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 ريا�ض عّواد 

خالل اجلوله املفاجئة التي قام بها وزير الصحة 
د.ج��م��ال منصور احل��رب��ي للمستودعات الطبية 
بصبحان صباح أمس استمع الي شكوي احد املرضى 
من اتباع إج��راءات طويلة ومرهقة لصرف اللوازم 
الطبيه لبعض احل���االت م��ن امل��س��ت��ودع��ات الطبيه 
وق��د أعطي وزي��ر الصحه توجيهاته الع��اده النظر 
ب��اإلج��راءات احلاليه وتسهيل ص��رف املستلزمات 
الطبيه للمرضي ومراعاه معاناتهم وظروفهم الصحيه 
ومبا يحقق يسر تقدمي اخلدمه ومن املقرر ان يعقد 
وزي��ر الصحه اجتماعا م��ع مسؤولي املستودعات 
الطبيه ورؤساء أقسام الصيدله باملستشفيات لدراسه 
واعتماد االليه اجلديده لصرف املستلزمات الطبيه 
للمرضي بسهوله ويسر كما ناقش وزي��ر الصحه 
م��ع مسؤولي املستودعات ال��رب��ط اإللكتروني بني 
املستشفيات واملراكز الصحيه واملستودعات الطبيه 
ودوره في سهوله ويسر تلبيه احتياجات األقسام 
املختلفه باملستشفيات من االدويه واملستلزمات الطبيه 
ومتابعه االرص��ده والرقابه علي استخدام االدوي��ه 
وت��ف��ادي ال��ه��در بصرفها وض��م��ان تنفيذ سياسات 
االستخدام الرشيد االدوي���ه باملستشفيات ومراكز 
الرعايه الصحيه االوليه ومن املنتظر أن تشهد الفتره 
القادمه مراجعه وحتديث لسياسات صرف واستخدام 

احلربي خالل اجلولةاالدويه وتفعيل عمل اللجان ذات الصله.

خالل جولته املفاجئة لها بصبحان صباح أمس

احلربي يوجه املستودعات الطبية إلى تسهيل صرف مستلزمات املرضى 

هذا اإلجناز بفضل التعاون املثمر لديوان احملاسبة مع »البلدية«

اجلبري: كسبنا قضايا جتاوزت مبالغها 
مليون دينار يوليو اجلاري 

ثمن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية محمد 
اجلبري اجلهود الكبيرة لفريق احملامني في 
اإلدارة القانونية بالبلدية وتوجت بصدور 
األحكام القضائية النهائية ملصلحتها في 
العديد من القضايا جتاوزت مبالغها مليون 
دينار كويتي )3ر3 مليون دوالر أمريكي( 

في يوليو اجلاري.

وق���ال ال���وزي���ر اجل��ب��ري ف��ي تصريح 
صحافي أم��س األرب��ع��اء إن ه��ذا اإلجن��از 
املتمثل في صدور األحكام النهائية ملصلحة 
البلدية جاء بفضل التعاون املثمر لديوان 
احملاسبة مع بلدية الكويت وال��ذي أثمر 
بدوره تذليل جميع الصعاب التي واجهت 
اإلدارة القانونية بشأن احلصول على كل 
املستندات واملعلومات التي طلبها إعداد 

الدفاع أمام احملكمة.
وأض��اف أن توجيهاته كانت واضحة 
لفريق احملامني في البلدية باالهتمام بجميع 
مالحظات دي��وان احملاسبة واألخ��ذ بعني 

االعتبار كل املالحظات مهما كانت لتفاديها.
وذك��ر أن جهد الفريق القانوني املميز 
ال��ذي كلل بكسب قضايا تتجاوز مبالغها 
املليون دينار يعد إجنازا يتمثل في استيفاء 

جميع امل��ب��ال��غ وامل��س��ت��ح��ق��ات ال��ص��ادرة 
ملصلحة البلدية يجعل املسؤولية مضاعفة 
أمام احملامني في اإلدارة القانونية للقيام 

مبهامهم على أكمل وجه.

محمد اجلبري
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احلربي متفقداً املستودعات الطبية

برعاية وحضور احلربي

البصيص: افتتاح العيادات التخصصية 
اجلديدة مبستشفى اجلهراء  اليوم  

ريا�ض عواد 

اعلن مدير مستسفى اجلهراء د.غالب البصيص عن افتتاح مشروع 
الوحدات التخصصية اجلديدة مبستشفى اجلهراء اليوم اخلميس برعاية 
وحضور  وزير الصحة د.جمال احلربي، وذلك في اطار تطوير اخلدمات 

الصحيه باملستشفى وتقدمي خدمات افضل للمراجعني.
وذك��ر في تصريح صحافي بأن االفتتاح سيضم وح��دات تخصصيه 
جديدة للجهاز الهضمي واجلهاز التنفسي ووحدة معاجلة اجلروح املزمنه 
ومختبر وحده المراض املسالك البوليه ووحدة جديده للتصنيع الدوائي 
تابعه لقسم الصيدليه املركزية، وكذلك مشروع العيادات التخصصيه 
اجلديده  للطب الطبيعي والتاهيل، فضال عن  جناح كامل لعمليات اليوم 
الواحد في تخصص النساء والوالده الول مره في املستشفيات احلكومية، 
ووحدة جديده حلوادث النساء والوالده . وأفاد د.البصيص أنه  سيكون 
هناك  توسعه ملنطقة احل��وادث الرئيسيه تشمل صاالت مالحظه جديده 
لالطفال والنساء مزوده باحدث االجهزه التقنيه.. وتوقع  ان ترفع هذه 
املشاريع احليوية الطاقة السريرية الستيعاب اعداد اكبر من املرضى مع 

د.غالب البصيصتطوير لنوعيه الوسائل التشخيصيه والعالجيه املقدمة.

إعمال مبدأ املساواة بني من يحملون مسميات وظيفية واحدة

»العاملني باألشغال« تطالب مبخاطبة 
»اخلدمة املدنية« لصرف بدالت املوظفني 

ص��رح محمد م��اض��ي العازمي 
نائب رئيس مجلس ادارة نقابة 

العاملني بوزارة االشغال العامة 
 فيما هو حق ومستحق ملوظفي 
ال�����وزارة ال س��ي��م��ا ال���ب���دالت غير 
املرتبطة باملرتب ب��دل )امل��وق��ع – 
النوبه - اخلطر – العدوى- تلوث 
– مناطق نائية – بدل ضوضاء(  
وان���ه بعد االج��ت��م��اع والتنسيق 
مع الوكالء املساعدين  للقطاعات 
ب��ض��رورة اع��م��ال م��ب��دأ امل��س��اواة 
فيما بني املوظفني الذين يحملون 
مسميات وظيفية واح���دة ويقوم 
بنفس املهام الوظيفية بذات مواقع 

العمل .
وي��ن��اش��د مجلس إدارة نقابة 
العاملني ب��وزارة األشغال العامة 
جهة االختصاص بالوزارة بسرعة 
مخاطبة دي���وان اخل��دم��ة املدنية 
ألخذ الصالحية في صرف البدالت 
امل��ذك��ورة للموظفني الذين تتوافر 
بحقهم ش����روط اس��ت��ح��ق��اق تلك 

البدالت على ضوء الكتب الصادرة 
بخصوصهم م��ن قبل القطاعات 
التابعني لها وذلك دون اخذ موافقة 
ال��دي��وان على ال��ص��رف أس��وة مبا 
هو متبع في ص��رف ب��دالت )  بدل 
امل��وق��ع –  ب���دل امل��ن��اط��ق النائية 
– بدل الشاشة ( واختصاراً للوقت 

وتشجيعا لهؤالء املوظفني على بذل 
اجلهد املطلوب ال سيما وأن أحقيتهم 
في الصرف مقررة طبقاً لظروف 

عملهم والقرارات املنظمة  
كما  أوض��ح مجلس اإلدارة  انه 
بعد استالمه النقابة ب��ان النقابة 
قد  قامت بتشكيل اللجان العاملة 
للنقابة نظراً ألهميتها والذي يعود 
اه��ت��م��اه��ا بالنفع ال��ع��ام الع��ض��اء 
اجلمعية العموية  ومنها اللجنة 
الثقافية واالجتماعية واللجنة 
الرياضية وجلنة الشكاوى وجلنة 
امل�����رأة إلع�����ادة ج��م��ي��ع األن��ش��ط��ة 
والفعاليات التي عطلت خالل الفترة 
السابقة . وف��ي ه��ذا السياق نعد 
أعضاء اجلمعية العمومية ببذل 
أقصي ما في وسعنا لتلبية مطالبهم 
والوقوف معهم وأن مجلس إدارة 
النقابة لن يألوا جهداً في البحث 
فيما ه��و مفيد لهم ومم��ا ينعكس 
باآلثار االيجابية في العمل ويعود 

في النهاية بالنفع العام .

محمد العازمي

خالل زيارته للمشاريع التي في مرحلة التنفيذ

27 في املئة شالش: نسبة اإلجناز ملبنى »شؤون القصر« 

تتواصل اجلهود إلجن��از عقد التأثيث 
للمبنى الرئيسي للهيئة العامة لشؤون 
القصر مبنطقة املرقاب الذي وصلت نسبة 

اإلجناز الفعلية فيه 27 في املئة 
وج���اء ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح خ���الل ال��زي��ارة 
امليدانية لوكيل وزارة األشغال املساعد 
لقطاع املشاريع اإلنشائية املهندس غالب 

شالش للمشاريع التي في مرحلة التنفيذ 
مع تواجد ممثلي الوزارة في موقع املشروع 

ملتابعة مجريات العقد عن كثب .
وع��ن ذل��ك ذك��ر املهندس غالب بأنه مت 
التعاقد مع مصمم عاملي لتحويل املبنى 
إل��ى مبنى ذك��ي لكافة األج��ه��زة واألنظمة 
وحسب طلب الهيئة كذلك مت البدء بتركيب 

األث��اث  لعدد 25 دور منهم 5أدوار لكبار 
الشخصيات ومن ضمنهم 3أدوار الستقبال 
مراجعي الهيئة . أما بخصوص بند نظام 
املبنى الذكي الذي سُيطبق في املبنى فقد مت 
االنتهاء من التصميم التفصيلي والنهائي 
بنسبة 90 % ، النظام الذكي هو عبارة عن 
دمج أنظمة املبنى في نظام واح��د متكامل 

بحيث يعطي الكفاءة املطلوبة لكل نظام 
على حده وميكن التحكم والسيطرة عليه 
من نقطة واحدة أو عدة نقاط ، ذلك سيؤدي 
إل��ى رف��ع امل��س��ت��وى الوظيفي للموظفني 
واخلدمة املقدمة للمراجعني حيث ُيساهم 
أي��ض��ا بتقليل استهالك الطاقة وخفض 

تكاليف االتصاالت املختلفة .

مبنى شؤون القصرأثناء اجلولة

النجار: القطاع املالي مستعد الستقبال العام اجلديد

للمدارس  األثاث  وفرت  »التربية« 
اجلديدة واستبدلت القدمي 

ريا�ض عواد 

ذك��را لوكيل املساعد للشؤون املالية 
يوسف النجار أن القطاع املالي بإدارته 
املالية وإدارة التوريدات واملخازن على 
امت االستعداد الستقبال العام الدراسي 
اجلديد 2018 2017 وذلك من خالل قيام 
إدارة التوريدات واملخازن بتوفير األثاث 
املطلوب للمدارس اجل��دي��دة واستبدال 
القدمي منها مشيرا إلى  توقيع ثالثة عقود 
لألثاث اجلديد والبدء بتوريده للمدارس 
مضيفا أنه وزارة املالية أدرجت االعتماد 
الكافي في العام احلالي لسد احتياجات 
ال����وزارة و توفير امليزانية املخصصة 
ل��ألث��اث اجل��دي��د وج���اري ت��وري��د األث��اث 
للمخازن.  وحول طباعة الكتب املدرسية 
بني النجار انه مت االنتهاء من استكمال 
طباعة الكتب وسيتم توزيعها مع بداية 

العام الدراسي. 
 وفيما يتعلق ب����اإلدارة املالية اش��ار 
النجار بأنه مت أدراج االعتمادات الالزمة 

لتوقيع العقود والوفاء بالتزامها وتنفيذ 
جميع عقود ال��وزارة التي تتم عن طريق 
إدارة ال��ت��وري��دات وامل��خ��ازن مثل عقود 
ال��ن��ظ��اف��ة وع��ق��ود احل��راس��ة وامل��راس��ل��ة 

اخلاصة بجميع املدارس.
 وفيما يخص املكافآت املالية املتأخرة 
قال النجار انه في العام املاضي كان هناك 
عجز في بعض البنود وانتظار صدور 
قانون نهاية اخلدمة للمعلم واملعلم املعاق 
او م��ن يرعى معاق إع��اق��ة متوسطة او 
شديدة ادى ال��ى عجز في نهاية اخلدمة 
لهم و لتفادي هذا العجز مت وضع خطة 
للسنة احلالية لنوفي التزامات اللجان 
وف��رق العمل وال��ت��زام��ات ق��ان��ون  نهاية 
اخلدمة للمعلم الكويتي.  ولفت النجار 
ال��ى ان القطاع امل��ال��ي بانتظار وص��ول 
كشوف األعمال املمتازة من القطاع اإلداري 
لصرفها أوال باول وعدم تاخيرها وبحد 
اقصى خ��الل أسبوعني س��وف تكون في 

حسابات العاملني في الوزارة

أجلت اللجنة اقتراح »السكنية« باستخدام الطرق احلديثة لنقل النفايات

جلنة »العاصمة« تخصص أرضًا إلقامة مضمار مهارات القيادة في »اجلهراء«
وافقت جنة العاصمة في املجلس 
البلدي على مقترح تخصيص ارض 
إلق��ام��ة مضمار مل��ه��ارات ال��ق��ي��ادة في 
منطقة اجل��ه��راء كما اج��ل��ت اللجنة 
حلني دعوة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية االقتراح اخلاص باستخدام 
أحدث الوسائل والطرق احلديثة لنقل 
النفايات في املدن والضواحي اجلديدة، 

التي تنشئها الرعاية السكنية.
كما وافقت برئاسة العضو د حسن 
كمال على طلب وزارة األشغال العامة 
استحداث دوار مبدينة جابر األحمد، 
في القطاع B وطلب وزارة املواصالت 
تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف 
ضوئية خاص بشركة ناقالت النفط 
الكويتية على ط��ول طريق العبدلي 
م��ن نقطة امل��ط��الع إل��ى موقع مصنع 
تعبئة الغاز املسال مبنطقة أم العيش 
واالق���ت���راح امل��ق��دم م��ن ال��ع��ض��و فهد 
الصانع، بشأن إع��ادة تنظيم مواقف 
السيارات املجانية ملعهد صحي مبنطقة 
كيفان، بينما رفضت مشروع مسلخ 

وسوق املاشية في محافظة العاصمة
وأع����ادت اللجنة ال��ى اجل��ه��از من 
اجل حتديث ال��ردود الكتاب املقدم من 
محافظة العاصمة، الفريق ثابت املهنا، 
بشأن شكوى سكان منطقة غرناطة، 
واعتراضهم على تخصيص مساحة 

أرض م��ن املنطقة اإلداري����ة إلنشاء 
مبنى إدارة اجلنسية واجل����وازات 
في القطعة رقم 3، وحفظت املطالبة 
اخلاصة بشأن تعديل أسماء منطقتي 
»املهبولة« و»أبو فطيرة«، بالتعاون 
مع جامعة الكويت واملجلس الوطني 

للثقافة. وواف��ق��ت ك��ذل��ك على طلب 
وزارة األش��غ��ال التصريح بتجديد 
وحت��وي��ل ترخيص خ��الط��ة مركزية 
مؤقتة مبنطقة الصليبية )مشروع 
منطقة جتميع مقاولي الدولة(، وعلى 
طلب وزارة الدفاع تخصيص موقع 

دار ضيافة القوة البرية بجانب لواء 
التحرير، حيث حفظت االقتراح املقدم 
من العضو د. حسن كمال، بشأن إعداد 
الئحة تنظيمية للوحات وامللصقات 

اإلعالمية العامة،
كما واف��ق��ت جلنة العاصمة على 
االقتراح املقدم بشأن تخصيص أرض 
إلق��ام��ة مضمار مل��ه��ارات ال��ق��ي��ادة في 
منطقة محافظة اجلهراء، معيدة للجهاز 
طلب وزارة الداخلية استحداث مخرج 
لشارع عبدالله املجرن الرومي مبنطقة 

الشامية إلى شارع الرياض.
ووافقت جلنة العاصمة ايضا على 
االق��ت��راح امل��ق��دم م��ن العضو أسامة 
العتيبي، بشأن تخصيص حافالت 
صغيرة أو س��ي��ارات كهربائية لنقل 
امل��واط��ن��ني إل��ى ق��اع��ات تلقي ال��ع��زاء 
مؤجلة طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية توسعة موقع مسجد قائم 
مبنطقة النسيم قطعة 1 مبحافظة 
اجل��ه��راء حلني دع��وة وزارة األوق��اف 

وهيئة الزراعة.

جانب من االجتماع


