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عقدت اإلدارة العام����ة لإلطفاء ووزارة التجارة 
والصناعة وشركة ناقالت النفط اجتماعا برئاسة 
كل من مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري والوكيل املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
في وزارة التج����ارة والصناعة علي البغلي ومدير 
مجموعة مشاريع الغاز املسال وليد املعتوق، حيث 
أكد احلضور على مدى أهمية منظمات الغاز وتوافر 
اجلودة والكف����اءة في تلك املنظمات وان هدف هذا 
االجتم����اع هو ايجاد احللول واإلج����راءات الكفيلة 
للحد من مخاطر املنظمات غير املعتمدة وذلك نظرا 
لوجود عدد من احلرائق س����ابقا نتيجة عدم كفاءة 
ه����ذه املنظمات وضعف جودتها. وقد مت اقتراح ان 
يكون هناك تعاون بني اإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة 
التجارة والصناعة وشركة ناقالت النفط في أي مجال 

قد يحقق سبل األمان والسالمة العامة للمجتمع.
وبعد ان تداول احلضور معايير اجلودة والكفاءة 
وأبدى اجلميع استعداده ألداء دوره على أكمل وجه 

مت االتفاق على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة 
بسحب جميع منظمات الغاز غير املعتمدة من السوق 
وان تقوم شركة ناقالت النفط الكويتية مبخاطبة 
اإلدارة العام����ة للجمارك ملنع ادخال منظمات الغاز 
دون موافقة ش����ركة ناقالت النفط وتشكيل فريق 
عمل م����ن اإلدارة العامة لإلطف����اء ووزارة التجارة 
والصناعة وشركة ناقالت النفط ملتابعة توصيات 

االجتماع واحلرص على سرعة تطبيقها.
وق����د حضر االجتماع كل م����ن مدير عام االدارة 
العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري ونائب املدير 
العام لقطاع الوقاية العميد أمني عابدين واملقدم خالد 
العجمي ومدير العالق����ات العامة واإلعالم باإلنابة 
املقدم خليل األمير والرائد أحمد اجلزاف ومن وزارة 
التجارة والصناعة حضر الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة التجارية علي البغلي وحضر من ش����ركة 
ناقالت النفط مدير مجموعة مشاريع الغاز املسال 

وليد املعتوق وم.يوسف اخلميس.

لالمم املتحدة.
واضاف أنه مت خالل اجللسة التحضير لالجتماع 
الوزاري العربي الذي س���يعقد بنيويورك في 22 
اجلاري استباقا ملا س���يقدمه الرئيس األميركي 
باراك اوباما أواخر الشهر نفسه بالنسبة للسالم 

في الشرق االوسط.

اعلن نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أنه »مت الليلة 
املاضية احتواء اخلالف العراقي � السوري بشكل 

كامل«.
وقال عقب اختتام اجللس���ة املغلقة للمجلس 
ال���وزاري العربي التي عقدت مبقر جامعة الدول 
العربية انه مت التعامل مع هذا املوضوع بايجابية 

عالية مؤكدا طي هذا اخلالف.
واش���ار الى انه مت ايضا خالل اجللسة تأكيد 
متس���ك الدول العربية باملبادرة العربية للسالم 

التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.
وذكر ان هذا التأكيد جاء لكي ال يتم استفراد 
كل دولة عربية على حدة والضغط عليها خاصة 
بعد أن قدم الوفد الفلسطيني عرضا خالل اجللسة 
وتب���ني أن املوقف الفلس���طيني موقف جيد في 
موضوع وقف االس���تيطان وجتميده خاصة أن 
موقف رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
خارج ومتعارض مع املوقف العربي كليا ويشكل 

حتديا لالرادة العربية.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح ان العرب لديهم 
فرصة الن يطرحوا اراءهم بش���أن عملية السالم 
في اطار موحد خاصة أن هناك تعاطفا حقيقيا مع 
املوقف العربي من جانب ممثل الرئيس األميركي 

للشرق االوسط جورج ميتشل.
وذكر أنه مت خالل اجللسة ايضا تنسيق املوقف 
العربي بشأن االجتماعات املقبلة للجمعية العامة 

اقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد القائد االعلى للقوات املسلحة في 
قصر دسمان امس االول وبحضور سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد مأدبة 
افطار على شرف نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد وكبار القادة 

في احلرس الوطني.
واشاد س���موه بالدور الذي يقوم به 
منتسبو احلرس الوطني حلفظ امن الوطن 
واستقراره الداخلي والذود عن مقدراته 
بالتعاون مع اخوانهم في اجلهات االمنية 
املختلفة ومبا يتحل���ون به من عزمية 
واصرار في اداء املهام املناطة بهم بالصورة 
التي تبعث على الفخر واالعتزاز والدفاع 
عن الوطن وردع كل من تسول له نفسه 

العبث بأمنه واستقراره.
كما متنى سموه الشفاء العاجل الخيه 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي والعودة احلميدة الى ارض الوطن 
متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح في 

اداء املهام امللقاة على عاتقهم.

صاحب السمو االمير مرحبا بأحد القادةصاحب السمو االمير مصافحا احد القياديني في احلرس الوطني صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مصافحا اللواء ناصر الدعي

الشيخ مشعل االحمد مصافحا احد القادة

الشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مصافحا احد القياديني

األمير: جهود منتسبي الحرس الوطني في الذود عن مقدرات الوطن 
تبعث على الفخر واالعتزاز وتردع كل من تسول له نفسه العبث باألمن واالستقرار

صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف نائب رئيس الحرس الوطني وكبار القادة في الحرس

االتفاق على سحب جميع منظمات الغاز غير المعتمدة من السوق

في ختام الجلسة المغلقة للمجلس الوزاري العربي

تعاون بين »اإلطفاء« و»التجارة« وناقالت النفط 
لتحقيق األمان والسالمة في المجتمع

محمد الصباح: احتواء الخالف
 العراقي ـ السوري بشكل كامل 

حنان عبدالمعبود
أكد مدير مستشفى مبارك الكبير د.احمد 
العوضي ان مرض انفلونزا اخلنازير ميكن 
العالج منه س����ريعا اذا مت اكتشافه مبكرا، 
وطالب كل من يش����عر بأعراض االنفلونزا 
العادية بالتوجه فورا الى اقرب مركز صحي، 
موضحا ان الوقاية من الڤيروس خير من 
العالج. كما أشار الى أن هناك إصابات كثيرة 
بانفلونزا اخلنازير في الكويت واملتوقع ان 
يكون هناك من 4000 الى 6000 حالة أصابتها 
انفلونزا اخلنازير مت تسجيل احلاالت التي 
ظهرت عليها. وقال العوضي خالل الندوة 
التوعوية التي نظمها املستشفى امس مبسرح 
كلية الطب ملعلمي منطقة حولي التعليمية 
بحضور مديرة املنطقة منى الصالل اضافة الى 
120 مدرسا ومدرسة ان وزارة الصحة ملتزمة 
بالتعاون مع وزارة التربية في تنظيم الندوات 
التوعوية والتثقيفية للمعلمني لتعريفهم 
بطرق االصابة بالڤيروس ووسائل الوقاية 
منه وكيفية استخدام ادوات التنظيف وقياس 
حرارة الطلبة وارتداء الكمامات في املدارس. 
وأش����ار الى ان اختصاص����ي الصحة قاموا 

بتدريب املعلمني واملعلمات على االجراءات 
االحترازية، ليقوموا بدورهم بتدريب طلبة 
وطالبات املدارس على هذه االجراءات ملكافحة 
وباء انفلونزا اخلنازير، في إطار التعاون 

بني الصحة والتربية ملواجهة املرض.
ودعا العوض����ى مديري امل����دارس الى 
االستغالل االمثل للعيادات املدرسية الفتا 
الى عمل ملفات صحية للطالب وتسجيل ذوي 
احلاالت املرضية املزمنة منهم واالمراض التي 
يعانون منها ومتابعتهم خالل الدراسة مشددا 
على ضرورة منح هؤالء الطالب اجازة في 
حال ظهور اي حالة الرتفاع درجة احلرارة 
او اش����تباه في اصاب����ة أي طالب باالصابة 
بانفلونزا اخلنازير  وش����دد على ضرورة 
اتصال م����درس الفصل او مدير املدرس����ة 
بالرقم املباش����ر لالسعاف وهو 24722000 
في حالة وجود حالة اصابة ش����ديدة ألي 
طالب حتتاج االسعاف من دون انتظار فريق 
التدخل الس����ريع وذلك الجراء الالزم على 

اكمل وجه.
الرعاية  بدورها كش����فت رئيس مراكز 
الصحية األولية في منطقة حولي الصحية 

د.وفاء البدر عن زيارة أس����بوعية سيقوم 
بها طبيب لكل مدرس����ة في املنطقة ملتابعة 
الطالب وخاصة احلاالت املصابة بأمراض 
مزمنة. ودعت البدر اإلدارات املدرسية بعزل 
اي طالب يؤدي امتحانات الدور الثاني في 
غرف����ة خاصة اذا كان يعاني من ارتفاع في 
درجة احلرارة وإبالغه بذلك. وشددت البدر 
على مراقبة عمال النظافة في املدارس، مؤكدة 
انهم ميثلون خطورة اذا تعرضوا لالصابة 

باملرض.
من جهته، طالب مسؤول الصحة العامة 
في منطقة حولي الصحية د.سامي الناصر 
مديري املدارس بعمل جتارب وهمية داخل 
املدارس ح����ول كيفية التعامل واالبالغ عن 
حالة مت االش����تباه ف����ي اصابتها بانفلونزا 

اخلنازير.
بدوره����ا أك����دت مديرة منطق����ة حولي 
التعليمي����ة منى الصالل توفير مش����خص 
حراري داخل الفصول باإلضافة الى تشكيل 
فريق للتدخل السريع في كل مدرسة مكون من 
اخصائي اجتماعي وآخر نفسي، باالضافة الى 
مدرسني حصلوا على دورات تدريبية حول 

كيفية التعامل مع الطالب في حال االشتباه 
في اصابتهم باملرض وكيفية الوقاية منه.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة امس 
عن تسجيلها 378 اصابة جديدة بانفلونزا 
اخلنازير في البالد خالل االسبوع اجلاري، 
موضحة ان معظمها إصابات خفيفة لم تتطلب 
الدخول للمستشفى، وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة باالنابة د.قيس الدويري: ان 
إجمالي عدد احلاالت التي مت تسجيلها في 
البالد منذ ابري����ل املاضي بلغ 2157 إصابة 

معظمها حاالت بسيطة شفيت متاما.
إلى ذلك، نفت وزارة الصحة امس وجود 
حاالت وفيات جديدة بانفلونزا اخلنازير، 
مؤكدة ان عدد حاالت الوفاة املس����جلة في 

البالد حتى اآلن هو 5 حاالت فقط.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.قيس الدويري عقب انتش����ار شائعة عن 
تسجيل حالة وفاة سادسة وسائل االعالم 
الى حتري الدقة في نشر ونقل االخبار التي 
تثير القلق لدى الناس والتأكد من املصادر 
الرسمية، الفتا الى ان الوزارة تتعامل بكل 

شفافية ووضوح.

2157 إصابة في آخر إحصاء للمصابين 378 منها خالل األسبوع األخير

العوضي: الصحة ملتزمة بالتعاون مع التربية في تنظيم 
الندوات التوعوية للمعلمين للوقاية من إنفلونزا الخنازير

هل لديه اعتراف أم ال؟

مختبر الڤيروسات يثير التساؤالت ويتم 
تقييمه من الخبراء وغير المختصين أيضًا

حنان عبدالمعبود
إعالن وزارة الصحة ان الكويت سجلت 
حتى امس 2157 حالة، باإلضافة الى تصريح 
استش����اري املنظمة البريطانية حلماية 
الصحة أول من أمس بتوقع إصابة ثلث 
سكان الكويت، أثار تخوفا شديدا وهلعا 
بالشارع الكويتي، مما خلق تساؤالت عدة 
دارت أغلبها حول م����ا هو معلن وما لم 
يعلن، وكذلك حول من يخرج للحديث الى 
االعالم، حيث علمت »األنباء« من مصادر 
ان االستشاري الذي حتدث لوسائل اإلعالم 
أول من أمس يعمل لصالح احدى الشركات 
الكبرى وهي ش����ركة »روش«  الدوائية 
وعمله ال مي����ت للمختبرات بصلة حتى 
يتحدث عنها أو يقيمها أو يوصي بدواء 
� تنتجه الش����ركة التي يعمل لصاحلها � 
ليتم تناوله الى جانب التاميفلو، إضافة 
الى ان ما قاله يتعارض بشكل كبير مع 
ما صرح به املدير االقليمي ملنظمة الصحة 

العاملية د.حس����ني اجلزائري واملستشار 
د.حسن البشري.

كما يثير التساؤل حرص كل مسؤول 
بوزارة الصح����ة حينما يحضر احلديث 
عن مختبر الڤيروسات، على ان يذكر ان 
املختبر حاصل عل����ى اعتراف دولي من 
منظمة الصحة العاملية، بينما يستطيع 
كل شخص ان يدخل على موقع منظمة 
الصحة العاملية ليجد ان هناك 4 مختبرات 
في الكويت فقط حصلت على هذا االعتراف 
وهي مختبر االيدز ومختبر جامعة الكويت 
ومختبر أمراض السرطان ومختبر الطب 

النووي.
وناشد مصدر مسؤول وزارة الصحة 
نشر اإلشادات املذكورة في تقارير الوفود 
الزائرة ملختبر الڤيروسات لتقييمه، والتي 
يصرح بها املسؤولون في الوزارة. وبنينّ 
ان هناك الكثير من املالحظات التي سجلها 

اخلبراء الزائرون على أداء املختبر.
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نقص 
املناعة 

املكتسب 
)مختبر 
اإليدز(

د.وداد النقيب
مدير مركز التعاون مبنظمة الصحة 

العاملية ملرض نقص املناعة املكتسب قسم 
بحوث الڤيروسات كلية الطب جامعة 

الكويت ص.ب. 5969 الكويت

د.هاني 
زيادي

1 مايو 
1987

بحوث 
ومرجعية 
الڤيروسات 

)مختبر 
جامعة 
الكويت(

د.وداد النقيب مدير، قسم بحوث 
الڤيروسات مركز التعاون مبنظمة الصحة 

العاملية لبحوث ومرجعية الڤيروسات 
قسم البحوث اإلكلينيكية واجلزيئية 

للڤيروسات كلية الطب مركز علوم الصحة 
جامعة الكويت

د.نبيلة 
متولي

1 يوليو 
1984

بحوث 
وعالج 

السرطان 
واألمراض 
اللمفاوية

د.عادل العصفور مدير مركز التعاون 
مبنظمة الصحة العاملية لبحوث السيطرة 
على السرطان واألمراض اللمفاوية املركز 
الكويتي لعالج السرطان ص.ب. 5 الكويت

د.أسامة 
خطيب

12 نوفمبر 
1987

الطب 
النووي

بروفيسور أوزيكي أونواني مدير
مركز التعاون مبنظمة الصحة العاملية 

للطب النووي قسم الطب النووي
ص.ب. 24923 الصفاة

كود 13110 الكويت

د.محمد بن 
شهنا

1 يناير 
1988


