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د.منيرة العروج

علياء محمد السيدد. أحمد عبد ربه يلقي احملاضرة

)أحمد باكير(فحص السكري للحضور

السفير البريطاني وآمر كلية مبارك العبداهلل وبعض القادة
أفراد احلرس املشاركون في عملية املسح الوقائي

يوم مفتوح لرابطة السكر الخميس

الحرس الوطني ينفذ المسح الوقائي للنقاط 
األمنية والحيوية وتطهيرها من الذخائر

قامت وحدة التفتيش الوقائي والتخلص من 
املتفجرات باحلرس الوطني بتنفيذ مهمة املسح 
الوقائي للنقاط األمنية واحليوية والتي يقوم 
احلرس الوطن���ي بتأمينها، وذلك لتطهير هذه 
املواقع من مخلفات الذخائر العس���كرية وهي 

كالتالي: موقع محطة إرس���ال املطالع ومحطة 
إرس���ال كبد ومحطة إرسال املقوع وذلك ضمن 
اجراءات األمن والس���المة الت���ي تتبعها قيادة 
احلرس الوطني في تأمني ه���ذه املواقع املهمة 

واحليوية.

قالت أمني سر رابطة السكر الكويتية مساعد املدير العام � معهد 
دس���مان للسكري د.منيرة العروج انه مبناسبة يوم السكر العاملي 
تنظم رابطة السكر احتفالها السنوي بإقامة يومها املفتوح وذلك غدا 
من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء، وذلك في مقر معهد دسمان 
للسكري الكائن في منطقة شرق، وذلك بالتعاون مع ادارة التغذية 
واإلطعام بوزارة الصحة وشركة البترول الوطنية الكويتية وتتضمن 
أنشطة هذا اليوم: معرضا طبيا ملستلزمات مريض السكر، حتاليل 
طبية متنوعة )نسبة السكر بالدم، الكوليسترول، وغيرها(، عرض 
دمى متحركة توعوي لألطف���ال، ورش عمل للكبار واألطفال حول 
كيفية التعايش مع مرض السكر، حلقات طهي حول كيفية حتضير 
الغذاء الصحي واختيار املكونات الغذائية الصحية املناسبة ملريض 
السكر وعامة الناس، حتت اشراف شيف متخصص واخصائي تغذية، 

مسابقات مختلفة لألطفال وجوائز قيمة.

علياء: توقعات بازدياد عدد المصابين بالسكري 
إلى 333 مليون شخص في 2025

حنان عبد المعبود
في إطار التنظيم حلمالت التوعية للحماية 
من األمراض أقامت إدارة مستش����فى الس����الم 
الدولي محاضرة توعوية مبناسبة اليوم العاملي 
للس����كري حتت رعاية رئيس مجلس اإلدارة 
د.طارق املخيزمي وحضور د.عبداهلل بن نخي 
ود.منيرة العروج من مركز دس����مان ألبحاث 
السكري، ومدير املستشفى د.أمين املطوع، ومديرة 
التسويق والعالقات العامة باملستشفى علياء 
محمد السيد. افتتحت الندوة مديرة التسويق 
والعالقات العامة علياء محمد السيد بكلمة أشادت 
فيها بأهمية التوعية في احلد من انتش����ار هذا 
املرض وبدور مستشفى السالم الدولي ومساهمته 
بحمالت التوعية مبرض السكري والتي تهدف 

لبناء مجتمع سليم خال من األمراض.
وأضافت: »يحتفل العالم هذه األيام ب� »اليوم 
العاملي« ملرض السكر ومت اختيار 14 اجلاري ألنه 
هو نفس يوم ميالد فريدريك بانتنج الذي توصل 
إلى الفكرة التي أدت إلى اكتشاف األنسولني في 
أكتوبر عام 1921 بالتعاون مع تشالز بست ووقع 
االختيار عليه ليتم االحتفال بالتقدم الطبي الذي 
مت إحرازه في مجال العناية وعالج مرضى السكر، 
ولكي يكون في نفس الوقت يوم محدد لتجديد 
الوعي ولفت االنتباه الى ان هناك الكثير الذي 
يجب عمله من أجل ه����ؤالء املرضى والتقليل 
من مضاعفات املرض بل وجتنبها بقدر اإلمكان 
خاصة بعد أن أصبح مريض السكري متعايشا 

مع املرض بشكل يومي. ومما جتدر اإلشارة إليه 
ما أس����فرت عنه اإلحصائيات أن عدد املصابني 
بالسكري في العالم يبلغ حوالي 194 مليونا ، 
وم����ن املنتظر ازديادهم في عام 2025 إلى 333 
مليونا، وميوت بسبب هذا املرض شخص واحد 
كل 10 ثوان وميكن أن يصاب أي شخص بهذا 
املرض وتزداد فرصة اإلصابة به كلما تقدم العمر 
باإلنس����ان وايضا ملن هم فوق سن ال� 40 ومن 
يعانون من الس����منة كما أن املرأة التي تصاب 
بالسكر أثناء فترة احلمل )ويعرف هذا النوع من 
السكر باسم مرض سكر احلمل( وهي من أكثر 
األشخاص عرضة لإلصابة مبرض السكر بعد 
انتهاء حملها. وزادت علياء السيد ان يوم التوعية 
الصحية ملرض السكري يعتبر أحد أهم األنشطة 
املوضوعة ضمن األجندة السنوية فيما يخص 
حمالت التوعية التي ينظمها مستشفى السالم، 
حيث يعد املستش����فى على مدار العام سلسلة 
من احلمالت التوعوية املهمة لعدد من األمراض 
التي ترى ضرورة زيادة وعي املجتمع بها. ثم 
ألقى احملاضرة استشاري الباطنية والسكري 
والغدد الصم����اء د.أحمد عبد ربه حيث حتدث 
خاللها عن املرض وأنواعه وأعراضه وأسباب 
اإلصابة به وطرق تشخيصه وعالجه والوقاية 
من����ه، ومت فتح باب النقاش مع اجلمهور الذي 
تفاعل مع احملاضرة بكثير من املداخالت وقام 
الدكتور بالرد على استفس����اراتهم حيث كان 

النقاش مهما ومثمرا.

»السالم الدولي« ينظم محاضرة توعوية

السفير البريطاني: تطوير المهارات العملياتية العسكرية للضباط 
الدارسين في كلية مبارك العبداهلل للقيادة واألركان المشتركة

البريطاني لدى  قام السفير 
البالد مايكل آرون بزيارة كلية 
مبارك العبداهلل للقيادة واألركان 
املشتركة، وكان في استقباله آمر 
الكلية اللواء الركن جواد عبداهلل 
القطان، وأبرزت الزيارة تقوية 
العالق���ات واس���تمرار التعاون 
الوثيق بني القوات املسلحة في 
الكويت واململكة املتحدة الصديقة، 
وانتهز اللواء الركن جواد القطان 
الفرصة ليبني للسفير البريطاني 
العمل املثير لإلعجاب فيما يقوم به 
الضباط البريطانيون والكويتيون 
للوصول بال���دورة الى مصاف 
الدورات العاملية املتميزة، ومنذ 
ع���ام 1995 درب وعلم املعلمون 
البريطانيون والكويتيون كبار 
الضباط العسكريني من القوات 
املسلحة الكويتية وضباط القوات 
املسلحة من الدول األخرى، وقد 
تخرج في الكلية ما يقارب 1000 
من الضباط الق���ادة وكل منهم 

مجل���س التعاون اخلليجي و15 
من الدول األخرى، مش���يرا الى  
السمعة الدولية التي اكتسبتها 
الكلي���ة من خ���الل العمل اجلاد 
واجلودة الرفيعة للتعليم الذي 
أعد من قب���ل الهيئة التعليمية 

سيقوم بعمله على مستوى عال 
في مجال عمله وله القدرة على 
العمل ضمن التحالفات الدولية، 
علما ان منتسبي الدورة احلالية 
والتي ستستغرق سنة واحدة 92 
ضابطا دارسا، 13 منهم من دول 

في الكلية، حيث انها تس���تفيد 
الروابط  بدرجة ملحوظة م���ن 
والعالقات بأكادميية الدفاع في 
اململكة املتحدة وجامعة الكويت 
واملنظم���ات الدولي���ة األخرى، 
انه���م جميع���ا يدعمون  حيث 

الكلية باحملاضرين واملساعدة 
األكادميية.

وأش���ار السفير آرون الى ان 
منه���ج الكلية يتضمن دراس���ة 
السياسات الدولية واالقتصادية 
اإلقليمية والشؤون االستراتيجية 
واإلنسانية، باالضافة الى تطوير 
املهارات العملياتية العس���كرية 
للضباط الدارسني، وهذا املستوى 
العالي واملتميز للدراسة األكادميية 
نتيجة للتعاون املستمر واملثمر 
طوال الس���نوات املاضية، ولقد 
عبر الس���فير وآم���ر الكلية عن 
ثقتهما في هذه العالقة الدولية 
املتبادلة املتميزة التي ستستمر 
في املستقبل، وأشاد آرون بفريق 
العمل الذي كان له الدور اجلوهري 
في تأكيد صلة العمل املتماسكة 
للكلية في تطوير القدرة الدفاعية 
للكويت وال���دول األخرى التي 
ترسل ضباطها للدراسة في هذا 

املركز التعليمي املتميز.

البحوه: آخر موعد لتسلم مشاركات 
جائزة التميز اإلعالمي نهاية الجاري

الرميح: دراسة تطبيق اختيار 
نوع الجنس على أسس طبية

حنان عبدالمعبود
صرحت مدي���رة إدارة تعزيز الصحة د.عبير 
البحوه بأن آخر موعد لتسليم املشاركات جلائزة 
التميز اإلعالمي هو نهاية شهر نوفمبر 2009 وأن 
هذه اجلائزة تتكفلها ش���ركة الدار احمللية بدبي 
ويش���رف عليها املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون وقيمتها 50 ألف دوالر 
يصرف نصف هذه القيمة لتنسيق األمور اإلدارية 
اخلاصة بتقدمي اجلوائز وفرزها وإعالن الفائزين 
عن طريق املكتب التنفيذي في الرياض، وتشتمل 

اجلائزة على عدة مسابقات مثل مسابقة:
1 � الصحافة: القصة القصيرة واملقالة الصحافية 

والصفحة الصحية.

2 � املطبوعات: امللصق التوعوي.
3 � األعمال اإللكترونية: صفحات انترنت.

4 � األعم���ال التلفزيوني���ة: املرئية ورس���الة 
تلفزيونية قصيرة.

 5 � األعمال اإلذاعية املسموعة: الرسالة اإلذاعية 
القصيرة.

وبينت أن اجلائزة سنوية وقد عرضتها شركة 
الدار احمللية وعن���وان جائزة هذا العام »تعزيز 
الصحة املبني على البراهني« وتقدم جميع األعمال 
املرشحة عبر إدارة تعزيز الصحة مع ملء االستمارة 
اخلاصة بذلك وتقدم 10 نسخ من املنتج اإلعالمي 
الفني على س���ي دي وآخر موعد لتسلمها نهاية 

نوفمبر اجلاري.

حنان عبدالمعبود
قال رئيس وحدة أطفال األنابيب في مستشفى 
الوالدة د.ح��ازم الرميح ان وزارة الصح��ة تدرس 
تطبيق اختيار نوع اجلنس على أسس طبية وليست 

اجتماعية ألطفال األنابيب.
وأكد مبناس����بة زيارة خبراء عقم من بريطانيا 
وبلجيكا ح����رص وزارة الصحة في املرحلة املقبلة 
على التوسع في خدمات عالج العقم وتقليل ابتعاث 

احلاالت للخارج. وذكر ان هدف الزيارة التي لن تكون 
األخي����رة هي القيام ب� »مراقبة اجلودة والتفتيش« 
وتقييم عمليات وحدة طفل األنبوب مبستشفى الوالدة 
لتقدمي التوصي����ات التي قد تكون مفيدة للحصول 
على أفضل النتائج، اضافة الى االطالع على احلاالت 
الصعبة التي يتم عالجها حاليا ومعرفة رأيهم الطبي 
وزيارات ميدانية للوحدة اجلديدة املزمع إنشاؤها 

في مستشفى اجلهراء.

قيمتها 50 ألف دوالر

العتيبي: صيانة محطات الكهرباء وإعادة تأهيلها وتجارب
 الطاقة الشمسية أبرز ما ستقدمه الكويت في مؤتمر صناعة الطاقة

ومجاالت متنوعة من الطاقات 
املتجددة والرب����ط اخلليجي 
الكهرباء  وش����بكات توزي����ع 

والطاقة املتجددة.
واش����ار ال����ى ان املؤمت����ر 
س����يتطرق بش����كل جدي الى 
موضوع اعادة تأهيل احملطات 
الكهربائية واس����تخدام نظم 
املعلومات ودراس����ة سياسة 
التجديد واالستبدال، موضحا 
ان املؤمت����ر س����يتطرق ايضا 
ال����ى جتارب ال����دول العربية 
في مجاالت الطاقات املتجددة 
السيما جتارب جمهورية مصر 
العربية وسندرس عملية تنظيم 
برامج الصيانة واعادة التأهيل 

للمحطات املتقادمة، مؤكدا ان 
املؤمت����ر لن يغف����ل موضوع 

البيئة.
ولفت العتيبي الى ان املؤمتر 
سيش����مل عدة ورش عمل في 
مجاالت توليد الطاقة النووية 
البديلة وجتارب  والطاق����ات 
العربية فيها، موضحا  الدول 
ان القائمني على املؤمتر وجدوا 
صعوبة بالغة في رفض العديد 
من األوراق العلمية وذلك لتميز 
األوراق باحلرفي����ة العالي����ة 

واحملتوى املفيد.
وأم����ل العتيب����ي ان تعمم 
القائمون  التجارب ويستعني 
عل����ى مج����االت الطاق����ة في 

العربي����ة بالتوصيات  الدول 
اليها املؤمتر،  التي سيخلص 
متمنيا ان يت����م التوصل الى 
توصيات عملية وليست مجرد 
توصيات اكادميية تصدر دون 
ان يكون لها الصفة التنفيذية 

العملية.
وأعلن العتيبي ان الكويت 
الكهرباء واملاء  ممثلة بوزارة 
ستعرض ورقة علمية رئيسية 
عن احملطات الكهربائية وتقييم 
التحليل  ال����ى  حالتها اضافة 
العلمي المكانية جتديد احملطات 
واجلدوى م����ن ذلك والتكلفة 
املتوقعة، كما ستقدم جامعة 
الكويت ورق����ة اخرى تتعلق 

دارين العلي
اعل����ن الوكي����ل املس����اعد 
للتخطيط والتدريب في وزارة 
الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي 
ان الكويت ستقدم ثالث اوراق 
رئيسية خالل مؤمتر صناعة 
الطاقة في الوطن العربي الذي 
ال����وزارة 15 اجلاري،  تنظمه 
تطرحها وزارة الكهرباء واملاء 
وجامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية، حيث سيكون 
املؤمتر حافال باألوراق العلمية 
التي اختيرت بعناية  املميزة 
من خمس����ني ورقة مقدمة من 

جميع الدول العربية.
واشار العتيبي خالل املؤمتر 
الصحاف����ي ال����ذي عقد امس 
في الوزارة ال����ى ان املعرض 
الس����ادس املصاحب ألنشطة 
املؤمتر سيش����مل العديد من 
املنتج����ة للطاقة  الش����ركات 
ومشتقاتها، موضحا ان املؤمتر 
يعد فرصة كبرى للتعاون بني 
الدول العربية على املستويني 

العلمي والتجاري.
ولف����ت ال����ى ان صناع����ة 
الكهرباء بدأت تأخذ اجتاهات 
اخرى السيما اخلاصة بالقطاع 
الدول تدرس  اخلاص وبدأت 
الشبكة الكهربائية بطرق اكثر 
حرفية لتقليل النفقات عكس 

ما كان يحدث في املاضي.
العتيبي ان اجللسة  وقال 
الرئيسية للمؤمتر سيتحدث 
فيها خمسة متحدثني رئيسيني 
وس����تتم مناقشة موضوعات 

بصيانة احملط����ات وجدواها، 
ام����ا معهد االبحاث فس����يقدم 
ورقة علمية ت����ورد التجارب 
التي قام بها في ش����أن الطاقة 

الشمسية.
واك����د ان هناك تعاونا بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والكويت بشأن دراسة ايجاد 
التنموية لالس����تفادة  البيئة 
من الطاقة النووية، الفتا الى 
ض����رورة وجود تش����ريعات 
امنية وبنى حتته  وموافقات 
واجراءات أمنية للبدء الفعلي 
في تنفيذ مثل هذه املشاريع، 
الذي يقام  ان املوقع  موضحا 
عليه مثل هذه املش����اريع هو 
الذي يحدد جدوى املوضوع 
من عدمه، مشيرا الى ان التكلفة 
املالية حملطة الطاقة النووية 
تبلغ ثالثة او اربعة اضعاف 
احملط����ات احلالية على املدى 
القصير وميكن االستفادة منها 

على املدى الطويل.
ولف�������ت ال����ى ان ادخ����ال 
الطاق���ات املتجددة في مجال 
تولي����د الطاق�������ة م����ن باب 
املساهمة في تخفيف الضغ���ط 
عن احملط����ات التقليدية التي 
الوقود االحفوري،  تستخدم 
مش����يرا الى ان احد الشروط 
الرئيس����ية النت����اج الطاق����ة 
الشمس����ية ضم����ن اي تعاقد 
س����يكون تدري����ب الك����وادر 
التكنولوجيا،  الوطنية ونقل 
واستفادة القطاع اخلاص من 

عملية تصنيع هذه الطاقة.

ثالث أوراق علمية رئيسية محلية 15 الجاري

»الصحة« سجلت الوفاة الـ 26 
مطالبات للساير بلجنة رصد مضاعفات لقاح »الخنازير«

العسماوي: 1.150 مليار دينار
ميزانية »الصحة« للسنة المقبلة

حنان عبدالمعبود
ترأست الكويت االجتماع الدوري ال� 36 لالحتاد الدولي للمستشفيات 
املنعقد حاليا في البرازيل، وقال وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
الذي يتولى رئاسة االحتاد منذ عامني في كلمته االفتتاحية: ان االجتماع 
هذا العام مخصص لبحث سبل تطوير اخلدمات الصحية ودور االحتاد 
في دعمها، وشارك في االجتماعات مدير ادارة الشؤون القانونية بالصحة 
محمود العبدالهادي. وفيما سجلت وزارة الصحة امس حالة الوفاة ال� 
26 بسبب ڤيروس انفلونزا اخلنازير، اكدت مصادر صحية مطلعة ان 
مرض الشلل التنفسي وضعف األعصاب الذي يؤدي الى الوفاة ويسببه 
اللقاح اجلديد املضاد النفلونزا اخلنازير يصيب شخصا واحدا من بني 
100 ألف شخص حصلوا على اللقاح بالتطعيم، اي نحو 60 الف شخص 
في العالم سيصابون بهذا املرض جراء التطعيم، وليس كما ذكر مدير 
الصحة العامة من انه يصيب واحدا من كل مليون نسمة. وطلبت من 
الوزير د.الساير بأن يسرع في إصدار قرار وزاري بتشكيل جلنة فنية 
طبية لترصد األعراض اجلانبية واملضاعفات اخلطيرة التي تنتج عن 
طع����م انفلونزا اخلنازير في كل مناطق البالد، وذلك تنفيذا لتعليمات 
منظمة الصح����ة العاملية، خاصة ان تلك املضاعفات تظهر بعد 10 ايام 
من التطعيم. الى ذلك حذر رئيس قس����م اجلراحة مبستشفى العدان 
د.عبداللطيف الداود من ان حاالت اصابات الكبد والبنكرياس اخلطيرة 

منتشرة وبشكل كبير بني فئة الشباب بسبب كثرة حوادث الطرق.

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي 
ان ميزانية الوزارة للسنة املالية املقبلة قد زادت من 850 مليون دينار 
تقريبا الى مليار و150 مليون دينار، مشيرا الى انه مت تخصيص 200 
مليون دينار من هذه امليزانية لقطاع االدوية. وقال العس����ماوي انه 
يتوقع زيادة امليزانية املخصصة لشراء االجهزة الطبية خالل السنة 
املالية بعد املقبلة، حيث س����يتم جلب اجهزة للتوسعة واالفتتاحات 

اجلديدة في املستشفيات.

)أسامة البطراوي(د.مشعل العتيبي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي


