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حنان عبد المعبود 
ينظم مجلس أقسام األمراض اجللدية والتناسلية مؤمتر الكويت 
الدولي لألم����راض اجللدية عند األطفال والذي يبدأ أنش����طته اليوم 
وحتى 22 اجلاري ف����ي فندق جي دبليو ماريوت، ويقام حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الس����اير، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 700 

طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم. 
وصرح رئيس مجلس أقسام االمراض اجللدية بوزارة الصحة 
ورئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر د.نواف املطيري بأن املؤمتر يعد 
م���ن املؤمترات املتخصصة في طب األم���راض اجللدية واملتعلقة 
بتشخيص ومعاجلة أمراض اجللد عند األطفال وحديثي الوالدة 
بصفة عامة، مشيرا الى أن املؤمتر يشمل برنامجا علميا يتألف من 
ندوات ومحاضرات وحلقات بحث متنوعة تبرز أحدث ما توصل 
إليه العلم وآخر االكتشافات العلمية لتشخيص وعالج األمراض 
املستعصية مثل االكزميا البنيوية والبهاق والصدفية واألمراض 
الن���ادرة ومنها على س���بيل املثال ال احلصر األم���راض الوراثية 
والوحمات الصيغية والدموية واألمراض املناعية الفقاعية وكذلك 
سيتم التطرق بشكل خاص للعالج باجلينات والعالج البيولوجي 

والعالج باخلاليا اجلذعية.

حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة عن مسابقة في البحث العلمي لطالب وطالبات 
املرحلة املتوسطة )الصف التاسع( لعام 2010/2009 لرصد جهد الطلبة 
في نشر الوعي الصحي والذي اكتسبه الطالب من خالل كتاب »حقائق 
للحياة«. جاء هذا اإلعالن من وكيل وزارة الصحة املس����اعد د.يوسف 
النصف خالل ترؤسه املؤمتر الصحافي الذي عقد مبقر الوزارة وحضور 

جلنة مشتركة من وزارتي التربية والصحة.
وعقب املؤمتر صرح د.يوس����ف النصف قائ����ال: »حقائق للحياة« 
هو كتاب قامت به منظمة اليونيسيف منذ أكثر من 10 سنوات، حيث 
مت اعتماده ككتاب مرجعي للتوعية والتثقيف الصحي لفئة الشباب 
باملدارس، وقد قامت الكثير من دول العالم بترجمته على حسب تقارير 
منظمة اليونيسيف الى 176 لغة عاملية ومحلية، وأوضح ان الهدف من 
الكتاب هو إيصال املعلومات الصحية بأسلوب مبسط وخفيف وبجرعات 

بسيطة لتغيير سلوك الطالب والطالبات باملدارس املعنية.
وأضاف النصف: في س����لطنة عم����ان مت ترجمة الكتاب الى اللغة 
العربية، ومت تطبيقه هناك، ومن ثم قام املكتب التنفيذي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي برئاسة د.توفيق خوجه بطباعته مرة أخرى وتوزيعه 

على دول مجلس التعاون.

مؤتمر الكويت الدولي لألمراض 
الجلدية عند األطفال اليوم

»الصحة«: جوائز للفائزين بكتاب 
»حقائق للحياة«  في البحث العلمي

النصف: التطعيم اختياري واللقاح يكفي جميع الحجاج

مصدر مصرفي لـ »األنباء«: اقتراحات من البنوك لزيادة المستفيدين 
من صندوق المعسرين أبرزها السماح باالقتراض مرة أخرى

منى الدغيمي
كش����فت مصادر مصرفية مطلعة ل����� »األنباء« عن 
أن البنوك احمللية س����تقدم اقتراحات في األيام القليلة 
املقبلة لزيادة عدد املستفيدين من صندوق املعسرين، 
مشيرا إلى ان البنوك ترفض املطالب اخلاصة بإسقاط 
القروض أو فوائدها كونها غير عادلة وستكلف ميزانية 
الدولة أمواال ضخمة ميكن االستفادة منها في مشاريع 

تنموية.

وكشفت املصادر عن احد االقتراحات التي ستقدمها 
البنوك والتي تتعلق بالسماح للمستفيدين من الصندوق 

باالقتراض مرة أخرى في حال زيادة راتبه.
وأضافت املصادر ان هذه االقتراحات س����تعزز من 
اجتاه الدولة لتخفيف أعباء الديون على املواطنني وذلك 
ملواجهة املطالب التي يطالب بها بعض أعضاء مجلس 
األمة إلسقاط القروض على املواطنني خاصة القروض 
االستهالكية واملقس����طة والتي تتراوح بني 5 مليارات 

و5.6 مليارات دينار.
وقالت املصادر املصرفية ان على املطالبني بإسقاط 
القروض اخذ العدالة االجتماعية في احلسبان خاصة ان 
هناك فئة كبيرة من املواطنني غير مقترضني باإلضافة 
إلى أن هذا النهج سيش����جع املواطنني على االقتراض 
دون مبررات، مشيرة إلى أن صندوق املعسرين يحقق 
االستفادة القصوى للمواطنني خاصة بعد االقتراحات 

التي ستقدمها البنوك قريبا.

صرح مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
بأن املؤسسة ستبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ اول مراحل برنامج تدريب 
وتأهيل القانونيني حديثي التخرج والذي سيستمر حتى 2010/5/13. 
وأوضح الرجعان ان املؤسسة تقيم هذا البرنامج للسنة الثالثة على 
التوالي بعد النجاحات التي حققها في الس����نتني السابقتني، حيث مت 
تخريج 49 متدربا ليستفيد منهم سوق العمل بعد تزويدهم باملهارات 

واخلبرات التي تؤهلهم للعمل في مختلف املجاالت القانونية.
وبني انه مت قبول 30 متدربا هذا العام وفرت لهم املؤسسة برنامجا 
مت اعداده ليواكب التطورات في اس����اليب التدريب واملس����تجدات في 
الدراس����ات القانونية. واعرب الرجعان عن ش����كره وامتنانه لكل من 
ش����ارك في البرنامج وقدم دعما له بأي شكل من األشكال موضحا ان 
وجود البرنامج واملشاركة فيه تعزز مفهوم املواطنة االيجابية التي 

تتفاعل مع احتياجات الوطن وتلبي متطلبات تنميته.

وأوضح اخللف على هامش 
مشاركته في اجتماعات احتاد 
»األطباء البيطريني العرب« الذي 
عقد مؤخرا بالقاهرة ان »الدول 
العربية ال متلك مختبرات للتأكد 
من صحة هذه اللقاحات التي 
إلين���ا ومازلنا نعتمد  تصدر 
اللقاحات  بشكل أساسي على 
احليوانية والبشرية املستوردة، 
ما يضعفنا في اتخاذ القرار«.

مبينا ان »ال���دول العربية 
مرتبطة مبا يصدر في الدول 
ال  األخي���رة  ألن  الغربي���ة 
تس���مح لنا بانتاج اللقاحات 
 واألدوية لضمان اس���تمرارية

تشغيل صناعاتها وتصديرها 
الينا«.

تصدير اللقاحات دعما ملصالح 
شركاتها ومنظماتها دون مراعاة 

للشعوب النامية«.

القاهرة � كونا: دعا رئيس 
جمعي���ة االطب���اء البيطريني 
الكويتية د.س���لطان اخللف 
الى تقدمي الدعم الالزم لقطاع 
الزراعة والث���روة احليوانية 
في البل���دان العربية ملواجهة 
ازمة األمن الغذائي التي تشكل 
خطورة على الوضع العربي، 
مش���يرا الى اهمية تش���جيع 
القطاع اخلاص لالستثمار في 

مشاريع األمن الغذائي.
واشار د.اخللف في تصريح 
ل���� »كونا« ال���ى اهمية انتاج 
الالزم���ة للحفاظ  اللقاح���ات 
على الثروة احليوانية بدال من 
استيرادها من اخلارج، الفتا الى 
ان »الدول الغربية تعمل على 

ويقومون كذلك بربط الناس ذوي 
االهتمامات املشتركة مع بعضهم 
البعض، وعن الشخصية املتحفظة 
قال إنها تختار بعناية األشخاص 
الذين سيش����اركونها في أفكارها 
أو مش����اعرها، وال تض����ع ثقتها 
في اآلخرين إال نادرا، وقد يراها 
اآلخرون انها من الصعب التعرف 
عليها ومصاحبتها ألنها متحفظة 
جدا، وال تعبر عما يدور في نفسها، 
على عكس الشخصية املعبرة التي 
وصفها اجلويس����ر بأنها تشارك 
أفكارهم ومش����اعرهم،  اآلخرين 
واهتماماتهم بحرية تامة، كما انها 
تضع ثقتها باآلخرين بس����هولة، 
حت����ى في اللق����اءات االجتماعية 
املختلف����ة، وقد يراه����ا اآلخرون 
شخصية منفتحة ومن السهولة 

التعرف عليها ومصاحبتها.
أما األش����خاص االجتماعيون 
فوصفهم بأنهم يفضلون التواصل 

مع مجموعة كبيرة من الناس.

يفضلون األحاديث اجلانبية أو 
املضيعة للوقت.

أما األشخاص الذين يبادرون 
بالتعرف على اآلخرين فوصفهم 
بأنهم يعملون كعناصر ميسرة 
للتفاعل االجتماعي بني اآلخرين، 
ويقومون بتقدمي أنفسهم لآلخرين، 
وكذلك بتقدمي اآلخرين لغيرهم 

زينب أبوسيدو
ف����ي سلس����لة محاضراته����ا 
الثامن للعام  الثقافي  للموس����م 
2009 نظمت إدارة االستش����ارات 
األس����رية بالتعاون م����ع األمانة 
العامة لألوق����اف »مركز إصالح 
ذات الب����ني« محاض����رة بعنوان: 
»شخصية الزوج والزوجة وأثرها 
على الزواج« للمحاضر د.موسى 
اجلويس����ر، مدرب واستش����اري 
في علم أمناط الش����خصية، أقام 
د.اجلويسر عدة متارين للحضور 
من اجلنسني تتعلق بالتعرف على 
التواصل  األس����لوب املفضل في 
مع اآلخرين، وعرف األش����خاص 
الذين يحب����ون تلقي الدعوة من 
اآلخرين بأنهم يفضلون ان يقوم 
اآلخرون بتعريف أنفسهم عليهم 
في اللقاءات االجتماعية املختلفة 
التواصل مع  وكذلك يفضل����ون 
شخص أو شخصني، وان يكون 
الطرح عميق����ا أثناء احلديث وال 

الواقي  التطعيم  احلصول على 
من الڤيروس قبل التمتع باحلج، 
واشار النصف الى ان التطعيم 
الكويت »اختياري« وليس  في 
»اجباريا« مستغربا من بعض 
اجلهات التي أثارت ضجة حول 
هذا األمر، وقال »ان الدول املصنعة 
للتطعيم بدأت التطعيم لشعوبها 
بالفعل، مما يقلص اخلوف من 
التطعي���م، وحني يصلنا املصل 
س���يكون هناك اعداد كبيرة في 

العالم مت تطعيمها بالفعل.
وحول ما أثير من ان السعودية 
التطعيم قال:  ألغت ش���رط  قد 
اململك���ة على  »لقد اش���ترطت 
احلجاج القادمني الى السعودية 
اللقاح، وفيما  ان يكونوا تلقوا 
يختص بالدول التي أعلنت عدم 
اس���تخدامها للقاح عبر قرارات 
رئاسية وملكية قال ان كل دولة 
له���ا خصوصيتها فتونس مثال 
منعت احل���ج لهذا العام ولكننا 
بالكويت لم مننعه، وهذا يعود 
خلصوصي���ة كل دولة، فالدول 
املصنعة سواء أملانيا او سويسرا 
او بريطانيا قد باشرت في تطعيم 
افرادها، ولهذا ال جند مانعا من 
مباشرة التطعيم الذي نقول هنا 

ونؤكد انه »اختياري«.

لن يصلوا الى هذا العدد ايضا، 
ولهذا س���يكون هناك كم كبير 
إلعطائه ألصحاب األمراض املزمنة 
واملعرضني خلطورة على حياتهم 
جراء اإلصابة بالڤيروس، ولهذا 
فإن لدى الوزارة خطة لتغطية 
جميع فئات املجتم���ع، كل هذا 
يأتي ضمن اخلطة الفنية، واشار 
د.النصف الى ان اجلزء الثاني من 
اللقاء وهو الكم األكبر سيصل مع 
بداية العام املقبل 2010، موضحا 
انه مت استعجال كمية 145 ألف 
مص���ل كبداية لتغطية موس���م 
احلج، حيث اش���ترطت اململكة 
العربي���ة الس���عودية ضرورة 

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للصحة العامة د.يوسف 
النص���ف ان الطع���وم اخلاصة 
مبقاومة ڤيروس H1N1، ستصل 
في موعدها، موضحا ان الكويت 
كانت ق���د قامت بطلب 2 مليون 
جرعة وس���تصل على دفعات، 
األولى منها حس���ب االتفاق مع 
الشركات املصنعة وتبلغ 145 الف 
جرعة تصل نهاية هذا االسبوع، 
ومبينا انه ال ميكن اإلعالن عن 
وصولها اال عقب تسلمها وإيداعها 
الطبي���ة، وبني  باملس���تودعات 
د.النص���ف ان أولوية التطعيم 
س���تكون من خالل جلنة فنية 
مختصة وسيكون توزيعه حسب 
توصيات منظمة الصحة العاملية، 
حيث ان احلجيج في البداية هم 
التطعيم، يليهم  من س���يتلقى 
القطاع الصحي،  القائمون على 
ومن ثم الفئات التي تعاني من 
امراض مزمنة مثل مرضى الربو 
الشعبي واصحاب أمراض نقص 
املناعة، وعن كمية اجلرعات التي 
ستصل في البداية قال: »ان عدد 
احلجاج لدينا س���نويا يتراوح 
بني 20 و30 ال���ف حاج، وكذلك 
القائم���ون على القطاع الصحي 

أشار إلى أن السعودية تشترط التطعيم قبل دخول أراضيها

لمواجهة المطالب بإسقاط القروض

د. يوسف النصف

فهد الرجعان

د.سلطان اخللف

د.موسى اجلويسر

»التأمينات«: بدء برنامج تدريب القانونيين اليوم

اللقاحات ضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية

الجويسر: لشخصية الزوجين أثر على الزواج

للسنة الثالثة على التوالي وعلى ثالث مراحل

الخلف طالب بمواجهة أزمة األمن الغذائي باعتباره خطراً على الوضع العربي

متع����ددة التخصصات، الفتا الى 
وجود فرص للتنسيق والتكامل في 
الرعاية الصحية حتى في االمور 

االكثر تعقيدا.
بدوره، قال رئيس خدمات طب 
االسنان ومدير العمليات في املركز 
د.فري����د مونيبي ان احد العوامل 
التي تؤثر بوض����وح في رعاية 
املرضى الكويتيني هو عدم القدرة 
على العودة الى ش����بكة االتصال 
بهم بس����هولة في الكويت، الفتا 
الى زيارة سابقة الى الكويت في 
ابريل املاضي، ومش����يدا مبهارة 
وكفاءة االطباء في املراكز الصحية 
واملستشفيات في الكويت. جتدر 
االشارة الى ان وفد املؤسسني ملركز 
76 هارلي ستريت يقوم بزيارة الى 
الكويت تستغرق اربعة ايام يقدم 
خاللها النهج املبتكر الذي استفاد 
منه املرضى من اجل تعميم الفائدة، 
ويه����دف الى جتمي����ع اخلبرات 
الصحية العاملية في الفسيولوجيا 

البشرية وعلم الوراثة.

افتتاحه في الع����ام 2007 الكثير 
من احلاالت القادمة من اخلارج، 
حيث مت حتويل ج����زء منها من 
املكتب الصحي، مؤكدا على التعاون 
املثمر بني بريطانيا والكويت في 

املجال الصحي.
واضاف كريندلر ان تأسيس 
هذا املرك����ز يهدف الى اجلمع بني 
جميع العلوم السريرية املتكاملة 
والعناية باجلسم لتعمل حتت اطار 
واحد، مشيرا الى ان ذلك يعد املرة 
االولى التي تقدم فيها ممارس����ة 

الى  الكويت، مشيرا  الصحي في 
عقد لقاء مرتقب مع وزير الصحة. 
من جهته، اوضح د.جاك كريندلر 
ان احدى ابرز املشاكل التي ملسها 
الزائر م����ن خالل املرضى  الوفد 
الكويتيني الذين يذهبون للعالج 
في مستشفيات لندن هي انهم بعد 
عودتهم الى الكويت ال يحصلون 
على الرعاية واملتابعة الالزمة خالل 
فترة النقاهة والتي تعتبر اجلزء 

االهم بعد عالج املرض.
وذك����ر ان املرك����ز ش����هد منذ 

بشرى الزين
اكد د.هتني باتل احد املؤسسني 
الثالثة ملركز 76 هارلي ستريت 
الطبي ان الرؤية الواسعة للمركز 
هي العمل مع مس����ؤولي خدمات 
الرعاي����ة الصحية وكليات الطب 
واحلكومات لتحسني صحة االنسان 
وخل����ق اقتصاديات صحية اكثر 
كف����اءة. واضاف باتل، في مؤمتر 
صحافي عقد صباح امس في مقر 
البريطانية، ان مركز  الس����فارة 
76 هارل����ي س����تريت مركز رائد 
ومتع����دد التخصص����ات الطبية 
واالداء البشري، حيث يقوم املركز 
بتطبيق اخلبرات الصحية املتكاملة 
في مجال صحة القلب واالوعية 
الدموية والعملي����ات اجلراحية 
االكثر امنا وكذلك البدانة والطب 

الرياضي واالداء البشري.
كم����ا اكد ان مؤسس����ي املركز 
عب����روا ع����ن اعجابه����م بالرؤية 
الثاقب����ة لوزي����ر الصحة د.هالل 
الساير وبجهوده لتطوير القطاع 

مؤسسو »76 هارلي ستريت«: االقتصاديات الصحية أكثر كفاءة
يزورون الكويت لتقديم نهج صحي مبتكر في الرعاية الصحية

د.هتني باتل ود.فريد مونيبي ود.جاك كريندلر وآالء عمران

أولياء أمور يتساءلون عن مصداقية
تعاطي »التربية« و»الصحة« مع المرض

حنان عبدالمعبود
تلقت »األنباء« اتصاالت من أكثر من ولي أمر مبدرس��ة مس��عود بن 
س��نان املتوس��طة بنني والتي تقع في منطقة السالم بجنوب السرة بان 
هناك اصابة بفيروس H1N1، وأن املس��ؤولني باملدرس��ة اتصلوا بأولياء 
أمور الطلب��ة الذين ارتفعت حرارتهم ألخذه��م ملنازلهم، وبدورها تقول 
إحدى االمهات اصطحبت ولدي البالغ من العمر 11 عاما من املدرس��ة منذ 
أمس األول وهو مصاب بارتفاع في احلرارة، حيث تبلغ حرارة جس��مه 
39 درجة مئوية ولألسف ال يستجيب ألي خافض للحرارة، مما جعلني 
أتأكد من أنه مصاب بالفيروس وراجعت مستشفى مبارك وهناك رفض 
الطبيب أخذ عينة منه ونصحني فقط ببقائه في املنزل ملدة أسبوع دون 
أن يص��ف خافضا للحرارة أو حتى عقار التاميفلو املعالج الذي نس��مع 
عن��ه فأين اس��تعدادات »التربية«؟ وأين إج��راءات وزارة الصحة؟ كذلك 
ذك��رت إحدى االمهات مبدرس��ة أخرى أنها فرحت حينم��ا رأت اهتمام 
املدرس��ة بالنظافة ووضع املعقمات والكمام للسعاة وغيرهم من العاملني 
باملدرس��ة اال انها في اليوم التالي فوجئت بأن كل هذا لم يعد له وجود، 
وحني سألت عرفت أن السبب وراء االستعدادات في اليوم السابق كانت 
بسبب زيارة الوزيرة للمدرسة، وحني تساءلت ملاذا لم توضع هذه األمور 
االحتياطية باستمرار، كان اجلواب ليس في استطاعتهم املادية تقدمي هذه 
االستعدادات كل الوقت. وناشدوا املسؤولني بالوزارتني مراعاة أن وزارة 
التربية تضم اطفاال في املتوس��ط لهم اخوان أصغر في العمر وأهل أكبر 
وقد يعانون من أمراض مزمنة، ووزارة الصحة عليها ان تنصح أطباءها 
بالتعامل االيجابي مع املرضى في مثل هذه احلاالت الطارئة نظرا ألن لهم 

أهال ايضا باملنزل قد تكون اصابتهم مميتة.

    إسـقاط القروض سـيكلف الدولة أمواالً ضخمة يمكن االسـتفادة منها في مشـاريع تنموية

)أحمد باكير(


