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العطية: إعطاء تطعيمات الحج قبل 10 أيام
من السفر ألن مفعولها ال يبدأ قبل هذه المدة

باللقاح قبل 10 أيام من الس����فر، 
ألن مفعول اللقاح ال يبدأ إال بعد 
هذه املدة، موضحا انه يبقى أثر 
التطعيم على األقل ثالث سنوات 
والبد بعدها من أخذ التطعيم مرة 

أخرى.
 وأشار الى ان من التطعيمات 
التي ينصح احلجاج بها التطعيم 
ضد االنفلونزا املوسمية، حيث 
يعتبر ڤي����روس االنفلونزا من 
الفيروس����ات املعقدة، وله انواع 
متع����ددة تختلف من ع����ام إلى 
آخ����ر ومن بلد إل����ى آخر مبعنى 
أن الش����خص قد تكون له مناعة 
جزئية ض����د الڤيروس املوجود 
في بالده بينم����ا تنعدم مناعته 
البلد األخرى،  ضد ڤيروس����ات 
مش����يرا الى ضرورة تأكد احلاج 
الذي يريد أخذ تطعيم االنفلونزا 
من انه مطابق لتوصيات اجلهات 
الصحية في اململكة التي تصدر 

سنويا توصيات بهذا الصدد.
وذكر ان االنفلونزا املوسمية 
تصيب نسبة كبيرة من احلجاج، 
وتؤثر عل����ى أدائهم للمناس����ك 
وتصيبهم بالتعب واالرهاق العام، 
وقد تستمر معهم حتى بعد اكمالهم 

ملناسك احلج.

األمراض املعدية اخلطيرة، وإذا لم 
تعالج فإنها تؤدي غالبا إلى الوفاة، 
موضحا ان هذا اللقاح عبارة عن 
جرعة واحدة )نصف ملل( حتقن 

حتت اجللد(.
واوض����ح العطي����ة ان احلمى 
الشوكية ال يعطى لألطفال الذين 
تقل اعمارهم عن 6 أش����هر، لكن 
ميكن اعط����اؤه للمرأة احلامل بل 
وينصح بذلك كذلك فإن التطعيم 
املستخدم هو ضد جرثومة تسمى 
)مننجوكوكس( وهي أشهر أسباب 

احلمى الشوكية وأخطرها.
وذكر انه يجب أن يتم التطعيم 

حنان عبدالمعبود
أك����د رئيس قس����م الصيدلة 
مبستش����فى األمراض السارية 
مس����اعد العطية ان التطعيمات 
اخلاصة باحلج أصبحت شرطا 
أساسيا فضال عن قرار احلكومة 
السعودية عدم السماح ألي حاج 
بالدخول إلى اململكة ما لم يكن قد 

أخذ تلك التطعيمات.
وق����ال العطية ف����ي تصريح 
للصحافيني انه على كل حاج قبل 
أن يس����افر إلى األراضي املقدسة 
يجب عليه مراجعة الطبيب ملعرفة 
ما اس����تجد من اجراءات وقائية 
وتطعيمات، مشيرا إلى أنه إذا كان 
احلاج مصابا مبرض معني فعليه 
أن يس����أل طبيبه عن النصائح 
اخلاصة بحالته الصحية، وعن 

مدى حتمل جسمه للحج.
واشار الى ان اهم التوصيات 
العلمية احلديثة تنصح احلجاج 
بأخذ تطعيمات ضد كل من احلمى 
الشوكية )التهاب السحايا( والذي 
يعتبر التطعيم ضد مرض احلمى 
الش����وكية أهم اللقاح����ات التي 
تش����ترط احلكومة الس����عودية 
أخذه����ا قبل الس����فر إلى احلج! 
وذلك ألن احلمى الش����وكية من 

د.مساعد العطية

السفير السوري وصل إلى البالد ويقدم أوراق اعتماده خالل أيام
يوسف غانم

وصل إلى البالد السفير السوري اللواء بسام عبداملجيد سفيرا 
للجمهورية العربية السورية لدى الكويت، ومن املنتظر أن يقدم 
أوراق اعتماده لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل 
األيام املقبلة. وكان اللواء بسام عبداملجيد أدى اليمني القانونية 
سفيرا لسورية لدى الكويت امام الرئيس د.بشار االسد بحضور 
وزير اخلارجية وليد املعلم خلفا للسفير علي عبدالكرمي الذي 
انتقل ليكون أول سفير سوري لدى لبنان قبل عدة أشهر. وقد 
اكد عبداملجيد في تصريحات س����ابقة ان العالقات الس����ورية � 
الكويتية شهدت تطورا ملحوظا في عهد صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس د.بشار االسد، آمال ان يكون على 
قدر الثقة وميثل بالده خير متثيل. وبني ان التبادل الثقافي بني 
البلدين يعود الى خمسينيات القرن املاضي واالستثمارات الكويتية 
في س����ورية شاهد عيان على عمق العالقات االقتصادية. اللواء 
بسام عبداملجيد أحد ضباط اجليش السوري، تدرج في املناصب 
العسكرية واالمنية التي كان آخرها منصب وزير الداخلية حتى 

السفير اللواء بسام عبداملجيدابريل املاضي، وهو في العقد السادس من العمر.

نظمتها الجمعية اليابانية في الكويت بالتعاون مع جمعيات أهلية محلية

»عملية السالحف« لتنظيف »الشويخ« وحماية البيئة
دارين العلي

شارك اكثر من 150 شخصا من 
ابناء اجلالية اليابانية والطلبة 
ف���ي حملة تنظيف  الكويتيني 
شاطئ الش���ويخ التي نظمتها 
الكويت  اليابانية في  اجلمعية 
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة وجمعية الكشافة 
حتت عنوان »عملية السالحف« 
وحتصل للمرة التاس���عة على 
الروابط  التوالي بهدف تعزيز 
بني الشعبني الياباني والكويتي 
واملس���اهمة في حماية البيئة. 
وقال رئيس اجلمعية اليابانية 
في الكويت ياماني ان هذا النشاط 
الذي تنظمه اجلمعية منذ عام 
2000 بات مناس���بة اعتيادية 
ألعض���اء اجلمعية واملتعاونني 
معها اذ يهدف الى تعزيز الروابط 
وتطويرها بني الشعبني الكويتي 
والياباني كما يهدف الى تنظيف 
املكان الذي نعيش فيه واملساهمة 
في حماية البيئة بعد ان اصبحت 
القمامة مشكلة عاملية كبيرة ومن 
املهم ان يتعاون اجلميع من اجل 
التخلص االمثل من هذه املشكلة 
والعمل على حماية البيئة التي 
نعيش فيها.  اما امللحق التجاري 

التكييف والتبريد والتدفئة من 
طلبة كلية الهندسة في جامعة 
الكوي���ت حيث اش���ار رئيس 
الى  النوري  اجلمعية عيس���ي 
انها املش���اركة الثالثة العضاء 
اجلمعية في هذا النشاط، مشيرا 
ال���ى ان التعاون في هذا املجال 
ع���دا عن توطي���د العالقات مع 
الشعب الياباني توعية اآلخرين 
بأهمية تنظيف الشواطئ وحماية 
البيئة والظهور مبظهر الئق امام 
اآلخري���ن عن طري���ق تنظيف 

مجتمعنا.

الى املس���اهمة بأمر ايجابي جدا 
وهو تنظيف املكان الذي يعيشون 
فيه ويقوي العالقات مع املجتمع 
الكويتي ويساهم في حماية البيئة 

وتعزيز الوعي البيئي.
واشار الى ان الكويت تتمتع 
باصداء ايجابية في األمم املتحدة 
بسبب س���عيها الدائم ونشاطها 
املتواص���ل ف���ي مج���ال حماية 
البيئة. وشارك في النشاط عدد 
من اجلمعيات االهلية والشبابية 
والطالبية من بينهم اعضاء من 
اجلمعي���ة االميركية ملهندس���ي 

تاكاتوري ماشيتا فقال ان الهدف 
من احلملة ه���و تطوير عالقات 
الصداقة، مشيرا الى عدة مشاريع 
بيئية بني الكويت واليابان ابرزها 
الكويت  مش���روع تأهيل جون 
ومش���روع آخر وهو عبارة عن 
برنامج »كيدز ايزو« وهو موجه 
امل���دارس ويتعلق  لالطفال في 
البيئية. وبدوره قال  بالتوعية 
الوزي���ر املفوض في الس���فارة 
ان  اليابانية يوكهي���رو يكايرو 
نشاطات كهذه من شأنها توطيد 
العالقة بني الشعوب النها تسعى 

)سعود سالم(احلملة أسفرت عن جمع الكثير من املخلفات

تعبيرًا عن رغبته السامية في دعم عالقات الكويت مع مختلف دول العالم

صاحب السمو يشارك اليوم في قمة »الكومسيك« بتركيا
يترأس صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
وفد الكويت إلى املؤمتر ال����� 25 للجنة الدائمة للتعاون 
االقتصادي والتجاري )الكومسيك( التابعة ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي التي ستنطلق اليوم في اسطنبول وتستمر ثالثة 
أيام. ومن املقرر ان يشارك في قمة »الكومسيك« العديد 
من زعماء العالم اإلس����المي وممثلي الدول األعضاء في 
منظمة املؤمتر اإلسالمي واملؤسسات والهيئات الدولية 

النشطة في املجال االقتصادي والتجاري.
وقد تأسس����ت اللجنة الدائمة للتع����اون االقتصادي 
والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلس����المي )الكومسيك( خالل 
مؤمتر القمة اإلس����المي الثالث في مكة املكرمة/ الطائف 
في العام 1981 وبدأت اللجنة أعمالها بشكل فعلي عندما 
مت اختيار تركيا رئيس����ا لهذه اللجن����ة في مؤمتر القمة 

اإلسالمي الرابع في عام 1984.
وتهدف اللجنة الدائمة »الكومسيك« الى اعداد برامج 
العمل املش����ترك وتوصية ومتابعة النشاطات املتعلقة 
بالتعاون االقتصادي ضمن إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي. 
وتأتي مشاركة صاحب السمو األمير في هذه القمة تعبيرا 
عن رغبته السامية في دعم عالقات الكويت مع مختلف 
دول العالم السيما دول العالم اإلسالمي من خالل الزيارات 
العديدة واملتكررة التي قام بها س����موه منذ بداية توليه 
مسؤولياته الرسمية في خمسينيات القرن املاضي حيث 

حمل خاللها قضايا ومواقف الكويت العادلة وقام بطرحها 
على الرأي العام العاملي.

كما عزز سموه خالل هذه املشاركات عالقات الكويت 
مع هذه الدول التي زارها في مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادي����ة واإلعالمية والثقافية وغيرها ومنذ تولي 
سموه مقاليد احلكم في البالد نهاية يناير 2006 قام بعدة 
مشاركات من أهمها ترؤس����ه وفد الكويت ملؤمتر القمة 
العربي����ة ال� 19 الذي عقد في الري����اض في مارس 2007 
حيث أكد خاللها أهمية تركيز الدول العربية على اجلانب 

االقتصادي ملواجهة التحديات االقتصادية والتنموية.
وترأس سموه أيضا في ال� 17 من نوفمبر 2007 وفد 
الكويت ف����ي مؤمتر القمة الثالثة ملنظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( الذي عقد في الرياض حيث أكد سموه في 
كلمة له امام القمة ضرورة تعاون املنتجني واملستهلكني 
لتحقيق االس����تقرار لألسواق النفطية مبا يشجع النمو 

االقتصادي في العالم.
كما أعلن سموه عن تبرع الكويت مببلغ 150 مليون 
دوالر لدعم برنامج ميول البحوث العلمية املتصلة بالطاقة 
والبيئة والتغير املناخي. وفي بدايات ديس����مبر 2007 
ترأس س����موه وفد الكويت حلضور اجتماعات القمة ال� 
28 للمجلس األعلى ألصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 

مجلس التعاون اخلليجي التي عقدت في قطر.

وخالل عام 2008 قام س����موه في مارس بترأس وفد 
الكويت ملؤمتر القمة ال� 20 جلامعة الدول العربية الذي 
عقد في س����ورية حيث شدد س����موه خاللها على أهمية 
تطبيق فكرة عقد قمة عربية تخصص للشأن االقتصادي 
واالجتماعي والتنموي التي تبنتها الكويت مبش����اركة 

السعودية ومصر في قمة الرياض.
وشارك سموه أيضا في نوفمبر 2008 باجتماع رفيع 
املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي بحث موضوع 
احلوار بني احلضارات. وأكد س����موه ف����ي كلمة له امام 
االجتم����اع أهمية احلوار اجلاد والصادق بني الش����عوب 
والديانات املختلفة ملواجهة الظروف العصيبة التي مير 
بها العالم اليوم مضيفا »ان سبيلنا لذلك هو االيجابية 
في التعامل والتفاعل بعضنا مع بعض من دون عقد او 
خ����وف منطلقني من حقيقة انن����ا جميعا مؤمتنون على 

املقدرات البشرية وتنميتها ملصلحة اإلنسان«.
وفي نهاية ديسمبر 2008 ترأس سموه وفد الكويت 
حلضور اجتماع����ات القمة في ال����� 29 للمجلس األعلى 
ألصحاب اجلاللة والس����مو ق����ادة دول مجلس التعاون 

اخلليجي التي عقدت في سلطنة عمان.
وفي منتصف يناير املاضي ش����ارك صاحب الس����مو 
األمير في اجتم����اع القمة اخلليجية الطارئة التي عقدت 
في الرياض باإلضافة الى مشاركته في 11 مارس املاضي 

بالقم����ة العربية املصغرة التي دعا له����ا خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والتي عقدت في 
الرياض ايضا وشارك فيها الرئيس املصري حسني مبارك 

والرئيس السوري بشار األسد.
يذكر ان صاحب السمو األمير افتتح في 30 مايو 2006 
االجتماع السنوي ال� 31 ملجلس محافظي البنك اإلسالمي 
للتنمية وأكد س����موه في كلمته الت����ي ألقاها في افتتاح 
االجتماع ان الكويت آمنت بالتضامن العربي اإلسالمي ورأت 
في االقتصاد مدخال أساسيا إلجناح ذلك التضامن حيث 
أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية والذي يعتبر مؤسسة 
رائدة في مجال تقدمي املعونات التنمية واالقتصادية الى 
الدول العربية واإلسالمية والصديقة كما شاركت الكويت 
في تأسيس العديد من املؤسس����ات التنموية االقليمية 
والدولية ودعمت كل املب����ادرات اخليرة بهدف تخفيف 
معاناة اإلنس����ان ومكافحة الفقر وتوفير فرص التعليم 

والعالج في العديد من الدول النامية والفقيرة.
كما ان سموه اس����تضاف في ال� 19 من يناير املاضي 
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية حيث 
أعرب عن ان تسهم اجتماعات القمة في خلق نهج جديد 
للتع����اون العربي والى تطوير أطر وآليات عمل مبتكرة 
في العمل التنموي املش����ترك تعود بالنفع املباشر على 
اإلنس����ان العربي وتوفر له فرص العمل املنتج واحلياة 

الكرمية. وأكد سموه ان الكويت تتطلع إلى هذا االجتماعات 
كي تصبح نقطة انطالق جديدة للعمل العربي املشترك 
»بغية حتقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية في 

التنمية واالستقرار والرخاء«.
وأعلن س����موه خاللها عن مبادرة تنموية تهدف الى 
توفير املوارد املالية الالزمة لتمويل ودعم القطاع اخلاص 
واألعمال الصغيرة واملتوسطة للقيام بدورها في شبكة 
التنمية االقتصادية العربية برأسمال قدره مليارا دوالر 
على ان توكل إدارة هذه املبادرة التنموية إلى الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي مبينا ان الكويت 
ستساهم مببلغ 500 مليون دوالر من رأسمالها لتفعيل 

انطالقة هذه املبادرة التنموية.
وفي 19 م����ارس املاضي ترأس س����موه وفد الكويت 
الجتماعات مؤمتر القمة العربي����ة ال� 21 والقمة الثانية 
لل����دول العربية ودول أميركا اجلنوبية اللتني عقدتا في 
الدوحة وقد دعا س����موه أمام القم����ة العربية األميركية 
املجتمع الدولي الى إنشاء نظام مالي يساهم في استقرار 
االقتصاد العاملي ويجنب العالم بأسره مزيدا من األضرار 

االقتصادية.
كما أكد سموه أهمية االلتزام بقرارات الشرعية الدولية 
واملبادرة العربية للسالم وخريطة الطريق باعتباره السبيل 

الوحيد لتحقيق السالم في الشرق األوسط.

د.خالد السهالوي

تدريب 50 طبيبًا على التعامل مع مصابي اإلشعاع
حنان عبدالمعبود

كش����ف وكيل وزارة الصحة للش����ؤون الفنية والرعاية الصحية 
د.خالد السهالوي عن جوالت سيقوم بها خالل األيام املقبلة الى مناطق 
الفرواني����ة واجلهراء والعدان الصحية، وذل����ك لتطوير العمل داخل 
املراكز الصحية، مشيرا الى وجود العديد من األفكار التي مازالت في 
طور الدراس����ة لتطوير اخلدمة الصحية والعالجية من اجل مصلحة 
املواطن واملقيم. وقال الس����هالوي في تصريح صحافي له ان من بني 
األفكار التي يتم دراس����تها توفير بعض أدوية األمراض املزمنة مثل 
الضغط والسكر والربو في صيدليات املراكز الصحية، وذلك لتخفيف 
معاناة املرضى من ناحية وتخفيف الضغط على املستشفيات. من جهة 
أخرى، أعلن الس����هالوي بدء موسم التدريب في اإلدارة الفنية وإدارة 
الطوارئ الطبية، الفتا الى تدريب ما يقارب من 50 طبيبا على كيفية 
التعامل مع املصابني باالشعاع النووي وكيفية حتديد كمية اجلرعة 

التي تعرض لها املصاب وكيفية تخليص اجلسم منها وعالجه.

د.فهد اخلليفة

الخليفة: انشاء وحدة 
ومختبر لطفل األنابيب 
في مستشفى الجهراء 

حنان عبدالمعبود
كشف مدير منطقة اجلهراء 
الصحية د.فهد اخلليفة عن إنشاء 
وحدة ومختبر »طفل األنابيب« 
في مستشفى اجلهراء، مؤكدا ان 
الوزارة  هذه اخلطوة من قبل 
تعتبر األول���ى من نوعها تتم 
خارج مستشفى الوالدة، الفتا 
الى ان االفتتاح سيكون مع بداية 
العام املقب���ل. وقال د.اخلليفة 
في تصريح صحافي ان افتتاح 
الوحدة سيخفف العبء ويقلل 
فترة االنتظار على مستشفى 
ال���والدة، باإلضافة الى إعطاء 
فرص أخ���رى للمرضى الذين 
ينوون اج���راء عمليات »طفل 
األنابيب« مشيرا الى ان الوحدة 
النساء والوالدة  ستتبع قسم 
في املستش���فى بالتعاون مع 
الوحدة الرئيس���ية في منطقة 
الى  الصباح الصحي���ة، الفتا 
انه جار التجهي���ز من معدات 
مخبرية وأجهزة طبية، باإلضافة 
الى تدري���ب الكوادر املختصة 
على تلك األجه���زة. وأفاد بأن 
منطقة اجلهراء ستبدأ في متديد 
ساعات العمل في بعض مراكز 
الرعاية األولية )املستوصفات( 
أس���وة باملناط���ق الصحي���ة 
األخرى، مش���يرا الى ان مركز 
سعد العبداهلل الصحي سيتم 
متديد ساعات العمل فيه حتى 
الساعة ال� 12 مساء اعتبارا من 
يوم اجلمعة املقبل وطبقا للقرار 

الوزاري.


