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كوناـ  من خالد الزيد: أصبحت التهنئة 
بحلول شهر رمضان املبارك واملناسبات 
السعيدة عبر الرســــائل القصيرة بني 
املواطنني وسيلة هامة فرضتها التقنية 
احلديثة لدورهــــا اجلميل فيما حتمله 
من مشاعر صادقة يتناقلها الناس فيما 

بينهم.
القصيرة شيئا  الرسائل  وأصبحت 
أساسيا في املجتمع اخلليجي والكويتي 
باألخص من حيث تبادل الرسائل النصية 

التهاني والتبريكات  املليئة بعبــــارات 
املصاغة بأبيات الشعر املغلفة مبشاعر 
احملبة والود واملرســــلة عبــــر الهاتف 

النقال.
كما أصبحت الرسائل القصيرة من 
مظاهر التواصل في شهر رمضان املبارك 
حيث لم ينقطع فيه منبه الرسائل في 
أجهزة الهواتــــف النقالة للكثيرين عن 
الرنني معلنا مع كل دقة وصول بطاقة 
تهنئة تبــــارك بحلول شــــهر رمضان 

املبارك.
وساهمت الرسائل اخلاصة بالتهنئة 
بشــــهر رمضان والتهنئة باملناســــبات 
السعيدة ســــواء عبر الهاتف النقال او 
االنترنت في تخفيض نســــبة التكلفة 
املادية للمصروفات حيث سعر الرسالة 
مقارنة باالتصال اقل وأسهل كذلك في 

احلصول على الرد بسرعة.
واستطلعت »كونا« آراء املواطنني الذين 
أكدوا ان الرســـائل القصيرة ساهمت في 
توطيـــد العالقـــات 
العتب بني  ورفـــع 
واالهل  االصدقـــاء 
وتختصر كل شيء.

فيما قال آخرون 
ان الرسائل القصيرة 
ساهمت في االنعزال 
والبعد عن العادات 
والتقاليــــد وخطر 
العالقــــات  يهــــدد 
إال  االجتماعيــــة 
إلى  انهم أشــــاروا 
انها وســــيلة هامة 
وسريعة لتوصيل 
املعلومات واالخبار 

بشكل سريع.
وقــــال عبداهلل 
لـ »كونا«  الشمري 
ان الرسائل القصيرة 
النقال  الهاتف  عبر 
حتمل الفرح واحلزن 
واحلــــب والتهنئة 
كما انها تقوم بدور 
جميــــل باختصار 
كل شــــيء وفيهــــا 
الى  التجديد داعيا 
التأقلم معها وذلك 

ملا نعيشــــه من عصر السرعة وعصر 
االنترنت.

واضاف ان الرسائل القصيرة اصبحت 
من بني مراسم التواصل في املناسبات 
السعيدة واالهتمام املتبادل بني الناس كما 
انها اصبحت مكلفة للبعض لكثرة املعارف 

واالصدقاء الواجبة مراسلتهم.
وذكر الشمري ان التهاني عن طريق 
التقنية  الرســــائل ضرورة فرضتهــــا 
احلديثة، مشيرا الى ان الشخص اذا ما 
وصلته رسالة تهنئة على هاتفه فالبد 
ان يرد عليها ولكن ال تغني هذه الرسائل 

أبدا عن الزيارات ملن ميكن زيارتهم.
من جانبه قال عبدالرزاق السعد ان 
الرســــائل القصيرة عبر الهاتف النقال 
اصبحت خطرا يهدد عالقاتنا وروابطنا 
االجتماعية من خالل بضع كلمات على 
شاشة الهاتف مشيرا الى انها اصبحت 

الرابط الوحيد فيما بيننا.
ودعا للعــــودة الى التراث والتقاليد 
القدمية من خالل تبادل الزيارات بني افراد 
املجتمع، معتبرا ان الرسائل القصيرة 
ساهمت في تكريس االنعزال بني أفراد 
املجتمع الواحد في مناسباته وأعياده.

من جهته قال سعود الصانع لـ »كونا« 
ان التهاني عن طريق الرسائل ضرورة 
فرضتها التقنية احلديثة مشيرا الى انها 
تختصر الوقت واجلهد وعلى اجلميع ان 
يتأقلم مع ما حتمله الرسائل القصيرة 

من مشاعر الفرح واحلزن والتهنئة.
وأشار الى ان شركات االتصال أدركت 
أهمية الرسائل القصيرة والعائد منها، 
موضحا ان الكثير من شركات االتصال 
غيرت من مسار حمالتها اإلعالنية عبر 
دعوة املشتركني لتبادل املكاملات والرسائل 
على حد سواء من خالل عروض خاصة 

لتبادل الرسائل القصيرة.

بعض األهالي جلبوا مراوح لتخفيف األوضاع

مستشفى شركة نفط الكويت يحتاج إلى إعادة إنشاء من جديد

هل تهدد الرسائل القصيرة البناء املجتمعي؟

رسالة جديدةمبارك عليكم الشهر

الشريعان أكد أن العطل خاص بالشركة وبعض المرضى خرجوا للممرات واستخدموا »مراوح« لتخفيف درجة الحرارة

»نفط الكويت«: انقطاع الكهرباء أثر على نظام التكييف بالمستشفى 
وارتفاع نسبة الرطوبة لمستويات قياسية وراء تفاقم األوضاع

           الطاحلوس: ملا يحلدث كارثلة ومأسلاة إنسلانية فالنلاس تأتي للعلاج فتفاجأ
 بلأن خدملات المستشلفى ضعيفلة والمبنلى مضى عللى إنشلائه أكثر ملن 60 عامًا

عبدالهادي العجمي و»كونا«
فيما اعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أن ال عالقة للوزارة بقطع التيار عن مستشفى 
النفط حيث انه خاضع لشبكة كهربائية خاصة 
بهم، أكدت شركة نفط الكويت ان أنظمة العمل 
في مستشفى الشركة لم تتأثر نتيجة انقطاع 
الكهرباء ظهر اخلميس عن املستشفى واملنطقة 

احمليطة به.
وقال املتحدث الرسمي نائب العضو املنتدب 
للشؤون االدارية واملالية في الشركة خالد اخلميس 
لـ »كونا« ان املولـــدات الكهربائية االحتياطية 
للمستشفى عملت فور انقطاع الكهرباء، مؤكدا 
ان أنظمـــة العمل وكفاءة مختلف العمليات في 
املستشـــفى لم تتأثر باالنقطـــاع وكذلك غرف 

العمليات اجلراحية ووحدات العناية املركزة.
وأضاف اخلميس ان انقطاع الكهرباء لم يدم الكثر من ثالثني 
دقيقة حيث لم يشـــمل املستشفى فحسب بل واملنطقة احمليطة 
به ثم عـــادت بعدها مختلف االجهزة لتعمل بشـــكلها الطبيعي 
نتيجة جهود القائمني فـــي وزارة الكهرباء واملاء الرجاع التيار 

بأسرع وقت ممكن.
واوضح ان املولدات االحتياطية للكهرباء قد عملت بكفاءة في 
تزويد املستشـــفى بالطاقة الكهربائية الالزمة اذ لم تتأثر أنظمة 

العمل واالجهزة الطبية على اختالف انواعها بهذا االنقطاع.
وبني اخلميس انه نتيجة النقطاع التيار الكهربائي فقد تأثر 
نظام التكييف في املستشفى الذي يعمل وفق نظام التبريد املائي 
خاصة مع ارتفاع نســـبة الرطوبة التي وصلت ملعدالت قياسية 

خالل االيام املاضية.
واوضح ان مثل هذا النظام من التكييف يحتاج لفترة زمنية 
أطول من أنظمة التكييف االخرى ليعود للعمل بكفاءة مؤكدا ان 
درجات احلرارة في مختلف االجنحة بدأت فعال تنخفض تدريجيا 

لتصل الى حوالي 25 درجة مئوية.
وكان قـــد حدث عطل في جهاز التكييف في 
مستشـــفى النفط مما ادى الـــى تذمر املرضى 
وذويهم، وقال النائب خالـــد الطاحوس الذي 
كان متواجدا في املستشـــفى لفترة طويلة في 
محاولة للمساعدة على ايجاد حل لهذه االعطال 
املتكـــررة في تصريح خاص لـ »األنباء«: ان ما 
يحدث اليوم في مستشفى نفط الكويت كارثة 

ومأساة انسانية 
فالناس تأتي الى هنا لطلب العالج من األمراض 
التـــي يعانون منها ثم يفاجـــأون بخدمات هذا 
املستشـــفى املتهالك الذي مضى على إنشـــائه 

اكثر من 60 عاما.
وأضاف الطاحوس: منذ 4 ســـاعات وانا في 
املستشفى رأيت مآسي ومعاناة املرضى على سرير املرض وهذا 
األمر ال يعقـــل أبدا حتى في الدول الفقيرة وغيرها، وزاد: منذ 4 
ساعات ونحن نناشد وزير النفط ووزير الكهرباء حتريك حالة 
الطوارئ إلنقاذ الوضع وإصالح التكييف املعطل لكن لألسف لم 
يحدث شيء، ونحن كنواب ملجلس األمة نقول لهم سنحاسب وزير 
النفط على هذا العبث واإلهمال والتقصير في مستشـــفى شركة 
نفط االحمدي وما حدث هو جزء مصغر مما يحدث في مستشفيات 
الكويت ونتيجة اإلهمال احلكومي والتقاعس وعدم وجود خطط 

طوارئ ملثل هذه األوضاع السيئة التي يعاني منها الناس.
ومن جانبه قال رئيس نقابة شركة نفط الكويت احمد احلمادي 
لــــ »األنباء«: ان هذه األعطال حتدث باســـتمرار بســـبب مكائن 
التبريد التي مضى عليها اكثر من 40 عاما وتعتمد على املاء في 
التبريد عكس مكائن التبريد األخرى التي تعتمد على الغاز في 
التبريـــد، واضاف احلمادي: خاطبنا ادارة املستشـــفى ووعدتنا 
بتركيـــب وحدات تبريد يوم االحد املقبل مؤقتا حتى يتم تبديل 

مكائن التبريد.

لقطات
الرطوبــــة  ـ دفعــــت 
الشــــديدة فــــي األجنحة 
الى  املرضــــى للخــــروج 
املمرات حيث لم يستطيعوا 

حتملها.
ـ لوحــــظ تذمر أهالي 
الشــــديد وقد  املرضــــى 
املــــراوح من  أحضــــروا 
منازلهــــم محاولة منهم 
لتخفيف الرطوبة واحلر 
عــــن ذويهــــم وقالــــوا لـ 
»األنبــــاء« ان هــــذا األمر 
تكرر عدة مرات خالل االيام 

القليلة املاضية.
ـ قالت مصادر نفطية لـ 
»األنباء« ان نظام التكييف 
يعمل بنظام التبريد املائي 
ارتفاع  اثناء  الذي يتأثر 
الرطوبة، واكدت املصادر 
ان املستشفي لم يعد ينفع 
معه الترميم ومن املفترض 
بناء مستشفى جديد بدال 
من هذا املستشــــفى الذي 
مضــــى عليه اكثر من 60 

عاما.

خالد الطاحوس

ساهمت في تخفيض نسبة التكلفة المادية للمصروفات وتوطيد العالقات ورفع العتب بين األصدقاء

الرسائل القصيرة.. مظهر للتواصل في رمضان أم ملمح لانعزال والبعد عن العادات والتقاليد؟


