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ح����ّذر الصيدلي في مركز 
املعلومات الدوائية والسموم 
واألبحاث عقيل ش����هاب من 
اإلفراط في استخدام املضادات 
احليوية لألطف����ال داعيا الى 
اس����تبداله أو االستغناء عنه 
ق����در االم����كان، مش����يرا الى 
ان تع����رض األطف����ال لتأثير 
املضادات احليوية سلبا أكثر 
من الكبار، وذلك لنمو وجتدد 
اخلاليا فيهم بسرعة كبيرة، 
باإلضاف����ة الى انها تس����بب 
األنيميا وظهور خطوط صفراء 
على أسنان الطفل حتت تأثير 

التتراس����يكلني. وش����دد في تصريح صحافي على أهمية ان يعرف 
الطبيب قبل اعطائه لألطفال أو أيا كان تأثير املضاد احليوي جيدا 
وأعراضه اجلانبية، وحتديد جرعته حس����ب عمر املريض وجنسه 
وش����دة مرضه والفترة الالزمة. وأش����ار الى انه في الدول املتقدمة 
مينع استخدام املضاد احليوي لألطفال، وال يعطى لعالج ڤيروسات 

عادية كاالنفلونزا.

قال مدير منطقة الفروانية 
الصحية د.سعود الدرعة في 
ل� »كونا« ان تأهيل  تصريح 
وبناء املراك����ز الصحية الذي 
رص����دت ل����ه وزارة الصحة 
ميزانية تقارب نحو 11 مليون 
دينار يس����اعد على تخفيف 

الضغط عن املستشفيات.
الدرعة مبناسبة  وأوضح 
إعادة تش����غيل مركز الرقعي 
الصح����ي الي����وم ان الرعاية 
الصحية األولية هي خط الدفاع 

األول عن الصحة العامة.
وذكر ان املركز سيعمل مع 

مركز النهضة الصحي خلدمة أهالي منطقة األندلس والرقعي، مبينا 
ان تأهيل املراكز الصحية سيس����اعد على زيادة اخلدمات الصحية 

ويحسن اداءها ويطور العمل فيها.
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آغا: الكويت رائدة ثقافيًا منذ نشأتها

الظفيري يشيد بدور مكتب »كونا« في طهران

مشاركة كويتية فاعلة في »هوشي منه« الخيري

السهالوي: أقسام لألمراض العصبية 
بالمستشفيات في 2013

الكويت من الدول الخمس األولى بمرض السكر

»العدل« و»الهالل األحمر«  احتفلتا بيوم السكر

وس����يكون له انعكاس كبير على 
دعم الثقافة العربية«.

واش����اد ف����ي هذا اإلط����ار مبا 
تقدمه الكويت السيما في امليدان 
الثقافي، مشيرا الى ان الكويت كانت 
رائدة في املج����االت الثقافية منذ 
العشرين  القرن  بدء نهضتها في 
حيث ظهرت فيها األفكار العروبية 
التي تري����د حتقيق حلم األمة في 
االلتفاف حول معنى العروبة وما 
تعنيه من قيم ومبادئ. وقال اغا 
ان »الكويت اصدرت على مر عقود 
طويلة سالسل ثقافية واسعة جدا 
ومجالت رائدة اهمها مجلة العربي 
وسالسل املعرفة ما قدم للمثقفني 
في األمة العربية مادة ثقافية مهمة 
جدا الن����زال نتابعها وجند اقباال 

كبيرا عليها في الوطن العربي«.

وطني للتدريب والتعليم.
من جانبه، اوضح وكيل وزارة 
املرور  الداخلية املساعد لشؤون 
محم����ود الدوس����ري ان حوادث 
املرور في منطقة الشرق االوسط 
بدأت ترتفع خالل السنوات ال� 10 
االخيرة، حيث بلغ عدد الضحايا 
26 وفاة لكل 1000 من الس����كان، 
الفتا الى انه يعد ثاني معدل بعد 
االقليم االفريقي. واضاف الدوسري 
ان النسبة ستزداد الى 68% بحلول 
العام 2015 اذا لم تعالج املشاكل، 
مذك����را بان عدد وفي����ات ضحايا 
العام املاضي  حوادث املرور بلغ 
في الكويت 410 وفيات مس����جال 

انخفاضا عن العام املاضي.
واكد عل����ى ان الكويت تبنت 
اللجنة  توصي����ات ورقة عم����ل 
االقتصادية لدول غرب آسيا التي 
عقدت في ابوظبي 2009، مشيرا الى 
ان الكويت سباقة الى دعم القرارات 
الدولي����ة وان وزراء الداخلية في 
اخلليج العربي ال يدخرون جهدا 
لتحسني س����المة الطرق باعتبار 
احل����وادث قضية حتمية متعلقة 
باخط����ار املوت وقضي����ة امنية 
تستهدف سالمة املواطنني واملقيمني 
ما يجعل احلاجة الى تعزيز ثقافة 
املرور لدى اجلميع ملحة لتجاوز 

حتديات هذه اآلفة.

من مليون شخص يقتلون ونحو 
50 مليونا يجرحون سنويا حول 
العالم جراء حوادث املرور، مذكرا 
باآلثار املدمرة لهذه اآلفة، مبينا ان 
كل 6 ثوان يقتل شخص او يشوه 
بسبب حوادث الطرق، مشيرا الى 
التعاون الثنائي بني برنامج األمم 
املتحدة االمنائي والكويت لوضع 
خطة أدرجت ضمن اخلطة العامة 
للتنمي����ة االقتصادي����ة الوطنية 
الت����ي قدمت مؤخرا وذلك لتنفيذ 
استراتيجية مرور شاملة طويلة 
األجل ووضع نظام وطني لتجميع 
وحتليل املعلومات وانشاء مركز 

الطبية على شهادة اجلودة العاملية 
لتوافق سياس����ات العمل بها مع 
املعايير العاملي����ة. وبدوره اعلن 
املنسق املقيم لالمم املتحدة لدى 
الكويت صالح بورجيني عن وثيقة 
مشروع استراتيجية املرور والتي 
اكتملت وس����توقع خ����الل االيام 
املقبل����ة من ط����رف برنامج االمم 
العامة  املتحدة االمنائي واالمانة 
للتخطيط والتنمية واالدارة العامة 

للمرور.
واضاف بورجيني ان تقارير 
صدرت عن منظمة الصحة العاملية 
في الع����ام 2005 توضح ان اكثر 

الوزارات  التعاون والتكاتف بني 
والهيئ����ات احلكومية ومنظمات 
املجتمع املدن����ي للعمل اجلماعي 
ضمن منظومة متكاملة. واش����ار 
الى ان وزارة الصحة حرصت على 
توسعة اقسام احلوادث ووحدات 
املركزة في املستشفيات  العناية 
ودعم قدراتها وامكانياتها للتعامل 
السريع وتقدمي الرعاية العاجلة 
حلاالت االصابة الناجمة عن حوادث 
الطرق. واكد الوزير الس����اير ان 
الوزارة تعتز مبا حققته لتطوير 
قدرات وامكانيات الطوارئ الطبية 
الطوارئ  ادارة  وجتديد حصول 

بشرى الزين
قال وزي����ر االش����غال العامة 
البلدية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
د.فاضل صف����ر ان التحدي الذي 
يواجه الكويت هو كيفية املوازنة 
بني النمو في مج����ال نقل االفراد 
والبضائع وما يصاحبه من حوادث 
مأساوية، وكفاءة خدمات البنية 
التحتية وعوامل السالمة لغرض 
تهيئة البيئة التي تلبي احتياجات 
الدولة لتحويل  املجتمع وخطط 
البالد الى مرك����ز مالي وجتاري 
عاملي. واضاف صفر في كلمة القاها 
نيابة عنه مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في مؤمتر صحافي أقيم 
صباح امس في مقر برنامج االمم 
املتحدة االمنائي مبناسبة احياء 
اليوم العاملي لذكرى ضحايا حوادث 
املرور ان ه����ذا اليوم الذي تبنته 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة في 
العام 2005 يجب ان يكون فرصة 
لتوضيح خطورة القضية اليجاد 
حلول لها وتقوية اجلهود املبذولة 
لكبح جماح الوب����اء املتنامي في 

ضحايا حوادث املرور.
من جانبه، قال وزير الصحة 
ألقاها  الس����اير في كلمة  د.هالل 
نيابة عنه وكي����ل وزارة الصحة 
للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ان التصدي ملشكلة املرور يتطلب 

لوكالة األنب���اء االيرانية )ارنا( 
في الكويت يعكس قوة ومتانة 
العالقات الثنائية والتع��������اون 
املشترك بني البلدين في املجال 

االعالمي«.
الظفيري في  وأثنى السفير 
النهاية على جهود العاملني في 
مكتب »كون���ا« بطهران على ما 
يقومون به م���ن عمل صحافي 
مهن���ي، داعيا املس���ؤولني في 
وكالة األنباء الكويتية الى زيادة 
عدد طاقم املكتب من املراس���لني 
واحملررين ليستطيعوا تغطية 
جمي���ع االنش���طة واالح���داث 
السياسية والثقافية واالجتماعية 
والرياضية وغيرها التي حتدث 

في ايران.

تعكس غنى املطبخ الكويتي.
وشهد اجلناح الكويتي حضورا 
كبيرا من البعثات الديبلوماسية 
وكبار املسؤولني في مدينة هوشي 

منه.
الڤيتنامي  بدوره، اكد السفير 
لدى الكويت نيفهان دانه ساو اهمية 
العالقات الكويتي����ة � الڤيتنامية 
وتطورها خالل السنوات االخيرة، 
الس����يما في املجاالت االقتصادية 
التي كان آخرها توقيع اتفاقية بناء 
مصفاة برأسمال كويتي � ڤيتنامي 

� ياباني مشترك في ڤيتنام.
وقال السفير الڤيتنامي ل� »كونا« 
ان العالقات بني البلدين ترجع الى 
الع����ام 1976، حيث كانت الكويت 
الش����رق االوسط  اوائل دول  من 
اقامت عالقات ديبلوماسية  التي 
رسمية مع ڤيتنام، وهو االمر الذي 
تقدره ڤيتنام ألنه يؤكد مدى حرص 
الكويت على التعاون مع ڤيتنام في 
مختلف املجاالت منذ زمن طويل.

اجلنسيات، كاشفا عن ان احلمالت 
الكويتية ستعمل غرف عزل ملنع 
اصابة احلجاج ومنع العدوى بينهم 
في حال اصابة احدهم بانفلونزا 
اخلنازير. ومن جانب آخر اكد وكيل 
وزارة الصحة املساعد للخدمات 
والصيانة م.سمير العصفور ان 
الوزارة رص���دت 7 ماليني دينار 
لصيان���ة املكيفات واس���تبدال 

سيارات ومولدات كهربائية.
من جهة اخرى اعلنت وزارة 
الصحة عن توافر الطعم الواقي 
من ڤي���روس انفلونزا اخلنازير 
مبراكز الصحة الوقائية باملناطق 
الصحية لتطعيم من ترغب من 
السيدات احلوامل بعد استشارة 

االطباء.

طاقات األمة العربية، مشيرا الى ان 
»إقرار االستراتيجية الثقافية لدول 
مجلس التع����اون اخلليجي وهذا 
الطموح يعتب����ر مهما لنا جميعا 

بواجبه على الوجه االكمل«.
وأك���د »ان وج���ود مكت���ب 
»كونا« في طهران ووجود مكتب 

من جانبها، عبرت حرم قنصل 
عام الكويت رمي الشراح عن سعادتها 
للمش����اركة ف����ي ه����ذه التظاهرة 
اخليرية االنس����انية، مشيرة الى 
مساهمة الكويت البارزة في جناح 
السلع واملنتجات الوطنية واجلناح 
املخصص لالغذية، حيث مت اعداد 
عدد من االطب����اق الكويتية التي 

مبناس����بة يوم السكر العاملي 
أقامت وزارة العدل يوما مفتوحا 
بالتع����اون م����ع جمعي����ة الهالل 
األحمر ورابطة الس����كر الكويتية 
لنشر التوعية الصحية بني جموع 
املواطنني متثلت في تخصيص يوم 
لعمل الفحوصات الطبية ملوظفي 
الوزارة ومبنى قصر العدل ومجمع 

احملاكم بالرقعي.. وقد اش����تملت 
ه����ذه الفحوص����ات عل����ى قياس 
ضغط الدم وفحص الس����كر. وقد 
توافد موظفو الوزارة ومجمعات 
احملاكم إلج����راء هذه الفحوصات 
التي القت إشادة واستحسانا من 
جميع املوظفني مثمنني هذا الدور 
االنساني امللموس الصحاب هذه 

املب����ادرة ممثلني في إدارة اإلعالم 
والعالقات العام����ة بوزارة العدل 
وجمعي����ة الهالل األحمر.وحرص 
على احلضور الجراء الفحوصات 
الطبية وكيل وزارة العدل باإلنابة 
د.محمد االنصاري ووكيل الوزارة 
للشؤون اإلدارية واملالية عبدالعزيز 

املاجد.

الفتا الى ان العيادة الكويتية ال 
تخدم احلاج الكويتي فقط، وامنا 
تخ���دم جميع احلجاج من جميع 

دمشق »كونا« � عقاب الرشيدي: 
اكد وزير الثقافة السوري د.رياض 
نعسان اغا ان اقرار االستراتيجية 
التعاون  ل����دول مجلس  الثقافية 
ال�  القمة اخلليجية  اخلليجي في 
30 املزم����ع عقدها في الكويت في 
ديسمبر املقبل سيكون لها انعكاس 
كبير على مجمل نشاطات وعطاءات 
الثقافة العربية وليس على ثقافة 

دول اخلليج وحدها.
واعتبر اغا في لقاء مع »كونا« 
امس مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية نواة ممتازة لتجميع طاقات 
األمة العربية، مؤكدا ان عمل املجلس 
يرفد اجلامعة العربية بالكثير من 

املواقف املشرفة.
واكد وزير الثقافة ان سورية مع 
كل التفاف عربي يعمل على جتميع 

أكد سفيرنا لدى ايران مجدي 
الظفيري اهمية الدور الذي يقوم 
به مكتب وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( في طهران ملساهمته في 
تعزيز العالقات الثنائية والتعاون 
املشترك بني املؤسسات االعالمية 
في كال البلدين اضافة الى ما يقوم 
به من مهام مناطة به للتغطية 
الصحافية لالحداث واالنشطة 

في مختلف املجاالت.
واضاف السفير الظفيري لدى 
اس���تقباله وفد »كونا« املشارك 
في اجتم���اع وكاالت األنباء في 
آسيا وأوقيانوسيا )أوانا( »ان 
سفارتنا تقدم الدعم ملكتب »كونا« 
في طهران من خالل تقدمي جميع 
التسهيالت التي متكنه من القيام 

هوش����ي منه )ڤيتنام( � كونا: 
اشاد قنصلنا العام في مدينة هوشي 
منه جنيب البدر مبساهمة وزارة 
اخلارجي����ة املتميزة في الس����وق 
اخلي����ري الذي تنظم����ه زوجات 
القناص����ل العام����ني ف����ي املدينة 
ويخصص ريعه للعديد من البرامج 
واالنشطة اخليرية واالنسانية في 

جمهورية ڤيتنام االشتراكية.
وق����ال البدر، ف����ي تص���ريح 
ل� »كون����ا«، ان الكويت حريصة 
على املشاركة في اي محفل دولي 
يخصص لقيم ومبادئ انس����انية 
نبيل����ة وان هذه املناس����بة تأتي 
للتعبير عن التضامن مع املشاغل 
واالهتمام����ات الوطني����ة مبدينة 

هوشي منه.
وذكر ان مثل هذه املش����اركة 
تعك����س دور الكوي����ت الرائد في 
العمل اخليري واالنساني كما جتسد 
حضور الكويت ومش����اركتها في  

االنشطة الدولية.

حنان عبدالمعبود
كش���ف وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية والرعاية 
الصحية االولية د.خالد السهالوي 
ع���ن افتت���اح اقس���ام لالمراض 
العصبية في املستشفيات باالضافة 
الى اجناز عدة مشاريع مستقبلية 
س���تعمل عليها الوزارة وسيتم 

افتتاحها في العام 2013.
واعلن السهالوي في تصريح 
صحافي عن مغادرة الفوج الثاني 
الكويتية  الطبي���ة  لبعثة احلج 
االربعاء املقبل، مؤكدا ان البعثة 
اتخذت جميع االجراءات والتدابير 
الكويتيني حيث  خلدمة احلجاج 
قام���ت بتأمني نس���بة كبيرة من 
االدوية خصوصا عقار »تاميفلو« 

حنان عبدالمعبود
أكدت اخصائية مرض السكر 
وعض���و جلنة برنام���ج رعاية 
مرضى الس���كر مبنطقة حولي 
د.ياس���مني خريب���ط أن مرض 
املزمنة  األم���راض  الس���كر من 
اخلطرة، التي تتزايد حول العالم، 
حيث أصبح ع���دد املصابني به 
285 ملي���ون مصاب في العالم، 
وقالت في تصريح صحافي عقب 
اليوم التوع���وي الذي أقيم في 
مركز الشيخ ناصر سعود الصباح 
الصحي التخصصي في الساملية 

في إطار االحتفال باليوم العاملي 
للس���كر الذي أقيم حتت رعاية 
جلنة رعاية مرضى السكر: تعتبر 
ال���دول اخلمس  الكويت ضمن 
االولى في اإلصابة باملرض وتقدر 
نسبة املصابني بالكويت ب� %15، 
وأضافت خريب���ط: 14 نوفمبر 
هو يوم يحتفل العالم بأكمله به 
حيث تقام بجميع بقاعه حمالت 
تثقيفي���ة وتوعوية عن املرض 
يقودها االحتاد الدولي للس���كر 
مع منظمة الصحة العاملية حتت 

مظلة األمم املتحدة.

صفر: نواجه تحديات بين نمو حوادث المرور وكفاءة البنية التحتية
في اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور

الدرعة: 11 مليون دينار لتأهيل 
وتشغيل المراكز الصحية

المضادات الحيوية تؤثر على األطفال

)أسامة البطراوي(

فيصل الدوسري

الدوسري:  استخدام أحدث التقنيات العالمية 
بجراحة العمود الفقري في مستشفى الرازي

العمليات التقليدية نفسها التي 
جترى عل����ى العم����ود الفقري 
سواء لتقوميه او العادة بنائه 
او لترميمه مثل امراض الديسك، 
الغضاريف واستئصالها وتوسيع 
قناة االعصاب، مشيرا الى تطور 
التقنية اجلراحية الجرائها من 
خالل فتحات صغيرة وبتدخل 
جراح����ي بس����يط ومح����دود، 
ويوصلن����ا لنتيج����ة العمليات 
الى  التقليدية نفس����ها، مشيرا 
ان الفري����ق قام بع����الج حاالت 
الديس����ك املت�����قدمة، حيث مت 
استئصال الغضاريف املصابة 
وكذلك مت رد الفقرات املنزلقة ومت 
تثبيت الفقرات بواسطة براغي 
وضع����ت عن طريق اجللد من 

خالل فتحات صغيرة.

الزائر بورك اوزجر.
من جانبه، قال استش����اري 
الفقري د.احمد  العمود  جراحة 
مخت����ار ان ه����ذه العمليات هي 

حنان عبدالمعبود
صرح مدي����ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري بأنه ألول مرة 
جترى مبستشفى الرازي للعظام 
عدة عملي����ات بأحدث التقنيات 
العاملية جلراحات العمود الفقري، 
وهي جراحات بنائية بالعمود 
الفقري الس����تئصال واستبدال 
الفقرات  الغضاريف وتثبي����ت 
بواسطة التدخل اجلراحي احملدود 
ومن دون الفتح اجلراحي وذلك 
التوجيه باالش����عة  عن طريق 
واستخدام املناظير، وقد اجراها 
فريق طبي مبستش����فى الرازي 
للعظام برئاسة استشاري العمود 
الفقري مبستشفى الرازي د.احمد 
مختار والبروفيسور االميركي 

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشيخ د.محمد سليمان 
األشقر احد علماء التفسير يوم األحد 27 من ذي العقدة 
1430ه�، وهو تلميذ الشيخ ابن باز رحمه اهلل، وصاحب 
مؤلف زبدة التفسير الذي أشرفت على طباعته وزارة 
األوقاف والشؤون اإلس���المية في الكويت ومؤلفات 
أخرى عديدة في العقيدة والفقه. كما نهل طالب العلم 
في الكويت من علمه الغزير وأدبه اجلم، وقد شارك في 
جلنة الفتوى الشرعية بالكويت كعضو من أعضائها 

من سنة 1969 م إلى أن غادر الكويت عام 1990.
ولد د.محمد األش���قر، رحم���ه اهلل، في قرية برقة 
بقضاء نابلس في ثالثينيات القرن املاضي، وهو من 
بيت علم حيث كان املدرس األول ألخيه د. عمر األشقر، 
وكان أح���د العلماء املخلصني الذين خدموا هذا الدين 

بتدريسهم وعلمهم وكتبهم.
خرج د. األشقر من فلس���طني إلى املدينة املنورة 
باململكة العربية الس���عودية، عندما فتحت اجلامعة 
اإلس���المية س���نة 1381ه� )1961 م( وكان مدرسا في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود في الرياض مع سماحة 
الش���يخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل، ثم انتقل إلى 
املدينة املنورة سنة 1382ه� )1962 م( أيضا معه الشيخ 

ابن باز.
جاء إلى الكويت سنة 1965 والتزم مع وزارة األوقاف 
في إمامه مس���جد في الفحيحيل، وبعد ذلك عمل إمام 
مس���جد في الروضة، ثم وافق وكيل وزارة األوقاف 
األسبق الشيخ عبدالرحمن املجحم، على تسليمه أمانة 
مكتبة الوزارة وبقي فيها 12 سنة إلى 1977 عندما بدأ 
العمل في املوسوعة الفقهية فانتقل إليها وبقي فيها 
إلى أن جاء الغزو العراقي للكويت فذهب إلى عمان.

د.محمد األشقر في ذمة اهلل


