
محلياتالخميس  22  يوليو  2010   4

السفير عبدالعال القناعي خالل زيارته إلحدى الديوانيات

السفير القناعي متوسطا بعض املصطافني الكويتيني في جبل لبنان

القناعي تفّقد الديوانيات الكويتية في ربوع جبل لبنان

في منطق���ة بحم���دون احملطة 
حيث ميأل الكويتيون الساحات 
واملطاعم حتى يشعر املرء وكأنه 
في أحد األسواق الكويتية. وميتلك 
العديد من الكويتيني في مناطق 
االصطي���اف اللبنانية الس���يما 
ف���ي بحمدون وحمان���ا والقلعة 
وفالوغا وصوفر شققا ومنازل 

منذ عقود.

الكويتيني بهدف  مع املصطافني 
التعرف عن كثب على احتياجاتهم 
وتذليل العقبات التي تواجههم. 
واس���تمع القناعي خالل جولته 
الى ش���روحات من اصحاب تلك 
الديوانيات وروادها حول بعض 
املش���اكل التي يواجهونها خالل 
اقامتهم واختتم القناعي جولته 
الكويتيني  بااللتقاء باملصطافني 

الديوانيات وروادها أهمية دور 
البلديات واجلهات املختصة في 
السهر واحلفاظ على امن السياح 
وتأم���ني املتطلب���ات الضرورية 
إلقامتهم من كهرباء وماء فضال 
عن حتمل املسؤولية في التشديد 
على رقابة األس���عار في مناطق 
االصطياف. من جانبه شدد السفير 
التواصل  القناعي على أهمي���ة 

كم���ا تعد منتدى ثري���ا للنقاش 
على امتداد الع���ام حيث يطول 
احلديث ويتش���عب متناوال كل 
القضايا. واتسم حسن الضيافة 
واالس���تقبال في ديوانيات جبل 
لبنان مبا يوج���د مبثيالتها في 
الكويت اال انها متيزت بإقامتها في 
احلدائق اخلارجية اخلضراء وسط 
طقس جبلي رائع. وأكد اصحاب 

بيروت � كونا: تفقد سفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي الديوانيات 
الكويتية املتواجدة في جبل لبنان 
لالطالع على اوضاع املصطافني 
الكويتيني الذين يقضون اجازاتهم 
في بلدهم الثان����ي لبنان. ورافق 
الس����فير القناعي خ����الل جولته 
املستشار جاسم الناجم ورئيس 
املكتب العسكري املقدم ركن وليد 
الفهد وامللحقان الديبلوماسيان بدر 
املفرج وطارق العصفور باالضافة 
الى وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
حيث زاروا ديوانيات ناصر الدويلة 
في حمانا وناصر الفالح في القلعة 
ويوسف احلس����ينان في صوفر 
اضافة ال����ى ديوانية الصفاة في 
بحمدون احملطة. وأجمع أصحاب 
الديواني����ات في  ورواد جمي����ع 
تصريحات ل� »كونا« على أهمية 
احلفاظ على الديوانية املتوارثة من 
اآلباء واألجداد، مشيدين باجلهود 
التي تقوم بها السفارة الكويتية 
ملد جسور التعاون مع املصطافني 
الكويتيني. وينتشر في ربوع جبل 
لبنان عدد من الديوانيات الكويتية 
التي تعتبر من أبرز سمات املجتمع 
الكويتي منذ نش����أته فهي ملتقى 
أبنائه وزواره في جميع املناسبات 

غالف اإلصدار

مشروع المسافر جديد »سلسلة العالمتين«
ليلى الشافعي

صرح املشرف العام ملشروع سلسلة العالمتني الوقفي التابع ملبرة 
اإلحسان اخليرية طارق القطان بأنه مت طرح إصدار جديد لهذا الصيف 
بعنوان »مشروع مسافر« يحتوي على أمور واحتياجات هامة للمسافر 
ليكون له زادا ومعرفة مبسائل وأحكام السفر. واضاف ان اإلصدار يحتوي 
على س����ي دي حملاضرة »خذني معاك للس����فر« للداعية خالد السلطان 
ويليه أسئلة متعلقة بالسفر يجيب عنها اإلمام ابن عثيمني رحمه اهلل، 
كما يحتوي اإلصدار على كتيب عن أحكام الس����فر جوا تقدمه أس����ماء 
العوفي وهو مختصر لرسالة ماجستير يبني األحكام املتعلقة بالسفر 
بالطائرة وما فيها من مس����ائل. وبني القط����ان ان هناك أيضا مطويات 
للس����فر مس����ائل وأحكام حتتوي على نبذة مختصرة من آداب وأذكار 
السفر، وكذلك صفة العمرة للتعرف على كيفية أداء العمرة على السنة 
النبوية الصحيحة بالصور التعريفية، أيضا 50 سؤاال عن العمرة في 
كتيب يقدمه د.أحمد احلصني باالضافة الى ستيكر للجواز يحتوي على 

دعاء السفر ودعاء الركوب.

الساير لـ »األنباء«: سنسمح بإجراء فحص 
PCR لكل وافد على حسابه الخاص

لدينا مشـاكل مـع كليـة الطـب.. والقضاة 
اتخـذوا التقاريـر دليـال علـى سـالمة الوافـدة

حنان عبدالمعبود
تعقيب���ا عل���ى ما نش���رته 
»األنباء« في عدد امس بش���أن 
حصول احدى الوافدات على حكم 
ضد وكيلي التربية والصحة اكد 
وزير الصحة د.هالل الساير ل� 
»األنباء« ان الوزارة حريصة على 
تطبيق القوانني كما يجب، مضيفا 
ان هذا االمر لدى وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د. يوسف النصف الذي اوضح 
ان هذه القضية قدمية وكان بها 

الكثير من اجلدل.
القضاة  ان  وبني د.الس���اير 
مختصون باالوراق واالجراءات 
وال يعرفون االمور والتقنيات 
الفني���ة اخلاص���ة بالصح���ة، 
.PCR والفيصل هنا هو فحص

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
ان���ه كان امام القض���اة تقارير 
ونتائج فحص تفيد بأن الوافدة 
غي���ر مصابة، ومنظمة الصحة 
العاملية تش���ير الى ان الفحص 

حينما يجرى على ثالث فترات 
متباع���دة وتك���ون النتيجة ال 
س���الب وال موجب � وهي حالة 
الوافدة � يتم اعتمادها بأنها غير 
الفحوصات من  مصابة، وهذه 
قبل مختبر معت���رف به وهو 
مختبر كلية الطب الذي يحمل 
شهادة اعتراف، وقد اتخذ القضاة 
هذه التقارير دليال على سالمة 

الوافدة ولم تلق لها الوزارة باال، 
اجاب د.الساير: هناك مشاكل مع 
كلية الطب، ومختبراتنا تخرج 
النتائج سالبة مرات وموجبة 
مرات اخرى، وفح���ص االيدز 
يختلف عن غيره، حيث ال يتم 
الفحص ورصد النتيجة في فترة 
قصي���رة، فيمكن في البداية ان 
تكون النتيجة سالبة وبعد اجراء 
فحص آخر بعد ستة اشهر يكون 
موجبا أو سالبا، ولهذا يجرى 
كل ستة اشهر على مدى سنتني، 

ولهذا هي مسألة فنية.
وأك���د الوزي��ر د.الس���اي��ر 
ل� »األنباء« انه س���يتم تطبيق 
فحص PCR على حاالت الوافدين 
اخلاصة بالكبد الفيروسي التي 
يكون بها شك الثبات واقع احلالة 
وستكون على حساب الوافد، الن 
هذا الفحص مكلف )حوالي 20 
دينارا(، كما س���يكون الفحص 
في مختبر معني يحدد من قبل 

الوزارة وسيطبق قريبا.

أكد أن مختبرات الصحة قد ُتخرج النتائج أحيانًا سالبة وأحيانًا موجبة

د.هالل الساير


