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احل� � � � �م � � � ��ود
ي�� � �ح�� � �ص� � ��ل

ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة
ف��ي
ال�شيخ في�صل احلمود

ُمنِح حمافظ الفروانية ال�ش��يخ في�صل احلمود املالك ال�صباح
جائزة القيادة العاملية  ،2015يف العا�صمة املاليزية كواالملبور.
و�أعرب ال�ش��يخ في�ص��ل احلمود عن �ش��كره وتقديره ل�سفري
دولة الكويت يف كواملبور �سعد الع�سعو�سي الذي ت�سلم جائزة
التكرمي ،وال�ش��كر مو�ص��ول للقائم�ين على هذا اجله��د والعمل
املبدع الطيب.

«املالية» تؤكد احلرص على إشراك
املجتمع في صنع قرار املالية العامة
�أ�ش��ار وكي��ل وزارة
املاليةامل�ساعدل�ش�ؤون
امليزاني��ة العام��ة
�ص��الح ال�رصع��اوي
�إىل حر���ص ال��وزارة
امل�س��تمر عل��ى توعية
و�إ��شراك املجتم��ع
الكويت��ي وتعزي��ز
امل�ش��اركة الفاعل��ة
للمواط��ن يف عملي��ة
�ص��نع ق��رار املالي��ة
�صالح ال�رصعاوي
العامة بالدولة.
جاء ذلك يف ت�رصيح �ص��حايف لل�رصع��اوي يف االجتماع الثاين
للجنة املالية واال�ستثمار املنبثقة عن جمل�س ادارة غرفة جتارة
و�ص��ناعة الكويت برئا�س��ة ع�ض��و جمل���س ادارة الغرفة �رضار
الغامن وح�ض��ور اع�ض��اء اللجنة بع��د ان قدم �رشح��ا وافيا عن
مالمح امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية (.)2016 - 2015

وك � � � � � � �ي� � � � � � ��ل
«ال� �ش ��ؤون»:
خ� � � � � � �ط�� � � � � ��ة
إص�ل�اح� �ي���ة
ل�� �ت�� �ط� ��وي� ��ر
ال� �ع� �م ��ل في
كل قطاعات
ال� � � � � � � � � � ��وزارة

ح������������ري������������ص

ب��اجل �ه��ود

عــلى حتصني

ال� � � � � �ت � � � � ��ي

ال���������ش���������ب���������اب

ي� �ق ��دم� �ه ��ا

م�����ن األف����ك����ار
امل�����ت�����ط�����رف�����ة

رج � � � � � � � ��ال
ال�شيخ حممد اخلالد

�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ حممد اخلالد بدور جلنة
ت�أهي��ل �أ�ص��حاب الفكر املتطرف بال�س��جن املركزي ،وما ت�ض��مه من خ�برات متميزة
متمثل��ة يف االخت�صا�ص��يني والأكادمييني وعلم��اء الدين ،وقدرتها عل��ى التعامل مع
�أ�ص��حاب الفكر املتطرف من �أجل اعادتهم جلادة ال�صواب بربامج الن�صح والإر�شاد،
يف �إط��ار دع��م م�س�يرة اال�ص�لاح والت�أهيل الت��ي تنتهجه��ا الدول��ة ممثل��ة يف وزارة
الداخلي��ة .جاء ذلك خالل ا�س��تقباله اع�ض��اء جلن��ة ت�أهيل �أ�ص��حاب الفكر املتطرف
بال�س��جن املركزي ،والتي ت�ض��م وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش���ؤون امل�ؤ�س�سات
الإ�ص�لاحية وتنفيذ الأحكام رئي�س اللجنة الل��واء خالد الديني ،و�أع�ض��اء اللجنة د.
عبدالرحمن اجلريان ع�ضو جمل�س الأمة ،والوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الثقافية بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�س�لامية داود الع�سعو�سي ،والعميد امل�س��اعد بكلية ال�رشيعة
بجامعة الكويت د .وليد العلي ،ود .عبداللطيف ال�س��نان مدير �إدارة رعاية االحداث
بوزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعمل ،وعددا من �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بجامعة
الكويت يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية مببنى نواف الأحمد.

«امل � � � � � � � � � ��واص � � � � �ل� � � � ��ات» ف� � � � � ��ي ي� � ��ون � � �ي� � ��و

ال � � �ق � � �ي� � ��ادة

ك ��واالمل� �ب ��ور

صاحب السمو

ي � � �ش � � �ي� � ��د

األع� � � � � �م�� � � � ��ال امل� � � � �م� � � � �ت � � � ��ازة مل� ��وظ�� �ف� ��ي

على جائزة

2015

اخل�������������ال�������������د:

العبدالله

ك�شف وكيل وزارة املوا�صالت املهند�س حميد القطان �أن الوزارة �ستحيل
 33قياديا �إىل التقاعد اعتبارا من  21مايو  2015لتجاوز خدمتهم الفعلية
� 34س��نة ،م�شريا �إىل �أن القياديني املحالني للتقاعد ي�شغلون وظائف مدير
ومراقب ورئي�س ق�سم ،على �أن يتم �شغل هذه الوظائف يف يونيو املقبل بعد
تطابق �أ�سماء املر�شحني مع �رشوط اخلدمة املدنية ل�شغل هذه الوظائف.
ومن جانب �آخر� ،أكد القطان توقيع مناق�ص��ة ل�ص��يانة برج التحرير مع
�إح��دى ال��شركات املحلية بقيم��ة  2.9مليون دين��ار وملدة � 3س��نوات ،الفتا
�إىل �أن ال�ص��يانة �ست�ش��مل جميع االحتياجات امليكانيكية والكهربائية التي
يحتاجه��ا ال�برج ،م�ش�يرا �إىل ان مطعم ب��رج التحرير ما زال يف ي��د املجل�س
البلدي للموافقة على ا�ستثماره من قبل �إحدى ال�رشكات املحلية.

«ال� � �ت � ��رب� � �ي � ��ة» ت� �ف� �ح���ص م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات
ع�� � � � �ق� � � � ��ود ش� � � � � ��رك� � � � � ��ات اخل� � � � ��دم� � � � ��ات
�ش��كل وكيل وزارة الرتبية بالإنابة الدكتور �س��عود احلربي جلنة لفح�ص
م�س��تحقات عقود ��شركات اخلدمات ،وتعلي��ة الأمانات لبع�ض امل�س��تحقات
ِ
ت�ستوف م�ستندات ال�رصف ،قبل نهاية ال�سنة املالية يف  31اجلاري.
التي مل
وحدد احلربي مهام اللجنة التي �أ�س��ند رئا�ستها �إىل مدير �إدارة اخلدمات
العامة بح�رص املبالغ امل�س��تحقة و�إجراء التعليات املالية لها ،وا�س��تعجال
ال�رشكات ب�رسعة تقدمي �أي فواتري مب�س��تحقاتهم قبل انتهاء ال�س��نة املالية
وا�ستعجال �أق�س��ام الإدارة ب�رسعة �إعداد التقارير واملخالفات خل�صمها من
م�ستحقات ال�رشكات قبل �رصفها.

«ال� �ش ��ؤون» :ك��اظ��م وك �ي�ًل�اً ل �ـ «التعاون»
وال� � ��روم� � ��ي ل� � �ـ «امل� ��ال � �ي� ��ة واإلداري� � � � � ��ة»
�صدر مر�سوم بتعيني د .مطر املطريي وكيال لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
كما �صدر مر�سوم بتعيني ح�سن كاظم وكيال م�ساعدا وتكليفه وكيال م�ساعدا
لقطاع التعاون ،ونقل الوكيل امل�ساعد لقطاع التعاون علي الرومي �إىل وكيل
م�ساعد لل�ش�ؤون املالية والإدارية.

امل � � �ط � � �ي� � ��ري :إش � � � � � ��راك ال� � �ش� � �ب � ��اب ف��ي
م� � ��واج�� � �ه� � ��ة ال� � � �ظ � � ��واه � � ��ر ال� �س� �ل� �ب� �ي���ة

د .مطر املطريي

ك�ش��ف وكي��ل وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل اجلدي��د
الدكتور مطر املطريي ع��ن �أن الوزارة �أعدت خطة مف�ص��لة لآلية
تطوير جمي��ع قطاعات ال��وزارة املختلفة ،وذلك بالتن�س��يق مع
الوزي��رة هند ال�ص��بيح .وقال املط�يري يف ت�رصيح لل�ص��حافيني
�إن اخلطة التطويرية والإ�ص�لاحية التي و�ض��عت مق�س��مة على
جمي��ع القطاعات وته��دف �إىل تطوي��ر العمل يف جمي��ع قطاعات
ال��وزارة ،فعلى �س��بيل املثال �س��يتم االهتمام بتطوي��ر وجتميل
جمم��ع دور الرعاي��ة يف قط��اع الرعاي��ة االجتماعية �أم��ا يف ادارة
ال�ش���ؤون الإدارية ف�س��يتم تطوير العمل من التعام��ل الورقي �إىل
التكنولوجي وفق �أحدث النظم ،فعجلة التطوير �س��تطال جميع
القطاعات ولن تتوقف حتى نح��دث نقلة نوعية وفنية يف العمل
بجمي��ع ادارات ال��وزارة فل��م يعد هن��اك جمال لت�ض��ييع الوقت
فاولوياتن��ا و�ض��ع الئح��ة ل��كل ادارة يف جميع القطاع��ات حتى
يكون العم��ل منظما وممنهجا وف��ق �آلية وا�ض��حة يعمل بها كل
موظف وم�س�ؤول.

�أعل��ن الوكي��ل امل�س��اعد يف وزارة الدول��ة ل�ش���ؤون ال�ش��باب عبدالرحمن
املطريي �أن الوزارة «ت�ستعد لتنفيذ عدد من الفعاليات واالن�شطة ال�شبابية
التي تنطلق من م�س���ؤولياتها لبناء جيل واعد من ال�شباب يحقق طموحات
وتطلع��ات م�س��تقبل الكويت ،انطالق��ا من اخلط��ة التي و�ض��عتها الوزارة
والتي ت�ستهدف حتقيق ر�ؤيتها «ب�شباب متم�سك ومرتق بالقيم الوطنية...
مبدع و�رشيك بالتنمية امل�س��تدامة» ،تلك الر�ؤية الت��ي تعترب ال�رساج املنري
الذي تنطلق من خالله لتحقيق الر�ؤى ال�س��امية ل�س��مو امري البالد ال�ش��يخ
�صباح االحمد من اجل العمل على رعاية ال�شباب.

ت �ط��وي��ر ش � ��ارع ال� �غ ��وص ب �ع �م��ل جسور
وج� �س���ور م� �ش ��اة وت ��أه� �ي ��ل التقاطعات
�أك��دت مديرة �إدارة الت�ص��ميم بقط��اع الطرق بوزارة الأ�ش��غال م� .س��هى
�أ�ش��كناين �أن الوزارة بانتظ��ار جلنة املناق�ص��ات املركزية لط��رح م�رشوعي
تطوير �شارع الغو�ص والدائري ال�س��ابع ،م�ؤكدة �أن تطوير �شارع الغو�ص
�سي�ش��تمل على عمل ج�س��ور وج�س��ور م�ش��اة وت�أهيل التقاطعات و�إ�ضافة
حارات وطرق خلدمة املناطق ال�س��كنية وتو�سعة احلارات وت�سهيل حركة
امل��رور للمناطق ال�س��كنية املحاذي��ة للطري��ق ومل�س��افة  30كيلومرتا ،ومت
تق�س��يم تنفيذ امل�رشوع �إىل  3عق��ود .و�أ�ض��افت �أن م�رشوع تطوي��ر الدائري
ال�س��ابع وهو يف املرحلة الأوىل �س��يتم تطويره بالكامل وخا�صة فيما يخ�ص
مو�ضوع ال�شاحنات التي ت�سري يف هذا الطريق.

اإلط � �ف� ��اء

ال�شيخ حممد العبداهلل

�أ�شاد وزير الدولة ل�ش���ؤون جمل�س الوزراء ال�شيخ حممد العبداهلل
باجله��ود التي يقدمه��ا رجال االطفاء والت�ض��حيات الت��ي يقدمونها
على مدار ال�س��اعة حلماية ارواح الب�رش واملمتلكات وخدمة الكويت.
وقال العبداهلل ،على هام���ش افتتاح فعاليات مهرجان «رجل االطفاء
الـ  »13ال��ذي تنظمه االدارة العامة لالطف��اء ان الهدف من املهرجان
هو تعريف اجلمهور بالدور الكبري الذي يق��وم به رجال االطفاء وما
يبذلونه من جهد لإنقاذ االرواح واملمتلكات.
م��ن جانبه قال املدير العام لالدارة العامة لالطفاء اللواء يو�س��ف
االن�ص��اري ،يف كلمت��ه خ�لال احلف��ل :ان االمان��ة التي حمله��ا رجال
االطف��اء يف اعناقه��م والر�س��الة الت��ي يخل�ص��ون بحمله��ا تنب��ع من
اميانهم باهلل ،ثم تنفيذا للق�س��م الذي ادوه بكل �ص��دق لتوفري البيئة
الآمن��ة واخلالية من املخاط��ر واملحافظة عل��ى ا�س��تمرارية االعمال
و�ضمان التنمية امل�ستدامة.

ال � � �ص� � ��ان� � ��ع:
ل� � ��ن ن �س �م��ح
ب� � � � ��وج� � � � ��ود
أي ف�����ك�����ر
م � � �ت � � �ط� � ��رف
أو م��ت��ش��دد
ف � � ��ي م���رك���ز
ال ��وس� �ط� �ي ��ة

يعقوب ال�صانع

�أكد وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب ال�ص��انع �أنه ي�س��عى �إىل تطبيق
القان��ون والتعام��ل م��ع اجلميع مب�س��طرة واحدة ،م�ش��ددا عل��ى انه لن
ي�سمح بوجود فكر مت�شدد او غلو يف الطرح داخل مركز الو�سطية.
وتابع الوزير ال�ص��انع يف ت�رصيحات لل�ص��حافيني ،عل��ى هام�ش حفل
التكرمي ال��ذي �أقامت��ه حمالت احل��ج الكويتي��ة تكرميا للوزير ال�ص��انع
ول��وزارة الأوقاف ،لدوره��م يف �إقرار قان��ون احلج والعم��رة ،والذي �أقيم
بح�ض��ور وكي��ل وزارة الأوق��اف امل�س��اعد للعالق��ات اخلارجي��ة واحلج
خليف الأذين��ة ومدير �إدارة احلج روم��ي الرومي« :يج��ب �أن نبتعد عن
الغل��و يف التفك�ير والغل��و يف الط��رح وال ميك��ن ان يكون هذا حت��ت كلمة
الو�س��طية ،وبالتايل الفكر التكفريي او الفكر املتطرف املت�ش��دد ال ميكن ان
يكون ولن ن�سمح به يف داخل هذا املركز».

ال �س �ف �ي��ر اخلالد

ال��ف��ري��ق الفهد:

ب���ح ��ث م � ��ع وزي � ��ر

اإلف��������������راج عن

داخ�ل�ي��ة إيطاليا

إداريا
املوقوفني
ًّ

إعفاء الكويتيني

في نظارة املرور
�أ�ص��در وكي��ل وزارة الداخلي��ة
الفريق �س��ليمان الفهد قرارا باالفراج
ع��ن املخالف�ين املوقوف�ين اداري��ا يف
املركبات
نظ��ارة امل��رور م��ن قائ��دي
الفريق �سليمان الفهد
مرتكبي املخالفات املرورية.
وقال��ت ادارة االعالم االمني بوزارة الداخلية ،يف بيان �ص��حايف� :إن هذا القرار
ج��اء بناء على توجيه��ات نائب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�ش��يخ
حممد اخلالد.
و�أ�ض��اف البيان ان هذه املبادرة ت�أتي تزامنا مع ا�س��بوع املرور املوحد لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لعام  2015الذي ت�ست�ض��يفه البالد حتت
�شعار «قرارك يحدد م�صريك» خالل الفرتة من  8اىل  13من ال�شهر اجلاري.

احل � � � � � �ش� � � � � ��اش:
واث � � � �ق� � � ��ون م��ن

م �� � � ��ن ت� � ��أش � � �ي� � ��رة
«ش � � � �ي � � � �ن � � � �غ� � � ��ن»

بحث �س��فري دول��ة الكويت ال�ش��يخ علي اخلالد م��ع وزير الداخلي��ة االيطايل
�أجنيلينو �ألفان��و عددا من املو�ض��وعات ذات االهتمام امل�ش�ترك ،يف مقدمها دعم
ايطاليا طلب الكويت اعفاء مواطنيها من ت�أ�شرية «�شينغن» الأوروبية.
جاء ذلك خالل اجتماع ال�ش��يخ علي اخلالد مع الوزي��ر �ألفانو يف مبنى وزارة
الداخلية بح�ض��ور كبار معاوني��ه ،حيث ا�ستعر�ض��ا جوانب تطوي��ر التعاون
الثنائي يف املجال الأمني وتبادل اخلربات و�أحدث التقنيات و�سبل ت�أمني حدود
و�سواحل ايطاليا.
وذك��رت �س��فارة دولة الكوي��ت يف بيان لـ «كونا» �أن ال�س��فري �أثن��ى على دعم
روم��ا القوي لطلب الكوي��ت اعفاء مواطنيها من ت�أ�ش�يرة «�ش��ينغن» الأوروبية
وا�ستعر�ض تطورات اجلهود االيطالية داخل االحتاد الأوروبي لتحقيق ذلك.

السهالوي :ورشة
لـ «طب الطوارئ»
ب� �ج ��زي ��رة فيلكا

جن� � � ��اح ح��م��ل��ة
«جمع السالح»
�أك��د مدي��ر �إدارة العالق��ات العام��ة
والتوجيه املعنوي ومدير �إدارة الإعالم
الأمن��ي بالإناب��ة يف وزارة الداخلي��ة
العميد عادل احل�شا�ش
العميد عادل احل�شا�ش ،توا�صل احلملة
التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتوعية املواطنني واملقيمني ب�رضورة جمع الأ�س��لحة
والذخائ��ر واملفرقعات غري املرخ�ص��ة �أو املحظور حيازته��ا �أو �إحرازه��ا وذلك يف �إطار
توجيهات نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ حممد اخلالد وبتعليمات
وكيل وزارة الداخلية الفريق �سليمان فهد الفهد.
و�أو�ض��ح �أن احلمل��ة التوعوية �ش��هدت مرحلة جدي��دة متت بالتع��اون مع احتاد
اجلمعيات التعاونية ،و�شملت جميع حمافظات البالد و�شارك فيها من وزارة الداخلية
كل من �إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي و�إدارة الإعالم الأمني ،بالإ�ض��افة �إىل
قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة ل�رشطة النجدة.
و�أ�ش��ار العميد احل�ش��ا�ش �إىل �أنه مت خالل احلمل��ة التوعوية التوا�ص��ل املبا�رش مع
املواطن�ين واملقيم�ين وتوعيته��م ب�أهمية جم��ع الأ�س��لحة واملفرقعات غري املرخ�ص��ة
وخطورة انت�ش��ار هذه الأ�س��لحة على �أبناء املجتمع ،و�أي�ض��ا تو�ض��يح مراكز ت�س��ليم
الأ�سلحة غري املرخ�صة والبالغة  38خمفرا لل�رشطة يف جميع املحافظات.

بوشهري :مشاركة
ال�� � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ف� ��ي
مؤمتر املياه ّ
تفعل
ات�ف��اق�ي��ة التعاون
املائي مع هنغاريا
ق��ال الوكي��ل امل�س��اعد لقط��اع
ت�ش��غيل و�ص��يانة املي��اه يف وزارة
الكهرب��اء وامل��اء م .حممد بو�ش��هري حممد بو�شهري
�إن م�ش��اركة الكوي��ت يف م�ؤمتر املياه
الذي ت�ست�ض��يفه هنغاريا يفعل اتفاقي��ة التعاون املائي ب�ين البلدين املوقعة يف
مايو املا�ضي.
و�أو�ض��ح بو�شهري ان الكويت ت�شارك يف اعمال امل�ؤمتر بورقة عمل عن طبيعة
ال�شبكة املالية يف الكويت والتحديات التي تواجه مو�ضوع املياه يف البالد.
وردا على �س�ؤال حول ابرز املوا�ضيع التي �ستطرحها الكويت خالل م�شاركتها
يف اعمال ه��ذا امل�ؤمتر الذي يرم��ي �إىل الرتكيز عل��ى حتديات ادارة املي��اه ،قال ان
الكوي��ت �س�تركز على ث�لاث نقاط ه��ي ال�ش��بكة املالية و�ص��يانتها ب�ش��كل عام،
وم�س���ألة تدري��ب الفنيني الكويتيني ،ال�س��يما يف جمال م��ا يطلق علي��ه «الفاقد يف
ال�شبكة» ،ا�ضافة �إىل عملية التدقيق يف الت�رسبات املائية بال�شبكة.

ال�شيخ علي اخلالد

اعل��ن وكي��ل وزارة ال�ص��حة
د .خال��د ال�س��هالوي تنظي��م متري��ن
عمل��ي يوم �أم���س (االثن�ين) يف جزيرة
فيل��كا بالتع��اون م��ع االدارة العام��ة
لالطفاء وادارة خفر ال�سواحل يف وزارة
الداخلية.
د .خالد ال�سهالوي
وق��ال ال�س��هالوي ،يف ت�رصي��ح
�صحايف مبنا�سبة تد�ش�ين ور�ش��ة عمل «طب الربية» بفندق اجلمريا� ،إن تنظيم
معهد الكويت لالخت�صا�ص��ات الطبي��ة بالتعاون مع مركز عل��وم طب الكوارث
بالوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة بوالي��ة كاليفورني��ا ،وخ�براء ط��ب الك��وارث
والط��وارئ واال�ص��ابات م��ن دول��ة االم��ارت واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية،
وحما�رضين وخرباء من اجلي�ش االمريكي وكندا ،باال�ضافة �إىل م�شاركة جمل�س
اطباء الط��وارئ وادارة الط��وارئ الطبية ورابط��ة الطوارئ الطبي��ة باجلمعية
الطبية.
وذكر ال�س��هالوي ان الور�ش��ة تقام على مدار ثالثة ايام به��دف تدريب اطباء
الطوارئ وفنيي الطوارئ الطبية والطاقم التمري�ضي على التعامل مع احلاالت
يف الكوارث والطوارئ احلوادث واال�صابات الكبرية يف املناطق الربية والنائية.

«ال � � � �ص � � � �ح� � � ��ة»:
ال � ��روت �ي��ن سبب
ت� � ��أخ� � ��ر ص � ��رف
رواتب املمرضني
«ال � � � � � � �ب� � � � � � ��دون»
�أرج��ع الوكي��ل امل�س��اعد ل�ش���ؤون د .جمال احلربي

اخلدمات الطبية امل�ساندة يف وزارة ال�صحة الدكتور جمال احلربي �سبب ت�أخري
�رصف رواتب املمر�ضني «البدون» �إىل الإجراءات الروتينية يف اجلهاز املايل.
وقال احلربي ،يف ت�رصيح :انه قام بالتوا�صل مع اجلهاز املايل وذلك حلر�صه
على حل ه��ذه امل�ش��كلة مبينا دعم��ه ومتابعته بجدي��ة جميع �أمور املمر�ض�ين
«البدون» يف الوزارة.
وك�ش��ف احلربي عن تعاقدات م�س��تقبلية م��ع الهيئة التمري�ض��ية لتوفريها
للقطاعات ال�صحية اجلديدة منها التعاقد مع  2600ممر�ض وممر�ضة للعمل يف
م�ست�شفى جابر ،حيث يجري تدريبهم يف القطاعات ال�صحية ،و�سيتم حتويلهم
على الفور للعمل يف امل�ست�شفى عقب االنتهاء من �إجنازه.

