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تونس � كونا: قال مهندس مش����روع مستش����فى جابر االحمد علي 
ندوم ان طاقم تنفيذ املشروع انتهى من وضع اساسات املبنى الرئيسي 
للمشروع وجار استكمال حفر الوحدة املركزية على عمق 22 مترا الى 
جانب مواقف السيارات كاشفا عن اعتماد بث مباشر للمسؤولني املعنيني 
ملراحل التنفيذ. واوضح ندوم الذي شارك في ملتقى الصداقة الكويتية 
التونس����ية ضمن وفد وزارة االشغال هنا االسبوع املاضي في حديث 
ل�»كونا« ان هذا املشروع الضخم الذي تصل مساحة البناء فيه الى 720 
الف متر مربع يخدم نحو 600 ألف نس����مة وتصل طاقته االستيعابية 

الى 1168 سريرا في جميع التخصصات الطبية.
واضاف ان املشروع يقام على مساحة متتد الى 230 ألف متر مربع 
90% منها مساحة املبنى وال�10% املتبقية للمرافق كما يشمل اكبر مركز 
حوادث في الشرق االوسط واكبر مستشفى تخصصي في البالد لطب 
االس����نان وثالثة مهابط لطائرات الهليكوبتر كما يستوعب 50 سيارة 

اسعاف.
 واش����ار الى ان مركز حوادث اإلصابات معد حلاالت الكوارث اذ يتكون من ستة ادوار 
تس����توعب 160 سريرا وتش����مل 6 غرف عمليات مجهزة ومتصلة ب� 3 مهابط ملروحيات 

الهليكوبتر مباشرة وذلك العتماد اإلسعاف اجلوي في املستقبل.
وأكد املهندس ندوم ان مستش����فى جابر مش����روع حضاري من بني 42 مشروعا تنفذ 
حاليا ضمن برنامج يشمل اكثر من 80 مشروعا تباشر وزارة األشغال تنفيذها معربا عن 

تفاؤله بتسليمه وفق اجلدول الزمني احملدد في ديسمبر 2013.

وأفاد بأن املش����روع يتضمن اس����اليب جديدة سواء على مستوى 
منهجية العمل ببعديها املهني واالجتماعي او على مستوى الترويج له 
مبينا اهمية املشروع في تغيير منط العمل التقليدي وخلق روح جديدة 

ليصبح هناك امل وتشجيع عبر اجواء عمل ديناميكية حيوية.
وأوضح ان عملية التصميم اس����تخدمت فيها تقنية جديدة تعتمد 
على اس����تخدام مجسمات ثالثية االبعاد تقدم تفاصيل جديدة ملكونات 
املشروع االفتراضية الى جانب اساليب احلفر باستخدام تقنية احلوائط 
اخلرس����انية ووضع األساسات اخلرسانية بدون اس����تخدام القوالب 

اخلشبية التقليدية باعتماد )انظمة غالد فورم � تقنية املانية(.
وأكد ان نظم االمن والس����المة جاءت مبتكرة بالتنسيق املسبق مع 

جمعية الهالل االحمر والدفاع املدني واالطفاء.
وتطرق الى اعتماد توثيق املشروع )تصويريا( وفق مراحل تنفيذه 
بالتعاون مع مواطنني افراد فضال عن الغاء الدورة املستندية الورقية لكل 

ما يختص باملشروع واعتماد الدورة االلكترونية جلميع املستندات.
ولفت الى انه مت انشاء موقع الكتروني يضم معلومات وصورا عن مراحل التنفيذ وتركيز 

بث حي مباشر من خالل ست كاميرات بزوايا مختلفة تبني مراحل تقدم املشروع.
وقال ان هذا البث الفوري الذي يهدف كذلك للحراس����ة في ظل تواجد 4 آالف عامل في 
مراحل معينة مت ربطه مبس����ؤولي الدولة املعنيني اضافة الى انش����اء )ديوان( املشروع 
وهو عبارة ع����ن قاعة للعرض والتقدمي واحتضان املناس����بات والدورات وورش العمل 

وحلقات النقاش.

م.علي ندوم

النصف: »الترفيهية« تستضيف »المرشدات« 
من 5 الجاري حتى3 ديسمبر

»الزراعة«: تطوير المناطق الزراعية 
وتحديث البنية التحتية

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه قد مت عقد 
اجتماع تنسيقي بني الهيئة وممثلي وزارة الكهرباء واملاء ووزارة االشغال 
العامة والصحة والشؤون االجتماعية والعمل والداخلية واألوقاف واحتاد 
اجلمعيات التعاونية الزراعية لبحث ومناقش����ة كيفية التوصل آللية 
مش����تركة لتطوير املناطق الزراعية املختلفة وحتديث البنية التحتية 
وتوافر اخلدمات االساس����ية لتلك املناطق كونها من املناطق احليوية 

االنتاجية التي تسهم بشكل كبير في توفير االمن الغذائي للبالد.

أك���د مدي���ر ادارة العملي���ات 
واالنش���طة ان���ور النص���ف في 
ش���ركة املش���روعات السياحية 
على حرص الشركة على مشاركة 
املواطنني واملقيمني س���واء كانوا 
افرادا او ضم���ن هيئات وجهات 
رس���مية في مختلف املناسبات 
الدائم معهم  للتعاون والتواصل 
حيث تستقبل املدينة الترفيهية 
جمعية املرشدات الكويتية يومي 
5 نوفمبر اجلاري و3 ديس���مبر 
املقبل القامة االحتفال اخلاص بيوم 
املرشدة العربية بصفة عامة ويوم 
املرشدة الكويتية بصفة خاصة 
والذي يشترك فيه ما ال يقل عن 
5000 مرش���دة وزهرة، وسيبدأ 
احلفل خالل الفت���رة الصباحية 
وستقتصر الزيارة خالل تلك الفترة 
على اعضاء اجلمعية واملرشدات 
والزهرات املشاركني من الكويت 
وال���دول اخلليجي���ة والعربية، 
واضاف النصف ان ادارة املدينة 
الترفيهية تعتذر عن اس���تقبال 

أنور النصف

عدنان احلداد

زوارها في تل���ك الفترة على ان 
تعاود املدينة استقبال زوارها خالل 
الفترة املسائية من الساعة الثانية 
ظهرا وحتى العاشرة مساء، مشيرا 
الى دعم الش���ركة لتلك العالقات 
واملبادرات الطيبة التي من شأنها 
توطي���د اواصر احملب���ة وتقوية 
العالقات االجتماعية بني الشركة 

وروادها في جميع مرافقها.

ندوم: االنتهاء من وضع أساسات مبنى مستشفى جابر األحمد
وفد اجليش يطلع على اعمال وحدة الدفاع الكيماوي

الشيخ فيصل املالك

وفد من الجيش زار وحدة الدفاع الكيماوي بالحرس الوطني

المالك: حماية النشء من سلبيات الفضائيات الخارجية

زار وفد من اجليش برئاسة املقدم الركن سليمان املرزوق 
ممثال مبديرية الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل وحدة الدفاع 
الكيماوي باحلرس الوطني، حيث كان في استقبالهم ركن أول 
عمليات اإلس���ناد القتالي مقدم ركن حمد محمد حمود وآمر 

وحدة الدفاع الكيماوي م.فواز العرادة.
وعرض م.العرادة إيجازا عن أعمال وحدة الدفاع الكيماوي 
ومهامها وقدم شرحا تفصيليا لألجهزة املستخدمة في وحدة 

الدفاع الكيماوي.
كما استعرض دور الوحدة في مكافحة احلوادث الكيميائية 
واإلش���عاعية، مش���يرا الى ان املهام اخلاصة مبدربي الدفاع 
الكيماوي وكذلك محطة التطهير الش���امل في وحدة الدفاع 

الكيماوي.
ومتت املناقشة بني الطرفني في احملاور املتصلة بالتدريب 
والتطوير للنهوض مبستوى األداء وتنمية اخلبرات وإعداد 
الكوادر بطرق علمية تواك���ب التكنولوجيا احلديثة في هذا 

املجال.
وفي ختام الزيارة أثنى الوفد الزائر على ما ش���اهده من 
تطور في منظومة الدفاع الكيماوي باحلرس الوطني، معربني 
عن أملهم باستمرار العمل القائم بني اجلانبني مبا يحقق األمن 

واالستقرار لوطننا العزيز في ظل قيادته احلكيمة.

اكد وكيل وزارة االعالم الشيخ 
فيصل املالك امس ضرورة حماية 
النشء من س����لبيات الفضائيات 
اخلارجية والتصدي لها حملاولة 
درء املخاطر التي قد يتعرض لها 

الشباب الواعد.
واضاف الشيخ فيصل املالك، 
في كلمته في افتت����اح االجتماع 
الثالث للجنة التنسيقية الدائمة 
لوكالء وزارات االعالم واملؤسسات 
االعالمية واالمانة العامة في مجال 
الفضائيات والشباب بدول مجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
الذي يستمر يومني، انه ال ميكن 
اغفال اهمية دور االجهزة االعالمية 
اخلليجية في ترش����يد اخلطاب 

املوجه لفئة الشباب.
ودعا الى العمل على التعاون 
الس����لبي لبعض  التأثير  ل����درء 
وسائل االعالم التي يجدها املتلقي 

متوافرة ولس����اعات طويلة على 
مرأى ومسمع منه.

العم����ل االعالمي  ان  واوضح 
حلماي����ة الن����شء يواجه بعض 
املعوقات منها ضيق الوقت وتباعد 
املسافات وتداخل االختصاصات، 

مشيرا في الوقت نفسه الى املساعي 
احلثيثة اليجاد احللول الناجعة 

لهذه املسألة املهمة.
وق����ال ان����ه يقع عل����ى عاتق 
اجلميع ع����بء التحدي في ايجاد 
الوقت واآلليات املناسبة لالنتهاء 

من صياغة الرؤية املوحدة لدولنا 
النشء مضيفا  الشقيقة حلماية 
»نضع ما سبق امامكم ونحن على 
يقني واميان كامل انكم قادرون على 
النجاح في اجتياز هذا التحدي«.

من جانبه، قال نائب االمني العام 
املس����اعد للشؤون السياسية في 
االمانة العامة ملجلس التعاون خالد 
املرهون في كلمته ان االمانة العامة 
تابعت تنفيذ توصيات االجتماعني 
االول والثاني حيث دعت مسؤولي 
االعالم االلكتروني بدول املجلس 
لالجتماع خالل شهر اكتوبر املاضي 
موضحا ان املجتمعني توصلوا الى 
عدد من التوصيات التي تسهم في 
مساعدة اللجنة على تنفيذ ما اوكل 

اليها من اختصاصات.
واكد املره����ون ان التوصيات 
معروضة عل����ى ج����دول اعمال 
االجتم����اع موضح����ا ان االمانة 

العامة تلقت نس����خة معدلة من 
املسودة االستراتيجية االعالمية 
لدول املجل����س 2010 � 2020 من 
قب����ل وزارة الثقافة واالعالم في 
السعودية بعد ان قامت باضافة 
اه����داف وبرام����ج جديدة تعكس 
مخرجات منتدى الدوحة وتساهم 
في بلورة استراتيجية معروضة 
على جدول اعمال االجتماع ال� 18 

لوزراء االعالم.
واشار الى ورقة العمل املقدمة 
من جهاز اذاعة وتلفزيون اخلليج 
ح����ول اجلائزة املقت����رح منحها 
للقنوات التلفزيونية وهي اجلائزة 
التي تضمنتها توصيات منتدى 
القيمي  الفضائي����ات والتح����دي 
واالخالقي الذي يواجه الش����باب 
اخلليجي ال����ذي عقد في الدوحة 
عام 2008 حتت شعار »نحو فضاء 

اعالمي مسؤول«.

خالل االجتماع الثالث للجنة التنسيقية لوكالء وزارات اإلعالم

المؤتمر األول لبشائر الخير للوقاية
من المخدرات ينطلق اليوم برعاية األمير

أعلن رئي���س مجلس ادارة 
شركة مجموعة الراية، الشركة 
املنظمة للمؤمتر األول جلمعية 
بش���ائر اخلير ح���ول مخاطر 
املخدرات، عدن���ان احلداد أن 
املؤمتر سينطلق اليوم مبشاركة 
13 دول���ة بينه���ا دول عربية 
وأوروبية وحتت رعاية سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
مش���يرا ال���ى ان ال�����دول 
املش���ارك��ة س���تقوم بعرض 
جتاربها وخبراتها في مكافحة 
املخ���درات ودور جهات الدعم 

واملساندة.
واضاف ان املؤمت��ر سيشمل 
ورش عمل ع���دة منه��ا ورش 
النظري���ة اإلمياني��ة  عم�����ل 
الكويت وورش��ة  مقدم��ة من 
عم��ل بعنوان »جتربة جمعية 
العائلة في ع���الج املخدرات« 

مقدم�����ة من دول���ة البحرين 
وورشة عمل حتت عنوان »دور 
املراك��ز اإلسالمي��ة في الغرب« 
مقدم�����ة من دول�����ة ايطاليا 
وورش���ة عمل حت��ت عن��وان 
»البرامج الوقائي��ة وأثره��ا في 
حتصني الشباب من املخدرات« 

مقدم��ة م�����ن اململكة العربية 
السعودية.

وقال ان املؤمتر سيتضمن 
ورش عم���ل مقدم���ة من قطر 
واإلم���ارات وس���لطنة عمان 

والعراق وسورية واليمن.
وأك��د احل�����داد أن املؤمتر 
يعالج أكبر آفة تواجه الشعوب 
والدول وتؤث���ر في مقدراتهم 
االقتصادي���ة وتعم���ل عل���ى 
تخريب املجتمع لذلك جاء هذا 
املؤمتر ليكون االنطالقة العاملية 
جلمعية بشائر اخلير من احمللية 
الى العاملية وسيخرج املؤمتر 
بعدة توصيات مهمة في جانب 
التلوثات  الوقائية من  السبل 
التي تسببها عمليات  العقلية 
تعاطي املخدرات واشار الى انه 
في نهاية املؤمتر سيتم تكرمي 
الوف���ود املش���اركة من جميع 

الدول.

بمشاركة 13 دولة عربية وأوروبية


