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الشيخ محمد اخلالد خالل اجتماعه مع وكالء وزارة الداخلية والقيادات االمنية

واس����تمع اخلالد من الفريق 
الفهد الى شرح متكامل عن خطة 
التأمني خالل شهر رمضان املبارك 
بجوانبه����ا األمني����ة واملرورية 
والوقائية، ودور القطاعات األمنية 
في املساهمة ضمن هذه اخلطة 
كل حس����ب اختصاصه ومهامه 
التي يتطلع لها.  واملسؤوليات 
ورسم الفريق الفهد خطة االنتشار 
والتوزي����ع للدوري����ات األمنية 

واملرورية ومواق����ع توزيعاتها 
العب����ادة واملجمعات  أمام دور 
التجارية وفي الشوارع واألماكن 
املهمة األخ����رى وفي كل املواقع 
واألماكن التي تشهد كثافة عالية 
من أهل الكويت، مشددا على دور 
األمن الوقائي في مساندة األمن 
امليداني وامل����روري بالواجبات 

واملسؤوليات. 
الفهد دور  الفريق  وش����رح 
اجلهات احلكومية املساندة لهذه 
اخلطة من خالل التنسيق بشكل 
القطاعات األمنية  مس����تمر مع 
املختلفة، مؤك����دا ان توجيهات 
ومالحظات الوزير اخلالد ستطبق 
بش����كل واضح وصريح وبكل 
الوزير اخلالد  حزم، ثم استمع 
إلى ش����رح من القادة امليدانيني 
كل حسب اختصاصه وواجباته 
ومسؤولياته باإلضافة إلى نطاق 
التوزيع واالنتشار لرجال األمن 
ومواقع مسؤولياتهم وواجباتهم، 
واملواقع التي ستتم متابعتها امنيا 
بشكل مستمر وتأمني املنشآت 

احليوية واملنافذ.

األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وأهل الكويت 
مبناس����بة حلول شهر رمضان، 
متمنيا أن يدمي على سموه الصحة 
والعافية وأن ينعم على وطننا 
الغالي األمن واألمان، مؤكدا أن 
األداء األمني يحظى بتوجيهات 

من صاحب السمو األمير.

دارين العلي 
 

طالب مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
جميع املستش���فيات واملراكز 
الصحية مبراعاة القانون البيئي 
في التعامل مع املخلفات الطبية، 
الفتا الى أن الهيئة تركز حاليا 
على املخلفات الطبية وس���بل 
التخلص منها، موضحا أن أغلب 
تلك املراكز تهمل هذا األمر وال 
الى  تتعامل معه بجدية، الفتا 

ان ج���والت »البيئة« التفقدية 
خالل املرحلة احلالية ستشمل 
املراكز الصحية للوقوف على 

هذا الشأن.
وذكر األحمد انه مت تشكيل 
6 جلان للضبطيات القضائية 
بالتعاون مع شرطة البيئة وهي 
تقوم حاليا بدورها في التفتيش 
على املخالفات البيئية، كما انها 
موزعة على احملافظات الست 
لرصد أي خلل بيئي، مشددا على 
ان وجود الهيئة ليس ملخالفة 

الناس وإمن���ا لتوعية اجلميع 
بضرورة الوصول الى بيئة آمنة 
خالي���ة من التلوث، معتبرا ان 
كمية املخالفات البيئية الكبيرة 
التي ترصدها الهيئة يوميا دليل 
على ان نس���بة الوعي البيئي 
ل���م تصل الى م���ا نصبو اليه 
وبالتالي البد من زيادة الوعي 
البيئي للجميع، وبالتالي تطبيق 

القانون لردع املخالفني.
وكشف انه خالل الشهرين 
املاضيني وصل���ت قيمة أوامر 

الصلح الى 40 ألف دينار وهذا 
ما يظهر ان هناك كمية كبيرة 
من املخالفات التي نطمح أن تقل 
مع مرور الوقت، كما متت خالل 
الشهرين املاضيني مخالفة 24 
مجمعا جتاريا و7 جهات حكومية 
و20 مطعما و9 مصانع و4 فنادق 
بسبب مخالفتها القانون البيئي 
فيما يخص إلقاء املخلفات وبيئة 
العمل والبيئة الداخلية وغيرها، 
بينما بلغت مخالفات التدخني 

حوالي 520 مخالفة.

الوزراء  أعرب نائب رئيس 
ووزير الداخلية الش����يخ محمد 
اخلالد عن شكره وتقديره ألهل 
الكويت على ما أبدوه من تعاون 
وجتاوب وروح املسؤولية مع كل 
اجلهود واملتطلبات األمنية خالل 
ش����هر رمضان املبارك. كما عبر 
عن ارتياحه ملستوى االستعداد 
واجلاهزية والكفاءة في تنفيذ 
هذه اخلطة، مشيرا إلى ضرورة 
االنتشار األمني السليم والواعي 
باإلضافة إلى روح التعاون مع 

املواطنني واملقيمني.
وكان الوزير اخلالد قد التقى 
مساء أول امس مبكتبه في مبنى 
)نواف األحمد( في وزارة الداخلية 
وبحضور وكيل الوزارة الفريق 
سليمان الفهد بالوكالء املساعدين 
امليدانيني والق����ادة بالقطاعات 
العامل����ة ضمن خطة  امليدانية 

التأمني لشهر رمضان املبارك.
وفي بداية اللقاء، رفع نائب 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
التهاني  آيات  الداخلية أس����مى 
والتبريكات الى صاحب السمو 

اطلع على خطة تأمني شهر رمضان بحضور القيادات األمنية في »الداخلية«

األحمد: املراكز الصحية ال تراعي القانون في التعامل مع مخلفاتها الطبية

اخلالد: االنتشار األمني السليم والتعاون مع املواطنني واملقيمني

مخالفة 24 مجمعاً جتارياً و20 مطعماً و9 مصانع خالل شهرين

الشيخ عبداهلل األحمد

عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة د.طارق الشطي.

واكدت الصبيح ان الكويت 
حريصة عل���ى تكرمي ابنائها 
املتميزين واملتفوقني في كل 
املجاالت دعما لهم وتشجيعا 
وحتفيزا حتى يواصلوا متيزهم 
وتفوقهم مبا يعود عليهم وعلى 
وطنهم الغالي الكويت بالنفع 
والتطور والريادة، مؤكدة ان 
ذوي االحتياجات اخلاصة دائما 
يرفعون اس���م الكويت عاليا 
في احملاف���ل الدولية ولطاملا 
حققوا البطوالت وامليداليات 
واملراكز االولى في كثير من 
املجاالت الرياضية والعلمية 
وغيرها، متمني���ة ان توفق 
الطالبة ج���وري العازمي في 
حتقيق املراك���ز املتقدمة في 
املسابقة التي ستقام في شهر 
سبتمبر املقبل على مستوى 

الوطن العربي.

الكفيفة جوري العازمي والتي 
حصلت على املركز االول في 
مسابقة »حتدي القراءة« على 

مستوى الكويت.
ج���اء ذل���ك ف���ي حديث 
للصبي���ح خالل اس���تقبالها 
وتكرميه���ا للطالبة املتميزة 
جوري العازمي مبكتبها صباح 
امس بحضور والديها ومدير 

بشرى شعبان

أش���ادت وزيرة الشؤون 
ووزي���رة الدول���ة لش���ؤون 
التخطي���ط والتنمي���ة هند 
الكبير  الصبي���ح باإلجن���از 
الذي حققته الطالبة الكويتية 

الوزيرة هند الصبيح ود.طارق الشطي يكرمان الطالبة جوري العازمي 

الدويري: مستمرون في التصدي ألمراض السكري

الصبيح كرّمت الطالبة جوري العازمي

»دسمان للسكري«.. 10 سنوات من اإلجنازات

اجلمعية الطبية تهنئ بحلول شهر رمضان

مواعيد عمل »الرعاية الصحية« خالل رمضان

بها، مضيفا ان املعهد قدم عدة 
مقاالت ودراسات عن مرض 
إلى مجالت علمية  السكري 
عاملية بلغ عددها أكثر من 100 
مقالة ودراسة علمية بحثية. 
وذكر أن مشروعات األبحاث 
تنفذ في إطار اتفاقيات التعاون 
الدولي التي جنح املعهد في 
إبرامها مع املعاهد واجلامعات 
واملؤسسات احمللية والعاملية 
املرموقة، م���ن بينها جامعة 
هارفرد للعلوم الطبية، جامعة 
أكس���فورد، جامع���ة دندي، 
جامع���ة كمبري���دج، ويضم 
العديد من العيادات للعناية 
باملرض���ى، بينه���ا عيادات 
الكب���ار، وعيادات  س���كري 
س���كري األطف���ال وأمراض 
املس���الك البولي���ة، وط���ب 
األسنان، ومضخة اإلنسولني، 
وأمراض اجلل���د، وبرنامج 
تعديل اجلرعة لتناول غذاء 
طبيعي )DAFNE(، عالوة على 
الع���الج الدوائي، وأمراض 
الق���دم، والتغذي���ة، وطب 
األعصاب، وأمراض القلب، 
وتعلي���م املرضى، والكلى، 
وأمراض العيون، باالضافة 
املرافق  العديد م���ن  إل���ى 
والعي���ادات االخرى، حيث 
بلغ عدد املرضى املسجلني 
لدى معهد دسمان للسكري 
أكثر من 8189 مراجعا وبلغ 
عدد إجمالي الزيارات التي 
س���جلها املعهد م���ن قبل 
املراجعني أكثر من 136948 
مراجعة، وذلك منذ افتتاح 

املعهد حتى تاريخه.

وعلى شعب الكويت باخلير 
واليمن والبركات، داعني اهلل 
أن يحفظكم ويرعاكم ويهبكم 
العمر املديد لتنعم الكويت 
وش����عبها ومن يعيش على 
الطيب����ة مبزيد من  أرضها 
االستقرار واخلير والرخاء.
وأوضح أن كل منتسبي 
احلركة الطبية في الكويت 
املناس����بة  ينته����زون تلك 
لتجدي����د العه����د وال����والء 
لصاحب السمو وسمو ولي 
العهد متضرعني للمولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت قيادة 
وشعبا، وأن تبقى دائما بلد 
األمن واألمان في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، وان يعيد 
علينا مثل هذه األيام املباركة 
وعلى سموه مبوفور الصحة 

والعافية.

والتعليم، والتوعية الصحية، 
وذلك من أجل حتسني نوعية 

حياة السكان.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام ملعهد دسمان للسكري 
د.قيس الدوي����ري انه ومنذ 
افتتاح املعه����د، لم تتوقف 
عجلة التوسع والتقدم التي 
توص����ل إليها الي����وم معهد 
دسمان للسكري، والتي من 
بينها برامج تدريبية شاملة 
حول مرض السكري، تهدف 
التوعية حول  إلى تعزي����ز 
كيفي����ة التحك����م في مرض 
السكري ومضاعفاته، مشيرا 
في الوقت ذاته الى ان املعهد 
ينظ����م ورش عمل توعوية 
على مدار العام، وخالل شهر 
رمضان املبارك ملناقشة صحة 
مريض السكري وسبل التحكم 
باملرض ومتكني املريض من 
التعايش مع مرض السكري 
بص����ورة طبيعية على قدر 

املستطاع. 
وأوضح ان املعهد يولي 
اهتمام���ه األكب���ر لألبحاث 
العلمية حول مرض السكري 
ومضاعفاته املختلفة، جاهدا 
الفعالة في  للتوصل للسبل 
العالج والوقاية من هذا املرض، 
حيث ينفذ املعهد حاليا العديد 
البحثية حول  من املشاريع 
موضوعات صحية مختلفة في 
الكويت، مبينا انها تركز على 
مرض السكري ومضاعفاته، 
إضافة إلى موضوعات تتعلق 
بالوقاية من األمراض املزمنة 
واملشكالت الصحية املرتبطة 

وس����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك واحلكومة الرشيدة 
ومجل����س األمة والش����عب 
الكويتي بحلول شهر رمضان 
املبارك، داعيا  اهلل أن يعيده 
على الكويت واألمة العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن 

والبركات.
وأضاف املطيري: يطيب 
ل����ي باألصالة عن نفس����ي 
وبالنيابة عن أعضاء مجلس 
الطبي����ة  إدارة اجلمعي����ة 
العامل����ني  الكويتي����ة وكل 
بالس����لك الطبي من األطباء 
أتقدم لسموكم بتهانينا  ان 
املخلصة وسعادتنا مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك 
أعاده املولى علينا وعليكم 

ص����ادف أم����س الذكرى 
الس����نوية العاشرة الفتتاح 
معهد دسمان للسكري، والذي 
أنش����أته مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي، مببادرة من 
س����مو األمير الراحل الشيخ 
جاب����ر األحم����د »طيب اهلل 
ثراه«، بعد أن تبني إثر مسح 
أجري في الكويت أن مرض 
السكري سيمثل في املستقبل 
الرئيسية  املشكلة الصحية 
في الب����الد، وافتتح صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املعهد في 6 يونيو عام 
2006، ووضعت رؤية ورسالة 
للمعهد تتمث����ل في الوقاية 
والسيطرة، واحلد من تأثير 
مرض الس����كري واملشكالت 
الصحي����ة ذات الصل����ة في 
الكويت، من خالل برامج فعالة 
في مجال البحث والتدريب، 

عبدالكريم العبداهلل

هن����أ رئي����س اجلمعية 
الكويتية د.محمد  الطبي����ة 
املطي����ري صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

حنان عبد المعبود

كش����فت مديرة اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية في وزارة الصحة د. رحاب 
الوطيان عن وضع ج����داول ملواعيد الدوام 
باملراكز الصحية في كافة املناطق، مشيرة إلى 
أن مراكز الرعاية األولية باملناطق الصحية 
ستعمل خالل شهر رمضان لتقدمي اخلدمات 

الصحية في كافة التخصصات.
وقالت الوطيان في تصريح صحافي أمس 
إن منطقة األحم����دي الصحية هناك مراكز 
ستعمل 24 س����اعة طوال أيام األسبوع مبا 
في ذلك أيام اجلمعة والس����بت وهي مراكز 
الفحيحيل التخصصي والرقة الصحي والعدان 
التخصصي وعلى صباح الس����الم الصحي 
والصباحية الغربي الوفرة واخليران وبنيدر، 
إضافة إلى مراكز ستعمل على فترتني من ال� 9 
صباحا وحتى ال� 12 ليال مبا في ذلك اجلمعة 
والسبت وأيام العطل وهي الظهر والفنطاس 
ومبارك الكبير الغربي وهدية وأبوفطيرة.  
وأوضحت ان هناك مراكز تعمل على فترتني 
صباحية ومسائية طوال أيام األسبوع وهي 
األحمدي وجابر العلي ومبارك الكبير الشرقي 
وابوحليفة والصباحية الش����رقي والعدان 

وفهد األحمد والعقيلة، وهناك مراكز تعمل 
فترة صباحية فقط وهي مركز املسايل فيما 
يعمل مركز صباح أألحمد الصحي من ال� 9 

صباحا وحتى ال� 11 ليال.
أم����ا منطقة الفرواني����ة الصحية فأكدت 
الوطيان ان هناك مراكز ستعمل من الساعة 
ال� 9 صباحا وحتى ال� 12 ليال وهي مناحي 
العصيمي الصح����ي والعارضية اجلنوبي 
وصباح الناصر واألندلس واجلليب اجلنوبي، 
فيما مراكز تعمل على فترتني من 9 صباحا 
حتى 1.30 ظهرا ومن 7.30 مس����اء حتى 12 
ليال وهي اجلليب الشمالي والرقعي ومتعب 
الشمالي والفردوس  الشالحي والعارضية 
الش����مالي والنهضة واألندل����س والرقعي 
وخيطان اجلنوبي والرحاب والعمرية، وهناك 
مراكز تعمل على مدار الساعة وطول األسبوع 
وهي الفروانية الغربي والفردوس اجلنوبي 

والرابية ومركز عبداهلل املبارك.
وأكدت د. رحاب الوطيان أنه سيتم إعطاء 
األنس����ولني يوميا قبل اإلفطار من الساعة 
6 حتى 9 ف����ي مراكز الفردوس الش����مالي 
واالندل����س والرقعي وخيط����ان اجلنوبي 
والعارضية الش����مالي ومتعب الش����الحي 

والرحاب والعمرية.

د.قيس الدويري 

د.محمد املطيري


