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ص���رح رئي���س قط���اع 
التشغيل بمستشفى طيبة 
والعي���ادات التخصصي���ة 
التابعة له بمركزي الفروانية 
والفنطاس راش���د الفضالة 
بأن مستش���فى طيبة على 
أتم االس���تعداد الس���تقبال 
جميع أنواع الحاالت الحرجة 
والطارئة خالل شهر رمضان 
المبارك وذلك على مدار 24 
س���اعة، وأضاف أن قس���م 
الطوارئ التخصصي مجهز 
بأح���دث األجه���زة الطبية، 
ويتك���ون من فري���ق طبي 

حاصل على أعلى المس���تويات من الخب���رة والكفاءة من أطباء 
استشاريين واختصاصيين.

وأكد أن قس���م الطوارئ التخصصي يستقبل جميع الحاالت 
المرضية كاألزم���ات القلبية وهبوط ال���دورة الدموية وضيق 
وصعوب���ة التنفس وآالم الصدر المفاجئة وأزمات الربو الحادة 
وارتفاع نسبة السكر والغيبوبة السكرية وارتفاع ضغط الدم 
المفاجئ باإلضافة إلى حاالت اإلغماء والجلطات الدماغية والنزالت 

المعوية.
وأضاف أيضا أن قس���م األطفال لدى مستشفى طيبة مجهز 
بأحدث األجهزة والتقنيات الس���تقبال ح���االت طوارئ األطفال 
على مدار 24 س���اعة، باالضافة إلى وجود أحدث وحدة للرعاية 

المركزية لألطفال الخدج وحديثي الوالدة.
وأش���ار قائال ان طوارئ النس���اء والوالدة وطوارئ األطفال 
والمختبر واألشعة والصيدلية واالستقبال ستستقبل مراجعيها 
الكرام في شهر رمضان المبارك على مدار 24 ساعة. مع تمنيات 
مستشفى طيبة والعيادات التخصصية التابعة لها بدوام الصحة 

والعافية للجميع وعساكم من عواده.

)سعود سالم(د.البصيري وبهبهاني يتوسطان قياديي الوزارةد.محمد البصيري وأحمد بهبهاني خالل توقيع العقد

»أيوا جلف« تطلق أول ختمة للقرآن على »المحمول«
صوت »العفاسي« يمأل األسماع في رمضان

في خطوة رائدة هي االولى من نوعها في 
العالم العربي واالسالمي، تطلق شركة »ايوا 
جلف« اول ختمة كاملة للقرآن الكرمي على 
الهاتف احملمول للقارئ مشاري العفاسي، 
وذلك مبناس���بة قرب حلول شهر رمضان 
الكرمي، وستكون اخلتمة مسجلة حصريا 
بصوت العفاسي ليتمتع بها جمهوره الغفير 

من املواطنني واملقيمني على السواء.
وقال رئيس مجل���س االدارة والرئيس 
التنفي���ذي للش���ركة فيصل العيس���ى ان 
اخلدمة اجلديدة هي االولى من نوعها في 
العالم العربي واالسالمي، حيث سيتمكن 

مش���تركو اخلدمة من ختم القرآن الكرمي 
وحفظه بشكل تدريجي مع الشيخ مشاري 
العفاسي برسائل يومية عن طريق الوسائط 
املتعددة وذلك لتسهيل عملية حفظ القرآن 
وقراءته في رمضان ف���ي اي وقت ومكان 

ملشتركي اخلدمة.
واكد العيسى ان ايوا جلف ملتزمة جتاه 
عمالئها وش���ركائها بأن تكون سباقة في 
تطوير خدمات وحل���ول ذات قيمة عالية 
وتس���هم في اثراء واضافة قيمة حقيقية 
لنمط احلياة السريع ملستخدمي الهواتف 

املتنقلة.

راشد الفضالة

فيصل العيسى مشاري العفاسي

راشد الفضالة: مستشفى طيبة
مستعد الستقبال المرضى في رمضان

البصيري: ال نية إليقاف خدمة »البالك بيري«.. وحريصون على حجب المواقع اإلباحية

رابعة لالتصاالت في الكويت، اكد 
البصيري ان الش���ركات احمللية 
الثالث ال ترغب في زيادة شركة 
رابعة اال ان »املواصالت« لم تغلق 
إتاحة املجال  الباب ومن مهمتنا 
لتقدمي خدمات افضل للمشتركني، 
الفتا الى انه اصبح من االستحقاق 
القانون���ي ان تق���دم املواصالت 
اقتراحا إلنشاء شركة لالتصاالت 
الدولية من خالل نظام B.O.T أو 

من خالل نظام اخلصخصة.
وفيم���ا يخص تهدي���د نقابة 
أكد  املدن���ي باالعتصام  الطيران 
البصيري ان رئيس ديوان اخلدمة 
املدني���ة ونائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وعد بدراسة كادر 
االداريني في اول جلسة ملجلس 
اخلدمة املدنية، مش���يرا الى انه 
يحتضن هموم موظفيه وانه اكثر 

وزير قام مبتابعة كوادرهم.
وحول إقرار قانون نقل تبعية 
األرقام بني شركات الهواتف، اكد 
البصيري ان الوزارة شكلت جلنة 
النهائية على  اللمس���ات  لوضع 
عملية تطبيق نق���ل األرقام قبل 
نهاية العام احلالي، الفتا الى ان 
ال���وزارة كانت تريد انطالق تلك 
إال  اخلدمة بتاري���خ 2010/10/10 
ان ام���ورا فنية بحتة حالت دون 
حتقيق ذلك اال انه وعد بتطبيق 
هذه اخلدم���ة قبل نهاي���ة العام 

احلالي.

قدمت تقريرها وقد اطلعت عليه 
قبل أس���بوعني وخالل نهاية هذا 
االس���بوع س���أجتمع مع أعضاء 
اللجنة لدراسة التقرير وحتليله 

ليتم إعالن نتائج هذه اللجنة.
وع���ن التكت���م اإلعالمي على 
مشاريع الوزارة، أكد البصيري ان 
هناك آلية سيتم وضعها في القريب 
العاجل لترتيب وتنسيق العالقات 
مع وسائل اإلعالم لتسهيل مهامهم 
الوظيفية في الوزارة، مؤكدا انه 
على ثقة تامة مبسؤولي املواصالت، 
مشددا على أنه على جميع الوكالء 

حرية التصريح بكل طالقة.
وفيما يخص الهيكل التنظيمي 
للوزارة اشار البصيري الى انه 
مت تشكيل جلنة لدراسة الهيكل 
اجلديد للوزارة وسيتم اإلعالن 
عنه نهاية الشهر اجلاري لتسكني 
الوظائ����ف الش����اغرة وترتيب 
بي����ت املواص����الت الداخل����ي، 
مش����يرا ال����ى ان »املواصالت« 
طلبت إعادة النظر مبش����اريع 
شركات االنترنت للتماشي مع 
التكنولوجي����ا اجلديدة حيث 
ان العمل جار مع مستش����اري 
الفتوى والتشريع لتجديد عقود 

الشركات املستخدمة للخدمة.
وعن وجود توجه إلنشاء شركة 

البصيري ان موسم الصيف كان 
خيرا على املؤسسة، مشيرا الى 
ان إجراءات خصخصة »الكويتية« 
قد توقفه بس���بب موسم السفر، 
موضحا انه بعد رمضان س���يتم 
الب���دء باخلصخص���ة وتطبيق 

القانون.
واضاف ان���ه مت اختيار بنك 
)ستي غروب( ليشرف على عملية 
اخلصخصة والتي س���تحمل 3 
مسارات اولها حالة من جتاوزت 
أعمارهم السن القانونية للتقاعد، 
وثانيها تخيير موظفي املؤسسة 
على االجتاه للوظائف احلكومية 
أو أن يبقوا في املؤسس���ة ضمن 
جميع االمتيازات املستحقة على 
حتديد رغباتهم حتى نهاية هذا 
الشهر لتحديد مسار عملهم، الفتا 
الى انه بعد هذه العملية س���يتم 
حصر الطلبات واستدعاء املوظفني 
للبدء بعملية اخلصخصة وتوزيع 

املهام.
وأكد البصيري انه خالل الشهور 
املقبلة سيتم إعالن اسم الشركة 
الفائزة بخصخصة »الكويتية« 
ومجل���س ادارته���ا اجلديد الذي 

يدخلها في عصر وثوب جديد.
وع���ن اإلحال���ة للنياب���ة أكد 
البصيري ان جلنة تقصي احلقائق 

وسيتم التصويت عليه من قبل 
مجلس ال���وزراء حتى يحال إلى 
مجل���س األمة، مؤك���دا ان هناك 
عددا من اقتراحات النواب تقوم 
الوزارة بدراسته مع ادارة الفتوى 
والتشريع كي يتم إظهار قانون 

حكومي بلمسات نيابية.
وأك���د البصيري أن احلكومة 
وجلنة املرافق العامة س���تنتهي 
خالل نهاية اإلجازة الصيفية من 
صياغة قان���ون متفق عليه بني 
املجلس واحلكومة وأنه سيكون 
على رأس أولويات دور االنعقاد 
العامة لالتصاالت  املقبل للهيئة 
التي سيكون أول مشروع تقدمه 
املواصالت في خطة التنمية لعام 
القانون سيكون  أن  2011، مؤكدا 
جاهزا قبل نهاية اخلطة السنوية 

األولى للمواصالت.
وفيما يخص مت���رو األنفاق 
قال البصيري ان مظاريف تنفيذ 
املشروع قد فتحت قبل أسبوعني 
وسيتم إعالن املكتب االستشاري 
الفائز بتصميم اخلطة الرئيسية 
لتنفيذ املشروع في نهاية الشهر 
اجلاري، الفتا الى ان املترو سيطبق 
الواقع خالل سنوات  على ارض 

قليلة مقبلة.
وفيما يخص »الكويتية« قال 

أن  البصي���ري  وأوض���ح 
املواصالت مازالت تتابع املراسالت 
بني هيئة االتصاالت الس���عودية 
والشركة املصنعة وتتابع احللول 
التي تقدمها الش���ركة في بعض 
اإلشكاليات األخالقية واألمنية، 
الفتا إلى أن هناك عددا من الدول 
قد قدمت مطالبات عدة للشركة 
األم ومنها الهند وأميركا وبريطانيا 
ولبنان واجلزائر وبلجيكا وبعض 
الكويت ستتابع هذه  الدول وأن 
املراسالت وستأخذ ما ينطبق معها 
دستوريا وقانونيا وسنرفض ما 

يعارضه في هذه اخلدمة.
وعن موضوع املراسالت التي 
تتم بني هيئات االتصال احلكومية 
مع الشركة املنفذة خلدمات بالك 
بيري اعتبر البصيري أنها في طي 
الكتمان وسرية جدا، مؤكدا عدم 
علمه بنتائج تلك االتصاالت بني 
الهيئات والشركة األم حتى اآلن، 
مشيرا الى ان املشكلة تكمن في 
عدم القدرة على الس���يطرة على 
التكنولوجيا املتطورة ومحاولة 

املواصالت السير معها.
وفيما يخ���ص الهيئة العامة 
أك���د البصيري أن  لالتص���االت 
مقترح احلكومة لهيئة االتصاالت 
أصبح جاه���زا وبصيغة نهائية 

التي يقدمها القطاع اخلاص.
وبني د.البصي���ري أن هذين 
العقدين اللذين مت توقيعهما مهمان 
جدا وبال شك ان وزارة املواصالت 
كانت تنتظر منذ ش���هور طويلة 
توقيعهما، ملا لهما من أهمية عند 

املواطن.
وأكد د.البصيري أن احلكومة 
ما زال���ت تتواصل مع الش���ركة 
املصنعة خلدم���ات البالك بيري 
بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك 
مع الش���ركات احمللية املش���غلة 
الهاتفية اخلليجية  والش���ركات 
إلى آخر املس���تجدات  للوصول 
بش���أن االقتراحات بني الشركات 
اخلليجية في السعودية واإلمارات، 
الفت���ا إلى ان الكوي���ت محكومة 
بدستور وتش���ريعات قانونية، 
وان السعودية واإلمارات علقتا 
اخلدمة إلى تاريخ 11 اكتوبر املقبل، 
وأن وزارة املواصالت تتابع آلية 
تشغيل بالك بيري منذ شهور وهي 
حالة ليست وليدة اللحظة، مؤكدا 
أن الوزارة لديها اتصال مباشر مع 
الشركة املصنعة للوصول إلى آلية 
تضبط عملية االتصاالت خاصة 
مطمئنا بأن احلكومة ليس لديها 
في الوقت احلالي أي نية إليقاف 

خدمات بالك بيري.

وهو استكمال للعقد األول الذي مت 
توقيعه حيث ان قيمة هذا العقد 
تبلغ 3 ماليني و219 ألف دينار ملدة 
سنة واحدة وحصلت الوزارة على 
موافقة جلنة املناقصات املركزية 
أبري���ل 2010 وموافقة   1 بتاريخ 
ديوان احملاس���بة بتاريخ 9 مايو 

.2010
وذكر د.البصيري أنه في الفترة 
املاضية لم تكن هنالك عقود صيانة 
في محافظات اجلهراء واألحمدي 
الكبي���ر  والفرواني���ة ومب���ارك 
وذلك بسبب انتهاء عمل املقاول 
السابق، مشيرا إلى التزام الوزارة 
القانونية وذلك بعد  باإلجراءات 
موافقة جلنة املناقصات وديوان 
احملاس���بة والفتوى والتشريع 
ووزارة املالية حيث البد من األخذ 
برأي كل تلك اجله���ات الرقابية 

وموافقتها.
ب���أن  د.البصي���ري  وأف���اد 
»املواصالت« حريصة على تركيب 
أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا 
في نظام االتصاالت وحترص كذلك 
على أن تكون إجنازاتها فيما يتعلق 
باخلدمة الهاتفية في أفضل صورة 
الس���يما أننا في س���وق مفتوح 
واملنافسة فيه شديدة لذلك يجب أن 
تكون اخلدمة احلكومية كاخلدمة 

فرج ناصر
الدولة لش���ؤون  أكد وزي���ر 
مجلس األم���ة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري أن خدمة البالك 
بيري مس���تمرة، وال توجد نية 
لدى احلكومة إليقافها، مش���يرا 
إلى وجود تنس���يق ب���ني وزارة 
املواصالت والشركة العاملية املعنية 
يتضمن ما تقره قوانني الكويت، 
حيث لدينا الكثير من التحفظات 
واملالحظات على اجلانبني األمني 
واألخالقي الستعمال البالك بيري، 
مؤكدا حرصه على حجب املواقع 

اإلباحية.
جاء ذلك خالل توقيع عقديني 
لصيانة شبكات الهواتف وتوريد 
كبائن وقطع غيار املقاسم بقيمة 
إجمالية بلغت 7 ماليني و800 ألف 

دينار مببنى الوزارة.
وأضاف د.البصيري أن العقد 
األول بلغ���ت قيمته مع ش���ركة 
الكويتية 4  الشبكة اإللكترونية 
ماليني و620 أل���ف دينار ملدة 3 
س���نوات حيث حصل هذا العقد 
على موافقة اجلهات املختصة من 
جلنة املناقصات املركزية بتاريخ 
12 مايو 2010 ديوان احملاس���بة 
بتاريخ 16 يونيو 2010، في حني 
كان العقد الثاني عبارة عن توريد 
كوابل وكبائن هاتفية وملحقاتها 
طبق���ا للمناقصة رقم )ب ب ه�( 
وملحقاتها مع شركة أحمد يوسف 
بهبهاني للتجارة العامة واملقاوالت 

»المواصالت« وقّعت عقدين لصيانة شبكات الهواتف وتوريد كبائن وقطع غيار للمقاسم بقيمة 7 ماليين و800 ألف دينار

انتهينا من الصيغة النهائية للهيئة العامة لالتصاالت مع »الفتوى والتشريع« وسنرفعها إلى مجلس الوزراء العتمادها

نق�ل أرق�ام الهوات�ف بين ش�ركات االتص�ال قبل نهاي�ة الع�ام الحالي

رمزي عبدالعال عطيفة

ينعـــى رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

والأ�ضرة ال�ضحافية املغفور له باإذن اهلل تعاىل الزميل

ع�ضو جمعية ال�ضحافيني الكويتية

تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته

واألهم اأهله وذويه جميل ال�ضرب وال�ضلوان

الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل يف القاهرة

يوم اخلمي�س املوافق 2010/8/5

جمعية ال�ضحافيني الكويتية

الشيخ جابر اخلالد لدى مغادرته البالد

الخالد غادر إلى بريطانيا لتوقيع مذكرة تفاهم
لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال األمني

غادر وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
البالد صباح امس على رأس وفد امني رفيع املس���توى 
متوجه���ا إلى اململكة املتحدة لتوقيع مذكرة التفاهم بني 
حكومة الكويت وحكومة اململكة املتحدة وايرلندا الشمالية 
لتعزيز التعاون والتنسيق في املجال األمني، وذلك في 

العاصمة البريطانية »لندن«.
ويضم الوفد األمني في عضويته كال من: وكيل وزارة 

الداخلية املس���اعد لشؤون األمن اجلنائي الفريق غازي 
العمر، ومدير عام االدارة العامة ملكتب الوزير اللواء سعود 
الش���طي، ومدير عام االدارة العامة للشؤون القانونية 
العميد أسعد الرويح، ومساعد مدير عام االدارة العامة 
ملكتب وزير الداخلية لش���ؤون الرعاية العميد عبداهلل 
اللوغاني، ومساعد  مدير عام االدارة العامة ملتابعة املجالس 
واللجان الوزاري���ة العميد محمد البابطني، ومدير إدارة 

العالقات العامة والتوجيه املعنوي العقيد عادل احلشاش، 
واملقدم فريد عبدالرحمن عبدالسالم، واملقدم طالل سليمان 

السويطي، باإلضافة إلى وفد أمني إعالمي.
وكان في وداعه لدى مغادرته على أرض املطار مدير 
عام االدارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي، 
ووكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن اخلاص 
الفريق سليمان الفهد، وعدد من كبار القيادات االمنية.


