
منوعات محلية
االثنني 17 يونيو 2013

49

 الشيخ أحمد مشعل األحمد أثناء لقائه مع العميد خالد التركيت والعميد خالد املكراد 

مواكبة اآلليات احلديثة إلطفاء احلرائق في املباني الشاهقة واملمرات الضيقة

املشعل لقيادات »اإلطفاء«: زيارة كل املشاريع الكبرى 
للتأكد من توافر شروط األمن والسالمة ومنها »الرايزر«

هو جديد من آليات ومعدات 
تعنى بإطفاء احلرائق في 
املباني الش���اهقة واملمرات 
الضيقة، كما حدث في حريق 
اجلامع���ة وذل���ك لالرتقاء 
بعمل اإلدارة العامة لإلطفاء 

وتطوير أدائها. 
وطلب املشعل من قيادات 
العام���ة لإلطف���اء  اإلدارة 
تزويده بتقرير مفصل عن 
احلريق في مشروع مدينة 

صباح السالم اجلامعية في 
الشدادية بأقرب وقت، متمنيا 
التوفيق  ل�»اإلطف���اء« كل 

والسالمة في عملها. 
العامة  اإلدارة  ضم وفد 
العام  املدير  لإلطفاء نائب 
للش���ؤون املالية واإلدارية 
العميد خالد التركيت ونائب 
املدير العام لشؤون املكافحة 
البش���رية  املوارد  وتنمية 

العميد خالد املكراد.

بحث رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ أحمد 
مش���عل األحمد مع قيادات 
العامة لإلطفاء  في اإلدارة 
بع���ض التفاصيل املتعلقة 
باحلريق الذي اندلع أخيرا 
في مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية بالشدادية 

وأسبابه. 
وقال املشعل في تصريح 
ل�»كونا« أمس إن االجتماع 
يأتي ضم���ن إطار االهتمام 
واملتابعة للحريق واستكماال 
الس���ابقة مع  للمقاب���الت 
مسؤولي البرنامج اإلنشائي 

للجامعة. 
ودعا قيادات اإلطفاء إلى 
زيارة كل املشاريع الكبرى 
القائمة بغية التأكد من توافر 
ش���روط األمن والس���المة 
ومنها نظام »الرايزر« الذي 
يسمح بوجود متديدات مياه 
في جميع أنحاء املش���روع 
وإمكاني���ة توفير وحدات 
إطفاء في موقع هذه املشاريع 
جتنبا ملثل هذه احلوادث. 

كما ح���ث تلك القيادات 
على ضرورة مواكبة كل ما 

»الفنون التشكيلية« تنظم الورشة الصيفية حتى 30 سبتمبر

جانب من ورشة الفنون التشكيلية

على كل متل���ق أن يالحق 
هذه التطورات لكي يعيش 
عصره، لذلك وجدت الورش 
الفنية في معظم أنحاء العالم 
سواء بشكل دائم أو دوري 
ليتمك���ن كل متلق من أن 
يالحق تط���ورات عصره 
خاص���ة أن ه���ذه الورش 
تهيئ املناخ للفنان في ظل 
اإلمكانيات املتاحة وتقنيات 
العصر احلديث، فيستطيع 

الفنان أن يحصل على كل 
ما يتطلبه عمله الفني في 
وقت قصير جدا من دراسات 
نظري���ة وجت���ارب عملية 

بأحدث األساليب الفنية.
من هنا حرصت اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 
منذ أكثر من 6 سنوات على 
إقامة ال���ورش الفنية وفق 
أحدث األساليب املتبعة في 
الورشات الفنية الدولية، 

صرح رئيس اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 
ورئيس احت���اد جمعيات 
الفن���ون اخلليجية ونائب 
رئي���س الرابط���ة الدولية 
للفنون الفنان عبدالرسول 
سلمان، بأن اجلمعية حرصت 
على تنظيم الورشة الصيفية 
في دورتها السادسة خالل 
الفترة من 12 اجلاري إلى 30 
سبتمبر املقبل تقديرا منها 
ملا يبذله األعضاء من جهد 
دؤوب في تطوير أساليبهم 
واجتاهاتهم والعمل بها دائما 
إلى أعلى املستويات ولتعزيز 
املبذول���ة  ه���ذه اجله���ود 
وتشجيع اس���تمرارها في 

احملافظة على مكانتها. 
وتؤكد اجلمعية حرصها 
لتحقيق اخلطط املوضوعة 
والسعي الدائم نحو حتقيق 
إستراتيجية العمل بالتعاون 
م���ع املؤسس���ات احمللية 
والعربية والعاملية لتحقيق 

األهداف املرجوة.
وه���ذه الورش كظاهرة 
بالعص���ر احلاضر يتحتم 

عبداهلل العازميمنصور البدر

مقسم الصليبية يعتذر عن استقبال أي معامالت من 17 إلى 20 اجلاري

البدر: استكمال املرحلة األولى من »األلياف الضوئية«
بالكامل بدالً من الشبكات القدمية خالل عام

الضوئية بدال من الشبكات 
القدمي���ة في جميع مناطق 
الكويت متاشيا مع توجيهات 
وزير املواص���الت ووزير 
الدولة لشؤون االسكان م. 

سالم االذينة.
البدء  انه س���يتم  وبني 
تدريجيا في إعطاء اخلدمات 
التي مت  الهاتفية للمناطق 
االلياف  توصيل ش���بكات 
الضوئية اليها في املرحلة 

االولى ومنها مناطق سلوى، 
الرميثية، البدع ' الفحيحيل، 
الصباحية، املنقف، الساملية، 
العاصمة، واجلهراء، الفتا 
ال���ى ان املرحلة االولى من 
املشروع تشمل حتديث نحو 

350 الف خط.
من جهة اخرى، اش���ار 
ال���وزارة املس���اعد  وكيل 
لقطاع خدمات املش���تركني 
الى ان  العازم���ي  عبداهلل 
مقسم الصليبية سيتوقف 
عن استقبال املراجعني او 
تسلم اي معامالت خاصة 
باخلدمات الهاتفية اعتبارا 
من اليوم 17 الى 20 يونيو 
اجل���اري، نظ���را لتحويل 
املقس���م من النظام القدمي 
 ،NGN النظام احلديث الى 
التابعني  املراجعني  مناشدا 
للمقسم التعاون مع الوزارة 
خالل هذه الفترة حلني انتهاء 

املشروع. 
فرج ناصر  ٭

وزارة  وكي���ل  أعل���ن 
املواصالت باإلنابة م.منصور 
الب���در عن ب���دء العمل في 
سنترال الصليبية الستبدال 
النظام الق���دمي املعمول به 
إلى مقاس���م اجليل  حاليا 
ويض���م   NGN اجلدي���د 
حوال���ي 6 آالف خط، الفتا 
إلى أن استكمال العمل في 
املرحلة األولى من املشروع 
س���يضم تطوي���ر عدد من 
املقاسم القدمية منها مقسم 
الصليبية ثم مقاسم صباح 
الس���الم واملنقف والقرين 
العارضي���ة،  والش���ويخ، 
اجلهراء، الفنطاس واملناطق 
التابعة لهذه املقاسم، مشيرا 
الى ان االنتهاء من املرحلة 
األولى بالكامل سيكون خالل 

عام تقريبا.
وأكد ان هذا املش���روع 
يأتي ضم���ن خطة الوزارة 
الرامية الى تطوير الشبكات 
الهاتفية واحالل نظام األلياف 

شدد على ضرورة تكثيف املتابعة امليدانية

58 إصابة بالڤيروس على مستوى العالم

الهيفي ناقش الهيكل التنظيمي اجلديد 
للمناطق الصحية مع مديري املناطق

»الصحة«: يقظة أكبر واستعدادات كاملة 
ملواجهة ڤيروس »كورونا« 

ش����دد وزير الصحة على ضرورة متابعة مديري املناطق الصحية ميدانيا لسير العمل 
باملرافق الصحية، إضافة إلى تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني والقيام بجوالت 
تفتيش����ية وزيارات ميدانية من قبل املس����ؤولني ووضع احللول املناس����بة ألي مشاكل قد 

تعترض تقدمي اخلدمات الصحية باجلودة املطلوبة.
ج����اء هذا خالل اجتماع وزير الصحة د.محم����د الهيفي ومديري املناطق الصحية ضمن 

سلسلة االجتماعات التي يعقدها مع القيادات واملسؤولني 
بالوزارة بحضور وكيل الوزارة د.خالد السهالوي، وتناول 
االجتم����اع متابعة تطبيق برامج عم����ل الوزارة باملناطق 
الصحية واملستش����فيات وضمان تطوير إجراءات العمل 
باملستشفيات واملناطق الصحية، ومتت مناقشة آلية توفير 
األدوية وضمان عدم حدوث أي نقص فيها ومس����ؤولية 
مديري املناطق الصحية حلل املشاكل بالتنسيق مع قطاع 

املستودعات الطبية.
كما تطرق الوزير خالل االجتماع إلى انتظام العمل في 
العيادات اخلارجي����ة وتقييم جتربة تخصيص العيادات 
الصباحية للكويتيني مبستشفى اجلهراء والتي مت تطبيقها 
على س����بيل التجرب����ة، حيث قدم مدي����ر منطقة اجلهراء 
د.عبدالعزيز الفرهود تقري����را عن إيجابيات تطبيق هذا 
اإلجراء واملشاكل واملعوقات واإلجراءات التي قام بحلها.

وناقش الوزير ووكيل الوزارة مع مدراء املناطق الصحية احتياجات املناطق من القوى 
العاملة وبصفة خاصة الهيئة التمريضية وموظفي الس����جالت الطبية إلى جانب إجراءات 
تقدمي اخلدمة بجميع املرافق الصحية ومسؤولية مدراء املناطق ملتابعة حل املشاكل واملعوقات 
بالتنسيق املستمر مع القطاعات واألجهزة املركزية بالوزارة. وكذلك مناقشة الهيكل التنظيمي 

اجلديد للمناطق الصحية والذي مازال قيد الدراسة مع ديوان اخلدمة املدنية.
حنان عبدالمعبود  ٭

بينما بدأت اللجنة الفنية العليا ملجابهة العدوى بڤيروس »كورونا« باستئناف اجتماعاتها، 
والتي يرأسها وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي لوضع خطط وبرامج تدريبية لتوعية 
األطباء والهيئة التمريضية، وجميع العاملني في املستشفيات واملراكز الصحية حول العدوى 
بالڤيروس، ه����ذا باإلضافة الى اإلجراءات الوقائية واالحترازية التي يجب أن تتبع في هذا 
الش����أن، فإن منظمة الصحة العاملية قد أعلنت في اح����دث تقرير لها الصادر في 14 يونيو 

عن تلقيها بالغا من وزارة الصحة السعودية عن إصابة 
بڤيروس كورونا ملريض ذكر يبلغ من العمر 21 عاما، اذا 
حدثت اإلصابة بالعدوى في محافظة حفر الباطن، ضمن 
3 ح����االت جديدة ابلغت عنها وزارة الصحة الس����عودية 
للمنظمة، وبذلك يبل����غ اجمالي عدد احلاالت املؤكدة منذ 
س����بتمبر 2012 )58 اصابة( على مستوى العالم، توفيت 
منها 33 حالة، علما أن احلاالت التي اكتش����فت كانت في 
»الس����عودية – قطر – األردن – اإلمارات – فرنسا – أملانيا 

– إيطاليا – تونس – اململكة املتحدة«.
وقالت منظمة الصحة العاملية في بيانها املنشور على 
موقعها اإللكتروني ان األطباء والعاملني في املنشآت الصحية 
يجب عليهم توخي اليقظة واحليطة، وإجراء الفحوصات 
الالزمة للحاالت التي تظهر بها أعراض التهابات تنفسية 
ش����ديدة، وتكون قد سافرت مؤخرا إلى إحدى الدول التي 

سجلت بها حاالت عدوى ب� »كورونا«. وأكدت املنظمة على انه ال يوجد حتى اآلن اي مبررات 
التخاذ اجراءات مش����ددة عند احلدود واملنافذ لفحص القادمني من الدول التي س����جلت بها 
حاالت عدوى بڤيروس »كورونا«، إال أن املنظمة طلبت من الدول سرعة اإلبالغ عن احلاالت 
التي تكتش����ف لديها العدوى، والذي أطلقت عليه املنظمة اس����م »متالزمة الشرق األوسط 
التنفس����ية«، نظرا الكتشاف احلاالت في منطقة الش����رق األوسط، والتي وصفتها املنظمة 
بأنها التهابات تنفس����ية ش����ديدة، وحتدث في الذكور بصفة خاصة، وقد تكون مصحوبة 
بارتفاع ش����ديد في درجة احلرارة، وضيق في التنفس الى جانب بعض األعراض االخرى 

مثل االسهال واختالل وظائف الكلى.

حفر الباطن والكويت

مص����ادر صحية مطلعة في وزارة الصحة أكدت ف����ي تصريح ل� »األنباء« على انه ومع 
التط����ور اجلديد بإعالن منظمة الصحة العاملية عن ظهور حالة مصابة بڤيروس »كورونا« 
في محافظة حفر الباطن، والقريبة حلدود دولة الكويت، فإن األوساط الصحية تتوقع املزيد 
من اليقظة والتأهب على مستوى املستش����فيات، وبصفة خاصة املستشفيات القريبة من 
احلدود لسرعة تشخيص والتعامل مع اي حاالت قادمة من السعودية قد حتدث بها بعض 
اعراض االش����تباه، والتي تتطلب سرعة التصرف وتنفيذ السياسات والبروتوكوالت التي 
أعدتها وزارة الصحة، والتي أكدت أيضا على جهوزية املستش����فيات للتعامل مع مثل تلك 

احلاالت، وتوفير وسائل التشخيص والعالج الالزمة.
وتوقعت املصادر دعوة وزارة الصحة أعضاء اللجنة الفنية ملواجهة ڤيروس »كورونا« 
التي يرأس����ها وكيل الوزارة األس����بوع املقبل الى اجتماع ملناقش����ة التطورات التي حدثت 
بخص����وص املرض، واهمها ظهور اصابة في حفر الباطن القريبة من دولة الكويت، مجددة 
تأكيدها خلو الكويت من ڤيروس »كورونا«. اجلدير بالذكر أن وزارة الصحة تدرس حاليا 
تخصيص مليون دينار للقيام بحمالت إعالمية لتوعية املجتمع وتعريفهم بڤيروس »كورونا« 

والطرق التي يجب اتباعها للوقاية منه.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

د.محمد الهيفي

د.خالد السهالوي

العوضي: نناشد السفارة األميركية تسهيل 
إجراءات استخراج الڤيز لألطباء املبتعثني

ناش���د رئيس جمعية أطباء األسنان 
الكويتية د.عبدالوهاب العوضي اجلهات 
املعنية بإنهاء اإلجراءات اخلاصة بإصدار 
الڤي���زا لألطباء املبتعثني من الكويت إلى 
الوالي���ات املتحدة األميركية مطالبا اياها 

بسرعة اجنازها.
وق���ال العوضي ف���ي تصريح له :»ان 
األطباء املبتعثني يتأخرون في احلصول 
على الڤيزا ألميركا، مما يتسبب في الكثير 
من املشاكل التي تنتج عن هذا التأخير، فلم 
يتبق اال أيام قالئل ومع هذا لم يتم االنتهاء 

من الڤيز اخلاصة بهم للسفر.
وطالب بتدخل وزارة اخلارجية والسفارة 
األميركية، حملاولة تسهيل اإلجراءات، مبينا 
أن الشريحة التي تطلب الڤيزا هم من فئة 
أطباء األسنان الذين يسعون لهدف سام 

وهو طلب العلم، وأش���ار الى أن الطبيب 
املبتعث يواجه العديد من املش���اكل حتى 
يصل الى احلصول على القبول، وهذا ما 
يجب مراعاته، واختت���م معربا عن أمله 
أال يكون احلص���ول على الفيزا عقبة في 

استكمال مشوارهم. 
بدوره أكد أمني عام جمعية أطباء األسنان 
الكويتية د.س���امي املانع أن هذه املشكلة 
حتتاج إلى حل عاجل، الفتا الى اتخاذ عدة 
خطوات من قبل اجلمعية ومنها إرس���ال 
كتاب إلى السفارة األميركية في الكويت، 

مت خالله شرح مشكلة األطباء.
كما أعلن املانع عن طلب اجلمعية حتديد 
موعد مع املس���ؤولني بالسفارة للتباحث 

وايجاد حل سريع للمشكلة.
حنان عبد المعبود  ٭

د. سامي املانع د. عبد الوهاب العوضي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال السفير د. إيفان النشاريس 

الناصر استقبل سفراء سلوڤاكيا والهند واملغرب

املغربية لدى البالد د.يحيى 
بناني ف���ي مق���ر وزارة 

اخلارجية.

وذكرت وزارة اخلارجية 
في بي���ان، ان اللقاء بحث 
العالق���ات الثنائي���ة بني 
الشقيقني إضافة  البلدين 
الى مناقشة القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
واستقبل الناصر ظهر 
أم���س س���فير جمهورية 
الهند لدى الكويت ساتيس 

شاند.
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيان أن االجتماع بحث 
العالق���ات الثنائي���ة بني 
البلدين الصديقني إضافة 
الى مناقشة القضايا ذات 

االهتمام املشترك.

إدارة  اجتم���ع مدي���ر 
مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الس���فير الشيخ د.أح��مد 
ناص���ر احملم���د أمس مع 
سفير جمهورية سلوڤاكيا 
الكوي���ت د.ايفان  ل���دى 

النشاريس. 
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيان أن االجتماع بحث 
العالق���ات الثنائي���ة بني 
البلدين الصديقني، إضافة 
إلى مناقشة القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
كم���ا اجتم���ع د.أحمد 
الناصر مع سفير اململكة 

سيد عبداهلل الرفاعي

ُأُكلت يوم
أُكل الثور األبيض
ان الصراع بني احلق 

والباطل مستمر منذ أن 
أهبط آدم گ الى االرض، 
وسيستمر الى ما شاء اهلل 

عز وجل، فاحلق يحمله 
الرسل واتباعهم من العلماء 

واملصلحني، يوضحونه 
للناس، ويبصرونهم به 
ويكشفون عنه الشبه، 
ويجاهدون في سبيله، 

والباطل يحمله الشيطان 
وجنوده من شياطني 

اجلن واإلنس، مستخدمني 
لترويجه كل وسائل الدعاية 

واملغريات تارة، وتارة 
يلبسون باطلهم ثيابا 

اسالمية، ليغروا به السذج 
والبسطاء، وينشروا باطلهم 

باسم االسالم، واالسالم 
منهم براء، وهم يحاربون 
االسالم واملسلمني باسم 
االسالم، فهم من الذين 

زين لهم سوء عملهم فرأوه 
حسنا.

ان في هذه الدنيا مصائب 
ورزايا ومحنا وباليا 

وآالما تضيق بها النفوس 
ومزعجات تورث اخلوف 

واجلزع، فكم ترى من شاك 
وكم تسمع من لوام، في 

ابتالءات هذه االيام بقرت 
بطون، واندلقت احشاء، 
وابيدت اسر وهام رجال 

مؤمنون ونساء مؤمنات في 
الطرقات يصحبهم صبيان 

ورضع، جثث املتقطعني منهم 
التزال متناثرة في الشوارع 

والطرقات والسكك، ما 
ارخص دماء املسلمني! وما 
اشد ما نزل بهم من اهوال! 

وما أعظم ما حل بهم من 
هوان!

ولك اهلل يا شعب سورية، كم 
تكالبت عليك اخلطوب وكم 
كنت هدفا للتخطيط املاكر، 

والكيد الظاهر واخلفي، على 
ان حرب اليوم ليست ضد 
شعب سورية وحدهم، بل 

هي حرب على االسالم أنّى 
كان، وعلى املسلمني اينما 
وجدوا، انها حرب العقائد 
بكل ما حتمله الكلمة من 

معان ومضامني، لقد اجتمعت 
في حرب سورية كل قوى 

الشر التي تكن احلقد 
واحلسد للمسلمني، فلقد 
اتفق على قتال املسلمني، 

الصليبيون واليهود 
وامللحدون والفرق الباطنية 

من العلويني وغيرهم وما 
مشاركة حزب الشيطان 
اال دليل قاطع على هذه 

املؤامرة اخلسيسة إلبادة 
شعب مسلم، خاصة ان 

عداوة هذه الفرق الباطنية 
الهل السنة شديدة وتلك 
العداوة والبغض متأصلة 

في نفوسهم وال عجب 
ومن يستقرئ التاريخ 

فإنه يجد املآسي واملجازر 
التي أقامها هؤالء ضد أهل 
السنة وحتالفهم مع اعداء 
االسالم من اي ملة ودين 

ولهذه الفرق مواقف خيانة 
غادرة بأهل السنة فتجدهم 

يوالون الكفار واملشركني 
ويساعدونهم ويقدمون 
لهم كل عون للوصول 

الى القضاء على االسالم 
واملسلمني وما يحدث اآلن 

في سورية شاهد على ذلك، 
فهاهم يقفون صفا واحدا 
مع اليهود والنصارى ضد 

االسالم واملسلمني.
ايها املسلمون انتبهوا ملا 

يحاك لكم فإن ما يحدث في 
سورية هو بداية ما سيحدث 

لكم فإن لم تأخذوا حذركم 
وتقفوا صفا واحدا مع 

اخوانكم ضد هؤالء الفسقة 
فإن ما يحدث لهم ليس بعيدا 
عنكم، وجيرانكم ميدون يد 

العون العدائكم للقضاء على 
اخوانكم في سورية.

ان احلرب في سورية 
حرب عقائدية بني املسلمني 

واعدائهم من اليهود 
والنصارى ومن واالهم 
ايران وحزب اهلل، فكل 

هؤالء هدفهم القضاء على 
االسالم خاصة والعرب عامة، 

فانتبهوا ايها املسلمون وال 
تكونوا في غفلة وانتبهوا 

ملا يدبر لكم حتى ال ترددوا 
املقولة املشهورة »أُكلت يوم 

أُكل الثور األبيض«.
ان اي عاقل يدرك ان وراء 

هذا السيل اجلارف من 
البشر خططا ارهابية واهدافا 

عدوانية ضد املسلمني 
ومقدساتهم، وهناك سؤال 

مرير وعسير اجابته تلخص 
لك فحوى ما في نفوس 

هذه الفرق الضالة، السؤال: 
أميكن ملن يقفون هذه 

املواقف ان يكونوا مسلمني؟!
إن اجلواب رهيب.

رأي


