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�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���س��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �س���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�سي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�صالم لل�صتاليت
برمج���ة

�سي��ان���ة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لل�صتاليت
ت�صاهيل

67746152
97231040

برمجة و�سيانة
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�سرداب + ملحق
املنقف - قطعة 4  

�سارع 17 - عمارة 66

لاإيج�ار

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

2
9

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

ال�سائق / �سهيل عزت علي

تغيب عن العمل

97343535
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عليه يتعر�ض للم�سئولية 

القانونية من يعرف عنه 

�سيئًا الت�سال على
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أكدت منظمة الصحة العاملية في بيان لها، ان استعدادات 
الكويت ملواجهة وب���اء انفلونزا اخلنازير تتفق متاما مع 
توصيات املنظمة، الفتة الى ان االوضاع الصحية في البالد 

مطمئنة وال تدعو للقلق.
وقال املستشار االقليمي ملنظمة الصحة العاملية الزائر 
لالمراض املعدية واملستجدة د.حسن بشرى: ان املشكلة في 
الكويت فقط هي »الذعر واخلوف« الذي ال داعي له، مشيرا 
الى ان مكافحة هذا الوباء تتطلب التعاون وتضافر اجلهود 
م���ن اجلميع.واكد ان وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها 
وطاقاته���ا في مواجهة وعالج املرض ومراقبته والتوعية 
حوله، مبينا ان نسبة انتشار ڤيروس انفلونزا اخلنازير 

ال تدعو للقلق واألوضاع مطمئنة.
ودعا د.بشرى الى االلتزام باإلرشادات الوقائية للحد من 
انتشار العدوى باملرض، مشددا على ضرورة غسل االيدي 
بانتظام وتغطية األنف والفم عند الس���عال او العطس، 
والتزام الراحة واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض 

االنفلونزا.
وأكد ان وزارة الصحة تتعامل بش���فافية ووضوح في 

التعامل م���ع كل ما يتعلق بهذا امل���رض، مدلال على ذلك 
بتواصلها الدائم واملستمر مع املنظمة. وقد قام املستشار 
د.بش���رى بزيارة ملستش���فى األمراض السارية ومختبر 
الڤيروس���ات وقام باالطالع على خط���ة وبرامج التوعية 
املتبعة في ال���وزارة، اضافة الى ان���ه اجتمع مع مديري 
املستش���فيات ورؤساء الرعاية الصحية األولية باملناطق 
الصحية وس���يقوم بإعداد تقرير كامل عن هذه الزيارة. 
وجاءت ه���ذه الزيارة بدعوة م���ن وزارة الصحة لتقييم 
الوضع واالطالع على االس���تعدادات واإلجراءات املتبعة 

في مواجهة إنفلونزا اخلنازير في الكويت.
وقالت منظمة الصحة العاملية انها ال ترى ضرورة لتأجيل 
الدراس���ة في البالد بسبب وباء انفلونزا اخلنازير، داعية 
في الوقت نفس���ه الى تعزيز الرصد الوبائي ومستلزمات 
النظافة والوقاية في املدارس وتعزيز التنسيق بني وزارتي 

الصحة والتربية.
ودعا املستشار االقليمي ملنظمة الصحة العاملية لالمراض 
املعدية واملستجدة د.حسن بشرى في تصريح ل� »كونا« 
الى زيادة التوعية واالهتمام بوس���ائل النظافة والتهوية 

اجليدة وتوفير املياه والتعقيم وتوفير كل املس���تلزمات 
الوقائية من مواد تنظيف ومطهرات في املدارس.

وشدد بشرى على ضرورة مالحظة نسب الغياب بني 
التالميذ ومعرفة اس���باب الغياب داعيا الى عدم السماح 
للطلبة الذين لديهم س���جل مرضي باحلضور كما ينصح 
العاملون املرضى بعدم حضورهم في الوقت احلالي احترازيا 

وحفظا لسالمتهم.
ودعا الى االلتزام باالرشادات الوقائية للحد من انتشار 
العدوى باملرض، مشددا على ضرورة غسل األيدي بانتظام 
وتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس والتزام الراحة 

واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض االنفلونزا.
وقال ان االوضاع في الكويت مطمئنة وال تدعو للقلق 
وان استعدادات الكويت في مواجهة انفلونزا اخلنازير تتفق 
متاما مع توصيات املنظمة، مضيفا ان مكافحة هذا الوباء 

تتطلب التعاون وتضافر اجلهود من اجلميع.
وتأتي زيارة املستشار بشرى تلبية لدعوة من وزارة 
الصحة لتقييم الوضع واالطالع على االستعدادات واالجراءات 

املتبعة في البالد ملواجهة انفلونزا اخلنازير.

الذعر والخوف هو المشكلة التي ليس هناك ما يبررها

»الصحة العالمية«: األوضاع في الكويت مطمئنة جدًا 
وال ضرورة لتأجيل الدراسة وندعو لتعزيز الرصد الوبائي

السهالوي رئيسًا لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج

الساير يستكمل تغيير الهيكل التنظيمي لـ »الصحة«

تاميفلو »الصحة« منتهي الصالحية

»الصحة« تشتري أقنعة واقية بـ 82 ألف دينار

حنان عبدالمعبود
اص���در وزير الصحة د.هالل الس���اير قرارا حول 
املس���مى لكل من رئيس ومقرر مجلس اقسام الطب 
النووي، على ان تكون د.اميان مطر الشمري رئيسا 
ملجلس اقسام الطب النووي ود.سعاد عباس ما حسني 
مقررا ملجلس اقسام الطب النووي، على ان تنتهي مدة 
رئيس ومقرر املجلس بانتهاء مدة ندبهما الى رئاسة 
قسم الطب النووي بكل من املستشفيات التي تعمالن 
بها. ومن جانب آخر، وتأكيدا على ما نشرته »األنباء« 
سابقا من تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة اصدر 
الوزير قرارا نص على ان تتبع املناطق الصحية وكيل 
الوزارة مباش���رة، وان تتبع االدارة املركزية للرعاية 

الصحية األولية الوكيل املساعد للشؤون الفنية، وكذلك 
الغاء القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2006 بحيث يكون 
مجلس املناطق الصحية برئاسة وكيل الوزارة. وكذلك 
تغيير مس���مى د.يوسف النصف الى الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة، ود.قيس الدويري وكيال مساعدا 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة. باالضافة الى ذلك 
جاء قرار بتصويب املادة األولى من القرار الوزاري رقم 
226 لسنة 2009 ليصبح مسمى د.خالد سعد السهالوي 
وكيل الوزارة املساعد للشؤون الفنية ورئيس فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج الكويتية، وكذلك رئيس 
قسم املشتريات مساعد رئيس فريق اخلدمات الطبية 

لبعثة احلج الكويتية مغير مناور فيصل.

حنان عبدالمعبود ـ محمد المجر
علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة ان عقار 
»التاميفل���و« ال���ذي يتم توزيع���ه على مرضى 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير واملش���تبه باصابتهم 
باملس���توصفات واملستشفيات انتهت صالحيته 
أمس، وهذا ما قامت الشركة بإخباره للوزارة التي 

تصفه وتعطيه كعالج للمرضى.
من جانب آخر، نفت مصادر مسؤولة في وزارة 
الصحة ما جاء من تصريح���ات للنائب جمعان 
احلربش أمس األول عن ان الوزارة ال تس���تخدم 
القناع الواقي من ڤيروس انفلونزا اخلنازير وانها 

تستخدم قناع اجلراحة.

ادوية الصحة ملعاجلة إنفلونزا اخلنازير تنتهي صالحيتها اليوم

حنان عبدالمعبود
»الكمام« هو ما أكد عليه الكثير من اخلبراء واألطباء 
في مدى فاعليته في احلد من انتشار الڤيروس، وعمال 
بهذه النصيحة جلأ الكثير من الناس لشرائه، وكذلك 
يستخدمه جميع العاملني في الصحة من أطباء وممرضني 
وفنيني وصيادلة ممن يتعاملون مع أشخاص مشتبه 
ف����ي اصابتهم وكذلك مرضى بالڤي����روس، وقد أكدت 
مصادر طبية ان هناك نقصا ب� »الكمام« اخلاص مبنع 
نقل العدوى لألطباء، حيث ان هذا النوع ذو مواصفات 

خاصة. ومن جانب آخر نفت مصادر مسؤولة بوزارة 
الصحة ما جاء في تصريحات النائب جمعان احلربش 
أمس األول من ان الوزارة ال تس����تخدم القناع الواقي 
من ڤيروس انفلونزا اخلنازير وانها تستخدم القناع 
اجلراح����ي. وأكدت املصادر ان الوزارة قامت بش����راء 
كميات كبيرة من األقنعة الواقية من الڤيروس واملطابقة 
ملواصفات منظمة الصحة العاملية من 4 شركات مببلغ 
82 ألف دينار مشيرة الى ان هذه األقنعة يتم استخدامها 

في جميع املستشفيات واملراكز الصحية.

لم يتم تأجيل الدراسة في أي دولة بالعالم حتى نحذو حذوها.. ونطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية

الحمود: إلغاء طابور الصباح والمقاصف في مدارس الحكومة 
واالستفادة من المعلمين واإلداريين في رياض األطفال

مريم بندق
حتس����با م����ن انتش����ار وباء 
انفلونزا اخلنازير اعلنت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
الغ����اء طابور  د.موضي احلمود 
الصباح واملقاصف املدرسية في 
جميع م����دارس الكويت للمراحل 
التعليمية االبتدائية واملتوسطة 

والثانوية.
وقالت الوزيرة احلمود سنطلب 
تأجيل الدراسة لطلبة الداون الى 
الى ان  املقبل، مش����يرة  ديسمبر 
دوام املعلمني واالداريني في مدارس 
رياض االطفال وذوي االحتياجات 
اخلاصة سيبدأ في موعده على ان 
تتم االس����تفادة منهم في مدارس 
املراحل االخرى حتى نهاية نوفمبر 

املقبل.

وطلبت من املناطق التعليمية 
حتديد احتياجاتها من املواد املعقمة 
ملخاطبة وزارة الصحة لتوفيرها 
حي����ث ان مبلغ ال� 5 ماليني دينار 
وضع في حسابها بناء على طلبنا 
ضرورة تزوي����د املراكز الصحية 
مبلفات الطلب����ة واملعلمني الذين 

يعانون من امراض مزمنة.
وردا على سؤال حول مبررات 
عدم تأجيل الدراسة في بقية املراحل 
التعليمية اجابت الوزيرة احلمود: 
لم يتم تأجيل الدراسة في اي دولة 
عربية او اجنبية موضحة حتى دول 
اخلليج تبدأ الدراسة بها في موعد 
اقصاه 27 سبتمبر املقبل مستطردة 
ونحن في الكويت نطبق تعليمات 
منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق 
باالج����راءات االحترازية وخطط 

التوعي����ة وذكرت ايض����ا انه من 
الصعب اختزال اخلطط الدراسية 
فهي عملية مترابط����ة ومتراكمة 
مؤكدة حرص الوزارة على صحة 

وسالمة الطلبة واملعلمني.
واك����دت احلم����ود ان الوزارة 
قطعت شوطا كبيرا في استعداداتها 
للعام الدراس����ي املقبل من خالل 
املادية  توفير جميع املستلزمات 
والبشرية في املدارس اضافة الى 
التنسيق املستمر مع وزارة الصحة 
لتزويد العيادات الطبية بحاجتها 
من األجهزة واملعدات مبا ميكن ان 
يسهم في احلد من انتشار الوباء 
ق����در اإلمكان. م����ن جانبها، قالت 
وكيلة وزارة التربية ورئيسة جلنة 
االس����تعداد للعام الدراسي املقبل 
متاضر السديراوي ان االستعدادات 

للعام اجلدي����د دخلت في طورها 
النهائي في جميع القطاعات وقد 
مت خالل االسبوع املاضي اصدار 
5 كتب جدي����دة من املطابع وجار 
التعليمية  املناطق  توزيعها على 
الس����ت، مبينة ان الكتب املتبقية 
في املطاب����ع تبلغ 6 كتب فقط، 2 
منها لالبتدائي و4 للمتوسط، فيما 
مت االجتماع مع شركات التنظيف 
والزامهم بتوفير العدد الكافي من 
العمالة وفق الشروط التي حددتها 

الوزارة في عقدها.
وشددت الس����ديراوي على ان 
الوزارة ستتخذ جميع اجراءاتها 
املتغيبني  الطلبة  القانونية بحق 
بغير عذر طبي وستتم محاسبتهم 
من اجلهات احلكومية ايضا بسبب 
االلزام����ي فيما  التعليم  قان����ون 

س����تخصص االمتحانات املؤجلة 
للطلبة املتغيبني بعذر طبي سواء 
كان بسبب اصابتهم باالنفلونزا 
او غيره من األمراض، راجية عن 
جميع أولياء األمور التركيز على 
هذا اجلانب وعدم التس����اهل في 

عملية الدوام املدرسي.
وكش����فت عن مخاطبة وزارة 
الصح����ة لإلس����راع ف����ي جتهيز 
الطبية مبس����تلزماتها  العيادات 
ومعداتها خاصة بع����د موافقتها 
األخيرة على اعارة »التربية« هذه 
االجهزة مقرونة ب� 120 ممرضة في 
مدارس التعليم العام و16 ممرضة 
إلدارة م����دارس التربية اخلاصة، 
مؤكدة ان جميع العيادات ستكون 
جاهزة وم����زودة بطاقمها الطبي 

مطلع ديسمبر املقبل.


