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الهيئة العامة للبيئة

للمكاتب اال�شت�شارية البيئية
ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ك��ات��ب اال���ش��ت�����ش��اري��ة 

وال�شركات واجلهات الراغبة يف الت�شجيل 

يف الهيئة العامة للبيئة، ا�شتالم القر�ص 

طلب  كرا�شة  املت�شمن   )CD( امل��دم��ج 

وال�شركات  املكاتب  جتديد   / اعتماد 

متعددة  واجلهات  املخت�شة  اال�شت�شارية 

جمال  يف  للعمل  وال��وك��االت  االأن�شطة 

درا�شات  اإعداد  اأو  البيئية  اال�شت�شارات 

تقييم املردود البيئي اأو التدقيق البيئي 

مراجعة ق�شم امل�شاريع التنموية باإدارة 

مقر  يف  البيئي  وامل����ردود  التخطيط 

من  الفرتة  خالل  للبيئة  العامة  الهيئة 

2010/1/4 اإىل 2010/2/4.

- علمًا باأنه لن يتم ت�شليم القر�ص املدمج 

بعد هذا التاريخ.

�إعــــــــالن

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع ح�شة يف العقارات املو�شوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/1/27م  املوافق  الأربعاء 

تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/27 بيوع/2.

املرفوعة من:    يو�شف �شيف اهلل علي تركي

�شـــــــــــــــــد:   1- عبداملح�شن حممد عبداملح�شن ال�شانع.   2 - بنك الت�شليف والدخار )خ�شم مدخل(

اأواًل: اأو�صاف العقارات:

العقار الأول: يقع العقار يف منطقة قرطبة قطعة 4 منزل 45 وميثل الق�سيمة رقم 555 من املخطط م/32992 وم�ساحته 

600م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1995/1593 واحل�سة املعرو�سة للبيع هي ح�سة قدرها الن�سف م�ساعاً. العقار  عبارة 

عن بيت يقع على �سارع واحد ومك�سي �سيجما ومكون من دور اأر�سي واأول و�سطح و�سرداب وملحق وحو�ش �ساقط. الدور 

الأر�سي مكون من �سالتني وغرفة وحمام ومطبخ وغرفة واأر�سيات رخام، ال�سرداب مكون من �سالتان وغرفة وحمام ومطبخ 

وغرفة حار�ش مع حمام. احلو�ش ال�ساقط مكون من حمام وحمام �سباحة وخمزن. يبداأ املزاد للح�سة املعرو�سة يف العقار 

الأول مببلغ 250000 د.ك (مائتان وخم�سون األف دينار كويتي).

العقار الثاين: يقع العقار يف منطقة اخلالدية قطعة 2 �سارع 26 منزل 26 وميثل الق�سيمة رقم 119 من املخطط رقم 

م/27398 ب وم�ساحته 737.500 م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1996/14614 واحل�سة املعرو�سة للبيع هي ح�سة قدرها 

11.67٪ م�ساعاً من العقار. العقار عبارة عن منزل يقع على زاوية ومكون من دور اأر�سي واأول ومالحق ومك�سي �سيجما. 

الدور الأر�سي مكون من �سالة وغرفة طعام وحمامات. الدور الأول مكون من 5 غرف و3 حمامات ومطبخ حت�سريي. 

ال�سطح مكون من غرفة وحمام وغرفة غ�سيل وجميعها من الكريبي. امللحق مكون من ديوانية ومطبخ وغرفتان وحمامان. 

اأر�سيات العقار �سرياميك وال�سالة رخام وتكييف مركزي. ويبداأ املزاد للح�سة املعرو�سة يف العقار الثاين بثمن اأ�سا�سي 

قدره 87525 د.ك (�سبعة وثمانون األف وخم�سمائة وخم�سة وع�سرون دينار كويتي).

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي مبني قرين كل عقار، وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ش ذلك الثمن على الأقل اإما 

اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ  نقداً 

بوزارة العدل.

وامل�سروفات  اعتمد  الذي  الثمن  كامل  البيع  جل�سة  انعقاد  يودع حال  اأن  القا�سي عطاءه  يعتمد  من  على  يجب  ثــانــيـًا: 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ش الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته 

يف نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ش الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع 

زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً 

على ذمته على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب 

باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ش من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب 

باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ش الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه 

كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة 

لأغرا�ش ال�سكن اخلا�ش عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع ح�شة يف عقارات باملزاد العلني

شددت في بيان على أهمية الوحدة الوطنية وحذّرت من تفتيتها بالعصبيات الفئوية أو المذهبية

دعوة أعضاء مجلس األمة ومجلس الوزراء إلى االجتهاد في التزام أحكام الشريعة اإلسالمية في مهامهم التشريعية والتنفيذية

أكد خالل محاضرة في المكتب الثقافي المصري أنه لم يعد بالخطورة المبالغ فيها

»حدس« تدعو المواطنين والسلطات العامة والقوى الشعبية لتحويل التوجيهات السامية
إلى برنامج عمل وتطبيق فعلي للخروج من حالة االحتقان السياسي والركود التنفيذي

خليل: من المبكر أن نجزم بانتهاء خطورة إنفلونزا الخنازير

اختيار حفر الباطن مقراً لقوة التدخل السريع الخليجية

الجابر بحث مع المختارين المشاكل والصعوبات في مناطقهم

الرياض ـ يو.بي.آي: قال األمني العام 
املساعد ملجلس التعاون اخلليجي للشؤون 
الكعبي  الركن خليفة  اللواء  العسكرية 
إن قوة التدخل السريع التي اتفق على 
تشـــكيلها قادة دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي في الكويت دخلت حيز التنفيذ 
واختيرت مدينة امللك خالد العسكرية في 
حفر الباطن شمال السعودية مقرا لها.

وأوضح الكعبي في تصريح لصحيفة 
»عكاظ« السعودية امس أن قيادة قوة 

التدخل السريع ستكون سعودية على 
اعتبار أن اململكة هي املساهم األكبر في 
عدد القوة بشـــريا، مبينا أنها ستتكون 
من قوات املشـــاة للقوات املســـلحة في 
الدول الست األعضاء في مجلس التعاون 
فيما ستتفق الدول في وقت الحق على 

مساهمتها في القوة.
وقال إن القوة والتي تتكون في أغلبها 
من مشاة ومعدات متنوعة ستعمل على 
الوطنية لدول  القـــوات  دعم وإســـناد 

املجلس في اجلانب العسكري ال االمني 
اذ ان أفرادهـــا مدربون تدريبا عاليا في 

بلدانهم.
يذكر أن قـــادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي اتفقوا على إنشاء قوة للتدخل 
بناء على مقترح تقدمـــت به البحرين 
اثناء قمتهم الثالثني في الكويت منتصف 
ديســـمبر املاضي كإجراء للحفاظ على 
ســـيادة وســـالمة أراضي دول املجلس 

وصيانة حدودها وردع املتسللني.

أكد محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر، ان 
االجتماعات الدورية التي يدعو إليها مختاري 
محافظة العاصمة ومسؤولي اخلدمات فيها 
تأتي في إطار التنسيق والتشاور واالطالع 
على أهم املشاكل والصعوبات التي يعاني 

منها ابناء مناطق العاصمة.
ووصف اجلابرـ  خالل لقائه مع مختاري 
احملافظة بحضور رئيـــس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العام للشؤون الزراعة 
والثروة الســـمكية جاســـم البدر، ونائب 
املدير العام م.توفيق احلداد، ومدير إدارة 
االرشاد واإلعالم الزراعي غامن السندـ  هذه 
االجتماعات الدورية بالبناءة، نظرا ملا حتققه 
من نتائج، مشـــيرا الى ان لقاء مســـؤولي 
اخلدمات في احملافظة مع مختاريها الذين 
ميثلون ابنـــاء مناطقهم، يهدف الى اطالع 
املسؤولني عن كثب على واقع املناطق بشكل 

اكثر تفهما لدى اجلانبني. كما اســـتعرض 
املختارون املشاكل والصعوبات التي تعاني 
منها مناطقهم السيما ما يتعلق منها بالهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية ووجهوا 
سيال من االسئلة واالستفسارات ملسؤولي 
الهيئة الذين ابدوا جتاوبا معها. من جانبه 
أعرب البدر عن شكره وتقديره للمحافظ 
حلرصه على متابعة كافة املشـــاكل التي 
تعاني منها مناطق العاصمة بنفسه، الفتا 
الى ان الهيئة العامة للزراعة ستأخذ جميع 
االمور التي طرحها املختارون بعني االعتبار 

والعمل على وضع آلية ملعاجلتها.
وأرجأ خالل رده على اسئلة املختارين، 
قصور الهيئة في معاجلة بعض املشاكل في 
املناطق الى العقود احلكومية، وعدم تنفيذها 
من قبل بعض الشركات في صورة جيدة 
الفتا الى ان الهيئـــة وضعت خطة للعمل 

على تأهيل الشركات اجليدة وتغير العقود 
للتوافق مع االهداف التي نسعها من اجلها 
والتركيز على الزراعات التجميلية وتنويعها 
وتطوير احلدائق، وذلك من خالل عمل صاالت 
مغلقة إلتاحة املجال جلميع فئات اجلمهور 
ملمارسة هواياتهم الرياضية فيها اضافة الى 
توفير ما يلزمه مـــن خدمات. بدوره جدد 
نائب املدير العام للهيئة العامة لشـــؤون 
الزراعة والثروة الســـمكية توفيق احلداد 
شكره للمحافظ على اتاحته الفرصة لاللتقاء 
باملختارين واالطالع على مشاكل املناطق 
عن كثب، مشيرا الى ان ابوابنا مفتوحة لهم 
واالستماع الى جميع مالحظاتهم، الفتا الى 
ان الهيئة ستتعامل معها على وجه السرعة 
على الرغم من بعض العوائق التي تخضع لها 
العقود احلكومية من خالل الدورة املستندية 

واشتراطات اجلهات الرقابي.

حنان عبد المعبود 
نظم املكتب الثقافي جلمهورية مصر العربية ندوة 
طبية حتت رعاية سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت طاهر فرحات، بعنوان »اجلديد حول انفلونزا 
اخلنازير« حتـــدث خاللها اخصائي الصحة العامة 
ورئيس قسم الطب الوقائي مبستشفى مبارك الكبير 
د. أحمد خليل. وشهدت الندوة حضورا من مسؤولي 
الســـفارة واملكتب الثقافي املصري، وأبناء اجلالية 
املصريـــة بالكويت، وبني د. خليل خالل احملاضرة 
أن ڤيروسات انفلونزا اخلنازير تصيب البشر حني 
يحدث اتصال بني الناس وخنازير مصابة. وحتدث 
العدوى أيضا حني تنتقل أشـــياء ملوثة من الناس 
إلـــى اخلنازير ميكن أن تصاب اخلنازير بانفلونزا 
البشر أو أنفلونزا الطيور وعندما تصيب ڤيروسات 
انفلونزا من أنواع مختلفة اخلنازير ميكن أن تختلط 

داخل اخلنزير وتظهر ڤيروسات خليط جديد. 
وأضاف أن اخلنازير تنقل الڤيروسات احملورة 
مرة أخرى إلى البشـــر وميكن أن تنقل من شخص 
آلخر، مشيرا الى أن االنتقال بني البشر يحدث بنفس 
طريقة االنفلونزا املوسمية عن طريق مالمسة شيء 
ما به الڤيروسات املسببة ثم ملس الفم أو األنف ومن 

خالل السعال والعطس.
وأشـــار الى أن أعراض إنفلونـــزا اخلنازير في 
البشر مماثلة ألعراض اإلنفلونزا املوسمية وتتمثل 
في ارتفاع مفاجئ في درجة احلرارة وســـعال وألم 
في العضالت وإجهاد شديد. ويبدو أن هذه الساللة 
اجلديدة تسبب مزيدا من اإلسهال والقيء أكثر من 

اإلنفلونزا العادية.
كما بني خالل الندوة أن هناك بعض اإلجراءات 
التي متنع انتقال الڤيروس أهمها: غسل األيدي باملاء 
والصابون عدة مرات في اليوم خاصة بعد التعامل 
مع احليوانات.  جتنب االقتراب من الشخص املصاب 
باملرض. ضرورة تغطية األنف والفم مبناديل ورق 
عند الســـعال. جتنب ملس العني أو األنف في حالة 

وصول الڤيروس إليه.
ـ مربيات وجليسات األطفال ملن هم حتت ستة 
شهور من العمر. فاألطفال الرضع ملن هم دون سن 
ستة شهور أكثر تعرضا خلطورة مضاعفات أنفلونزا، 
وال ميكن إعطاؤهم اللقاح. لذلك فإن تطعيم الذين 
هم قريبون منهم مثل املربيات أو شـــخص يعتني 
بهم يقي هؤالء األطفال اإلصابة بڤيروس أنفلونزا 

اخلنازير.
ـ فريق العناية الطبية والطوارئ. لقد مت رصد 
انتشار العدوى بني فريق العناية الطبية الذين قد 
يصبحون مصـــدرا للڤيروس ويعرضون املرضى 
للخطر، إضافة إلى أن تعرض فريق العناية الطبية 
خلطر الڤيروس يقلل من عدد الذين يقدمون الرعاية 

للمرضى.
ـ األطفال الرضع، األطفال واملراهقون من سن ستة 
شهور إلى سن الثامنة عشرة من العمر. مت تسجيل 
إصابة كثير من احلاالت وســـط األطفال. أنفلونزا 
اخلنازير تنتشر بسهولة في املدارس ومراكز العناية 
باألطفال مثل الروضات، احلضانات، األطفال املصابني 

في هذه األماكن ينقلون العدوى إلى ذويهم.
ـ البالغون من سن التاسعة عشرة إلى سن 24 
عاما. التطعيم ضد أنفلونزا اخلنازير مهم في هذه 
الســـن، ألنهم يعيشـــون ويعملون ويدرسون في 
مجتمعات متقاربة ويتحركون ويسافرون بكثرة. 
كذلك الفئة العمرية من ســـن 24 إلى سن 64 عاما 
من الذين لديهم مشـــكالت صحية تزداد سوءا مع 
التعرض إلى مضاعفات مرض أنفلونزا اخلنازير. 
هذه احلاالت تشـــمل مرض القلـــب، ومرض الرئة 

وبعض أنواع السرطان.
واختتم د.خليل بأن موجة االصابة بالڤيروس 
أصبحـــت معتدلة وغير مرتفعـــة مما يدل على أن 
الڤيـــروس لم يعد باخلطورة املبالغ فيها، وأضاف 
من املبكر جدا أن نقول أن الڤيروس انتهى وزالت 

خطورته، فنحن بصدد موجة جديدة مقبلة.

أعلن األمني العام للحركة الدستورية اإلسالمية 
د.ناصـــر الصانع إصدار احلركة الدســـتورية 
اإلسالمية إثر اجتماع اللجنة السياسية )املؤقتة( 
لبيان يتضمن جانبا من التوجيهات التي تضمنها 
اخلطاب األميري الكرمي املوجه للمواطنني مساء 
الثالثاء 29 ديسمبر 2009 الفائت، وبعض أوجه 
التطبيق العملي الواجب اتخاذها جتاه توجيهات 
صاحب الســـمو األمير املفدى، وفيما يلي نص 

البيان:
تابعت احلركة الدســـتورية اإلسالمية ـ مع 
بقية اخواننا من املواطنني واملواطناتـ  باهتمام 
اخلطاب األميري الكرمي الذي وجهه سمو أمير 
البالد الشـــيخ صباح األحمـــد اجلابر الصباح، 
والذي تضمن عدة توجيهات مهمة يجب علينا 
جميعا ـ أفرادا ومؤسسات ـ االلتزام بها، ملا لها 
من أهمية ومكانة يجب أال يختلف حولها اثنان، 

ومنها ما يلي:
1 ـ االستعانة باهلل تعالى في جميع أمورنا، 
وااللتزام بشكره وحمده وسؤاله سبحانه وتعالى، 

واإلميان بسننه الكونية النافذة.
و»حـــدس« تدعو اصحـــاب الـــرأي والفكر 
والتوجيه، من إعالميني وتربويني وشخصيات 

عامة وجهات رسمية وخاصة، ملشاركتها التأكيد 
على ذلك في ممارســـاتهم ومنابرهم املختلفة، 
كما تغتنم املقام كي تدعو اعضاء مجلس األمة 
ومجلس الوزراء املوقرين الى االجتهاد في التزام 
احكام الشريعة اإلسالمية في مهامهم التشريعية 

والتنفيذية.
2 ـ االعتزاز والتمســـك الراســـخ بالدستور 
والدميوقراطية واحلريـــات العامة، واعتبارها 

منهجا أصيال ال حياد عنه. 
واحلركة الدستورية اإلسالمية تدعو جميع 
املواطنـــني والقوى الشـــعبية لاللتزام بالنظام 
الدميوقراطي ودســـتور 1962 تلبية للخطابات 
األميرية السامية، واستيعابا للمساوئ الفادحة 
ألي خروج عن هذا النهج الشـــوري واجلماعي 
الذي قامت عليه الكويت منذ تأسيسها، ونالت 

بواسطته تقدمها ومتيزها واستقاللها الدائم.
3 ـ اهميـــة الوحدة الوطنية في ابتداء وبقاء 
ومناء الكويت، واحلذر من تفتيتها بالعصبيات 
الفئوية أو املذهبية أو الفنت، والتي يخســـر من 
ورائها اجلميع، وأن ميدان التنافس في حب الوطن 

هو العمل اجلاد واملخلص من أجله:
و»حدس« تتفق مع هذه احلقيقة األساسية، 

وتستنكر استغالل املزايدين للثوابت الوطنية 
وزعم احتكارهم لها، ووصـــم كل من يخالفهم 
في  قضية سياســـية أو موقف عام، بأنه خارج 
على الوحدة الوطنية في تفتيت سقيم لتماسك 
املواطنـــني، وعلى اجلهات املختصـــة ـ اإلعالم 

والداخلية وغيرها ـ اتخـــاذ االجراءات الكفيلة 
بالتصـــدي لكل من يدعو إلى عصبية فئوية أو 

فتنة طائفية.
4 ـ ضرورة التزام وســـائل اإلعالم باملهنية 
واألخـــالق، وابتعادها عن إثـــارة البغضاء في 
املجتمع، والتأكيد على وجوب مســـاهمتها في 
البناء االيجابي والتنمية، وعدم جتريح سمعة 

الكويت أو اإلضرار بعالقاتها اخلارجية.
واحلركة الدستورية اإلسالمية حذرت مرارا 
من خطورة ممارســـات بعـــض أجهزة اإلعالم، 
التي يكاد املجتمـــع يتفق على وصفها باإلعالم 
»الفاسد«، والتي نخشى أن تضر بسمعة املهن 
اإلعالمية عموما، بجانـــب اضرارها املجتمعية 
والعامة اخلطيرة، وعلى االجهزة الرسمية ـ في 
اطار الدستور والقواننيـ  التصدي لهذه االجهزة 
املشبوهة، وكشف من يقف وراء متويلها ماليا 

ودعمها فنيا ومعنويا.
5ـ  أهمية تعاون السلطتني التشريعية )مجلس 
األمة( والتنفيذية )مجلس الوزراء( في حتقيق 
الصالح العـــام، وجتاوز التحديـــات الداخلية 
واخلارجية واالحتكام إلى األطر الدستورية في 

العالقة فيما بينهما

وهو ما دعت إليه »حدس« مرارا وســـطرته 
تفصيليـــا في »رؤيـــة العالقة بني الســـلطتني 
التشريعية والتنفيذية« املنشورة، وقد مارسته 
احلركة الدستورية اإلسالمية عمليا عبر سنوات 
متثيلها الوزاري الفائتة ومتثيلها النيابي السابق 
واحلالـــي، حيث أناط دســـتور 1962 والقوانني 
باحلكومة التصدي ملهام تنفيذ القوانني وبرنامج 
عملها وخطة التنمية وغيرها، كما أوكل ملجلس 
األمة القيام مبســـؤوليات التشـــريع والرقابةـ  
من اسئلة برملانية وجلان حتقيق واستجوابات 
وغيرها ـ وحتقيقا للغايات السامية التي قامت 

الدولة لتحقيقها من تقدم ورفاه وحضارة.
واحلركة الدستورية االسالمية جتدد في ختام 
بيانها دعوة املواطنني والسلطات العامة والقوى 
الشعبية الى حتويل هذه التوجيهات الساميةـ  التي 
ذكرنا بعضهاـ  الى برنامج عمل وتطبيق فعلي، 
حتى حتقق وحدتنا الوطنية بأعمال وأفعال، بعيدا 
عن االكتفاء باالقوال املجردة، وخروجا من حالة 
االحتقان السياسي والركود التنفيذي، والتدهور 
اخلدماتي، وغيرها من جوانب اخللل والقصور، 

التي تكاد تخفي االيجابيات وتلغيها.
حفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

تلوث اليدين منعا النتشار اجلراثيم. يتم تشخيص 
اإلصابة سريعا بأخذ عينة من األنف أو احللق للتعرف 

على وجود ڤيروس انفلونزا اخلنازير. 
وشـــدد د. خليـــل علـــى أن العـــدوى ال تنتقل 
بالهـــواء لكنها تنتقل بالرذاذ الناجت من العطس أو 
الكحة، مؤكدا أن التعامل من بعد متر هو األنسب، 
واحلاالت املشـــتبه بها هم األشخاص القادمون من 
دولة موبوءة أو املخالطون حلالة مؤكدة وظهرت 
عليهم األعراض، واألعراض املرضية هي بالضبط 
نفس أعراض األنفلونزا املوسمية البشرية املعتادة 
من ارتفاع باحلـــرارة وآالم واحتقان احللق وآالم 

عامة بالعضالت.
خطر اإلصابة بحاالت مميتة يبلغ أعلى مستوياته 
لدى ثالث فئات هي احلوامل، السيما أثناء األشهر 
الثالثة األخيرة من احلمل، واألطفال دون سن الثانية، 
واملصابون بأمراض رئوية مزمنة، مبا في ذلك الربو. 

كما ميكن أن تزيد االضطرابات العصبية من مخاطر 
إصابة األطفال.

وعن اللقاح املضاد قال »لقاح أنفلونزا البشرية 
يحمي ضد ڤيروسات األنفلونزا املوسمية التي تبقى 
طيلة الوقت، وعلى مدار الســـنة، ولكنها تنشـــط 
بالذات وتنتشـــر بشكل وبائي في فصلي اخلريف 
والشتاء. معظم الناس يجب أن يأخذوا اللقاح السنوي 
لألنفلونزا. إن لقاح األنفلونزا العادية يعطي احلماية 

ألكثر من ساللة من ڤيروسات األنفلونزا.
لقاح هذه السنة يحتوي على ساللة »إتش 1 إن 
1«، ولكن هذه الساللة هي ليست الساللة املسؤولة 
عن أنفلونزا اخلنازير مشيرا الى أن اخلبراء يوصون 

بإعطاء لقاح أنفلونزا اخلنازير للفئات اآلتية:
ـ النســـاء احلوامل. خطورة اإلصابة بأنفلونزا 
اخلنازير أكبر في فترة احلمل، وتستطيع األم احلامل 
توفير احلماية جلنينها من خالل أخذ اللقاح ومنع 

د.أحمد خليل ود.عمرو الباز خالل احملاضرة

د. ناصر الصانع

العبد العالي: خطاب صاحب السمو 
تضمن مشاعر وآمال أبنائه المواطنين

أكــــد عضــــو جمعيــــة حقوق 
اإلنسان الناشط خالد العبدالعالي 
علــــى ان خطاب صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، جاء 
معبرا عن مشــــاعر وآمال أبنائه 
وإخوانه املواطنــــني، الفتا النظر 
إلى حتذير سموه من خطر املمارسة 
التي  الدميقراطية غير املسؤولة 
تهدد النسيج االجتماعي الكويتي، 
مطالبا اجلميع بضرورة التوقف 
طويال أمام مضامني هذا اخلطاب 
الواردة  الرســــائل  السامي وفهم 

فيه.
وأضاف العبدالعالي ان خروج 
املمارسة الدميقراطية عن أصولها، 
السياسية  الســــاحة  وما شهدته 
مؤخرا من جتاذبات وصراعات دعت 
سموه إلى دق اجلرس والتنبيه إلى 
اخلطر الذي يهدد الوحدة الوطنية 
مــــن داخــــل الكويــــت وليس من 
خارجها، وكان توقيت هذا اخلطاب 
السامي في موعده وزمانه املناسبني 
إلعادة األمور إلى نصابها، ووقف 
هذا التأزمي الذي أصبح هو السمة 
السائدة بني السلطتني خالل الفترة 
األخيرة مما أصاب  املواطن الكويتي 
باإلحباط، وأدى إلى وقف خطط 
التنمية وإصالح وتطوير الكويت، 
ناهيك عن حالة عدم االستقرار التي 
القطاعات متأثرة  تشهدها جميع 
بهذا الصراع الذي يبدو انه مستمر 

دون نهاية قريبة.
وأعرب العبدالعالي عن يقينه 
بأن خطاب صاحب السمو األمير 
قد عبر عن مشاعر جميع املواطنني 
ورغبتهم في وضع نهاية ملا تشهده 

الساحة السياسية من جتاوزات 
تسيء إلى الدميقراطية الكويتية 
التي لم تشــــهد في تاريخها هذا 
التخبط في املمارسة والتي كانت 
من أفضل املنجزات الكويتية والتي 
مت إرســــاء قيمها وتقاليدها على 
أيدي آباء وأجداد شهد لهم التاريخ 
برصانتهم ونبل أخالقهم وترفعهم 
عن الصغائر، بينما نحن نشــــهد 
تدنيا واسعا في لغة احلوار داخل 
قاعة عبد اهلل السالم ،إضافة إلى 
قدرة البعض على التالعب مبشاعر 
املواطنني وإثارتهم بأساليب ال تتفق 
مع قيم هــــذا املجتمع وال تكاتفه 

وتعاضده.
وقال العبدالعالــــي ان النطق 
الســــامي هو رســــالة موجهة ملن 
أيقظوا الفتنة العصبية والطائفية 
والفئويــــة والنعرات بني مختلف 
طوائف املواطنني، ويعتبر نبراسا 
لكيفية وأد الفتنة ودعوة صريحة 

للحمة الشعب الكويتي.

خالد العبدالعالي

)كرم دياب(


