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د.هالل الساير

�إعـــــــالن

دورة تدريبية لتنمية �ملهار�ت �ل�صحافية
على مدى ثالثة اأيام يف جمعية ال�صحافيني

اعتبارًا  اأيام  الكويتية وعلى مدى ثالثة  ال�صحافيني  تنظم جمعية 

اأكتوبر اإىل اخلمي�س 14 اأكتوبر دورة تدريبية  من الثالثاء املوافق 12 

الإعالم  كلية  مع  بالتعاون  لل�صحافيني  ال�صحافية  املهارات  لتنمية 

بجامعة ميزوري يف الوليات املتحدة الأمريكية يحا�صر فيها:

الربوفي�صورة مارتي ا�صتيفاين
فعلى الإخوة الزمالء الراغبني بامل�صاركة يف الدورة املذكورة مراجعة 

موعد  يف  بامل�صاركة  اخلا�س  النموذج  لتعبئة  باجلمعية  ال�صكرتارية 

اأق�صاه نهاية  دوام يوم الإثنني املوافق 2010/10/11.

علـمـــــــا بــــاأن مواعــــيـــــد الـــــدورة  يــوميـــــا مــــــن ال�صاعـــــة 5 م�صــــــاء اىل 

ال�صاعة 8:30 مـــ�صاء و�صـــوف يتـــم تــوفيـــر ترجمــــة فــــوريــــة.

الــدورة جمانيـة لكـافــة امل�شـاركــني

في ختام أعمال الدورة الـ 57 للمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الساير يؤيد إنشاء صندوق التضامن اإلقليمي لحاالت الكوارث والطوارئ
القاهرة ـ هناء السيد

اختتمت الدورة ال� 57 للجنة االقليمية لدول ش���رق املتوسط 
ملنظمة الصحة العاملية املكتب االقليم���ي بالقاهرة وترأس وفد 
الكويت وزير الصحة د.هالل الس���اير والوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة د.يوسف النصف واملستشار الفني ملكتب الوزير 
د.راش���د العميري ومدير ادارة التغذية واالطعام د.نوال احلمد 
وفيصل الدوس���ري، واشار الساير الى اهمية املقترح الرامي الى 
انش���اء صندوق التضامن االقليمي للتدخل الس���ريع في حاالت 

الطوارئ والكوارث.
واشار الى ان املقترح يهدف الى متكني االقليم من سد احتياجاته 
بنفسه وبأسرع صورة ممكنة في حاالت الطوارئ والكوارث مثل 
السيول او حاالت احلرب، واضاف انه مت تشكيل جلنة تنفيذية 

لدراسة آلية تفعيل وتنفيذ هذا املقترح.
واوض���ح ان جدول اعمال الدورة ال���� 57 تضمن تقييم األداء 

للميزانية احملددة القليم دول شرق املتوسط وآلية ارسال اخلبراء 
واملستشارين االطباء املسجلني لدى املنظمة الى دول االقليم حسب 
االحتياج���ات الفعلية لهذه الدول بهدف رصد اجلوانب الصحية 

والطبية واالدارية لديها.
كما مت بحث آلية التعاون بني دول االقليم والصندوق العاملي 
ملكافحة االيدز والس���ل واملالريا حيث حث املدي���ر العام الدول 
االعضاء والغنية منها على ضرورة املساهمة في دعم الصندوق 
وكذلك تقنني استفادة الدول احملتاجة فعليا من هذا الدعم حتى 

ميكن رفع اجلانب الصحي الطبي لديها.
واكد الساير انه مت بحث اهم القرارات التي اصدرتها اجلمعية 
العامة ملنظمة الصحة العاملية التي عقدت في جنيڤ مايو املاضي 
وما ميكن ان تس���تفيد منه دول االقليم، وشدد على اهمية تنفيذ 
قرارات ال�������دورة م���ن اج���ل توفي������ر الرعاي����ة الصحي����ة 

للمواط��ن.

بروفيسور ألماني يجري جراحات دقيقة
بتخصص العظام في »جابر األحمد«

اجرى البروفيسور االملاني جلراحة العظام رينجر عملية مبفصل 
القدم الحد مرضى مستشفى جابر االحمد للقوات املسلحة ضمن 
زيارته للمستش���فى في اطار التع���اون املتبادل بني وزارة الدفاع 
وجامعة بون االملانية. وقالت هيئة اخلدمات الطبية في املستشفى 
العس���كري في بيان صحافي امس ان البروفيسور الزائر سيقوم 
باجراء عمليات جراحية عظمية دقيقة لبعض احلاالت املرضية التي 
مت اعدادها باملستشفى. واكد رئيس هيئة اخلدمات الطبية اللواء زهير 
رسمي احلاج ان هذه الزيارات ترتقي باخلدمات الطبية لالستفادة 
من اخلبرات العاملية »عن طريق احتكاك اطبائنا العسكريني بهذه 

اخلبرات مما يساعد على التطور مبستوى اخلدمات الطبية«.
واضاف انه مت جتهيز جميع أقسام املستشفى باألجهزة الطبية 

احلديثة ليصل الى مصاف املستشفيات املتقدمة.
واش���ار اللواء احلاج الى وجود عدد من األطباء املبتعثني الى 
الواليات املتحدة واململكة املتح���دة وأملانيا وكندا للحصول على 
الشهادات العليا معلنا عن خطة لتطوير اخلدمات الطبية املساعدة 

باستقدام مسؤوالت التمريض من أملانيا والسويد.
وكشف عن وجود نية مستقبلية لبناء مستشفى عسكري في 
املنطقة اجلنوبية وتوسعة املستش���فى احلالي مشيدا بالتعاون 
القائم بني مستشفى جابر األحمد ووزارة الصحة من خالل تبادل 

اخلبرات التي تعود بالنفع على الطرفني.

الكويت تقدم نصف مليون دوالر 
لصندوق مكافحة اإليدز والسل والمالريا

األمم املتحدة � كونا: أعلنت الكويت امس تعهدها بتقدمي نصف 
مليون دوالر لعام 2011 في مؤمتر املانحني للصندوق العاملي ملكافحة 
االيدز والسل واملالريا. وقال املمثل الدائم للكويت في األمم املتحدة 
الس���فير منصور العتيبي في كلمته امام املؤمتر الثالث لتمويل 
الصندوق العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا »يسرني أن أعلن 
تعهد الكويت بتقدمي مبلغ 500 ألف دوالر عام 2011 لدعم األهداف 
النبيلة التي يقوم بها هذا الصندوق«. وأشار الى أن حكومة الكويت 
ساهمت مبليون دوالر لهذا الصندوق العاملي في عام 2003 واعتبارا 
من عام 2008 قررت حكومة الكويت املساهمة في الصندوق مببلغ 

نصف مليون دوالر سنويا.
وأضاف العتيبي »نرى أن اللقاء الثالث لتمويل هذا الصندوق 
العاملي جاء في وقت حس���اس ومناس���ب السيما في هذه املرحلة 
بعدما أكد قادة العالم من جديد التزامهم بتحقيق األهداف االمنائية 

لأللفية بحلول عام 2015«.
ولفت ال���ى ان »ثمة تقدما كبيرا« قد حتق���ق في مكافحة هذه 

األمراض بيد انه »ما زال هناك الكثير يتعني القيام به«.
وبني »بالطبع نحن سعداء جدا لالشارة بإحراز تقدم كبير في 
هذا املجال ومع ذلك فإننا ندرك جيدا ان هذه املعركة لم تنته بعد 

واليزال هناك الكثير يتعني القيام به«.
كما اشار السفير الكويتي في كلمته الى أن سكرتير عام االمم 
املتحدة بان كي مون قد صرح في تقريره )الوفاء بالوعد( بتراجع 
عدد حاالت االصابة بڤيروس نقص املناعة البشرية مبعدل 30% في 
عام 2008 عن اقصى معدالته في عام 1996 والتي بلغت 3.5 ماليني 
حال���ة كما ارتفع عدد املرضى الذين يتلقون األدوية في عام 2008 
بنسبة 42%. وذكر »ان هذا التقدم لم يكن كافيا لعكس اجتاه هذا 
الوباء نظرا ألن الوقاية لم تتلق اهتماما كافيا« مشيرا في الوقت 
نفس���ه الى ان تراجع معدالت االصابة مبرض السل كانت مبعث 
تفاؤل اال انه نبه الى بطء ه���ذا التراجع«. وفيما يتعلق باملالريا 
قال العتيبي »رغم زيادة اجلهود والتدخالت التي جاءت في الوقت 
املناسب ملكافحة املالريا بش���كل كبير فقد شهد عام 2008 وجود 
250 ملي���ون حالة مصابة باملالريا ما أدى الى وفاة 850 ألف منها 

معظمها في أفريقيا«.

»الصحة« تطرح مناقصة تشغيل وصيانة جهاز »السيكلوترون« النووي

السبتي: 450 مليونًا مصابون بالعمى
في العالم و80% منهم فوق الخمسين

حنان عبدالمعبود
أفاد اختصاصي تعزيز الصحة في وزارة الصحة 
د.غازي السبتي، بأن كبرى الهيئات العاملية اشارت 
في احصائيتها االخيرة إل���ى أن اإلصابة بأمراض 
العني باتت مشكلة تؤرق العالم بأسره بعد بلوغها 
أعدادا مخيفة، الفتا إلى أن هناك 450 مليون شخص 
مصابون بالعمى وضعف اإلبصار الش���ديد، و%80 
من املصابني فوق سن اخلمسني، و80% من املصابني 
بالعمى كان من املمكن عالجهم، وان ثلثي املصابني 
بالعمى من النساء، مشيرا إلى أن معظمهم يعيشون 

في مناطق تفتقر إلى العناية الشخصية.
وق���ال في تصريح صحاف���ي على هامش »يوم 
الرؤي���ة العاملي«، ان ه���ذه االحصائية تؤكد مدى 
فداحة األمر، فليس بني العمى والروية الس���ليمة 
لبعض االشخاص سوى أمر بسيط لو أمكن تدبره 

وهو العالج.

من جهة أخرى أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا 
يقضي في مادته األولى بتشكيل جلنة لفض مظاريف 
العط���اءات اخلاصة باملناقصة اخلاصة بتش���غيل 
وصيانة جهاز »السيلكوترون« واقتراح الترسية على 
العطاء الذي يترافق مع الشروط العامة واخلاصة 
للمناقصة وذلك برئاسة وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
اخلدمات املهندس سمير العصفور، وعضوية مدير 
إدارة التجهيزات الطبية املهندس محمد الدوسري، 
وج���اء في مادته الثانية: انه ين���اط باللجنة فض 
مظاريف عطاءات املناقصة املذكورة واقتراح الترسية 
وفقا للش���روط العامة واخلاصة للمناقصة وأخذ 
اجراءات التعاقد مع املناقص الفائز، بينما اشارت 
املادة الثالثة من الق���رار الى التزام اللجنة بالقيام 
باملهام املوكول���ة اليها بقانون املناقصات وتعاميم 
وزارة املالية بالقرارات الوزارية واالدارية التنظيمية 

املتبعة في إجراءات طرح وترسية املناقصة.

د.هيا املطيري في املؤمتر الصحافي

أكدت في مؤتمر صحافي بوزارة الصحة رصد حاالت كثيرة من التوحد وصعوبات التعلم

المطيري: تغيير الصورة السلبية
للطب النفسي يقع على عاتق األطباء 

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة القسم مبستشفى 
الطب النفسي االستشارية، د.هيا 
املطيري، على عدم وجود دراسات 
على املجتم����ع خاصة باألمراض 
النفس����ية، وقالت لكن لدينا عدد 
كبير من املرضى الذهانيني، وكذلك 
فان مشكلة االدمان كبيرة حيث ان 
أعداد املرضى اجلدد واملنتكسني 
ليست بالقليلة، كما نرصد أيضا 
ح����االت كثي����رة لفرط النش����اط 
والتوحد وصعوبات التعلم حيث 
القانون اجلديد يشجع األهل  ان 
بالبحث في س����لوكيات األطفال، 
مضيفة ان مرض االكتئاب شائع 
بكل دول العالم وهو من األمراض 
التي تقلقنا، أما باقي األمراض فهي 
موجودة بنفس النسب بكل دول 

العالم.
 وقالت ان مستش����فى الطب 
النفس����ي من أكبر املستش����فيات 
بالكويت وهي تخدم شرائح كبيرة 
من املجتم����ع وتتداخل في عملها 
مع ع����دة قطاعات منها، الداخلية 
والتربي����ة والعدل والش����ؤون، 

التجديد  والسجون، وقد ش����كل 
وبناء مستش����فى، عنصر جذب 
زاد من االقبال على املستش����فى.  
جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبقر وزارة الصحة أمس 
وحضرته مجموعة من استشاريي 
الطب النفسي. وقالت املطيري، ان 
مؤمتر الطب النفسي والذي سيعقد 
مطلع األسبوع املقبل حتت شعار 
»ال صحة دون صحة نفس����ية«، 
سيقام على مدى يومني ويضم عدد 

من احملاضرات، وورش عمل وللمرة 
األولى تقام محاض����رات باللغة 
العربية مفتوحة للجمهور، حتى 
يسهل على العامة استيعاب ما يتم 
طرحه، وستغطي أمراض الفصام 
والقلق واالكتئاب، وفرط النشاط 
عند األطفال، كما أن هناك محاضرات 
أخرى للمهتمني باملجال من أطباء 
وباحثني، واخصائيني في مجال 

العلوم النفسية واالجتماعية.
وأشارت املطيري الى أن هناك 
العديد من التصورات السلبية عن 
العار  النفسي مثل وصمة  الطب 
النفس����ي،  امللتصق����ة باملريض 
مبينة أنه����ا لم تلتصق باملريض 
العالجية  فقط، وامنا باملؤسسة 
والطبيب النفس����ي وهو موجود 
بكل دول العالم، مؤكدة أن تغيير 
هذا األمر يقع على عاتق األطباء، 
والتي تسببت في نفور األطباء من 
املهنة وأدت الى احتراق وظيفي، 
وأشارت الى أن النظرة السلبية 
للمهنة منتش����رة ف����ي كافة دول 
العالم، مبينة أن هناك الكثير من 

اخلبرات باملستشفى.

المزيدي: مؤتمر أمراض »الدرقية« 
والسكري ناقش أحدث التوصيات العالمية

حنان عبدالمعبود
اقام���ت رابطة الغدد الصماء الكويتية مؤمتر »املس���تجدات 
في أمراض الغدة الدرقية ومرض الس���كري« بفندق موڤنبيك � 
البدع، حيث عقد على مدى يوم���ني 5 و6 أكتوبر، حتت رعاية 
اجلمعية الطبية الكويتية وحضره نخبة من أطباء أقسام االطفال 

والباطنية واجلراحة من جميع مستشفيات الكويت.
ومن جهته ص���رح رئيس رابطة الغدد الصم���اء الكويتية 
د.زيدان املزيدي ان جلس���ات املؤمتر مت تقسيمها على فترتني 
صباحية ومسائية لعقد ورشة عمل عن امراض الغدة الدرقية 
بواسطة األطباء وتناولت الغدد الصماء لالطفال والغدد الدرقية، 
باالضافة الى ورش���ة عمل عن الغدة الدرقية في الكبار، كما مت 
القاء محاضرات من قبل اطباء متخصصني منهم بروفيس���ور 
قادم من بريطانيا من مستشفى »هامرسميث« وطبيب سعودي 

من جامعة الرياض.
واكد د.املزيدي ان جلسات املؤمتر ناقشت على مدى يومني كل 
قضايا الغدد الصماء، موضحا ان اهمها يتمحور في اجلديد في 
الغدة الدرقية والسكري، وقال كان ضمن احملاضرين باملؤمتر 
12 طبيبا استشاريا من املتخصصني في مجال الغدد الصماء من 

مختلف مستشفيات الكويت.
واوضح ان هناك مواضيع جديدة لم تطرح من قبل مت التطرق 
اليها خالل اجللسات واختص منها االبحاث اجلديدة التي تدور 
حول الغ���دة الدرقية وبعض امراضها الن���ادرة وأهمها تواجد 
الهرمون مع عدم استطاعته التأثير حيث توجد باجلسم مناعة 
له، وهناك الكثير من االبحاث التي اجريت في هذا الصدد ملعرفة 
ان كانت له عالقة بالوراثة، وكذلك اثر الهرمون، وكيفية التغلب 
على ذلك من خالل انواع العالجات املختلفة، هذا باالضافة الى 
مناقش���ات عن امراض السكري مثل س���كري احلمل وكذلك كل 
املستجدات والتوصيات اجلديدة التي وضعتها روابط السكري 

العاملية.

د.عادل الفالح

أسامة ابو السعود
ق����ال وكي����ل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح: 
لقد وعى علماء األمة االوائل املرتبة 
العظيم����ة التي حتتلها الس����نة 
النبوية في تفهم القرآن الكرمي، 
فصنفوا املصنفات الضخمة في 
النبوي، وقعدوا قواعد  احلديث 
تلقيه من حيث سنده ومضمونه 
واجته����دوا في وض����ع معايير 
لتعديل ال����رواة وجتريحهم، ثم 
شرعوا في وضع الشروح املتنوعة 
لذل����ك الكنز العظيم من أحاديث 

الرسول ژ.
وأكد د.الفالح خالل تدش���ني 
مجلس س���ماع صحي���ح اإلمام 
مسلم رحمه اهلل والذي نظمته 
الثقافة االس���المية حتت  إدارة 
رعاي���ة نائب رئي���س مجلس 
القانونية  ال���وزراء للش���ؤون 
ووزير الع���دل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد مساء أول من امس 
في مسجد الدولة الكبير وبحضور 
وفود خليجية كبيرة، ان فضائل 
السنة احلميدة ال تعد وال حتصى، 
ويكفيها فخرا انها احياء لسنة 
النبوي الشريف  العلم  تدارس 
بني شبابنا وش���اباتنا ورجالنا 
انها  ونسائنا، ويكفيها مباركة 
داخلة بإذن اهلل في مسمى الذين 
حتفهم املالئكة ويذكرهم اهلل في 
من عنده، ويكفيها حس���نا انها 
تأتي لتعطي قراءة كتب احلديث 

قيمتها العلمية والتربوية.
العديد من  وقال: لقد نشأت 
املدارس واحللقات الدراسية التي 
تعنى باحلديث النبوي الشريف، 

اإلمام مسلم رحمه اهلل.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية، والوكيل 
املساعد للشؤون الثقافية باالنابة 
فري����د عم����ادي: ان ادارة الثقافة 
االسالمية عودتنا على إقامة مثل 
هذه املجالس الطيبة، والدليل على 
ذلك قيامها اليوم بافتتاح مجلس 
سماع صحيح اإلمام مسلم رحمه 
اهلل والذي يعتبر من اصح الكتب 
التي روت احاديث النبي ژ في 
السنن بعد كتاب اإلمام البخاري 
رحمه اهلل، مشيدا باستضافة ثلة 
من العلماء والشيوخ الذين قاموا 
برواية عدد كبير من االحاديث، 
بعد ان سمعوا احاديث النبي ژ 
مسندة الى مشايخهم وعلمائهم 
عن الرس����ول ژ. ولفت عمادي 
الى ان ادارة الثقافة االس����المية 
قامت بعمل مهم جدا يعتبر مفخرة 
كبيرة لوزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية، مضيفا: لقد عودتنا 
ادارة الثقاف����ة االس����المية على 
االبداع والريادة في العمل الثقافي 
والشرعي، وذلك يتمثل في اجتهاد 
واخالص عدد كبير من العاملني 

فيها على اجناح هذه االعمال.
من جانبه اوض���ح د.طاهر 
اجلزائري ان طلب احلديث وبثه 
بني الناس من اروع االعمال التي 
تقرب الى اهلل تعالى الن افضل 
االعم���ال هو طل���ب العلم الذي 
اعرض عنه كثير من الناس، الفتا 
إلى اهمية تدارس احلديث النبوي 
الشريف والبحث في مضامينه 
ان  العظيمة والتي من ش���أنها 
تخلق جيال واعيا حافظا ومتدبرا 

حلديث النبي ژ.

وبناء على حرص االمة على تدوين 
احلديث النبوي الشريف، صار 
االسناد خصيصة ألمتنا اإلسالمية 
من بني االمم، ومضى سنة من سنن 

العلم وآداب املتعلمني.
واضاف د.الفالح لقد حرصت 
والش���ؤون  االوق���اف  وزارة 
االسالمية اس���تنادا الى خطتها 
االس���تراتيجية التي جعلت من 
غاياتها الكب���رى خدمة العلوم 
الش���رعية، عل���ى ان تفرد لهذه 
العادة احلميدة مناسبات كثيرة 
خالل الس���نة، فأقامت مجالس 
عديدة لسماع احلديث النبوي من 
خالل قراءة متونه من الصحاح 
واملس���انيد والس���نن، مؤكدا ان 
ادارة الثقافة االسالمية ومضيا 
الذي تس���ير  النهج  على نفس 
عليه، تقي���م اليوم هذا املجلس 
املبارك لسماع ثاني اصح كتاب 
في احلديث النبوي، وقد تلقته 
االمة بالقبول والتقدير وأحلته 
من قلبها ووجدانها املكانة الالئقة 
بسنة النبي ژ أال وهو صحيح 

إدارة الثقافة اإلسالمية دشنت مجلس سماع اإلمام مسلم برعاية نائب رئيس الوزراء

الفالح: مجالس السماع حدث إسالمي 
كبير ويحظى بمتابعة العلماء

استقبل وفد وزارة األوقاف الزائر لألردن

الحمود: ضرورة تكريس مفاهيم التسامح 
واالعتدال في األجيال الصاعدة

أكد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود 
على أهمية العامل الديني في حياة املجتمعات.

وقال خالل اس��تقباله وف��د وزارة االوقاف 
والشؤون اإلسالمية الزائر لالردن ان تعاليم الدين 

صمام امان املجتمعات وضمان سلوك األفراد.
واشار الش��يخ فيصل احلمود إلى ضرورة 
تكريس مفاهيم التس��امح واالعتدال الديني في 
األجيال الصاعدة. وافاد بأن من شأن احلفاظ على 

هذه القيم االصيل��ة في النفوس حماية االجيال 
من الوقوع في فخ التطرف.

ومن ناحيته اش��اد الوكيل املساعد لشؤون 
املساجد في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
وليد الش��عيب باالهتمام الذي لقيه الوفد الزائر 
لالردن. واشار في هذا السياق الى جهود الشيخ 
فيصل احلمود لتوفير جميع التسهيالت للوفود 

الكويتية الزائرة.

»السكنية«: توزيع بطاقات القرعة
لقسائم مدينة صباح األحمد

بعد إرسال رسالتين تحذيريتين في 10 و17 منه لتسديد فواتيرهم

»المواصالت«: قطع الخدمة عن المتخلفين 24 الجاري

»األشغال«: ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
سبب الروائح الكريهة في بعض المناطق

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بتوزيع بطاقات دخول القرعة لقسائم مدينة 
صباح األحمد والتي تش���تمل على 374 قسيمة 
مبس���احة 600. هذا وقد اعلنت املؤسسة اسماء 
املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على 
اولوية طلبه االسكاني والتي وصل التخصيص 

لها حتى تاريخ 1999/1/23.
وكانت املؤسسة قد خصصت يومي االربعاء 

واخلمي���س املوافق 6 � 2010/10/7 موعدا لتوزيع 
بطاقات القرعة لقسائم مدينة صباح االحمد.

اما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة 
يوم االحد 2010/10/10 في متام الس���اعة التاسعة 
صباحا موعدا لتوزيعها لدخول القرعة. واجلدير 
بالذكر فقد حددت املؤسسة يوم الثالثاء املوافق 
2010/10/12 موعد الجراء القرعة على هذه القسائم 

في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.

حثت وزارة املواصالت الس���ادة املش���تركني 
باملبادرة الى سداد ما عليهم من مستحقات مالية 
مترتبة على اخلدمة الهاتفية وذلك بعد بدء تطبيق 
القطع اآللي املبرمج لشهر اكتوبر اجلاري والذي 
س���يتم مبوجبه ارسال رس���الة حتذيرية أولى 
يوم االحد املوافق العاش���ر من هذا الشهر حيث 
س���تعقبها رسالة حتذيرية ثانية سيتم بثها الى 
ارقام الهواتف صاحبة العالقة في الس���ابع عشر 

من الشهر نفسه.
وأوضح مدير ادارة العالقات العامة بالوزارة 
انه وبعد بث الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر 
الوزارة يوم االحد املوافق الرابع والعشرين من شهر 
اكتوبر بقطع اخلدمة عن الهواتف املتخلف اصحابها 
عن السداد، وذكر في هذا الصدد بأن السقف املالي 

الذي بناء عليه يقوم احلاسب اآللي بادراج الرقم 
الهاتفي الى قائم���ة القطع املبرمج هو 50 دينارا 
للهواتف املنزلية و100 دينار بالنس���بة للهواتف 
التجارية، علما بأن الهواتف التي مت سلفا االتفاق 
على تقسيط مبالغها املستحقة ستقطع اخلدمة 
عنها آليا مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط 
الشهري املس���تحق. وأثنى مدير ادارة العالقات 
العامة على تعاون املش���تركني مع الوزارة خالل 
االش���هر املاضية كما حثهم على املبادرة الى دفع 
املبالغ املالية املستحقة مبكرا لضمان استمرارية 
اخلدمة لهواتفهم، واشار ايضا الى امكانية تسديد 
املشتركني لفواتيرهم عبر موقع الوزارة االلكتروني 
www.moc.kw وموقع البوابة االلكترونية احلكومية 

.www.e.gov.kw الرسمية

أكدت وزارة األشغال العامة ان سبب الروائح 
الكريهة في بعض مناطق البالد هو ظاهرة ارتفاع 
منسوب املياه اجلوفية خالل السنوات االخيرة الى 
مستويات أعلى مما كانت عليه واختالطها بطبقة 

الكبريت املوجودة ضمن طبقات التربة.
وقال رئيس مهندس���ي الهندسة الصحية في 
ال���وزارة م.محم���ود كرم ل� »كون���ا« امس انه ال 
عالقة لشبكة الصرف الصحي في البالد بانتشار 
تلك الروائح، مؤكدا س���المة الشبكة ومطابقتها 

للمواصفات الصحية املعتمدة.
واضاف كرم ان ارتفاع منسوب املياه اجلوفية 

ومالمستها طبقة الكبريت ينتج عنهما كبريتيد 
الهيدروجني، مشيرا الى انه بعد اختالطها وخروجها 
الى السطح الظاهري تخرج من ذلك روائح كريهة 
وه���و ما يعتقده الناس روائ���ح ناجتة عن مياه 

املجاري.
وأوضح ان من أسباب خروج املياه اجلوفية في 
منطقة العاصمة بناء املباني املرتفعة التي حتتاج 
الى احلفر بأعماق كبيرة مما يضطر باملقاول الى 
سحبها وصبها في شبكة األمطار، مبينا ان انتشار 
شبكة األمطار على شكل مجار مفتوحة في أماكن 

متفرقة يؤدي الى تبخر الرائحة منها.


