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الشمالي لإلسراع في تنفيذ 

املشروعات الصحية في خطة التنمية

..وتنسق مع وسائل اإلعالم 
لعرض إجنازاتها بكل شفافية

»الصحة« حسمت التحقيق
في قضية »الكويتية«

»العاملني« بالشؤون: دراسة 
شاملة حول الكوادر املقترحة 

لكافة قطاعات الوزارة

اخلالد بحث مع مبعوث اخلارجية 
اإليراني القضايا املشتركة 

الكويت تفوز بعضوية املجلس 
التنفيذي لألكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري 

املختبر املركزي حصل على %100 
في تقييم الكفاءة ملنظمة الصحة

املؤمتر العلمي الثالث لقسم 
الباطنية في »األميري« ينطلق السبت

اجتمع وزير املالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي 
بوكي���ل وزارة الصحة د.إبراهي���م العبدالهادي وقياديي 
»الصح���ة« امس ب���وزارة املالية، وعق���ب االجتماع قال 
د.العبدالهادي ان الش���مالي طالب بضرورة التعجيل في 
اجناز املش���روعات الصحية املوضوعة في برنامج عمل 
الوزارة، وبحث والتصدي جلميع املعوقات التي تعترض 

تنفيذ اخلطة التنموية للوزارة.
وأع���رب د.العبدالهادي عن ش���كر املجتمعني وجميع 
منتس���بي وزارة الصحة للوزير األسبق د.هالل الساير، 
مش���يدا باجنازاته الكبيرة في س���بيل النهوض بالقطاع 

الصحي في البالد.
وقال د.العبدالهادي في تصريح له عقب اجتماعه صباح 
امس ووزي���ر الصحة ووزير املالية مصطفى الش���مالي 
بوزارة املالية ان الوزير أشاد بجهود الوزير السابق د.هالل 
الساير، كما أعطى توجيهات تنظم آلية عمل الوزارة خالل 
الفترة املقبلة، بهدف تطوير اخلدمات الصحية في البالد 

وتقدميها بشكل أفضل للمواطن واملقيم.
من جانبه، أعلن س���كرتير مجلس الوكالء في وزارة 
الصحة مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات د.محمود 
عبداله���ادي ان املجلس خالل انعقاده امس األول قد قدم 
الش���كر لوزير الصحة السابق د.هالل الساير على كل ما 

قدمه للوزارة خالل فترة توليه املنصب.
حنان عبدالمعبود  ٭

كلف وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي مدير 
العالقات العامة واإلعالم فيصل الدوس���ري التنسيق مع 
وس���ائل اإلعالم املختلفة )تلفزي���ون � صحافة � إذاعة( 
لترتيب لقاءات وبرامج إعالمية مع املسؤولني في الوزارة 

لعرض إجنازاتها وأعمالها.
وج���اء ف���ي الكت���اب الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منه ان الوزارة تهدف من هذا 
الى ع���رض جمي���ع إجنازات 
قطاعاته���ا املختلف���ة وإبراز 
الطبية والصحية  املستجدات 
بوسائل اإلعالم وتضمن الكتاب 
مخاطبة جميع قطاعات الوزارة 
ومناطقها الصحية لترش���يح 
أسماء ومسميات وتخصصات 
س���يتم ترش���يحها للق���اءات 

اإلعالمية.
الوزارة  ان  الكت���اب  وذكر 
ستقوم بإعداد قاعدة بيانات أساسية متضمنة تلك األسماء 
إلع���داد اللقاءات الالزمة لوزارة الصحة لعرض إجنازات 
ال���وزارة. وبني ان الوزارة تعتبر ه���ذا اإلجراء نوعا من 
الشفافية في تعاملها مع وسائل اإلعالم وتوصيل املعلومات 

بصورة دقيقة.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

علمت »األنباء« من مص���ادر صحية مطلعة ان ادارة 
الش���ؤون القانونية بوزارة الصحة قد اغلقت التحقيق 
الذي استمر اكثر من عام مع قيادي سابق بالوزارة حول 
قضية عيادة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية التي كان 
قد دعمها القيادي السابق، وقام بانتداب اطباء لها بدون 

اخذ موافقة رسمية.
وكانت التحقيقات التي انتهت كما ذكرت املصادر بتوقيع 
عقوبات جزائية تتمثل في خصم اسبوع لكل من القيادي 
ورئيس القسم التابع له، بعد استطالع الرأي واالستناد 
الى مستندات وكتب من اخلدمة املدنية، وكذلك مستندات 
خاصة مبنح مزايا خاصة لبعض املوظفني في وزارة الصحة 

من قبل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية.
حنان عبدالمعبود  ٭

كش���ف نائب رئيس نقابة العاملني في وزارة الش���ؤون 
يحيى الدوس���ري ان النقابة اعدت دراس���ة شاملة وجلميع 
قطاعات الوزارة وعلى مختلف املستويات الوظيفية تتضمن 
اجلداول املفصل���ة حول ما يتقاض���اه املوظفون من بدالت 

والبدالت املقترحة.
واضاف في تصريح صحافي ان الدراس���ة مت تس���ليمها 
للوكالء املس���اعدين في الوزارة لدراس���ة وابداء املالحظات 
والتعديالت، موضحا انها تشمل جميع املوظفني من وكالء 

مساعدين ومديري ادارات وحملة املاجستير والدكتوراه.
وبني الدوسري ان احد الوكالء املساعدين اجتمع مع مديري 
االدارات في قطاعه وناقش الدراسة ومن املتوقع ان تتسلم 
النقابة رد كافة قطاعات الوزارة بعد اسبوع على ان ترفع الى 
وكي���ل الوزارة والوكيل يرفعه بدوره الى اجلهات املختصة 

بعد انتخابات مجلس االمة وتشكيل احلكومة.
بشرى شعبان  ٭

اإلسكندرية � كونا: فازت الكويت بعضوية املجلس التنفيذي 
لألكادميي���ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
التابعة جلامعة الدول العربية في االنتخابات التي اجريت 

أخيرا في مقر االكادميية مبدينة االسكندرية الساحلية.
وقال ممثل وفد دول���ة الكويت وعضو اللجنة الكويتية 
الحتاد املوانئ البحرية العربية هشام املطيري في تصريح 
ل� »كونا« امس انه مت تزكية دولة الكويت ممثلة في مؤسسة 
املوانئ الكويتية في اللجنة اخلماسية لالشراف على أعمال 

االكادميية السابقة.

كش���فت وزارة الصحة عن حص���ول املختبر املركزي 
التابع لها على درجة 100% في االختبارات اخلاصة بالكفاءة 
ضمن برنامج استئصال شلل األطفال في اجلوانب املتعلقة 
باملختبرات، والذي تنظمه منظمة الصحة العاملية سنويا 
إلج���راء اختبارات الكفاءة. وأعلن املدير اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية في الشرق األوسط د.حس�����ني اجلزائري 
عن حص���ول املختبر على هذه الدرجة، وه����نأ العاملني 
ف���ي املختبر املركزي في الكويت عل���ى هذا األداء املميز، 
كما أشاد اجلزائري بدور الكوي���ت ومساهماتها في دعم 
اجل��هود التي تبذل في االق����ليم لدعم استئ����صال شلل 

االطفال. 
ومن جانب آخر يقيم قس���م الباطنية في مستش���فى 
األميري اليوم العاملي الثالث للس���كر حتت رعاية وزير 
الصحة يوم غد الس���بت في الثامنة صباحا بقاعة مركز 
دسمان للسكر، وسيشمل عددا من احملاضرات العلمية في 

كافة التخصصات في املراكز الطبية في الكويت.
حنان عبدالمعبود  ٭

يبدأ املؤمتر العلمي الس���نوي الثالث لقسم الباطنية في 
املستشفى األميري أعماله غدا والذي تنظمه وزارة الصحة 

في مركز دسمان للسكر.
وقال رئيس وحدة السكر واستشاري أمراض الباطنية 
والسكر في املستشفى األميري د.عبدالنبي العطار ان نشاطات 
املؤمتر تضم سلس���لة من احملاضرات العلمية التي ستدور 
حول آخر املستجدات في طب الباطنية يلقيها أبرز استشاريي 

واخصائيي الباطنية في الكويت.
وذكر ان املؤمتر الذي يقام للس���نة الثالثة على التوالي 
يعتبر من املؤمترات العلمية املميزة التي يقيمها املستشفى 
األميري، مبين���ا ان املؤمتر مفتوح للتس���جيل أمام جميع 

األطباء املهتمني.

د.إبراهيم العبدالهادي

التقى 5 سفراء وسفيرنا لدى ڤنزويال وأمل احلمد

ترأس اجتماعاً للجنة االحتفال باألعياد الوطنية

رئيس الوزراء استقبل احلجي والسميط واملنصوري

اجلديد. كما استقبل سفير كندا 
ل���دى الكويت دوغ���الس جورج 
مبناسبة توليه منصبه اجلديد.

واستقبل سفيرنا لدى جمهورية 
ڤنزويال محمد مرزوق الش���بو، 
ورئيس���ة بعثة مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في بروكسل 

أمل احلمد.
املقابلة وكيل ديوان  وحضر 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخة 
اعتماد اخلال���د والوكيل بديوان 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

بوتان لدى الكويت شيراب تنزن 
مبناسبة انتهاء مهام عمله.

واستقبل س���فير جمهورية 
الصني الش���عبية ل���دى الكويت 
انتهاء  هوانغ جيمني مبناس���بة 

مهام عمله.
كما استقبل سفير جمهورية 
مصر العربية الشقيقة لدى الكويت 
عبدالكرمي سليمان مبناسبة توليه 

منصبه اجلديد.
واستقبل س���فير جمهورية 
الكويت فاس���يلي  رومانيا لدى 
سوفنيتي مبناسبة توليه منصبه 

اس���تقبل رئي���س مجل���س 
الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
قصر السيف أمس رئيس الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية السابق 
العم يوس���ف احلج���ي ورئيس 
مركز دراس���ات العم���ل اخليري 
د.عبدالرحمن السميط مبناسبة 
الس���مو األمير  تكرمي صاح���ب 
الكويت  لهما ومنحهما »وس���ام 
ذو الوش���اح من الدرجة األولى« 
واملدير العام لالدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاسم املنصوري مبناسبة 
حصوله على »وسام الكويت ذو 

الرصيعة«.
وأكد على ان تكرميهم من قبل 
صاحب السمو األمير تكرمي سام 
بحد ذاته على جهودهم في رفع 
اسم الكويت عاليا في مجال العمل 
االنساني اخليري الذي شمل جميع 
املنكوب���ة والفقيرة في  املناطق 
العالم، مشيدا باجلهود املتواصلة 
التي قدمها كل من العم يوس���ف 
احلجي ود.عبدالرحمن السميط 
كرائدين من رواد العمل اخليري 
واظهار وجه الكويت املشرق وروح 

العطاء التي يتمتع بها ابناؤها.
كما أشاد باجلهود املخلصة التي 
يبذلها اللواء جاس���م املنصوري 
ورج���ال االطف���اء خلدمة الوطن 
والتفاني في العمل والتضحيات 
التي يقدمونها من اجل الكويت.

كما اس���تقبل رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
قصر السيف امس سفير مملكة 

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه العم يوسف احلجي ود.عبدالرحمن السميط واللواء جاسم املنصوري

حمد جابر العلي: »الهالل األحمر« عالمة بارزة في ساحات العطاء
عالمة بارزة في ساحات العطاء 
االنس���اني بفض���ل حتركاتها 
امليدانية الس���ريعة في جميع 
الس���احات واملناطق، مش���يرا 
الى ان جهود اجلمعية في هذا 
الص���دد يعد جزءا من الواجب 
االنساني الذي يعبر عنه املوقف 
الرسمي للكويت قيادة وحكومة 

وشعبا.
وأضاف انه بحث مع البرجس 
س���بل التعاون والتنسيق مع 
الهالل األحمر الكويتي لتغطية 
كل اجلهود االنسانية التي تقوم 
بها اجلمعية سواء على املستوى 

احمللي أو اخلارجي.
م���ن جانبه، اك���د البرجس 
ان زي���ارة الش���يخ حم���د الى 
مقر اجلمعية تدعم توجهاتها 

اإلنسانية املختلفة.
وش���دد البرج���س على ان 
اجلمعية ستظل عند حسن ظن 
اجلميع من خالل بذل املزيد من 
التي ترتقي مبضامني  اجلهود 
العمل اإلنساني وحتقق تطلعاتها 
على الس���احة اإلنسانية التي 

تواجه الكثير من التحديات.
وخالل االجتماع استعرض 
البرجس مع وزير االعالم أهم 
االعمال والتحركات االنسانية 

الكويتية من خالل اجلمعية.
البرج���س في نهاية  وكرم 
اللقاء الشيخ حمد جلهوده في 
خدمة االنسانية والتنسيق بني 
اجلمعية ووزارة االعالم التي لم 
تأل جه���دا في تقدمي كل الدعم 

للجمعية.

ال���ذي يليق مبكانة وس���معة 
دولتن���ا احلبيب���ة على جميع 

االصعدة.
من ناحية أخرى، أشاد وزير 
االعالم الشيخ حمد اجلابر العلي 
التي  أمس باألعمال االنسانية 
تقوم بها جمعية الهالل األحمر 
للح���د من املعاناة االنس���انية 
واغاثة الش���عوب التي تواجه 

احملن والكوارث الطبيعية.
الش���يخ حم���د في  وأك���د 
تصريح صحاف���ي عقب لقائه 
ادارة اجلمعية  رئيس مجلس 
البرجس ان اجلمعية  برجس 
تقوم بجهود كبيرة وواضحة 
في مساعدة الشعوب املنكوبة 
واقامة املشاريع التي تسهم في 
تنمية املجتمعات في عدد من 
البلدان ومتد يد العون جلميع 
البشر على اختالف مشاربهم.

وقال ان اجلمعية أصبحت 

عق���دت ظهر ام���س اللجنة 
الدائم���ة لالحتف���ال باالعياد 
واملناسبات الوطنية اجتماعها 
الثاني برئاسة الشيخ حمد جابر 
العلي وزي���ر اإلعالم ورئيس 
اللجن���ة وذلك في مقر الوزارة 
وبحضور الشيخ سلمان احلمود 
وكي���ل وزارة اإلع���الم ونائب 
رئيس اللجنة والشيخة امثال 
االحمد امني سر اللجنة وعدد من 

املسؤولني اعضاء اللجنة.
ومت خالل االجتماع اعتماد 
الس���ابق ومناقش���ة  احملضر 
احتفالي���ة األوبري���ت من قبل 
اللجن���ة املكلفة واعتماده، كما 
مت خالل االجتماع مناقشة تأجيل 
افتتاح ستاد جابر حلني استكمال 

االستعدادات العامة للستاد.
وقال الشيخ حمد جابر العلي 
في تصريح له اننا نستعد لثالث 
مناس���بات عزيزة على قلوبنا 
وهي الذكرى ال� 51 الس���تقالل 
الكويت والذكرى ال� 21 لتحرير 
الكويت ومرور ستة أعوام على 
الس���مو األمير  تولي صاحب 

مقاليد احلكم.
انه  وذك���ر وزير اإلع���الم 
س���تقام العديد من االنش���طة 
لهذه املناسبات الثالث السيما 
االوبري���ت الضخم الذي كلفت 
بإعداده وإجنازه وزارة التربية، 
كم���ا ان هناك العديد من املهام 
املنوطة به���ا اجلهات االخرى 
املش���اركة في اللجن���ة والتي 
س���تصب في إظهار احتفاالتنا 
املقبل بالشكل  الوطنية للعام 

برجس البرجس مكرما الشيخ حمد جابر العلي

احلمود: عالقات راسخة تربط الكويت والسعودية
أكد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ سلمان احلمود 

عمق العالقات الوطيدة والراسخة التي تربط 
بني البلدين الشقيقني الكويت واململكة العربية 

السعودية في كل املجاالت والسيما املجال 
اإلعالمي، جاء ذلك خالل استقباله لوفد قناة 

اإلخبارية للتلفزيون السعودي والذي يزور 
البالد حاليا إلجراء عدد من اللقاءات والبرامج 
التلفزيونية. من جانب آخر أكد وكيل وزارة 

اإلعالم حرص الوزارة على أهمية التعاون 
والتنسيق املتبادل مع سفارتنا في اخلارج، 

جاء ذلك خالل استقباله لكل من السفير 
مبارك العدواني سفيرنا لدى ليبيا والسفير 
د.سلمان احلربي سفيرنا لدى السودان كل 

على حدة حيث قدما التهنئة له مبناسبة توليه 
منصبه وكيال لوزارة اإلعالم.

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في دي���وان عام وزارة اخلارجية مبع���وث وزير اخلارجية 
االيراني مساعد وزير اخلارجية للشؤون العربية واألفريقية 
السفير حسني أمير عبداللهيان والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته الى البالد، حيث مت استعراض العالقات بني البلدين 
وبحث سبل تطويرها والتطرق الى آخر املستجدات السياسية 
على الس���احتني االقليمية والدولية والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
حضر االجتم���اع وكيل وزارة اخلارجية الس���فير خالد 
اجلاراهلل ومدير ادارة آسيا السفير محمد املجرن الرومي ومدير 
ادارة مكت���ب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد الصباح.
كما احتف���ل في ديوان عام وزارة اخلارجية امس بقبول 
نس���خ من أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى البالد حيث 
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء كال على حدة سفير جمهورية 
جيبوتي محمد علي مؤمن وسفير جمهورية النيجر سيني 
عبدالكرمي وتسلم منهما نسخا من أوراق اعتمادهما سفيرين 

لبلديهما لدى الكويت.
كما استقبل الشيخ صباح اخلالد سفير جمهورية الصني 
الشعبية لدى البالد هوانغ جيمني مبناسبة انتهاء فترة مهام 
عمله في البالد وتلقى منه رسالة خطية من وزير اخلارجية 
الصيني يانغ جيه تشي تتصل بالعالقات بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
كما استقبل الشيخ صباح اخلالد سفير مملكة بوتان لدى 

البالد شيراب تنزن مبناسبة انتهاء فترة عمله.

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه السفير حسني أمير عبداللهيان

فريحة األحمد: ضرورة وضع 
قوانني خلدمة ذوي التوحد

بيروت � كونا: تفقدت رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة 
املثالية الشيخة فريحة االحمد أمس اجلمعية اللبنانية للتوحد 
)األوتزم( في اطار اجلهود التي تبذلها الكويت لوضع اآلليات 

املمكنة ملواجهة مرض التوحد.
واطلعت الشيخة فريحة من رئيسة الشبكة العربية للتوحد 
ورئيسة اجلمعية اروى االمني حالوي واعضائها على الدور الذي 
تقوم به اجلمعية خلدمة املرضى ومساعدتهم على االندماج في 
املجتمع وذلك بحضور عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية 
التي ستشارك في االجتماع السابع للشبكة العربية للتوحد 

في مكتب )يونسكو( االقليمي للتربية في بيروت غدا.
ودعت الش���يخة فريحة في تصريح ل� »كونا« الى »وضع 

قوانني خاصة من شأنها ان تخدم اصحاب مرض التوحد«.

الشيخة فريحة األحمد  تتلقى درعًا تذكارية من أروى حالوي

حتليل سياسي

دبي ـ رويترز: يسعى عدد من النشطاء الى 
أن يسمع صوتهم وسط املشاحنات التي 

ال تتوقف بني املوالني للحكومة واملعارضة 
ويقولون إن اجلانبني يتحمالن املسؤولية 

عن مشاكل بالدهم.
ويضم هذا االئتالف أكادمييني ومهنيني 

يتعشمون أن ينأوا بأنفسهم عن املعارضة 
الراسخة وأن يحشدوا آخرين وراءهم 

الجتثاث الفساد الذي يقولون إنه مستشر 
وتوجيه البالد نحو دميوقراطية كاملة.

وقالت الكاتبة الكويتية ملى العثمان التي 
حملت الفتة كتبت عليها »ال للحكومة.. ال 

للمعارضة« في احتجاجات أمام البرملان 
مؤخرا »ما نتطلع اليه فعال هو املعارضة 

احلقيقية لكننا لم جندها«.
وأضافت »ال نريد نصف دميوقراطية«.

وقال املدون جاسم القامس »استقالة 
احلكومة ال متثل اإلصالح احلقيقي 

املطلوب. نظامنا الدستوري وصل الى 
حالة من اجلمود وفي حاجة ماسة إلصالح 

هيكلي وليس نفس التحركات السياسية 
القدمية. قد ميثل هذا عالجا مؤقتا لكنه 

ليس احلل«.
ويقول محللون ونشطاء إن األزمة ليست 

بسبب الدميوقراطية وإمنا بسبب ما تطبقه 
الكويت منها فهي تشجع التشاور املتأصل 
في التراث السياسي الكويتي مبا ال يهدد 

بشكل خطير النظام العام.
وقال الكاتب احمد الديني إن الدميوقراطية 
في الكويت منقوصة وليست دميوقراطية 

حقيقية وأضاف أنه البد من حلول سياسية 
جديدة واال سيظلون يدورون في هذه 

احللقة عدمية املعنى.
ويقول منتقدون إن هذا النظام يشجع 

ورمبا يستوجب احملسوبية كأداة 
لالستمرار على الساحة السياسية.

وفتح النائب العام حتقيقا في ودائع كبيرة 
بدرجة مثيرة للريبة في حسابات مصرفية 

تخص 13 نائبا.
ويقول نشطاء إن هذا غير كاف. وقالت 

الكاتبة ملى عثمان »نأمل في معاجلة 
املرض نفسه وليس األعراض وحسب«. 
وأضافت »نريد حكومة منتخبة وفصال 

بني السلطات. نحتاج الى إشراف احملكمة 

الدستورية ورفع احلظر على إنشاء 
األحزاب السياسية«.

ويرى بعض النشطاء والعديد من البرملانيني 
أن هؤالء النواب يستغلون احلركة من أجل 

أغراضهم السياسية.
وقالت فاطمة حيات الناشطة املعارضة 

سابقا والتي كانت جزءا من حملة ناجحة 
قادها الشباب عام 2006 خلفض عدد 

الدوائر االنتخابية من 5 الى 23 »انا ضد 
نشطاء املعارضة ألنه في اعتقادي يجب 
أن يقود الشباب احلركة. يجب اال يكون 

الزعماء من النواب الذين لهم اجندات 
سياسية مؤكدة«.

ومن العوامل الرئيسية للفشل حتى اآلن 
في حتويل االستياء الى معارضة »حقيقية« 
ثروة الكويت التي جتعل االهتمام بالسياسة 

في مرتبة ثانوية بالنسبة لألغلبية.
وقالت املدونة منى كرمي »أغلبية الناس في 
الكويت ال يكترثون حقا مبا يجري ألنهم 
على املستوى الشخصي يحصلون على 

األكواخ واألموال وماداموا يحصلون عليها 
فلماذا يخرجون لالحتجاج؟« 

نشطاء كويتيون ينشدون معارضة وإصالحًا »حقيقيني«


