
المحلية الثالثاء
28 يوليو 2009 

2
الداعية بن جبير في نسائية اإلصالح االجتماعي اليوم

تقيم اللجنة النسائية في جمعية االصالح االجتماعي 
»ندوة ثقافية« تستضيف خاللها الشيخ د.خالد بن جبير 
من اململكة العربية السعودية وذلك صباح اليوم في 

الساعة العاشرة على مسرح اللجنة بالشامية.
وقالت مديرة اللجنة غدير السابج: »ان اللجنة شرعت 
ف���ي تنفيذ جدول زمني لتقدمي العديد من احملاضرات 
والندوات الثقافية والشرعية خالل شهر شعبان استعدادا 

لشهر رمضان القادم، موضحة انها سوف تستضيف 
د.علي ابو احلس���ن اللقاء محاضرات على مدى ثالثة 
ايام تبدأ يوم االحد املقبل ضمن برنامج ثقافي يحمل 

شعار »من استعد استمد«.
ودعت السابج جميع النساء الى املشاركة في حضور 
هذه الندوات واحملاضرات القيمة التي تتضمن العديد 

من القيم واملواضيع الشرعية والدعوية.

األطباء العرب املشاركون في املؤمتر

»تراث الجهراء« تفطر 70 ألف صائم 
في رمضان المبارك

أعلنت جمعية احياء التراث اإلس���المي � فرع اجلهراء � عن قرب 
انطالق مشروعها الكبير إلفطار الصائم خالل شهر رمضان املبارك 
داخل الكويت والذي يستهدف هذا العام أكثر من 70 ألف صائم من 
اجلاليات الوافدة من جميع اجلنس���يات على مدار الش���هر الفضيل 
مبعدل 2330 شخصا يوميا، وأشار نائب رئيس مركز الهداية لتوعية 
اجلاليات عجمي املطيري الى ان هذا املشروع يعد من أكبر املشاريع 
على مستوى الكويت، وان املركز يباشر استعداداته النهائية ووضع 
اللمس���ات األخيرة لتنفيذ هذا املش���روع والذي يتصدى له املركز 
سنويا في محافظة اجلهراء من خالل االشراف على اكثر من عشرة 
مواقع مجهزة يغطيها املركز في احملافظة، داعيا احملس���نني من أهل 
الكويت للمساهمة في دعم هذا املشروع انطالقا من قول النبي ژ: 
»من فّطر صائم���ا فله مثل أجره«، الفتا الى ان املركز قد أعد الدعاة 
لتولي مهمة االش���راف على ارشاد اجلاليات وتوعيتهم فيما يخص 
آداب الطعام وآداب الصيام والقاء الدروس واحملاضرات االميانية قبل 
االفطار وذلك اميانا من املركز بأهمية ان تتكامل املش���اريع اخليرية 

مع الدعوة الى اهلل تعالى.

رمضان: توفير 2100 خط هاتفي 
لـ 12 قطعة سكنية في سلوى

صرح املتحدث الرسمي باسم 
وزارة املواص����الت ومدير ادارة 
العالق����ات العامة احمد رمضان 
بأنه مت توفير 2100 خط هاتفي ل� 
12 قطعية سكنية مبنطقة سلوى 
سعيا من الوزارة لزيادة سعة 
الش����بكة الهاتفية ف����ي املنطقة 
وتوفير خطوط اضافية للراغبني 
في احلصول على اخلدمة فيها.

وأض����اف رمض����ان ان ذلك 
يأتي بأوامر مباش����رة من وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري 
حلل مش����كلة نقص اخلطوط 
الهاتفية في تلك املنطقة حيث 
مت توفير هذه اخلطوط في 40 
كبينة موزعة على القطع السكنية 
باملنطق����ة وذلك كح����ل مؤقت 
حلني استكمال مشروع الشبكة 
الضوئية الكبرى وكمرحلة أولى 

من املشروع.
كما تتضمن اخلطة، حسب 
ما افاد رمضان في مرحلة اخرى 
وتزامنا مع مشاريع الهيئة العامة 
لالسكان، تنفيذ مشروع توريد 
وتركيب شبكة اتصاالت للمناطق 
احلديثة التي يجري حاليا االعداد 
لطرح مناقصة الختيار شركة 

استش����ارية متخصص����ة ذات 
كفاءة عالي����ة إلعداد املخططات 
والتصامي����م اخلاص����ة به����ا، 
ولإلشراف كذلك على خطوات 

العمل خالل التنفيذ.
وذلك به����دف توفير اخلدمة 
الهاتفية ملا يقارب 3576 قسيمة 
مبنطقة سعد العبداهلل، و6855 
قس����يمة مبنطقة جابر األحمد، 
و9624 قسيمة مبنطقة صباح 
األحمد. وان ذلك يتم باش����راف 
مباش����ر من الوزارة وكوادرها 
القطاع����ات ذات  ف����ي  الفني����ة 

التخصص فيها.

احمد رمضان

لكل مائة ألف نسمة

8 : 22 نسبة المصابين بالتصلب المتعدد في الكويت 
أظهرت اوراق عمل قدمت في املؤمتر التاسع عشر للجمعية االوروبية 
لالمراض العصبية الذي عقد اخيرا مبدينة ميالنو االيطالية ان نسبة 
 M.S املصابني مبرض التصلب املتعدد املعروف باس���م »اللويحي« أو
اختصارا ل� Multiple scleroses في الكويت تتراوح بني 8 و22 حالة لكل 
مائة الف نسمة وهي اقل من املعدالت املوجودة في املناطق الباردة التي 
تصل الى 300 حالة لكل 100 الف نسمة. واستعرض املؤمتر الذي شارك 
فيه عدد كبير من االطباء العرب واخلليجيني احدث الدراسات واالبحاث 

لعالج املرض الى جانب استعراض اسبابه وطرق الوقاية منه.
وقال استش���اري املخ واالعصاب مبستش���فى امللك خالد اجلامعي 
باململكة العربية الس���عودية د.عبدالرحمن ش���مينة ان ازدياد حاالت 
االصابة ترجع اسبابه الى ان هناك حاالت لم تكتشف بعد أو لم تصل 

الى طبيب متخص���ص، في الوقت الذي حدث فيه تقدم في وس���ائل 
التشخيص مثل أشعة الرنني وغيرها، اضافة الى حتسن الوعي لدى 
املريض، مش���يرا الى انه اجريت اخيرا في الكويت دراسة تشير الى 
ان نسبة االصابة بها تتراوح بني 8 و22 لكل مائة الف، في حني تصل 
هذه النس���بة في بعض املناطق الباردة ال���ى 300 حالة لكل 100 الف. 
واشار الى اهم االعراض التي تظهر على املريض ومنها الشعور بوجود 
خلل في الرؤية، واملش���ي، وعدم التحكم في الب���ول والبراز، وتغير 
االحساس بأي منطقة في اجلس���م، مشيرا الى ان التشخيص اصبح 
سهال باستخدام الرنني املغناطيسي وفحص النخاع الشوكي أو فحص 

التحريض الضوئي للعيون.

أعراضه شبيهة بـ »الروماتويد«

ويقول د.ديب كاي���د اخصائي طب املخ واالعصاب بدولة االمارات 
العربية املتحدة ان مرض التصل���ب املتعدد يصيب اجلهاز العصبي 
املركزي ويؤثر على كل او بعض املراكز احلسية واحلركية، وهو عبارة 

عن اصابة أو عطب في غشاء امليالني احمليط أو املغلف لالعصاب.
واضاف ان عدد املصابني بهذا املرض في ازدياد ووفق آخر االحصاءات 
على مستوى العالم هناك نحو 2.5 مليون شخص اصيبوا بهذا املرض، 
اما في دول اخلليج فرمبا ترجع نس���بة الزيادة في حدوث املرض الى 
الهجرة من مناطق اقل حرارة مثل تركيا وايران واستقرارهم في دول 
اخلليج، وال يوجد سبب معروف حتى اآلن لهذا املرض، وبالتالي فال 
توجد وقاية معروفة، إال ان هناك دراس���ة ظهرت منذ 3 شهور اشارت 

الى ان تناول ڤيتامني »د« ميكن ان يساعد على العالج والوقاية.
من جانبه، قال استش���اري املخ واالعصاب ورئيس قس���م العلوم 
العصبية في مجمع الس���ليمانية الطبي بالبحرين د.عيسى الشروقي 
ان طبيعة هذا املرض انه التهاب غير جرثومي يصيب املادة البيضاء 
املغلفة للجهاز العصبي املركزي )الدماغ � احلبل الشوكي( وبالتالي فإنه 
يؤثر على بعض الوظائف وترتبط اعراض املرض باملكان الذي يتأثر 
باإلصابة سواء في الدماغ أو احلبل الشوكي ويصيب الفئة العمرية من 
20 � 40 سن التوهج وبداية احلياة، مضيفا ان النساء اكثر عرضة له 
من الرجال بنسبة 2 � 1 وليس للمرض سبب محدد، ولكن هناك بعض 
النظريات تشير الى انه رمبا يكون له عالقة بالڤيروسات وااللتهابات 
ونظريات اخرى ترجع اسبابه الرتباطه بأماكن مناخية وعلى سبيل 
املثال اذا كان االنسان لديه استعداد لهذا املرض وأخذ حماما دافئا ثم 

تعرض لتيار بارد هاجمه املرض بشدة.

تصنيف المرضى وآليات العالج

واستعرض أستاذ املخ واالعصاب بالقصر العيني في مصر د.عادل 
حسنني تشخيص املرض وتصنيف مرضاه وآليات العالج فيقول: يصنف 
املرضى حسب التشخيص فمنهم متعدد االنتكاسات وحتدث اعراضه 
في فترة اقل من شهر، وغالبا ما يحدث اختفاء كامل لالعراض وهو من 
النوع املبشر الذي يستجيب للعالج الدوائي، ومريض باملرحلة الثانوية 
املتدهورة وفيها حتدث االنتكاسات وال تختفي بل تزداد تدريجيا الى 
ان تصل الى مرحلة التقاعد وفيها يصعب العالج الدوائي، اما احلالة 
الثالث���ة فهي املتدهورة، حيث تبدأ حالة املريض في التدهور دون أي 
حتسن وفيها يستخدم العالج الكيماوي وتكون االستجابة ضعيفة.

أما طرق العالج فيقس���مها د.حسنني ملرحلتني، أولى اثناء الهجمة 
وتش���مل العالج بالكورتيزون بجرعة عالية ملدة من 5 إلى 7 أيام، ثم 
يصنف بعدها املريض لتبدأ املرحلة الثانية من العالج وفق التصنيف 
الذي يشخصه الطبيب، فهناك مجموعة »االنترفيرون بيتا« ومنها ما 
يؤخذ حتت اجللد يوما بعد يوم أو 3 مرات أس���بوعيا ومنها ما يؤخذ 

مرة كل أسبوع في العضل.


