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أحمد الشطي لـ «األنباء»: خطة إلنشاء مركز خدماتي طبي.. 
ومستشفى مؤقت بسعة ١٢٠ سريرًا في مدينة صباح األحمد السكنية

عبدالكرمي العبداهللا

كشــف مديــر منطقــة 
االحمــدي الصحية د.أحمد 
الشــطي عن عدة مشاريع 
مستقبلية في مدينة صباح 
الســكنية للتوسع  األحمد 
في اخلدمــات الصحية في 
املنطقة، أولها وجود خطة 
إلنشاء مركز خدماتي طبي 
ألهالي مدينة صباح األحمد 
يضم مركز املجلس الطبي 
الــزواج  والفحــص قبــل 
وفحص العمالة، ومكافحة 
القوارض، ومركزا تخصصيا 

متقــدم للطــوارئ، ومركز 
لإلســعاف يشمل (األرضي 
- اجلوي)، متوقعا أن يرى 

النور خالل عامني.
فــي  د.الشــطي  وأكــد 
تصريح لـــ «األنباء» على 
إلنشــاء  توجــه  وجــود 
مستشفى متكامل في مدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 
ضمــن اخلطــط «اآلجلــة» 
خالل ٥ ســنوات مبساحة 
٣٠٠ الف متر مربع ليكون 
نظيرا للمستشفيات العامة 
في باقي احملافظات بســعة 
٤٠٠ ســرير علــى األقــل 

لتوفيــر اخلدمات الصحية 
املناسبة لقاطنيها، مبينا أن 
اجمالي عدد سكان املنطقة 
بلغ حوالي ٦٠ ألف نســمة 
تخدمهــم ٥ مراكز صحية، 
أحدها مركز للطوارئ مجهز 
الستقبال احلاالت الطارئة 
من املنطقة ومــا يجاورها 
على مدار ٢٤ ســاعة طوال 
ايــام األســبوع، ومجهــز 
بعنايــة ومركــز التصوير 
الطبي وخدمات اإلســعاف 
مبا في ذلك مهبط للطائرات، 
باإلضافة الى مركز للعيادات 
التخصصيــة، ومركزيــن 

بــكل اخلدمــات  ومجهــزا 
األساسية واملســاندة مثل 
«خدمات التغذية واالطعام 
 - الطبــي  التصويــر   -
الفحوصات الطبية املخبرية 
التعقيــم - اخلدمــات   -
الفندقية - موقع الشؤون 
الهندسية/ ورشة الهندسة 
- مبنى سكن للهيئة الطبية 
والتمريضيــة والفنيــة»، 

وغيرها.
الــى أن وزيــر  ولفــت 
الصحــة د.خالــد الســعيد 
يولي اهتماما كبيرا مبدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 

صحيــني آخريــن يعمــل 
أحدهما ٢٤ ســاعة واآلخر 

١٢ ساعة ليال.
اخلدمــات  أن  وأكــد 
الطبية متوافرة  األساسية 
حاليــا في منطقــة صباح 
األحمــد الســكنية، وجــار 
العمل على التوسع النوعي 
في اخلدمــات التخصصية 
التصور  واملساعدة حسب 
املرفــوع للــوزارة، معبــرا 
عن تقديره لتعاون وتفهم 
األهالــي لطبيعــة الــدورة 
املســتندية املتبعــة فــي 

الوزارات احلكومية.

مدير منطقة األحمدي الصحية كشف عن عدة مشاريع مستقبلية في املنطقة للتوسع في اخلدمات الصحية

د.أحمد الشطي

لألســنان، وآخــر لغســيل 
الكلــى، اضافــة الــى بقية 

اخلدمات االخرى.
وأعلــن فــي تصريــح 
لـ«األنباء» عن توجه إلنشاء 
مستشفى مؤقت بسعة ١٢٠ 
ســريرا لتلبيــة احلاجــات 
األساسية في املنطقة يضم 
الباطنية، واجلراحة والعناية 
املركزة والتخدير وأمراض 
النساء والوالدة (اخلدج)، 
فضال عن األطفال، ويكون 
مدعومــا بأجنحــة العناية 
املركــزة للكبــار واألطفال 
واخلدج، باإلضافة الى مركز 

الكويت تشارك في «أجيال تدعم قضايا األمة»
القاهرة ـ هناء السيد

تشــارك رئيســة معهد 
املــرأة للتنميــة والســالم 
احملاميــة كوثــر اجلوعان، 
املكتــب  رئيــس  ونائــب 
التنفيذي ملجلس الشــباب 
املتكاملة  العربي للتنميــة 
محمــد خالد الياســني، في 
الشــباب  فعاليــات ملتقى 
العربي لبنــاء الوعي الذي 
يعقد حتت شــعار «أجيال 
تدعم قضايا األمة»، تزامنا 
مع «يوم الشــباب العربي» 
الــذي أقرتــه جامعة الدول 

العربية.
امللتقــى  وســيتناول 
التأثير النفسي والسياسي 
واالقتصــادي لبناء الوعي 
العربية،  على املجتمعــات 
ودور الدين واإلعالم والقوى 
الناعمة في التأثير على بناء 

الوعي.
ومــن املقرر أن تشــارك 
في امللتقى وفود من الدول 
العربية واإلفريقية وممثلو 

املنتــدى في اجتماع املكتب 
التنفيذي للمجلس في شهر 
فبراير املاضي وذلك تلبية 
لدعــوة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي بتكثيف اجلهود 
لبناء الوعي املصري والعربي 
لدى الشــباب والعمل على 
تنظيــم الفعاليات الثقافية 
ملكافحــة ما تواجهــه األمة 
العربية من معركة فكرية، 
تستهدف مسخ عقول الشباب 
فكريا ومعنويــا وانتمائيا 

التصدي لها برؤية شبابية 
مسؤولة وهادفة وواضحة 
حفاظا علــى األمن القومي 

العربي.
أنه ســيتم  وأوضحــت 
تنظيــم املنتــدى على مدار 
ثالثة أيام، مشــيرة إلى أنه 
مت اختيار جمهورية مصر 
العربية لتكون احملطة األولى 
للملتقى الذي سيتم تنظيمه 
كل ثالثة شهور بإحدى الدول 

العربية.

وحتولهم سلوكيا.
الدول  إلــى أن  ونبهــت 
العربيــة تواجــه حتديات، 
مضيفة أن إدراك احلقائق هو 
مهمتنا الكبرى اآلن ومحاربة 
الشائعات بإعالن احلقيقة 
أقصر الطرق لوأدها، مؤكدة 
الشــباب  أهميــة تعريــف 
العربي باحلقائق واإلجراءات 
التي تتــم وتنبيه اجلميع 
بالتهديــدات التــي حتيــط 
باألمة العربية والعمل على 

ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي يعقد في القاهرة بحضور اجلوعان والياسني

محمد خالد الياسني احملامية كوثر اجلوعان

وزارات وهيئــات الشــباب 
واجلمعيــات واملؤسســات 
واجلامعات واملراكز البحثية 
والتعليمية واإلعالم واألزهر 
الشــريف والشــخصيات 
العامــة واملنظمات الدولية 

واإلقليمية.
وعن أهمية امللتقى، ذكرت 
مؤسســة ورئيسة مجلس 
إدارة مجلس الشباب العربي 
للتنمية املتكاملة د.مشيرة 
أبوغالي، أنه مت اعتماد تنظيم 

الشمري يحصل على جائزة التميز للشباب العربي

القاهرة ـ هناء السيد

حتت عنوان «الشباب العربي والعاملي»، يقام في مقر 
جامعة الدول العربية احتفال لتوزيع جوائز التميز للشباب 
العربي. وقد حصل عبداهللا الشــمري على املركز الثالث 
وسيتم تسليمه اجلائزة خالل االحتفال. اجلدير بالذكر أن 
عبداهللا الشمري ناشط سياسي وإعالمي وكاتب بالصحف 

احمللية وصاحب موقع إخباري «مفتش الكويت».

أسماء ٢٠٦ مواطنني خصصت لهم قسائم في جنوب مدينة سعد العبداهللا
عاطف رمضان

أعلنــت املؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية عــن قيامها بتوزيــع الدفعة 
الرابعة من (N٢) في القسائم احلكومية 
مبشروع جنوب مدينة سعد العبداهللا 
السكنية، والتي تشتمل على ٢٠٦ قسائم 
مبساحة ٤٠٠ متر مربع للمخصص لهم 

حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢.
وذكرت املؤسســة أنه سيتم توزيع 
البطاقــات اليوم اخلميــس ويوم األحد 
١٤ اجلاري، بينما سيتم توزيع بطاقات 
االحتياط ١٥ اجلاري، على أن يتم إجراء 
عملية القرعة يوم األربعاء ١٧ اجلاري.

وأضافت «الســكنية» أن املواطنني 
املخصصة لهم القســائم احلكومية في 
هذا املشروع واملدرجة أسماؤهم ضمن 
هــذا اخلبر عليهم احلضور شــخصيا 
إلى مبنى املؤسسة في منطقة (جنوب 
الســرة) الساعة التاســعة صباحا في 
املواعيد املبينة، مصطحبني معهم البطاقة 
املدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم 
بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت «السكنية» إلى أن من يتخلف 
عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل 
األيام احملددة، فإن املؤسســة ســتقوم 
باستبعاد اســمه وإدخال األسماء التي 
تليهم في التخصيص، مهيبة باملواطنني 
املخصصة لهم قسائم حكومية في هذا 
املشروع ولم ترد أسماؤهم احلضور إلى 
مبنى املؤسسة في متام الساعة التاسعة 
صبــاح يوم االثنني املقبــل ١٥ اجلاري 
مصطحبــني معهــم قــرار التخصيص 
والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.
وقالت «الســكنية» انه لن يســمح 
بدخول القاعة إال لصاحب العالقة فقط، 
مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة 

ملن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.
وفيما يلي أسماء املخصص لهم:

سلطان عبداهللا سلطان املطيري٭ 
ملعان راشد اجفني الفضلي٭ 
علي شوميى سعود العازمي٭ 
سعود عبداهللا جابر العجمي٭ 
فهد جواد حمد الشمري٭ 
حسني فالح فالح العجمي٭ 
مصلط هايف عبداهللا احلويلة٭ 

لطيف ملعب مناور الظفيري٭ 
محمد سعد محمد الشريف٭ 
أحمد مطلق علي الرشيدي٭ 
مشاري عبدالسالم محمد العوضي٭ 
محمد مجيبل ليلى العنزي٭ 
عبدالرزاق فالح فارس البصمان٭ 
محمد ناهي حسني هزاع٭ 
خالد سلطان صالح املجروب٭ 
عبداهللا علي خالد الفيلكاوي٭ 
فرحان نومان حويل العازمي٭ 
مانع عبدالعزيز مبارك العجمي٭ 
منصور فهد علي املطيري٭ 
نشمي حمدان فالح العازمي٭ 
علي عبداحلميد محمود بندر٭ 
حسن عوض هديبان الرشيدي٭ 
مطلق فالح سيف املويزري٭ 
خالد محمد عباد اخلليفة٭ 
سلطان سعود سلطان السبيعي٭ 
يوسف عوض مدهش رويشد٭ 
فهد عبداهللا فهد العجمي٭ 
مشعل طلق فالح العازمي٭ 
عبداهللا سالم محمد سالم٭ 
نايف عبداهللا ماجد املطيري٭ 
عبداحملسن محمد عبداهللا العجمي٭ 
هادي حمدان فالح رومي العازمي٭ 
أحمد سعد فهاد العازمي٭ 
خالد عسكر عبداهللا اجلامع الرشيدي٭ 
جاسم محمد إبراهيم املريشد٭ 
محمد حسن راشد العجمي٭ 
محمد عبدالرحمن عامر البيدان٭ 
عثمان عبدالرزاق عباس العنزي٭ 
سعيد مهدي مسفر العجمي٭ 
مطلق محمد عدس النمران٭ 
جاسم يوسف عيسى اخلضر٭ 
فهد ناصر فهد املطوع٭ 
خالد غلوم حبيب غلوم علي٭ 
محمد فهد هذال الصواغ٭ 
سالم مزرم نصار العازمي٭ 
حسن مرزوق حسن العجمي٭ 
عبدالوهاب جمعة خميس بوعركي٭ 
أحمد مساعد عبدالرحمن الكوس٭ 
فيصل حمد أحمد العمار٭ 
عبيد فهد عبيد العتيبي٭ 
مبارك فالح ضاوي النصافي٭ 
مشعل فاهد مبارك الهاجري٭ 
عبداحملسن مزيد عبدالرحمن الصانع٭ 
مساعد قنيفذ عيد الوعالن٭ 

خالد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي٭ 
مطلق مبارك مطلق الشمري٭ 
عبدالعزيز محمود حيدر علي٭ 
دهش مزعل دهش الفضلي٭ 
فاضل عبدالكرمي عبدالرحيم الصفار٭ 
محمد جابر أحمد احملمد٭ 
مطلق عقاب زبار العتيبي٭ 
سالم علي سالم اجلعيدية٭ 
مشاري علي سالم اجلعيدية٭ 
أحمد مجزع فتيخ العنزي٭ 
مشعل إبراهيم الشمري٭ 
خالد عبداهللا منصور الدوسري٭ 
مساعد ماطر حمود العازمي٭ 
أحمد حسني اسماعيل الفيلكاوي٭ 
زياد شليل فالح العتيبي٭ 
مشاري خالد سعود الهاجري٭ 
خليفة صالل ابريك العتيبي٭ 
عبدالرحمن فالح براك العامر٭ 
فالح صنيتان فالح املطيري٭ 
عبدالعزيز ناصر عباس عبدالعزيز٭ 
محمد قعيد حشاش العتيبي٭ 
عبداهللا عرمان مسلم العجمي٭ 
علي عيسى حسن سويد٭ 
إبراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي٭ 
طالل ناصر عيد فجري٭ 
ماجد جمعان عبداهللا العازمي٭ 
خالد سعود مشعان الرشيدي٭ 
فهد مهدي سالم العجمي٭ 
عبداهللا سعد غازي املطيري٭ 

مبارك عبداهللا فالح امليع العجمي٭ 
بدر محمد حجي شهاب٭ 
طالل سعود فهد جدعان٭ 
عبداهللا محمد فهاد العجمي٭ 
سطام خليف لزام ضيفاهللا٭ 
أحمد فايح جهز العتيبي٭ 
دريع مطلق نعير الهاجري٭ 
سعود عبيد مناور العازمي٭ 
محمد مبارك سعود املخيزمي٭ 
عبدالسالم محمد هادي العنزي٭ 
فهد حمود حران احلربي٭ 
خالد فهد عبداهللا العتيبي٭ 
أحمد سلطان سفر السميري٭ 
أحمد مشعل مرزوق املطيري٭ 
فواز عواض ثواب الرويجح٭ 
عوض راشد محمد الرشيدي٭ 
سعد فهد محمد العجمي٭ 
عبداهللا عامر شبيب العجمي٭ 
محمد عبداهللا عايض العتيبي٭ 
فواز محمد إبراهيم التميمي٭ 
طالل هزاع سعد املطيري٭ 
خالد محمد عبدالرحمن الشريف٭ 
ركان منيف ركان السبيعي٭ 
مفرح نايف عواض املطيري٭ 
بندر عبيد مناور احلربي٭ 
خالد صالح مبرك النعيس٭ 
خالد حميد موسى االستاذ٭ 
ياسر عبداجلليل محمد٭ 
بدر محسن حاضر السعيدي٭ 

مشعل عبداهللا شبيب الدوسري٭ 
عبيد محمد عبيد العنزي٭ 
عبداهللا نسيم سعد النسيم٭ 
بدر محمد فالح دخيل اهللا الرشيدي٭ 
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الصقعبي٭ 
فهد سعود عبداهللا السبيتي٭ 
سطام حمود راشد احلربي٭ 
بجاد خالد عبداحملسن عادي٭ 
فهد سعود وقيان حمد٭ 
عبداهللا ضافر فهد الهاجري٭ 
محمد أحمد محمد العوضي٭ 
عبدالرحيم يوسف محمد كلندر٭ 
مشعل مبارك خميس محمد العجمي٭ 
ثامر عبدالهادي مطلق الراجحي٭ 
محمد ثامر مرزوق امللفي٭ 
بدر مطر عبيد الديحاني٭ 
عويد مبارك عويد الرشيدي٭ 
عبدالرحمن مانع راشد العجمي٭ 
محمد عسيم محمد العجمي٭ 
طالل محمد أحمد اخلشان٭ 
مسحل فالح هويدي هادي املطيري٭ 
فهاد دغيم فهد املطيري٭ 
أحمد بنيه محمد الصانع٭ 
محمد غامن حمد السهيل٭ 
أحمد غامن حمد السهيل٭ 
نايف غريب روضان العنزي٭ 
علي اسماعيل عبداهللا السيار٭ 
عصام عبدالكرمي عثمان الزيد٭ 
هزاع جامع عيد الرشيدي٭ 
محمد مبارك مشغي العجمي٭ 
عبداهللا سالم راضي محمد املطرود٭ 
منصور محمد فالح العجمي٭ 
سعود صفاك عوض العنزي٭ 
عادل عبداهللا حسني الفودري٭ 
حمد حميدان نافع الرشيدي٭ 
فهد هزاع قويعان مبارك الهاجري٭ 
أحمد مطلق جبر الفضلي٭ 
تركي عساف محمد اخلالدي٭ 
طارق عبدالرزاق محمد الظاهر٭ 
مشعل اسماعيل بالل اخلميس٭ 
ناصر سالم محمد فهم٭ 
نايف بخيتان خلف احلبيني٭ 
بسام خليفة سلمان الغوينم٭ 
عبدالعزيز أحمد حمود الدويهيس٭ 
طالل أحمد حسن القالف٭ 
موسى عبداهللا عياظه الرشيدي٭ 
نايف ناصر مجبل العازمي٭ 

محمد فهيد ماجد الصلف٭ 
سالم فالح سالم عزام العازمي٭ 
وليد فالح صقر الديحاني٭ 
عادل خالد عبداحملسن عادي٭ 
محمد عبداحلسني غلوم محمد٭ 
الشيخ خالد مالك محمد الصباح٭ 
صقر علي صقر العدواني٭ 
فهد مسمار صلبي اجلدعي٭ 
فهد محمد خليل الساعي٭ 
خالد سعد مظهور العازمي٭ 
عبداهللا خليفة ناصر حسني٭ 
خالد حسني علي األنصاري٭ 
محمد مجبل بتال املطيري٭ 
فهد عبداهللا محمد العجمي٭ 
فهيد محمد حمد شنيتر٭ 
موسي صالح عبيد املطيري٭ 
محمد عبدالرضا عبداحلميد نقي٭ 
بندر فهد عايض الرشيدي٭ 
مروان عمر ثقل العتيبي٭ 
عبدالعزيز إبراهيم القبندي٭ 
عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري٭ 
علي راشد زويد املطيري٭ 
أحمد عبدالرزاق عبدالرحمن العبدالرزاق٭ 
علي ضبيب فخري الرشيدي٭ 
محمد صقر محمد حمدان اجلمهور٭ 
محمد سعود مرزوق املطيري٭ 
صقر مشعان العدواني٭ 
ضاري شالل رضيدان الشمري٭ 
حمد محمد عبداهللا السلوم٭ 
منيف عبيد عايض عوض٭ 
مشعل عايض مهدي العجمي٭ 
انور علي عيد العليوي٭ 
حمد راشد راشد الهاجري٭ 
بدر صالح رجعان العازمي٭ 
صالح مشعان حويل املطيري٭ 
صالح حسني محمد الكندري٭ 
أحمد ناصر جبر زيد٭ 
عبداهللا فهد سعد قريطة٭ 
بدر غامن مريجب العنزي٭ 
عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق املال٭ 
بسام حامد عبدالقادر السرحان٭ 
مبارك سعد ربيع ادريس٭ 
عبداهللا فهد مبارك العجمي٭ 
ثامر فالح سيف العازمي٭ 
محمد حمود محمد العجمي٭ 
فالح غازي خلف الشمري٭ 
محمد سعود محمد هادي٭ 

مبساحة ٤٠٠ متر للقسيمة ومن املخصص لهم حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢

مخطط التوزيع في املشروع

«تعاونية الروضة وحولي» بحثت 
مع «الزراعة» مشاريع زراعية تطويرية

محمد راتب

اســتقبل املديــر العام لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية م. علي الفارسي وفدا من 
جمعيــة الروضة وحولــي التعاونية، ضم 
رئيس مجلس اإلدارة محمد يوسف الكندري 
ورئيس اللجنة املالية واإلدارية حامد االبراهيم 
ورئيس جلنة العمل االجتماعي علي احلداد، 
حيث جرى استعراض املسائل الزراعية التي 
تهم أهالي منطقة الروضة وحولي انطالقا 
من مبدأ التعاون الدائم والدعم املستمر من 
قبل الهيئة العامة للزراعة واالهتمام الكبير 

من مجلــس ادارة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية، واستمرارا للنهج التطويري الذي 
دأبت عليه والســير على حتسني كل ما من 

شأنه تقدمي خدمة أفضل ألهالي املنطقة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة محمد يوسف 
الكنــدري: نشــيد بالتعاون الدائــم والدعم 
املستمر من الهيئة العامة للزراعة واالهتمام 
الكبير من قبل م. علي الفارسي ومتابعتهم 
املستمرة لتحسني كل ما من شأنه توفير خدمة 
أفضل للبلد، واهتمامه شــخصيا وحرصه 
على التخضير وحماية البيئة وتلبية مطالب 

أهالي املنطقة.

م. علي الفارسي مستقبال محمد الكندري وحامد اإلبراهيم وعلي احلداد
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