني دولة الكويت واجلمهورية االيطالية. 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي.
  كما استقبل سموه بقصر بيان امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  كما اســـتقبل ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمـــد بقصر بيان صباح أمـــس النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 

جابر املبارك.
  كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان أمس نائب رئيـــس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود. 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد احلمود

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ سالم العبدالعزيز والشيخ أحمد احلمود والشيخ جابر املبارك
  والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد خالل االجتماع

 مجلس الوزراء: تمويل الشركات الواردة في خطة التنمية 
عبر الجهاز المصرفي والمالي واألدوات المالية المختلفة 

 العجمي: تناقص كبير في كميات األسماك في الخليج 
واضمحالل أنواع وهروب أخرى بسبب التلوث

 دارين العلي
  قال مدير ادارة البيئة والتنمية احلضرية 
في معهد الكويت لالبحاث العلمية د.ضاري 
العجمي ان هناك تناقصا كبيرا في كميات 
االســـماك واضمحالال ألنواع من االسماك 
بشـــكل كامل في أماكن معينة من اخلليج 
العربي، مما يؤثـــر اقتصاديا على جميع 
دول املنطقة.ولفـــت في تصريح خاص لـ 
«األنباء» ان كل االسماك االستهالكية تتناقص 
كمياتها بشكل كبير في اخلليج العربي الذي 
يشهد حركة انتقال وهروب واسعة لكميات 
كبيرة من االســـماك الى أماكن اخرى هربا 

من التلوث والدفان.
  وأشار الى ان هذا النقص ظهر في عديد 
من الدراسات التي أعدتها اجلهات العلمية 
في دول املنطقة التي طرحت خالل املومتر 
الدولـــي الثاني للبحث فـــي وضع البيئة 
البحرية في اخلليج، وهو اجتماع لنخبة 
من العلماء والباحثـــني من كندا واململكة 

  ولفت الى ان االوراق العلمية املتخصصة 
العربي  الفيزيائية للخليـــج  بالطبيعـــة 
تعلقت بالبيئة القاعية للبحر والشـــعاب 
أما  املرجانيـــة والصخور والترســـبات، 
الناحيـــة الكيميائيـــة فتناولـــت االوراق 
املركبـــات الكيميائية املوجـــودة في مياه 
اخلليج كالهايدروكاربونية واملعادن الثقيلة 
وأكثرها من املشتقات البترولية واملصادر 
االرضية، حيث طرحت عدة أوراق تناولت 
املصادر االرضية امللوثة ملياه البحر مثل 
مياه الصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة 
الكهربائية وتقطير املياه، وكذلك طرحت 
مســـائل التلوث النفطي من مياه التوازن 
وناقالت النفط واملوانئ البحرية والتنقيب 
في البيئة البحرية. أما الناحية البيولوجية، 
فلفت الى أن االوراق العلمية تناولت دراسات 
التركيبة البيولوجية لالسماك وطبيعتها 
وأنواعهـــا في البيئـــة البحرية اخلليجي 

وكميات تناقصها. 

املتحدة وإيران واخلليج ومنها الكويت التي 
شاركت بأوراق علمية من عدة جهات علمية 
كاملعهد ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وجامعة الكويت ومتخصصني من القطاع 

اخلاص، الفتا الى ان االوراق العلمية تنصب 
في التعرف على البيئة البحرية للخليج 
مبكوناته االساسية وطبيعته الفيزيائية 

والكيميائية وبيئته البيولوجية.

 عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا 
ظهر امس في قصر بيان برئاســـة سمو 
الشـــيخ ناصر احملمد رئيـــس مجلس 

الوزراء.
  وبعد االجتماع صـــرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
بأن املجلس استمع في مستهل اجتماعه 
الى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ أحمد الفهد ومحافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
تناوال فيه عـــرض تفاصيل االقتراحات 
املقدمة بشأن متويل الشركات التي سيتم 

تأسيسها مبوجب اخلطة التنموية.
  وقد أكد مجلس الـــوزراء أن متويل 
الشـــركات الواردة في اخلطة االمنائية 
سيكون من خالل اجلهاز املصرفي واملالي 

باالضافة الى األدوات املالية املختلفة.
  وأضاف الروضان انه ســـعيا حلسم 
هذا األمر فقد قرر املجلس تشكيل فريق 
برئاسة بنك الكويت املركزي وعضوية 
ممثلني عن اجلهات التالية: «وزارة املالية 
والهيئة العامة لالستثمار ووزارة العدل 
ووزارة التجارة والصناعة ومكتب نائب 
الدولة  الـــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون 

التنمية وادارة الفتوى والتشريع» العداد 
األســـلوب التمويلي املناسب للشركات 
التي وردت فـــي اخلطة االمنائية والتي 
ال تتمتع باجلـــدوى االقتصادية بحكم 
طبيعتها اخلاصة على أن يقدم هذا الفريق 
تقريره ملجلس الوزراء لبحثه واعتماد 
األســـلوب املناسب للتمويل في اجتماع 
العملية  قادم متهيدا ملباشرة اخلطوات 

الالزمة للتنفيذ. 

 تشكيل فريق برئاسة البنك المركزي إلعداد األسلوب التمويلي المناسب للشركات 

 يؤثر سلبًا على اقتصادات جميع دول المنطقة

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحم��دي، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

علي �صباح ال�صامل 77 )ق6( 2011/2/13الأحد

اجلليعة، النوي�صيب )منتجع الوطنية(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 78 )ق6( 2011/2/14الثنني

)اجلليعة، النوي�صيب( 8

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 79 )ق6( 2011/2/15الثالثاء

)اجلليعة، النوي�صيب( 9

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 80 )ق6( 2011/2/16الأربعاء

)اجلليعة، النوي�صيب( 10

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

املهبولة 84 )ق4(2011/2/17اخلمي�س

)اجلليعة، النوي�صيب( 11

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 رئيس الوزراء تسلم
  كتابًا من أمثال األحمد

  
  استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان أمس رئيســـة «مركز الكويت 

للعمل التطوعي» الشيخة أمثال االحمد.
  حيث أهدت لسموه نسخة من كتاب توثيقي قامت 
بإعداده بعنوان «كلمات مضيئة لصاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصبـــاح أمير دولة الكويت» 
مبناســـبة مرور خمس ســـنوات على تولي سموه 

مقاليد احلكم في البالد. 

 حيدر لـ «األنباء»: وصول النفط المتسرب
  من بوشهر إلى السواحل الكويتية مستحيل

 «السكنية» توزع بطاقات القرعة لـ ٣٢٢ 
قسيمة في مدينة صباح األحمد

  
  الكويت ـ كونا: وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
بطاقات دخول القرعة لـ ٣٢٢ قســـيمة فـــي مدينة صباح األحمد 
السكنية قطاع (اي) للمواطنني أصحاب الطلبات االسكانية حتى 

١٩ مايو ٢٠٠١.
  وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان القرعة على القسائم ستجرى 
يوم الثالثاء املوافق ١٥ فبراير اجلاري على مســـرح املؤسسة في 

جنوب السرة.
  يذكر ان مساحة القسائم السكنية في مدينة صباح األحمد تبلغ 
٦٠٠ متر مربع وتقع على طريق ميناء عبداهللا والوفرة وتبعد ٦٥ 

كيلومترا عن مدينة الكويت. 

 دارين العلي
  اكد نائب مدير عام الهيئة 
الكابنت علي  العامة للبيئــــة 
النفطي  التســــرب  ان  حيدر 
انابيب  احــــد  فــــي  احلاصل 
النفط االيرانية بعيد جدا عن 
الكويت وفرصة وصوله الى 
الشواطئ والسواحل الكويتية 
ضئيلة وقليلة جدا ان لم نقل 

مستحيلة.
  وقال في تصريح خاص لـ 
«األنباء» ان التيارات الهوائية 
البحرية التي تسير من الشمال 
الى اجلنوب حتول دون وصول 
هذه البقع النفطية الى الكويت 
مستذكرا حادثة تسرب النفط 
في نيروز االيرانية ســــابقا 
والتي استمرت ملدة ٣ اشهر 
ولم تتأثر السواحل الكويتية 

بها.
  ولفت حيدر الى ان جميع 
اجلهات املنفذة خلطة الكويت 
البحري  التلــــوث  ملكافحــــة 
بالزيــــوت متأهبة  الطــــارئ 
وجاهزة ملجابهة اي تســــرب 
للبقع في وســــط البحر قبل 
وصولــــه الى الشــــواطئ او 

السواحل الكويتية.

العامة  الهيئة  ان    واوضح 
للبيئة علــــى اتصال بجميع 
التي ميكن  املراكز اخلليجية 
ان تصل املعلومة حول حجم 
التلوث عبرها بهدف االستفسار 
واملتابعة للوضع الذي وصلت 
إليه االمور مشيرا الى التواصل 
الدائم في هذا الشأن مع املنظمة 
البيئة  االقليميــــة حلمايــــة 
البحريــــة في الكويت ومركز 
املساعدة املتبادلة للطوارئ في 
البحرين بهدف االطالع على 

كامل املستجدات.
  وحول تفاصيــــل حادثة 
التسريب قال انها حصلت في 
احد خطوط الشحن املوجودة 
في بوشــــهر االيرانية بسبب 
الذي يعتري االنبوب  الصدأ 
املذكور مما ادى الى تســــرب 
كمية متوســــطة مــــن النفط 
اخلام الى مياه اخلليج نظرا 
لقرب األنبوب من البحر مما 
ادى الــــى تلــــوث املياه ببقع 
نفطية بطــــول ٢٠ كيلومترا 
وعرض ٦ كيلومتــــرات عدا 
النفطية على  الترسبات  عن 
الشواطئ االيرانية التي انتجها 

احلادث. 

 (أنور الكندري)  د.ضاري العجمي متحدثا للزميلة دارين العلي


