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«املواساة» قدم خصومات تصل إلى  50في املائة
على فحوصات وخدمات طبية

ان��ط�لاق��اً م��ن مسؤوليته املجتمعية
وسعياً لتوفير أفضل مستويات اخلدمة
وال��رع��اي��ة الصحية بأسعار مناسبة،
أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن نسبة
خصومات تصل لــ  50%على بعض
الفحوصات واخلدمات الطبية.
وق��ال��ت م��دي��رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال في
املستشفى علياء السيد :إن اخلدمات
الطبية املشمولة بنسبة اخلصومات
خدمات املختبر مثل “فحص نسبة احلديد
ب��ال��دم ،وفحص فيتامني “د” وفحص
فيتامني “ب  ”12وفحص ص��ورة الدم
ال��ك��ام��ل��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى خ��دم��ات قسم
األس��ن��ان وال��ت��ي تشمل على التيجان
واجلسور ،التقومي ،التنظيف والتلميع،
التبييض املنزلي وزراعة األسنان.
وأوض��ح��ت أن “مستشفى امل��واس��اة
دائ��م��اً م��ا يغتنم امل��ن��اس��ب��ات واألع��ي��اد
كعادته السنوية ليقدم خدماته املميزة
بأسعار مخفضة إنطالقا من مسؤوليته
االجتماعية موضحة استمرارالعمل
بنسبة اخلصومات على اخلدمات سالفة
الذكر
ولفتت السيد إلى أن هذا العرض يأتي
أيضاً في إطار اجلهود احلثيثة واملساعي
اجل��ادة لتوفير أفضل مستويات اخلدمة
بأسعار مناسبة للمرضى ،وتشجيعاً
من جهة أخ��رى على إج��راء الفحوصات
ال��دوري��ة مل��ا لها م��ن أهمية كبيرة في
حتسني رعاية أفراد املجتمع والذي يشكل

الشيخ فواز اخلالد يقدم درعا ً تذكارية للسفير اإلثيوبي

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد
في مكتبه بديوان عام احملافظة ،سفير جمهورية
إثيوبيا لدى دولة الكويت عبدالفتاح حسن ،حيث
جرى التعارف وتبادل األحاديث الودية حول
العالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني،
وبحث فرص تطوير التعاون املشترك وتبادل
اخلبرات على مستوى األنظمة اإلداري��ة احمللية

مستشفى املواساة اجلديد

األولوية الرئيسية في مجموعة األهداف
التي يسعى إليها املستشفى .
وع��ب��رت ع��ل��ي��اء ال��س��ي��د ع��ن فخرها

بالسجل احل��اف��ل ب��اإلجن��ازات والتميز
للمستشفى والذي منحه الريادة والتميز
على املستوى احمللي واإلقليمي كمستشفى

متكامل يجمع بني جودة اخلدمة الصحية
التي يضعها أولى إهتماماته ،وبني تقدمي
خدماته املتميزة بأسعار مناسبة.

ال��ع��امل��ي ش��ارح��ا اجل��ه��ود التي
تبذلها الكويت من أجل حل قضية
املقيمني بصورة غير قانونية.
وأف���اد ب��أن ح��دادي��ن والوفد
املرافق له اطلعوا خالل االجتماع
على كل اخلدمات والتسهيالت
التي تقدمها الدولة لفئة املقيمني
ب��ص��ورة غير قانونية والتي
شملها القانون ()2011/409
وف��ي مقدمتها مجانية العالج
وال��ت��ع��ل��ي��م وت��ن��ظ��ي��م إص����دار
شهادات امليالد والوفاة والزواج
والطالق إضافة إلى استخراج
رخص القيادة.
وذك���ر اجل��ه��از أن الفضالة
أوضح للوفد أن هذه الفئة معفية
م��ن ك��ل ال��رس��وم الصحية كما
أنها متنح بطاقة متوينية أسوة
ب��امل��واط��ن�ين الكويتيني وش��دد
على أن التجنيس حق سيادي
للدولة.

«نزاهة» حتيل مدير إدارة ومشرف عقد
ومدير مشروع في «األشغال» إلى النيابة

م��ن جانبه ق��ال رئ��ي��س مجلس ادارة
جمعية املعلمني الكويتية مطيع العجمي
إن برنامج تنمية وتواصل من البرامج
التي حترص عليها جمعية املعلمني
الكويتية ويعد األول من نوعه الذي
يهتم بتدريب املعلمني مهنيا في مراكز
عملهم بالتعاون مع قطاع التعليم العام
ب��وزارة التربية .ال��ذي نهتم من خالله
بالتنمية املهنية والعلمية ألهل امليدان
التربوي .
مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد أحد
البرامج التي تترجم التعاون املشترك
مع وزارة التربية والتي نحرص على
االستمرار فيها خ�لال الفترة القادمة
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ال��وك��ي��ل املساعد
للتعليم ال��ع��ام  ،وتبقى مسؤوليات
أص��ح��اب ه���ذه ال��رس��ال��ة م��ن املعلمني
واملعلمات واسعة وجسيمة جتاه ذلك
وحتكمها معايير األم��ان��ة واإلخ�لاص
والوفاء والعطاء والتطوير.
وأضاف العجمي أن جمعية املعلمني
الكويتية ه��ي ال���دور األك��ب��ر ف��ي دعم
مسيرتنا التربوية بشكل ع��ام وفي
الوقوف إلى جانب املعلمني واملعلمات
ب��ش��ك��ل خ����اص وف����ي ال��س��ع��ي اجل���اد
واملتواصل لتعزيز مكانتهم ومكتسباتهم
الفتا الى انها تتطلع منكم إلى املشاركة
ف��ي أنشطتها وب��رام��ج��ه��ا وال��ت��واص��ل
معها عبر مقرها الرئيسي أو فرعيها
في محافظتي االحمدي واجلهراء وعبر
مجلتها “ املعلم “ ومواقعها االلكترونية.
وأعرب العجمي عن بالغ شكره وتقديره
الدارة التدريب والتطوير باجلمعية
وفريق العمل القائم على تنظيم هذا
البرنامج وجلميع املدارس املستضيفة
للبرنامج ول��ك��ل م��ن س��اه��م وش���ارك
باجناح هذا العمل الرائع .
كما أبدى رئيس مجلس ادارة جمعية
امل��ع��ل��م�ين ال��ك��وي��ت��ي��ة مطيع العجمي
اس��ت��ي��اءه ال��ش��دي��د م��ن عملية تأخير
االنتهاء واإلعالن عن موعد االختبارات
اخلاصة في الوظائف االشرافية ،مشيرا
إلى أن تأخيرها له تأثير سلبي على أهل
امليدان التربوي.

وتسهيل االستيالء على املال
العام وجرمية التزوير.
وأوض���ح أن ه��ذه اجل��رائ��م
مؤثمة مبوجب امل��واد رقم 10
م��ن ال��ق��ان��ون  1لسنة 1993
بشأن حماية األم��وال العامة
وامل���ادت�ي�ن رق��م��ي  257و48
من القانون  16لسنة 1960
بإصدار قانون اجل��زاء وعلى
ذل��ك قامت بإحالة البالغ إلى
النيابة العامة إلعمال شؤونها
فيه.
وأك���د ع��زم (ن��زاه��ة) على
مواصلة جهودها وإجراءاتها
اخل���اص���ة ب��ف��ح��ص وحتقيق
ودراس��ة كل البالغات اجلدية
التي ترد إليها مثمنا دور املبلغني في مساعدة
الهيئة للوصول إلى املعلومات الالزمة عن وقائع
الفساد .وشدد بوزبر على التزام الهيئة العامة
ملكافحة الفساد بتوفير أقصى درج��ات السرية
واحل��م��اي��ة للمبلغني وال��ش��ه��ود واخل��ب��راء في
اجلرائم التي تنظرها.

املنفوحي :مناخ االستثمار في البالد أصبح جاذب ًا

خالل حضوره احلفل اخلتامي لفعاليات برنامج «تنمية وتواصل»

أك��د الوكيل املساعد للتعليم العام
باالنابة ب��وزارة التربية فهد الغيص
استمرار تطبيق ق��رار ت��دوي��ر مديري
مدارس املرحلة الثانوية في اختبارات
نهاية العام الدراسي مشيرا إلى أن ذلك
ليس بالشيء اجلديد ،فقد كان معمول به
في السابق من خالل جلان يتم نقلها من
مكان إلى آخر ،كما أن الطالب اليولي اي
اهتمام لعملية التدوير أو غيرها .الفتا
إلى أنه جاء لتقدمي اختبار فقط كذلك
املدير سواء كان في مدرسته او مدرسة
ففي كل احلاالت سيطبق النظم واللوائح
اخل��اص��ة ف��ي االخ��ت��ب��ارات متمنيا من
ابنائه الطلبة تكثيف جهودهم ومذاكرة
ال���دروس لتحقيق هدفنا جميعا وهو
النجاح والتفوق.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ح��ض��وره احلفل
اخلتامي لفعاليات برنامج “تنمية
وتواصل” الذي نظمته جمعية املعلمني
الكويتية للتدريب داخل امليدان التربوي
ومت خالله تكرمي احملاضرين واملدارس
املشاركة في البرنامج .
وح���ول ال��وظ��ائ��ف االش��راف��ي��ة بني
الغيص أن��ه على وش��ك حاليا استالم
جميع الكشوفات من املناطق التعليمية
ومن ثم نقوم بالتدقيق عليها وفرزها
منوها ان موعد اخ��ت��ب��ارات الوظائف
االش��راف��ي��ة يتحدد ف��ور االن��ت��ه��اء من
مراجعة جميع الكشوفات ومراجعة
والتاكد من مستوفيي الشروط منهم .
وق���د أش���اد الغيص ف��ي البرنامج
التدريبي الذي قدمته جمعية املعلمني
اله��ل امل��ي��دان ال��ت��رب��وي ط���وال العام
الدراسي وذلك ملا له من اهمية لالرتقاء
مبستوى معلمينا مشيرا إلى أن اجلمعية
شريكة مع التربية في خدمة املنظومة
التربوية ولن تالو جهدا في دعم املعلمني
واملعلمات والعملية التعليمية بشكل
عام  .وأعرب الغيص عن شكره وتقديره
لكل من شارك وساهم بتدريب املعلمني
واملعلمات في هذا البرنامج الهام والذي
يهدف الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم
من جميع النواحي التربوية والتعليمية.

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (نزاهة) أمس االثنني
إح��ال��ة م��دي��ر إدارة ومشرف
على أح��د العقود ل��دى وزارة
األشغال العامة ومدير مشروع
لدى إحدى الشركات املتعاقدة
مع الوزارة الى النيابة العامة
ب��ع��د ت��ل��ق��ي ب��ل�اغ يتضمن
شبهة ج��رمي��ة ف��س��اد ف��ي حق
املذكورين.
وق���ال امل��ت��ح��دث الرسمي
األم�ين ال��ع��ام املساعد لكشف
الفساد والتحقيق محمد بوزبر
محمد بوزبر
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ـ (ك���ون���ا) إن
(نزاهة) قامت مبباشرة مهامها
وأع��م��ال اختصاصاتها حيال
تلك الواقعة واتخاذ إج��راءات البحث والتحري
والتحقيق وس��م��اع ش��ه��ادات املبلغ والشهود
واملختصني واالن��ت��ق��ال وال��ض��ب��ط القضائي.
وأض��اف بوزبر أن (نزاهة) خلصت من نتائج
إجراءاتها وأعمالها واطمأنت إلى توافر شبهات
جدية على ارتكاب املبلغ ضدهم جرائم االستيالء

صالح الفضالة مستقبالً سامر حدادين

الغيص« :التربية» مستمرة
في تدوير مدراء املدارس
في فترة االمتحانات

عموماً وعلى صعيد احملافظات واملناطق على
وجه اخلصوص .
من جهته عبر السفير حسن عن سعادته
وامتنانه حلفاوة استقبال اخلالد ،معرباً عن
التقدير البالغ للرعاية التي حتظى بها البعثة
الدبلوماسية وجالية ب�لاده على الصعيدين
الرسمي والشعبي في دولة الكويت.

بوزير :عازمون على مواصلة فحص وحتقيق ودراسة كل البالغات اجلدية

الفضالة بحث تعزيز التعاون مع رئيس مكتب «مفوضية الالجئني»

ريا�ض عواد

5

محافظ األحمدي بحث مع سفير
إثيوبيا سبل التعاون املشترك

أكد أن التجنيس حق سيادي للدولة

بحث رئيس اجلهاز املركزي
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة
غير قانونية صالح الفضالة مع
رئيس مكتب املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
في الكويت سامر حدادين تعزيز
التعاون مبينا جهود الكويت
حلل قضية املقيمني بصورة غير
قانونية.
وأوض���ح اجل��ه��از ف��ي بيان
صحفي أمس االثنني ان االجتماع
ي��أت��ي ف��ي اط����ار االج��ت��م��اع��ات
ال��دوري��ة م��ع ممثلي املنظمات
احلقوقية والدولية تعبيرا عن
انفتاح اجلهاز للتواصل مع تلك
املنظمات والعمل ف��ي ج��و من
الوضوح والشفافية.
وأش��ار إلى أن الفضالة أشاد
خ�لال االجتماع باجلهود التي
يقوم بها برنامج األمم املتحدة
لشؤون الالجئني على املستوى

alwasat.com.kw

البلدية :ترخيص ملركز ترفيهي وثقافي مساحته  100ألف متر

أعلن مدير ع��ام بلدية الكويت
املهندس أحمد املنفوحي أن البلدية
على اس��ت��ع��داد للسفر إل��ى بلد أي
مستثمر ج��اد يريد االستثمار في
الكويت لهدف إص��دار التراخيص
الالزمة ملشروعه .مؤكدا أن مناخ
اإلستثمار في البالد أصبح جاذبا
نتيجة جن��اح اجل��ه��ود التي بذلت
في سبيل حتقيق نقلة نوعية علي
صعيد بيئته وتطوير آلية العمل
وميكنة املعامالت
ج��اء ذل��ك ملناسبة حتقيق نقلة
نوعية في البلدية متثلت في انتقال
ف��ري��ق إل��ى مقر أح��د املستثمرين
وإصدار الترخيص الالزم ملشروعه
في عقر داره وال��ذي سيتم تشييده
على مساحة تفوق املائة ألف متر.
وأض�������اف :ك���م ن��ح��ن س��ع��داء
لرؤية أهدافنا وطموحاتنا تتحقق
وتصبح واق��ع��ا محسوسا يشيد
ب��ه املستثمرون أنفسهم وال��ذي��ن
ب��ات��وا يستخرجون تراخيصهم

م .أحمد املنفوحي

فريق البلدية

ف��ي ي��وم واح���د بعد أن ك��ان��وا في
السابق يعانون من اإلحباط نتيجة
مرور شهور طويلة دون احلصول
علي التراخيص ال�لازم��ة ملمارسة
نشاطاتهم والشك أننا سعداء بهكذا
ردود أفعال نرصدها ونتفاعل معها
ونستفيد منها اسهاما في حتقيق

رؤي��ة “ كويت جديدة” وحتقيق
رغبة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد املتمثلة في
حت��وي��ل ال��ك��وي��ت ال��ي م��رك��ز مالي
وجتاري في املنطقة.
وت��اب��ع امل��ن��ف��وح��ي :احل��م��د لله
تغلبنا علي املعوقات واستطعنا

تطويع القانون ألجل حتقيق هدف
وطموح وطني من شأنه أن يسهم
في حتسني مناخ االستثمار الداخلي
ودع����م امل��س��ت��ث��م��ري�ين ال��وط��ن��ي�ين
واي��ص��ال رسالة للمستثمرين في
اخل��ارج بشأن مناخ االستثمار في
الكويت  .جدير بالذكر أن الترخيص

حصلت عليه ف��ي م��ق��ره��ا شركة
التمدين لغرض تشييد مركز ترفيهي
وثقافي على املساحة املشار إليها في
منطقة جنوب الصباحية باإلضافة
إلى مبنى ملواقف السيارات متعدد
الطوابق مربوط باملركز عبر جسر
ضمانا لسهولة االنتقال بينهما.

للمحافظة على سالمة املياه في البالد

بوشهري« :الكهرباء واملاء» حريصة على التواصل مع «الصحة العاملية»

أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس
محمد ب��وش��ه��ري أم���س االث��ن�ين ح��رص
الوزارة على التواصل الدائم واملستمر مع
منظمة الصحة العاملية للمحافظة على
سالمة املياه في البالد.
وق��ال بوشهري في تصريح صحفي
على هامش البرنامج التدريبي الدولي
(خطة سالمة املياه) الذي تنظمه جمعية
املياه الكويتية بالتعاون مع املعهد العربي
للتخطيط ان الوزارة تتواصل مع املنظمة
للمحافظة على مكانة الكويت في تقييم
جودة املياه مشيرة إلى حصول البالد على
ما نسبته  100في املئة للعامني املتتاليني
 2017و.2018
وذكر ان هذا البرنامج التدريبي موجه
للجهات املعنية بسالمة املياه من مهندسي
وفنيي ال���وزارة والهيئة العامة للبيئة

ووزارتي الصحة واالشغال مؤكدا حرص
ال���وزارة على تدريب ال��ك��وادر الوطنية
مل��واك��ب��ة أح���دث التقنيات واالس��ال��ي��ب
العلمية املتطورة التي تعنى بسالمة
املياه وجودتها .من جانبه قال املستشار
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية الدكتور
حامد بكير في تصريح مماثل ان برنامج
خطة س�لام��ة امل��ي��اه ت��وص��ي ب��ه منظمة
الصحة العاملية كإطار عمل إلدارة أنظمة
مياه الشرب والتحقق من سالمة املياه
بشكل دائم ومستدام ودون انقطاع اضافة
الى حتسني بيئة العمل.
وأش��اد بكير بجودة مياه الشرب في
ال��ك��وي��ت ودوره����ا ف��ي تطبيق وادخ���ال
األفكار التي تعزز من جودة املياه ودعمها
املستمر للمنظمة مشيرا الى اهتمام منظمة
الصحة العاملية بالتأكد من جودة املياه.
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