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اللجنة العليا المشتركة جددت تأكيدها على أهمية التطعيم أكد تزايد عدد المصابين به خالل الفترة األخيرة

8669 إصابة بإنفلونزا الخنازير
في الكويت توفي منهم 30 حالة

بهبهاني: مؤتمر حول »أعصاب العيون«
يعقد ألول مرة في الكويت من 9 إلى 11 الجاري

اختيار الفائزين بجائزة التميز  في اإلعالم الصحي الخليجي اليوم

التمديد للعجمي 
مديرًا لـ »تعاونية 
الثروة الحيوانية«

أص����در وزير الش����ؤون 
العفاس����ي قرارا  د.محم����د 
رق����م 80/ت لس����نة 2009 
بشأن التمديد للمدير املعني 
للجمعية التعاونية للثروة 
احليواني����ة ملدة عام، وجاء 

فيه:
م����ادة 1: متديد مدة عمل 
محمد حسن العجمي � مديرا 
التعاونية  مؤقتا للجمعية 
للثروة احليوانية ملدة سنة 
أو انتهاء فريق العمل املكلف 
مبراجعة وحتديث بيانات 
املساهمني باجلمعية وتعديل 
نظامها األساسي مبا يتفق 
مع أحكام الق����رار الوزاري 
رقم 4 لس����نة 2007 بشأن 
تنظيم العضوية باجلمعيات 
التعاوني����ة اإلنتاجية أيهما 

أقرب.
م����ادة 2: ف����ي حالة عدم 
صدور ق����رار بتجديد فترة 
املدي����ر املعني مبقتضى هذا 
الق����رار ملدة أخ����رى يلتزم 
املجل����س باتخاذ اإلجراءات 
الالزم����ة لدع����وة اجلمعية 
العمومية وفتح باب الترشيح 
النتخاب مجلس إدارة جديد 
وذلك خالل ش����هرين على 
األكثر من تاريخ انتهاء مدة 
تعيينه مع االس����تمرار في 
إدارة اجلمعية حتى تاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية ما 
لم يصدر قرار بخالف ذلك.

من جهة أخرى، أش����اد 
وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي 
أمس بالدور اإليجابي الذي 
تلعبه مراكز االستش����ارات 
النفسية واملبرات اخليرية 

في الكويت.
وقال العفاسي في تصريح 
صحافي عقب اجتماعه مع 
ممثلني من مركز االستشارات 
النفسية ومبرة خير الكويت 
ان أهمية هذه املراكز واملبرات 
تكمن من خالل مس����اهمتها 
التطوعي  العم����ل  في دعم 
واملساهمة في حل املشاكل 
النفسية واألس����رية ألبناء 

احلضانة العائلية.
وأش����اد ممثلو املبرتني 
بوزارة الش����ؤون لتجاوبها 
الذي  مع أهدافهما وبالدعم 
يلقونه منها في حتقيق الهدف 
املرجو من إنشاء وإشهار هذه 
املؤسسات في تكريس العمل 

اإلنساني والتطوعي.

الرياض � كونا: تعقد األمانة العامة جلائزة التميز اخلليجي 
ف����ي مجال اإلعالم الصحي املنبثقة ع����ن املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي اليوم 

اجتماعها األول الختيار الفائزين باجلائزة.
وأوضح املدي����ر العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
الصحة اخلليجي االمني الع����ام للجائزة د.توفيق خوجة 
في تصريح صحافي امس ان باب الترش����يح للجائزة في 
دورتها األولى مت إقفاله نهاية ديس����مبر املاضي وس����يتم 
إعالن أس����ماء الفائزين األربعاء املقب����ل في أبوظبي على 

هام����ش املؤمتر ال� 68 ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي.

وأش����ار الى انه مت تش����كيل جلنة مكونة من 5 اعضاء 
3 منهم من اللجنة اخلليجي����ة للتوعية واإلعالم الصحي 
باالضافة الى خبيرين اخريني مت اس����تقطابهما بالتعاون 
مع الدار احمللية للعالقات العامة الشركة الراعية للجائزة 

من أجل تقييم املشاركات واختيار الفائزين.
وأوضح ان اجلائزة تهدف جلعل اإلعالم بجميع وسائله 
شريكا أساسيا وحليفا قويا ومسؤوال في دعم العمل الصحي 

واإلسهام في رفع الوعي العام بالقضايا الصحية وتعزيز 
الرسالة الصحية الهادفة وإبراز اجلهود الرائدة واملبادرات 
الفاعلة لدى األفراد واملؤسسات العاملة في مجال التوعية 

الصحية من أجل تعزيز صحة املواطن اخلليجي.
وقال ان مجاالت اجلائزة هي الصحافة التي تشمل القصة 
القصيرة واملقالة الصحافية والصفحة الصحية واملطبوعات 
)امللصق التوعوي( واألعمال االلكترونية )صفحات االنترنت( 
واألعمال التلفزيونية املرئية )رس����ائل توعوية قصيرة( 

واألعمال اإلذاعية )رسائل توعوية قصيرة(.

 حنان عبدالمعبود
اعلن استش���اري جراحة 
العيون في مركز البحر د.رائد 
بهبهان���ي عن انعق���اد مؤمتر 
اعص���اب العيون حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير في 
الفترة من 9 وحتى 11 اجلاري 
وقال ان املؤمتر يعقد الول مرة 
من نوعه في الكويت ولتغطية 
هذا التخصص، مشيرا الى انه 
متت دعوة 5 اطب���اء عامليني 
حلضوره، اربعة من الواليات 
املتحدة وطبيب من كندا، الفتا 
في الوقت نفسه الى ان هؤالء 
االطباء م���ن اكفأ وامهر اطباء 
العالم ويعدون  ف���ي  العيون 
املراجع في بلدانهم، كما انهم 
ف���ي االكادميية  محاض���رون 

االميركية للعيون.
وقال بهبهان���ي في مؤمتر 
صحافي عقد ظهر امس بوزارة 
الصحة ان »املؤمتر سيتخلله 
محاضرات وورش عمل، حيث 
مت تخصيص اليوم الثالث منه 
ليكون ورشة عمل مفتوحة«، 

كما س���يتخلله مناقشات عامة 
وفحص لبعض احلاالت العالجية 

الصعبة.
واض���اف ان الكويت بها كم 
هائل ممن يعانون من اعصاب 
العيون، مشيرا الى ان العيادة 

البحر  اخلارجي���ة في مرك���ز 
للعيون تس���تقبل اس���بوعيا 
من 40 الى 45 حالة، مؤكدا ان 
اكثر من 60% م���ن اجهزة املخ 
مخصصة لالبصار، مشددا على 
ان اي خلل في اجلهاز العصبي 

للمخ سيؤدي على اضطرابات 
في اإلبصار والنظر.

ومن جانبه قال استشاري 
العي���ون ف���ي مرك���ز البح���ر 
د.فيصل ج���راغ ان »تخصص 
اعصاب العيون نادر في الكويت 

والعالم«، مؤكدا ان الكويت بها 
طبيبان فقط في هذا التخصص، 
احدهما في القطاع االهلي واالخر 

في القطاع احلكومي.
وحول عالج اعصاب العيون 
قال جراغ عن املرض يؤثر على 
النظر وقوة االبصار، وفي بعض 
االحيان يستلزم العالج التدخل 
العالجي وفي احيان اخرى يكون 
من خالل االدوية فقط، الفتا الى 
ان هذا املرض قد يكون السباب 
وراثية او بسبب احلوادث، وجزء 
منه له عالقة ببعض االمراض 

مثل السكر والضغط.
ومن جانبه اوضح استشاري 
طب وجراح���ة العيون د.عادل 
الذين  ان االطب���اء  البلوش���ي 
سيشاركون في انشطة املؤمتر 
سيحصلون على 16 نقطة ضمن 
برنامج التعليم الطبي املستمر، 
مشيرا الى ان نحو 150 طبيبا من 
اخلليج وبعض الدول العربية 
سيشاركون في املؤمتر، مضيفا 
العمل س���تكون من  ان اوراق 

االطباء الزوار فقط.

40 ـ 45 مصابـًا بأعصـاب العيون يراجعون مركز البحر أسـبوعيًا 

الصالح: دمج تطعيم إنفلونزا الخنازير 
والموسمية في مصل واحد نهاية العام 

»الزراعة« تحّذر المواطنين من تحايل بعض األفراد 
والمكاتب إلعطائهم قسائم مقابل مبالغ نقدية

 حنان عبد المعبود
أعلن رئيس وح����دة مكافحة 
األوبئة ف����ي وزارة الصحة مقرر 
اللجنة املش����تركة العليا ملكافحة 
انفلون����زا اخلنازي����ر د. مصعب 
الصالح أن السنة املقبلة ستشهد 
دمج لقاح ڤيروس انفلونزا اخلنازير 
مع لقاح االنفلونزا املوسمية في 
مصل واحد يكون معدا مع بداية 

العام املقبل.
واك����د الصالح خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده عقب اجتماع 
اللجنة املش����تركة العليا ملكافحة 
انفلونزا اخلنازير امس ان التوقعات 
العاملية تشير الى احتمالية استمرار 
ڤي����روس انفلونزا اخلنازير على 
الساحة املرضية خالل عام 2010. 
وقال من هذا املنطلق فإن الوزارة 
مستمرة في استعداداتها ملواجهة 
املرض، »مشيرا الى ضرورة التركيز 
على التطعيم ضد انفلونزا اخلنازير 
التي  الثالثة  اس����تعدادا للموجة 

من احملتمل دخولها نهاية الشهر 
اجلاري.

وأش����ار الى تطعيم ما يقارب 
من 19 الف شخص ضد انفلونزا 
اخلنازي����ر و64 الف����ا آخرين ضد 
اإلنفلونزا املوس����مية، مؤكدا في 
الوق����ت نفس����ه وج����ود مخزون 
استراتيجي كاف من لقاح انفلونزا 
اخلنازير لدى وزارة الصحة معلنا 
عن وصول 500 الف جرعة تطعيم 
جديدة ضد اخلنازير في غضون 

األيام املقبلة.
واضاف الصالح: ان هناك عزوفا 
ليس محليا فقط ب����ل عامليا عن 
االقبال على التطعيم ضد انفلونزا 
اخلنازير مدلال على ذلك بوجود 
94 ملي����ون جرعة تطعيم لم يتم 
تصريفها في فرنسا مرجعا ذلك 
كله الى الشائعات التي تتردد عن 

لقاح انفلونزا اخلنازير 
ودعا اجلميع مواطنني ومقيمني 
الى التطعيم ضد انفلونزا اخلنازير 

نافيا وجود اي مخاطر من املادة 
احلافظ����ة املوجودة ف����ي اللقاح 
»ثيميروس����ال« والت����ي توج����د 
بنس����بة بس����يطة جدا في الطعم 
الكثير  انها موج����ودة في  مؤكدا 
م����ن الطع����وم االخ����رى نافيا ما 
يتردد عن ان التطعيم يؤدي الى 
العقم او العجز اجلنس����ي مطالبا 
باالطالع على املرجعيات العلمية 
التي تؤكد جميعها سالمة الطعم 
وامانة، مشيرا الى ان اراء االطباء 
قد تختلف لكن املرجعيات جميعها 
تؤكد سالمة الطعم »واحتدى من 
يقول ان هناك مرجعيات اكدت ان 

الطعم غير آمن او فعال«.
وش����دد الصالح على ضرورة 
الى ان  تطعيم احلوامل مش����يرا 
خطورة املرض على احلامل اكثر 
ب����� 10 اضع����اف منه����ا على غير 
احلوامل داعيا اجلميع الى التطعيم 
حلماية انفسهم من املوجة الثالثة 

للمرض. 

حتذر الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية كل املواطنني من حتايل بعض االفراد 
واملكاتب االستش���ارية احلصول بواسطتهم على 
قسائم زراعية مبختلف انشطتها )حيوانية، نباتية 
وقسائم لتربية النحل( مقابل مبالغ نقدية يدفعها 
املواطنون لهذه االفراد او املكاتب االستشارية التي 
تدعي ذلك، وتهيب بهم عدم دفع اي مبالغ ألي فرد 
او مكتب استشاري يدعي ان في استطاعته القيام 
بهذه اخلدمة وعدم االنسياق الستغالل هؤالء بغرض 
حتقيق كس���ب غير مشروع، كما تهيب بهم ابالغ 
الهيئة فورا عن اي فرد او مكتب استشاري يستحل 
ذلك لنفسه او يطلب مبالغ نظير هذه اخلدمة لتقوم 
الهيئة بدورها بابالغ اجلهات املعنية بالدولة التخاذ 

كل االجراءات القانونية بحقهم.
وحيث انه لوحظ في اآلونة االخيرة قيام بعض 
االفراد واملكاتب االستش���ارية بالتحايل والنصب 
على املواطنني باحلصول على هذه اخلدمة مقابل 
مبال���غ نقدية كبيرة، ف���إن الهيئة تؤكد ان جميع 
اخلدمات التي تقوم بها الهيئة للمواطنني مبا فيها 

توزيع القسائم الزراعية تقدم اليهم مباشرة دون 
وسيط وان اي استفسار للحصول على اي خدمة 
من خدمات الهيئة يجب عل���ى املواطنني التوجه 
اليها مباشرة لالستفسار عن الضوابط والشروط 
املتبعة للحصول عل���ى هذه اخلدمة دون اللجوء 
ألي وس���يط مهما كانت صفته )اف���راد او مكاتب 

استشارية(.
كما تؤكد الهيئة انه ال يستطيع اي فرد او مكتب او 
مؤسسة التوسط لدى الهيئة ملنح اي مواطن قسيمة 
زراعية من القسائم الزراعية املختلفة او احلصول 
على اي خدمة من خدمات الهيئة بالطرق امللتوية 
وغير املشروعة وانها لم تعتمد او ترخص ألي فرد 
او مكتب القيام بالتوسط للحصول على اي خدمة 

من اخلدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنني.
واشارت الى انه ال يوجد في الوقت احلالي توزيع 
قسائم زراعية )نباتية، حيوانية وقسائم نحل( وفي 
حال اقرار ذلك سيتم ذلك طبقا للوائح والضوابط 
والقرارات املنظمة لذلك والتي تضعها الهيئة وفقا 

ملعايير قانونية وادارية وفنية معينة.

عقدت اللجنة العليا املش���تركة ملكافحة مرض 
إنفلونزا H1N1 اجتماعها العاشر بعد ظهر امس برئاسة 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ونوقش 
الوضع الوبائي للمرض، حيث بلغ عدد الوفيات عامليا 
12220 حالة، وان وضع حاالت املرض على مستوى 
إقليم شرق البحر املتوسط يوضح حدوث 57809 

إصابات بينما بلغت الوفيات 693 حالة.
وتبني آخر إحصائيات وضع املرض في الكويت 
حدوث 8669 حالة بالكويت ووقوع 30 حالة وفاة 

حتى نهاية األسبوع املاضي.
وناقش أعضاء اللجنة االس���تعدادات املطلوبة 
للتعام���ل مع اي تزايد محتم���ل لإلصابات مبرض 
اإلنفلونزا H1N1 خالل األش���هر املقبلة التي يحتمل 
ح���دوث موجة قادمة بها وس���تكون أقل كثافة من 
املوجات السابقة، األمر الذي أكدته اجلهات املرجعية 

العاملية التي أوصت بضرورة استمرار االستعدادات 
اجلاري���ة للتعامل مع اي تزايد محتمل للحاالت او 
الوفيات، ال س���مح اهلل. وناقش املجتمعون أهمية 
التنسيق املش���ترك بني اجلهات املختلفة كوزارتي 
اإلع���الم والصحة في توعي���ة املواطنني واملقيمني 
بأهمية وسالمة التطعيم ضد املرض سواء بتطعيم 
االنفلونزا املوس���مية او تطعيم االنفلونزا اجلديد 
H1N1، وقد بلغت اع���داد املطعمني في الكويت ضد 
مرض االنفلونزا املوسمي 64914 بينما بلغت اعداد 
 19827 H1N1 االفراد املطعمني ضد مرض االنفلونزا
وتؤكد اللجنة العليا أهمية دعوة جميع افراد املجتمع 
للتطعيم ضد مرض االنفلونزا املوس���مية ومرض 
االنفلونزا H1N1 حي���ث مت توفير هذه التطعيمات 
في املراكز الصحية بوزارة الصحة الس���تقبال من 

يرغب في التطعيم.

)سعود سالم( د.رائد بهبهاني ود.فيصل جراغ خالل املؤمتر الصحافي  

وزارة التعليم العايل

تعلن وزارة التعليم العايل باأن الت�سجيل خلطة �سواغر البعثات �سيكون 

و�سيكون  امل��واف��ق 2010/1/11 وحتى 2010/1/18  االث��ن��ن  ي��وم  م��ن  اب��ت��داءًا 
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�سالة الت�سجيل بالدور االأر�سي مببنى رقم )1(.

االإل��ك��رتوين على  ال��وزارة  اإىل موقع  بالت�سجيل الدخول  الراغبن  وعلى 

�سبكة االإنرتنت www.mohe.edu.kw الأخذ موعد اأو مراجعة وزارة 

التعليم العايل - مبنى رقم )1( - �سالة الت�سجيل.

وعلى الراغبن مبزيد من املعلومات الدخول على موقع الوزارة االإلكرتوين 

على �سبكة االإنرتنت.

�إعــالن 

عن الت�شجيل خلطة �شواغر البعثات

دولة الكويت

اإدارة العالقات العامة والإعالم

اإدارة العالقات العامة والإعالم


