
كرمت الهيئة العامة لشؤون القصر 
الكويتية أول أمس املشمولني برعايتها 
م��ن ال��ف��ائ��ق��ني وم��وظ��ف��ي��ه��ا املثاليني 
واملتقاعدين تقديرا جلهودهم املبذولة 
وذل��ك برعاية وحضور وزي��ر العدل 
وزي��ر األوق��اف وال��ش��ؤون االسالمية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة املستشار 

الدكتور فهد العفاسي.

وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة ب��راك 
الشيتان في كلمة ألقاها خالل احلفل: 
إن )ال��ق��ّص��ر( التي »حتظى برعاية 
حكومية خاصة تقدم رسالة إنسانية 
نبيلة تستهدف خ��دم��ة املشمولني 
برعايتها«. وأضاف الشيتان أن إنشاء 
الهيئة يعد من االجن��ازات الرائدة في 
املنطقة وتفتخر بها الكويت منذ نحو 

ثمانية عقود، الفتاً إلى السعي الدؤوب 
ملواصلة مسيرة التطوير احلافلة 
ب��اإلجن��ازات والساعية إل��ى جت��اوز 

العقبات واملعوقات.
وأوضح أن احلفل الذي شهد تكرمي 
نحو 600 م��ن الفائقني املشمولني 
برعاية الهيئة يجسد حرصها على 
دف��ع��ه��م إل���ى امل��زي��د م��ن التحصيل 

العلمي داعيا جميع العاملني فيها إلى 
االستمرار في العطاء بغية املساهمة 
ف��ي حتقيق وترجمة رس��ال��ة الهيئة 
اإلنسانية. وتأسست الهيئة العامة 
ل��ش��ؤون القصر ع��ام 1938 أله��داف 
إن��س��ان��ي��ة ورس���ال���ة نبيلة بغرض 
الوصاية على من ال وصي وال ولي له 
من القّصر واحملجور عليهم وفاقدي 

األهلية واملفقودين وحماية أموالهم 
وصيانة ممتلكاتهم.

والهيئة جهة مستقلة ذات شخصية 
اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف 
عليها وزي���ر ال��ع��دل وت��ت��م��ت��ع بكل 
االختصاصات املخولة للوصي أو 
القيم أو املشرف وعليها الواجبات 

املقررة عليهم حسب األحوال.

أث��ن��ى رئ��ي��س احت���اد املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية املهندس بدر السلمان 
على على ماتقوم به وزير األشغال 
العامة ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
اإلسكان الدكتورة رن��ا الفارس 
من متابعة لصيقة لتبعات حادث 
االنهيار الرملي مبشروع البنية 
التحتية مبدينة املطالع ، متقدما 

بأحر التعازي ألهالي القتلى . 
وقال السلمان: ونحن  نعزي 
ذوي املوتى فإننا نرى أنه ال بد 
من مساندة الوزيرة في خطوتها 
األول���ى بتشكيل جلنة فنية – 
مهنية محايدة للتحقيق باحلادث 
والوقوف على مالبساته، مؤكدا 
أن��ن��ا ف��ي احت���اد امل��ك��ات��ب نوهنا 
إل��ى وج���ود  ح��ال��ة م��ن  الفلتان 
والتسيب ف��ي م��ش��اري��ع البنية 
التحتية في املطالع منذ  نحو عام، 
إال أن الوزيرة السابقة واجلهات 
ال��رق��اب��ي��ة ل��م حت��رك ساكنا في 
حينه، ولهذا فإننا نطالب الوزيرة 
الفارس بأن ميتد التحقيق الى ما 
قبل احلادث وحتى ال تقع كارثه 
أخ���رى ون��ن��دم وخ��اص��ة بعد أن 
يتسلم املواطنون أراضيهم لبناء 

بيوتهم عليها .  
وأوض��ح  أن هذه املطالبة بأن 
يكون التحقيق إلى ماقبل احلادث 
يجب أن تشمل عمليات ال��ردم  
ومعاجلة التربة ف��ي امل��ش��روع 
والتي تتم بأساليب غير مهنية 
س��ت��ظ��ه��ر ت��ب��ع��ات��ه��ا مستقبال 
وليس اآلن، محذرا من هبوطات 
مستقبلية ب��ال��ط��رق والبنية 
ستشهدها منطقة امل��ط��الع كما 
شهدنا مبنطقة الظهر وستكون 
حينها كفالة الصيانة من املقاول 
قد انتهت  وغادر البالد وتتحمل 
الدولة التعويضات والتكاليف 
على املواطنني واملتضررين من 

هذه الهبوطات . 
ودع��ا  إل��ى ض��رورة محاسبة 
م��ن واف���ق ع��ل��ى اخ��ت��ار منطقة 
امل���ط���الع ل��ل��س��ك��ن وك���ذل���ك من 
واف����ق ع��ل��ى ت��رس��ي��ة املناقصة 
وم��ح��اس��ب��ة ال���وزي���رة السابقة 
وم���س���ؤول���ي اإلس����ك����ان ل��ع��دم 
التزامهم ومعاجلتهم ملا نوهنا 
عنه ونشرناه ف��ي مايو 2018 
ومن ثم متت مخاطبة  “ نزاهة “ 
في حينه، الفتا إلى أن أقل إجراء 
ف���وري يجب أن يتخذ منذ ذلك 
الوقت هو ايقاف املقاول عن العمل 
بسبب عدم التزامه باشتراطات 
وم��واص��ف��ات العقد ومنها على 
سبيل املثال وليس احلصر عدم 
اعتماد جهازه الفني وعدم االلتزام 
مبواصفات تنفيذ البنية التحتية. 
وأض������اف رئ���ي���س امل��ك��ات��ب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية:  أننا ندعوا أيضا الى 

قيام جلنة فنية محايدة مبراجعة 
ك��ش��وف وم��س��ت��ن��دات اس��ت��الم 
جهاز املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية الفني ملراحل االعمال 
ومن قام باالشراف الفعلي على 
كامل مراحل أعمال العقد الفنية 
وامل��ال��ي��ة  ، مضيفا أننا نطالب 
مجلس ال��وزراء بالتدخل لوقف 
العبث في آلية ط��رح املشاريع 
التي تقوم بها اجلهات املختلفة 
والتي بعضها يطرح مشاريعه 
ب��ط��ري��ق��ه التصميم والتنفيذ 
والبعض يطرح مشاريعه على 
اس��ت��ش��اري��ني أج��ان��ب وم��ق��اول 
أحنبي بدون مستشار  ومقاول 
محلي  مشاركني  فعليا وبنسبة 
حتملهم املسؤولية واالل��ت��زام 

بلوائح مزاوله املهنة.
وزاد أن���ن���ا ن��ط��ال��ب أي��ض��ا 
ب���ع���دم ال���س���م���اح ل��الج��ه��زة 
ال��ف��ن��ي��ة ف��ي امل��ؤس��س��ة العامة 
ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة ووزارة 
األش��غ��ال وغيرها م��ن اجلهات  
احلكوميه ال��ق��ي��ام ب��اي��ة أعمال 
تصميم وإش����راف وأن تطرح 
على املكاتب الهندسية وال��دور 
االستشارية احمللية املسجلة 
واملصنفة لدي اجلهاز املركزي 
للمناقصات ال��ع��ام��ة، ونناشد 
رئ��ي��س مجلس األم���ة وأع��ض��اء 
امل��ج��ل��س ب��س��رع��ة اس��ت��ع��ج��ال 
ت��ع��دي��ل ق���ان���ون امل��ن��اق��ص��ات 
األخ��ي��ر إلن��ش��اء جلنة منفصلة 
للخدمات االستشارية منفصلة 
ع��ن امل���ق���اوالت وال���ت���وري���دات، 
م��وض��ح��اً أن أن ط���رق ال��ط��رح 
والتقييم والترسية للخدمات 
االستشارية مختلفة اختالفا كليا 
عن آلية طرح وتقييم املقاوالت 
والتوريدات ومنع قيام اجلهات 
بتأهييل مستشاريني ومقاولني 
بطرح مشاريعها إال عن طريق 
جهاز املناقصات املركزية ، داعني 
املولى عز وجل أن يحفظ الكويت 
م��ن ك��ل م��ك��روه وأن نحقق معا 
رؤية سمو أمير البالد، ولنكافح 

الفساد والهدر بثروات الوطن.
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افتتح مركز التعاونيات لنقل الدم في »األحمدي« الصحية 

وزير الصحة: »بنك الدم« الكويتي أول بنك عربي يحصل على االعتراف الدولي

أعلن وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح حصول بنك الدم املركزي 
الكويتي على االعتراف الدولي من منظمة 
بنوك الدم األمريكية إلى جانب االعتراف 
ب��األداء املتميز لقسم األنسجة في البنك، 
مبيناً أنه أول بنك دم عربي يحصل على 

هذا االعتراف.
وق��ال الشيخ الدكتور باسل الصباح 
في تصريح صحفي أمس األحد مبناسبة 
افتتاح مركز التعاونيات لنقل ال��دم في 
منطقة األحمدي الصحية بجانب مستشفى 
العدان: إن بنك الدم املركزي الكويتي يحتل 
املركز الثالث في بنوك العالم املعتمدة في 

الفحص الوراثي خلاليا الدم.
وأض���اف أن م��رك��ز التعاونيات يعد 
املشروع األضخم لبنوك الدم في الكويت 
م��ؤك��دا أن ه��ن��اك الكثير م��ن امل��ش��اري��ع 
التطويرية في وزارة الصحة التي يجري 

جتهيزها.
وذكر أن هناك الكثير من مناطق الرعاية 

األولية منها قطاع )ايه( في مدينة صباح 
األحمد املزمع افتتاحه في األسابيع القادمة 
والفنطاس والكثير من املراكز الصحية 
التي تتم متابعتها لالنتهاء منها وتشغيلها 

ودخولها في اخلدمة.
وحول افتتاح مستشفيات جديدة ذكر 
أن هناك مستشفى اجلهراء اجلديد خلدمة 
األطفال اخل��دج والنساء وال���والدة، ومن 
ثم باقي التخصصات الستكمال املنظومة 
بالكامل، إضافة إل��ى مستشفى الصباح 
اجل��دي��د ومستشفى ال��س��رط��ان اجلديد 

ومستشفى الفروانية ومستشفى العدان.
وأع��رب عن أمله بإجناز تلك املشاريع 

خالل فترة وجيزة لتدخل اخلدمة خالل 
سنتني، مبيناً أنه سيفتتح قريبا بنك دم في 

منطقة اجلهراء الصحية.
وأش�����ار إل����ى أن ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر من 
املستشفيات وامل��راك��ز التي توفر سحب 
الدم مثل مستشفى جابر ومركز الشيخة 
س��ل��وى للخاليا اجل��ذع��ي��ة، إذ أن هناك 

مخزونا يغطي بعض املناطق الصحية.
وأوضح أن هذا املشروع ضخم ومبني 
على مساحة أكثر من 14 ألف متر مربع 
ويتكون املبنى من خمسة طوابق وفيه 
الكثير م��ن األس���رة لسحب ال��دم وأيضاً 

مختبر كامل لفحص الدم وعزل مشتقاته.

ومن جانبها قالت مديرة إدارة خدمات 
نقل ال���دم ال��دك��ت��ورة رمي ال��رض��وان في 
تصريح مماثل: إن تشغيل املركز بدأ أمس 
وسيتم استقبال املتبرعني خالل أوقات 
العمل الرسمية من األحد إلى اخلميس من 
الساعة السابعة والنصف صباحا إلى 

الثامنة والنصف مساء.
وأضافت الرضوان أن املركز يتضمن 
18 سريراً للتبرع موزعة بني التبرع بالدم 
والصفائح بزيادة 22 باملئة من إجمالي 
الطاقة االستيعابية للمتبرعني ويعتبر 
بديال عن فرع التبرع في مستشفى العدان 
وال��ذي كان يحتوي على 4 أس��رة للتبرع 

باإلضافة إلى خدمات التبرع العالجي.
وذكرت أن املركز الذي بني بتبرع كرمي 
من جلنة املشاريع التعاونية الوطنية 
بتكلفة إجمالية 7 ماليني دينار كويتي 
بالتعاون مع وزارة الصحة يتكون من 5 
طوابق حتتوي على صاالت للتبرع بالدم 
واستقبال ومختبرات ومكاتب إداري��ة 
ومكتبة طبية ومخازن، إضافة إلى صالة 

متعددة األغراض وقاعة اجتماعات.
وأوضحت أن هذا االفتتاح يأتي ضمن 
اخلطة التوسعية ل���إدارة الرامية إلى 
زي��ادة أف��رع التبرع بالدم لتغطي أكبر 
مساحة جغرافية ولتسهيل عملية التبرع 

على امل��واط��ن��ني واملقيمني واستقطاب 
أكبر عدد منهم وأيضاً لتخفيف الضغط 
واالزدح��ام عن بنك الدم املركزي مبنطقة 

اجلابرية.
وأف��ادت ب��أن ه��ذا املركز يعد من ضمن 
امل��راك��ز األخ���رى البالغ ع��دده��ا 8 مراكز 
باإلضافة إلى سيارة التبرع املتنقلة، مبينًة 
أن عدد األس��رة باملراكز لسنة 2019 بلغ 
81 سريراً بزيادة 61 باملئة عن عام 2018 
)50 سريرا( وبلغ اجمالي ع��دد أكياس 
الدم التي مت جتميعها من جميع املراكز في 
2019 )91000 كيس دم وبالزما( بزيادة 

3 باملئة عن عام 2018.
وذك��رت أنه مبناسبة هذا االفتتاح مت 
إطالق حملة )الكويت بدمي( للتبرع بالدم 
للسنة الرابعة على التوالي خالل الفترة 
من تاريخ 16 فبراير حتى 29 منه في 
مركز التعاونيات لنقل الدم، باإلضافة إلى 
جميع أفرع بنك الدم لتغطي أكبر مساحة 

جغرافية في الكويت.

وزير الصحة يفتتح مركز التعاونيات لنقل الدم في »األحمدي الصحية«

هيئة القّصر تكرم الفائقني املشمولني
برعايتها وموظفيها املثاليني واملتقاعدين

براك الشيتان متحدثاً

طالب بتوسيع التحقيق في حادث االنهيار الرملي باملشروع 

السلمان: ضرورة محاسبة من وافق 
على اختيار منطقة املطالع للسكن 

ومن وافق على ترسية املناقصة

بدر السلمان 
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جانب من جولة في املركز الشيخ الدكتور باسل الصباح مع مسؤولي املركز

م�����������رك�����������ز ال����������ت����������ع����������اون����������ي����������ات امل����������������ش����������������روع األض��������������خ��������������م ل���������ب���������ن���������وك ال����������������������دم ف��������������ي ال��������ك��������وي��������ت
جغرافية  مساحة  أكبر  وتغطية  التبرع  أف��رع  لزيادة  تخطط  ال��دم  نقل  خدمات  إدارة  الرضوان: 

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، أن “احملافظة ستظل متارس 
دوره��ا املنشود في رعاية النشء من 
الطلبة والطالبات ودع��م مهاراتهم 
ومواهبهم ليعتلوا منصات اإلب��داع 
وخدمة الوطن في شتى امليادين”، 

الفتاً 
إل��ى “أهمية األن��ش��ط��ة التربوية 
في صقل مهارات الطلبة والطالبات 

والكشف عن مكنون مواهبهم”.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ٍح صحفي 
للخالد، على هامش املخيم التدريبي 
التطبيقي للزهرات واملرشدات، الذي 
أقامته اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة 
التعليمية اليوم اخلميس املوافق 13 
فبراير 2020 حتت رعاية احملافظ 
اخل��ال��د، ف��ي مقر محافظة العاصمة 

بقصر نايف.
وأوض����ح اخل��ال��د، أن “االهتمام 
باألنشطة التربوية في تطوير قدرات 
الطلبة وال��ط��ال��ب��ات ب��ال��ت��وازي مع 
املناهج الدراسية قيمة مهمة ُتفرغ 
طاقات األبناء من الطلبة والطالبات 

ف��ي اجل��وان��ب اإلي��ج��اب��ي��ة وتستثمر 
أوق����ات ف��راغ��ه��م ب��ع��ي��داً ع��ن األف��ك��ار 
السلبية”، مبيناً أن “تربية النشء 

على قيم االعتماد على النفس والسير 
على نهج ح��ب ال��وط��ن منذ الصغر 
يساهم ف��ي تنشئة أج��ي��اٍل محصنة 

بالعلم واملهارات”.
وأش���اد “بجهود اإلدارة العامة 
مل��ن��ط��ق��ة ال���ع���اص���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ومسؤوليها وخصوصاً إدارة األنشطة 
التربوية والتوجيه الفني للزهرات 

واملرشدات”.

اخلالد: دور مهم لألنشطة التربوية في صقل مهارات النشء

محافظة »العاصمة« تستضيف املخيم التدريبي 
والتطبيقي للزهرات واملرشدات

الشيخ طالل اخلالد يكرم املشاركات

د. فهد العفاسي في لقطة جماعية مع املكرمني

محافظ العاصمة خالل جولة في املخيم التدريبي


