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تنفيذ 18 مشروعاً بتكلفة إجمالية 158.172 مليون دينار العام املاضي وننتظر توقيع محضر تسلم مستشفى جابر

الغنيم: »األشغال« وضعت تصورها مليزانية العام املالي املقبل..
ومن لديه أي مستندات فساد ضد الوزارة فليتوجه للجهات الرقابية

)زين عالم( م.عواطف الغنيم متوسطة خالد اخلزي وحمد الغريب خالل املؤمتر الصحافي 

فقــد مت االنتهــاء مــن اعمــال 
التنظيف لشبكة االمطار بنسبة 
٨0% اســتعدادا ملوسم الشتاء 
القادم فهناك مقاولون يعملون 
على تنظيفها على مدار الساعة.
مــن جانبــه، اســتعرض 
الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة االشغال العامة 
م. احمــد احلصان مشــاريع 
القطاع واملوقف التنفيذي لـ ١0 
مشاريع جارية التنفيذ ابرزها 
مشــروع جسر الشــيخ جابر 
االحمد وصلة الصبية والذي 
بلغت نسبة االجناز فيه %65، 
ومشروع تطوير طريق جمال 
عبدالناصر والذي بلغت نسبة 
اجنازه 76%، ومشروع تطوير 
طريق اجلهــراء والذي بلغت 

نسبة اجنازه 2.%9١.
مــن جانبــه، قــال الوكيل 
املســاعد لقطــاع املشــاريع 
االنشــائية م.غالب صفوق ان 
جلنة تســلم مستشفى جابر 
االحمد تســلمت املشروع من 
املقــاول اول مــن امــس، ومت 
ارســال 4 كتــب رســمية الى 
وزارة الصحة ولتسلم املبنى 

وبانتظار الرد.

القطــاع واملوقف  نخي خطة 
التنفيذي للعقود حيث توجد 
عقود للصيانة في احملافظات 
اخلمس منها عقدان في محافظة 
العاصمة و7 عقود في محافظة 
حولي، كما توجد 4 عقود في 
محافظة الفروانية، باإلضافة 
الى 3 عقود في محافظة اجلهراء 
و4 عقود في محافظة االحمدي 
و3 عقــود في محافظة مبارك 
الكبير تشمل هذه العقود اجراء 
صيانة عامة للطرق والساحات 

الداخلية.
واشار الى ان هناك ١0 عقود 
لصيانة الطرق الســريعة من 
ابرزها صيانة الدائري السادس 
العمل فيه  متوقــع مباشــرة 
نوفمبر20١6 كما لدينا ١0 عقود 
صيانــة فــي ادارة العمليات. 
وأوضــح بــن نخــي انه متت 
اجتماعــات مطولة مع وزارة 
املاليــة والتي اعطــت موافقة 
مبدئية علــى تعزيز ميزانية 
قطاع الصيانــة وقد خاطبنا 
املالية باألولويــات لدينا من 
العقــود وبانتظــار ردها من 
خالل كتاب رسمي، اما بالنسبة 
ألعمال تنظيف شبكة االمطار 

تركيب الشــبك لعــزل موقع 
العمل عن مرافق االدارة العامة 
للطيران املدني وذلك بالتنسيق 
مع االدارة واملوقف التنيفذي 
للمشروع يسير وفقا للخطة.
ونفــت الغنيم مــا ورد في 
احدى الصحف عن ضبط احدى 
القياديني بأخذ عموالت واحالته 
للوزير العمير، مضيفة: بصفتي 
وكيل الوزارة انفي هذا اخلبر 
جملة وتفصيال، كما نشــرت 
نفــس الصحيفــة خبــرا عن 
ترسية االشغال مشاريعها على 
مقاولني معينني مقابل عموالت 
وهنا اوضح ان الوزارة ال ترسي 
اي مشروع على مقاول وليس 
من صالحياتها فهذا حق اصيل 
للجنة املناقصات العامة ومن 
لديه اي مســتندات فساد ضد 
الــوزارة فعليــه التوجــه الى 
الرقابيــة املوجودة  اجلهــات 
ومنهــا هيئة مكافحة الفســاد 
كما نطالــب بتحري الدقة في 

نشر االخبار واملعلومات.
مــن جانبــه، اســتعرض 
لقطــاع  املســاعد  الوكيــل 
هندســة الصيانة فــي وزارة 
االشــغال العامة م. محمد بن 

3٨١.7 مليــون دينــار منهــا 4 
مشاريع لقطاع هندسة الطرق 
و4 مشــاريع لقطاع املشاريع 

االنشائية.
وبينت الغنيم ان املشاريع 
التي مت طرحها خالل العام املالي 
املنصرم 23 مشــروعا منها ١3 
مشروعا لقطاع هندسة الطرق 
و4 مشــاريع لقطاع املشاريع 
االنشائية و6 مشاريع لقطاع 
الهندسة الصحية كما ان عدد 
العقــود التي متت ترســيتها 
خــالل نفــس العــام بلــغ ١0 
مشاريع بتكلفة اجمالية 365.7 
مليون دينــار موزعة كاالتي: 
5 مشــاريع لقطــاع هندســة 
الطــرق و4 مشــاريع لقطــاع 
املشاريع االنشائية ومشروع 
واحد لقطاع هندســة الصرف 
الصحي كمــا بلغ عدد العقود 
التــي مت توقيعها خالل العام 
املالي اجلاري 20١7/20١6 عدد 4 
مشاريع منها 2 لقطاع هندسة 
الطــرق و2 لقطاع املشــاريع 
االنشائية بقيمة اجمالية 346.١ 
مليار دينار. واشارت الى انه 
بالنسبة ملشروع املطار فقد مت 
تســليم املوقع للمقاول وجار 

فرج ناصر

أعلنت وكيل وزارة االشغال 
الغنيــم  العامــة م.عواطــف 
انتهــاء الــوزارة مــن وضــع 
تصورهــا اخلــاص مبيزانية 
العــام املالي املقبل 20١7/20١٨ 
والتي بلغت ١.096 مليار دينار 
لتغطية مصروفات املشاريع 
التي تنفذها قطاعات الوزارة 
املختلفة. وقالت الغنيم ان جلنة 
من وزارة االشغال مشكلة من 
قطاعات مختفلة توجهت امس 
لتسلم مشروع مستشفى جابر 
االحمد حيث مت تســلم ابراج 
املرضى والعيادات اخلارجية 
ومبنــى احلــوادث والعنايــة 
املركزة والتشخيص والعالج 
ومبنى احملطة املركزية ومواقف 
الســيارات، كمــا متــت اعمال 
التســليم بالكامل منها اعمال 
التشــطيب الداخلية للممرات 
والتكييف واالنارة وكل ما يلزم 
وزارة الصحة كجهة مستفيدة 
لتركيــب معداتهــا، مؤكدة ان 
املبنــى جاهــز وننتظــر فقط 
توقيع محضر االستالم الذي 
مــن املقرر رفعه لــي اليوم او 
الغد العتمــاده من قبل جلنة 

االستالم. 
جــاء ذلــك خــالل املؤمتر 
الصحافــي الذي عقــد صباح 
امــس الســتعراض اجنازات 
الــوزارة خــالل العــام املالي 
املنصــرم 20١6/20١5 وعرض 
خطة قطاع الصيانة واجنازات 
قطاع الطرق. واشارت الغنيم 
الى ان الوزارة استطاعت خالل 
العام املالي املنصرم ان تنفذ ١٨ 
مشروع بتكلفة اجمالية ١5٨.١72 
مليون دينار موزعة كاالتي: 5 
مشاريع لقطاع هندسة الطرق 
و١١ مشــروعا لقطاع هندســة 
املشاريع االنشائية ومشروعان 
لقطاع الهندســة الصحية كما 
بلغ عدد املشــاريع التي فاقت 
نســبة اجنازهــا 95% حوالي 
٨ مشــاريع بتكلفــة اجمالية 

قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق خالد 
الخزي ان القطاع يعد قطاعا مساندا للقطاعات الفنية، 
 لذلك هناك حرص شــديد لتوفير المعلومات لكي
ال يحدث أي تأثير على موقف المشاريع التنفيذية.
واشــار الى انه تم تأهيل الشــركات لمشــروع 
مجمــع الوزارات بالجهراء وتــم تمديد الموعد من 
قبل لجنة المناقصات الى يوم 6 ديســمبر المقبل 

بدال من هذا الشهر.

وقعت وكيلــة وزارة األشــغال العامة 
م.عواطف الغنيم ثالث اتفاقيات بقيمة 5.8 
ماليني دينار تشمل أعماال خاصة بالبنية 

التحتية لعدد من املناطق في الكويت.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان 
االتفاقية األولى تشمل االشراف على اعادة 
تأهيل وتطوير البنية التحتية للمرحلة الـ 
15 مبنطقتي غرناطة و»صباح الناصر« 
القدمية بتكلفة اجمالية تبلغ 2.3 مليون 

دينار.
وأضافت أن هذه االتفاقية تشمل اعمال 
تنفيذ شبكة مياه الصرف الصحي بطول 
36000 متر وإعادة تأسيس وصالت املنازل 

بطول 17000 متــر وتنفيذ 57000 متر 
مســح بدوائر تلفزيونية مغلقة وتنفيذ 
630 مترا خلطوط أنابيب صرف صحي 
للتوسعة في املستقبل واملسح  محتملة 

بدوائر تلفزيونية مغلقة.
وبينــت ان االتفاقيــة الثانية تتضمن 
االشراف على إعادة تأهيل وتطوير البنية 
التحتية مبنطقة األندلس بتكلفة اجمالية 
تبلغ 2.19 مليون دينار وتشمل تنفيذ أعمال 
شبكة للصرف الصحي بطول 56 كيلو 
مترا بأقطار مختلفة، إضافة الى شــبكة 
تصريف مياه األمطار بطول 43 كيلو مترا 
وشبكة خطوط للهاتف وإنارة الشوارع.

وذكرت ان االتفاقية الثالثة تتعلق بتفعيل 
بند االشراف على أعمال عقد إنشاء وإجناز 
اخلط الرئيسي للصرف الصحي الواصل 
بني منطقتي السرة والرقعي بقيمة اجمالية 

تبلغ 1.3 مليون دينار.
وأفادت بأن تنفيذ اخلط الرئيســي ملياه 
الصرف الصحي يبدأ من منطقة السرة 
وينتهي مبنطقة الرقعي وصوال إلى محطة 
»7 ايه« على امتداد اجلهة اجلنوبية من 
الطريق الدائري الرابع بطول اجمالي قدره 
8648 مترا وبأقطار مختلفة منها بطول 
4534 مترا بقطر 1800 مليمتر بطول 4114 

مترا وبقطر 1400 مليمتر.

بــني م. احمد احلصــان ان هنــاك ١٨ افتتاحا جزئيا 
خالل الثالث شــهور القادمة باإلضافة الى 9 مشــاريع 
مت طرحها وترســيتها وبانتظار التوقيع بلغت قيمتها 
االجماليــة ٨٨7.930 مليــون دينار، كذلك ١4 مشــروعا 
مت طرحها وجار ترســيتها وســتبلغ قيمتها االجمالية 
املتوقعة ١.27١ مليار دينار، باالضافة الى 3 مشاريع جار 
جتهيزها للطرح وستبلغ القيمة االجمالية املتوقعة لها 

363.459 مليون دينار.
واوضح احلصان انه خالل االســابيع املقبلة سوف 
تنتهي اللجنة املشكلة لنقل ادارات من الوزارة لهيئة الطرق 
والنقل البري من وضع تصوراتها وآليه االجراءات للنقل.

مجمع الوزارات باجلهراء

3 اتفاقيات بـ 5.8 ماليني دينار

نقل إدارات لهيئة الطرق

سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة

40 % تخفيض تعرفة خدمات اإلنترنت
أصــدرت وزارة املواصالت 
أول امس قرارا يسمح للشركات 
املرخصة من قبل وزارة االعالم 
بتقدمي خدمة الكيبل التلفزيوني 
  )IPTV( عبر بروتوكول االنترنت
 )  NGN( باســتخدام شــبكة 
بغرض تقدمي اخلدمة، على أن 
يسمح ملزودي خدمة االنترنت 
بتقدمي اخلدمة لشركات الكيبل 
التلفزيوني فــي املناطق التي 
ال تتوافر فيها شــبكات ألياف 
ضوئية شريطة احلصول على 
موافقة مسبقة من الوزارة، مع 
تخفيض التعرفــة املنصوص 
عليها في قرارات سابقة لتكون 

3600 دينار ســنويا مقابل كل 
)١00Mbps(، و24 ألــف دينــار 
سنويا مقابل كل )١ Gbps(، على 
ان يدفع مزود اخلدمة للوزارة 
ألف دينــار قيمة أجور تركيب 
اخلدمــة لكل طلــب ربط وملرة 
واحــدة، مع حتمل مقدم خدمة 
الكيبل التلفزيوني كل تكاليف 
تقدمي اخلدمة، وااللتزام بالقوانني 
واللوائح والقرارات الصادرة من 
الوزارة والتي تصدر الحقا. كما 
أصدرت قرار بتخفيض تعرفة 
خدمــات االنترنت عبر شــبكة 
االلياف الضوئية بنسبة %40 
لتصل الــى 3600 دينار مقابل 

كل )١00Mbps(، و24 ألف دينار 
 ،)Gbps ســنويا مقابــل كل )١
ويتم ربطها مع مقسم الوزارة 
)NGN( بغــرض تقدمي خدمات 
االنترنت بسرعات عالية، على 
ان يدفع مزود اخلدمة للوزارة 
ألف دينــار قيمة أجور تركيب 
اخلدمــة لكل طلــب ربط وملرة 
واحــدة. وفي نفس الســياق، 
أصــدرت الوزارة قرارا بشــأن 
تعرفة الدوائر الدولية املؤجرة 
)IPLC( خلدمات االنترنت عبر 
الكوابل البحرية والبرية الدولية 
وتعرفة الربط البيني، يسمح 
بتقدمي سعات اضافية مجانية 

للجهات احلاصلــة على دوائر 
دولية مؤجرة ودوائر ربط بيني 
واملدفوع لها، وذلك حسب توافر 
اإلمكانيات الفنية، على ان تصل 
نسبة الزيادة )السعة االضافية( 
اخلاصة بالسعة الكلية 25G الى 
١0% أي بزيــادة 2.5G ونســبة 
 50G الزيادة على السعة الكلية
الى 20% أي بزيادة ١0G ونسبة 
الزيــادة علــى الســعة الكلية 
75G تصل الى 30% اي بزيادة 
 ١00G 22.5 اما الســعة الكليةG
فتزيد بنســبة 40% أي بزيادة 
40G ومتنح السعات االضافية 
املجانية للجهات الطالبة على 

أي كابــل بحري أو بري ترغب 
اجلهة املستفيدة في تشغيلها 
وذلك حســب االمكانية الفنية 
املتوافــرة وال تتحمــل الوزارة 
أي مسؤولية عن عدم املطالبة 
بالســعات االضافية املجانية. 
وقال وزير املواصالت السابق 
عيســى الكندري فــي تصريح 
صحافي إن هذه القرارات صدرت 
بالتنســيق مع الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
التــي أعدت تقريرا عن الوضع 
احلالي للدوائر الدولية بالكويت 
والذي مت على ضوئه اتخاذ هذه 

القرارات.

اخلشتي: دور مهم لوسائل التواصل في إيصال املعلومات الصحية
حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشــؤون اخلدمات 
الطبيــة األهليــة د.محمــد 
اخلشتي أن التسويق الصحي 
البرامــج  االجتماعــي مــن 
الدولية اجلديــدة للصحة، 
والــذي يهدف إلــى تطبيق 
مبــادئ ورؤيــة التســويق 
التقليدي موازيا لتســويق 
الوقائــي وتعزيــز  الطــب 
احلماية والوقاية الصحية، 
الفتا الى أنه يعد من الطرق 
البديلة التي تؤثر بقوة على 
تطويــر اخلدمــات الطبيــة 
املجتمعية وخدمات املعرفة 

بالوقاية الذاتية.
وقــال ان االحصائيــات 

أثبتت في السنوات األخيرة 
لبرامــج  املمارســة  بعــد 
التسويق الصحي انخفاض 
معــدل احلــاالت املرضيــة 
املزمنة وانعدام ظهور بعضها 
أيضا بنشر الوعى وتسويق 

األفكار.
جاء ذلك في كلمة للخشتي 
خالل افتتاحه ورشة العمل 
التــي أقامتهــا إدارة تعزيز 
عنــوان  حتــت  الصحــة 
»التسويق الصحي ووسائل 
االجتماعــي«  التواصــل 
بالتعاون بني وزارة الصحة 
ومنظمــة الصحــة العاملية 
ممثال عنها املكتب اإلقليمي 
لشــرق املتوســط بفنــدق 

سيمفوني. 
وأوضح أن اقامة الورشة 
تهدف أيضــا الى احلصول 
علــى املعلومــات الصحية 
الدقيقة والكافية والتي من 
شــأنها منع تفاقم انتشــار 
معدل األمراض املزمنة وهي 
احد اهم أسباب الوفاة املبكرة 

في الكويت وإقليم الشــرق 
األوســط، مما يدفعنــا الى 
التوعوية  مضاعفة اجلهود 
لزيادة رفع أســاليب الوعى 
الصحــي بالكويــت بهــدف 
تعديل وتصحيح السلوكيات 
اخلاطئة لألفراد في احلياة 

اليومية.
وأكد أن وسائل التواصل 
االجتماعي تلعب دورا حيويا 
ومهما في حياة الناس وعليها 
االعتمــاد الكبير في حتقيق 
األهداف التوعوية النبيلة في 
توصيل املعلومات الصحية 
الصحيحة والتي تعتبر اهم 
التثقيــف الصحــي  أدوات 
املطلوبــة للتغييــر ورفــع 
مســتوى الوعي الســلوكي 

الصحي لكل مواطن.

د. محمد اخلشتي ود.عبير البحوه يكرمان إحدى املشاركات

العجمي لصرف جميع بدالت موظفي »املواصالت«
فرج ناصر 

العــام  الســكرتير  اكــد 
نقابــات  املســاعد الحتــاد 
العاملــني بالقطاع احلكومي 
نايف العجمي دعم ومساندة 
االحتاد لصرف جميع البدالت 
وبأثر رجعي ملوظفي وزارة 
املواصالت ومطالبة املسؤولني 
باالســراع إلدراجها بتقرير 
الراتب اسوة بباقي الوزارات 
حتى يأخــذ كل موظف حقه 

دون انتقــاص مــن حقوقهم 
ومكتسباتهم، الفتا الى اننا 
نتابــع عن كثب دور مجلس 
ادارة نقابة العاملني بوزارة 
املواصالت واملمثلة في جهود 
م.مانع العجمي رئيس مجلس 
ادارة النقابة الذي قام مبقابلة 
وزيــر املواصالت ومت خالل 
اللقاء عرض مطالب النقابة 
العادة صرف جميع البدالت 
وبأثــر رجعــي للموظفــني 
املســتحقني حســب كشوف 

االســماء املرفوعة الى قطاع 
املالية في وزارة املواصالت 
الوزير  وحســب تعليمــات 
بسرعة واســتعجال اعتماد 
كشــوف أســماء املوظفــني 
الفنيني املستحقني لبدل املوقع 
بأثر رجعي واعادة صرف بدل 
النوبة وبدل الطعام ملوظفي 
االمن والسالمة في الوزارة.

 ولفت الى أن احتاد نقابات 
العاملــني بالقطاع احلكومي 
يتابــع جميــع األمــور التي 

تهــم العاملــني فــي القطاع 
احلكومي ويدعمها ويساندها 
حتى تتحقق جميع مطالبهم 
والعمل علــى اجنازها دون 
تأخير وســرعة تنفيذها في 

اقرب وقت ممكن.
العجمــي  نايــف  وأكــد 
التعــاون اجلــاد واملثمر بني 
االحتــاد والنقابــات ملــا فيه 
اخلير للجميع متمنيا للحركة 
النقابية الكويتية كل التوفيق 

االزدهار. نايف العجمي

»املرأة الكويتية« تشارك في املؤمتر 
الدولي للتفكير اإليجابي

تشــارك جلنة شــؤون املــرأة التابعة 
ملجلــس الــوزراء ممثلة عــن الكويت في 
املؤمتر الدولي الذي تقيمه جمعية النهضة 
النسائية بإمارة دبي حتت عنوان »ثقافة 
التفكيــر اإليجابي..واقع وحتديات« الذي 

ينطلق اليوم ويستمر ليومني.
وقالــت اللجنــة في بيــان صحافي إن 
املؤمتر يعقد حتت رعاية رئيسة االحتاد 
النسائي والرئيس األعلى ملؤسسة التنمية 
األســرية بدولة االمارات العربية املتحدة 

الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأضافت أن االجتماع يهدف إلى تعزيز 
الوعي بأهمية التفكير اإلنســاني في بناء 
املجتمــع وضمان تقدمه واســتقراره كما 
يناقش أهم القضايا على الساحة العربية.
وأوضحــت أن املؤمتــر يســاهم فــي 
تشــخيص الواقع الراهــن ملنظومة الفكر 
اإلنساني واثر التقدم التكنولوجي ووسائل 
االتصــال احلديثــة فــي طبيعــة التفكير 
اإلنساني كما يسلط الضوء على اجلهود 
االعالمية لتعزيز الفكر الوسطي ومكافحة 
الفكر املتطرف وعدم السماح له باستغالل 
وســائل االتصال احلديثة لنشر التفكير 

السلبي.
وتشارك اللجنة في املؤمتر بوفد يضم 
املستشارتني باللجنة د.سعاد عبدالوهاب 
ود.نسيمة الغيث ومنسقة وزارة التربية 

لدى اللجنة بدرية اخلالدي.
ويطرح املؤمتر ميثاق الشرف الطالبي 
الذي أعده طالب وطالبات اجلامعات بدولة 
االمارات والذي يهدف الى غرس ثقافة الوالء 
واالنتماء في نفوس الشباب وإعداد رؤية 
للمساهمة في برامج التنمية وتعزيز القيم 
واملبادئ التي تساهم في إعالء تلك الثقافة.

من جانب آخر، أكدت جلنة شؤون املرأة 
حرص الكويت على اعداد التقرير العربي 
حول مؤشرات األساس لرصد واقع املرأة 
في املنطقة العربية وتنفيذ خطط التنمية 

املستدامة لعام 2030.
جــاء ذلك خالل مشــاركة املستشــارة 
باللجنة ووكيل إدارة الفتوى والتشــريع 
هدى الشــايجي في اجتماعات وجلسات 
ورشــة العمل اإلقليمية حول »مؤشــرات 
األساس لرصد واقع املرأة والتنمية باملنطقة 
العربية« التي اختتمت أعمالها األحد املاضي 

في العاصمة األردنية عمان.

8 مشاريع فاقت 
نسبة إجنازها
95% بتكلفة

381.7 مليون
دينار

الوزارة ال ترسي 
أي مشروع على 

مقاولني ألنه ليس 
من صالحياتها

تسليم موقع 
مشروع املطار 

للمقاول

نقل اختصاصات من »البلدية«
و»الصناعة« إلى »التغذية«

عبدالكريم العبداهلل

أعلن مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
عيسى الكندري عن نقل الوحدات االدارية 
والرقابيــة والفنيــة واختصاصاتها ذات 
الصلة مبســالخ املواشي وإداراتها، فضال 
عن الرقابة والتفتيش على مسالخ الدواجن 
من بلدية الكويــت الى الهيئة اعتبارا من 
االول من ديسمبر املقبل عمال بقانون انشاء 

الهيئة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء. 

وأكد الكندري في تصريح صحافي أنه مت 
نقل انشطة املواصفات واملقاييس املتعلقة 
باألغذية واملكمــالت الغذائية والعمل بها 
مــن الهيئــة العامة للصناعة الــى الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من األول 

من نوفمبر. 
وذكر الكندري ان الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية مستعدة الستقبال استفسارات 
ومعامــالت جميــع اجلهــات املختصــة 

بخصوص األمور السابقة الذكر.

من بينهم مدير العالقات العامة ومكتب الوكيل
تصدر قرارات تقاعد جديدة في »الصحة«

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبداهلل

أحال وزير الصحة د.علي العبيدي في 
قــرارات جديدة إلى التقاعد كال من مدير 
العالقات العامة واإلعالم فيصل الدوسري 
ومدير ادارة مكتب وكيل وزارة الصحة 
د.عادل العلي، فضال عن 4 من افراد الهيئة 

التمريضية، وهم: جناة الرجيب رئيس 
متريض بإدارة طب االســنان، وفضيلة 
دشــتي رئيــس متريض مركــز الرعاية 
التلطيفية، وبشرى املاجد مساعد رئيس 
متريض منطقة الفروانية الصحية، وجناة 
محمود رئيــس متريــض ادارة الصحة 

العامة.


