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اياد الخرافي يفوز بمنصب نائب رئيس االتحاد العربي للغوص واإلنقاذ

»األبحاث« بحث مع وفد أميركي تعزيز مجاالت الغذاء
طريق إقامة ورش عمل وندوات، 
ووضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاقية 
التعاون التي مت إبرامها بني الطرفني 
للتعاون في مجال أبحاث التغذية. 
وضم وفد جامعة كاليفورنيا بلوس 
أجنيليس كال من: استاذ العلوم 
الصحية املجتمعية د.عثمان جالل، 
ومدير برنام����ج الصحة الدولي، 
ومدير برامج التعليم التنفيذي في 
ادارة الرعاية الصحية والسياسات 
د.فرحاد حقيقي، واستاذ اخلدمات 
الصحية كبير ف����ال، ممثل كلية 
الصحة العامة، واملنس����ق العام 
إلعداد وصياغة االتفاقية املبرمة 
بني الطرف����ني، وحضر اللقاء من 
الباحثة س����عاد  املعه����د كل من 
احلوطي، ود.سحر زغلول اللتني 
متثالن فريق عم����ل تكنولوجيا 

الغذاء في املعهد.

دارين العلي
شدد عدد من الباحثني في مجال 
الغذاء في جامعة كاليفورنيا على 
أهمية تغيير العادات اليومية غير 
الرياضة،  الصحية، وممارس����ة 
خاصة املش����ي ال����ذي يعتبر من 
أفضل ط����رق الوقاية من أمراض 
عدة، أهمها الس����منة التي تعتبر 
أس����اس أمراض كثيرة كالس����كر 
وارتف����اع ضغط ال����دم، حيث ان 
س����ن اإلصابة بهما قد انخفضت 
كثيرا في األجيال احلالية، نظرا 
لقلة قيامهم باألنشطة احلركية، 

وتناولهم للوجبات السريعة.
هذه اإلرشادات الصحية كانت 
مدار بحث ونقاش خالل استقبال 
مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناج����ي املطيري، وفدا 
من جامع����ة كاليفورنيا، )لوس 

اجنيلي����س( بالوالي����ات املتحدة 
األميركية، في اطار تنفيذ االتفاقية 
الت����ي مت توقيعه����ا مؤخ����را بني 
الطرفني ح����ول التعاون من اجل 
تعزيز وتطوير األبحاث في مجال 

الغذاء وأثره على الصحة العامة 
وصحة األفراد. وقد تناول الطرفان 
التغذية السليمة لألفراد،  أهمية 
ما يترتب عليها متتعهم بصحة 
جيدة، وقيامهم بواجباتهم املهنية 

على أكمل وجه، حيث انه قد ثبت 
ان املجتمعات التي ال حتصل على 
كفايتها من الغذاء يؤثر ذلك على 
التنمية لديها. واتفق املجتمعون 
على تفعيل الش����راكة بينهما عن 

ق����ال النادي العلمي امس ان رئيس مجلس ادارته اياد 
اخلرافي فاز مبنصب نائب رئيس االحتاد العربي للغوص 

واالنقاذ بعد انتخابات جرت في االردن اخيرا.
وأوضح اخلرافي ان االنتخابات أجريت اجلمعة املاضي 
بعد اجتماع اجلمعية العمومي����ة العادية الذي بحث آخر 

مستجدات االحتاد الدولي والعربي للغوص.
وأشار اخلرافي الى ان من اهم ما بحثه االجتماع الذي 
ترأس����ه األمير فيصل بن احلسني انضمام االحتاد الدولي 
للغوص للمجلس االوملبي الدولي، موضحا انه مت اعتماد 
ثالث جلان ملتابعة االنشطة كما مت اعتماد جلنة التحكيم 

املش����كلة في الكويت، حي����ث مت اعتماد تصنيف احملكمني 
بني محلي وعربي ودولي.حضر االجتماع أمني عام االحتاد 

الدولي للغوص واالنقاذ زيربي اليساندرو.
يذكر ان االحتاد العربي ومقره مدينة العقبة االردنية 

يضم 10 أعضاء.

لقطة جماعية للمشاركني في االنتخابات بحضور إياد اخلرافي

د.ناجي املطيري مستقبال وفدا من جامعة كاليفورنيا

شيخة الغانم: التهاون في حماية حدودنا 
البحرية والبرية والجوية أمر مرفوض

الناش����طة السياسية  شددت 
ش����يخة الغامن على وجوب تأمني 
البحرية  الكويتية سواء  احلدود 
او البرية او اجلوية خاصة بعد ان 
ثبت في اآلونة االخيرة مبا ال يدع 
مجاال للشك ان هناك ثغرات عديدة 
في حدودنا، موضحة انها حذرت من 
ذلك االمر مرارا وتكرارا ملا له من 
عواقب وخيمة قد يتولد عنها العديد 
من املشكالت اخلطيرة خصوصا 
بعد تغلغل خطر االرهاب في العديد 
من الدول مم����ا ينذر بكارثة قد ال 
حتمد عقباها. واستدلت الغامن على 
ذلك مبا نشرته جريدة »القبس« في 
عددها الصادر بتاريخ 7 اجلاري 
من ان مصادر امنية اكدت هروب 

الضابط الكويتي احلميدي الشمري من اليمن ووصوله 
ال����ى الكويت عن طريق البحر دون ان يعلم به احد، 
مما يؤكد ويدل����ل ان الطريق مفتوح على مصراعيه 
امام اعم����ال التهريب والقرصنة وأكدت »القبس« ان 
الشمري لم يكن يعلم بأنه سيصل الى الكويت وكل 
ما كان يريده اخلروج من اليمن ولكن ال يعلم الى اين 
حتى تبني لهم في النهاية انه داخل احلدود البحرية 
الكويتية من دون ان يس����توقفه احد وهذه احلادثة 
انذار خطير وكأن حدودنا البحرية غير مراقبة وانها 
من املمكن ان تصبح مرتعا لكل من تسول له نفسه 
التسلل الى ديرتنا الفتة الى ان هذا امر خطير جدا. 
وزادت الغامن ان املصادر ابدت استياءها من الطريقة 
التي دخل بها الشمري البالد وقد اعلن عن تسلله ولكن 
السؤال االهم هو كم شخصا تسللوا معه الى اراضينا؟ 
وكم عدد الذين دخلوا في السابق؟ وما نوعية هؤالء 
املتسللني الذي استباحوا ديرتنا ورتعوا فيها ميينا 
ويس����ارا من دون حسيب او رقيب؟ مجيبة عن هذه 
التساؤالت بأنه بالتأكيد ومن دون شك هناك كثيرون 
تسللوا مع احلميدي وآخرون وكثيرون تسللوا قبله 
حت����ى وصل عددهم الى مائة ألف أو يزيد من جميع 
الفئات االجرامية الذين عاثوا في ارض الكويت فسادا 

هنا وهناك. 
ولفتت الى ان املصادر حس����بما ورد في جريدة 
»القبس« لم تستبعد ان يكون ضمن املتسللني عناصر 
تتبع تنظيم����ات ارهابية وم����ا ادراك ما التنظيمات 
االرهابية. ولفتت الغامن الى ان جميع اجلهات الرسمية 
واالحصائيات واالرقام التي مت نشرها تؤكد معرفة 
اصول وجنس����يات املتسللني املوجودين على ارض 
الكويت )البدون( لذا فإن ترحيل هؤالء الى بلدانهم 
االصلي����ة اصبح ضرورة ملحة، مبينة ان احلل يعد 

غاية في السهولة اذ انه يتمثل في 
احضار حاف����الت تنقل هؤالء الى 
بلدانهم االصلية حس����ب جنسية 
كل واحد منهم وتس����ليمهم عند 
حدود دولهم التي تس����للوا منها 
حتى تتص����رف معهم بالتصرف 
الذي تراه مناسبا، بعد التنسيق 
التابعني  واالتفاق مع احلكومات 
لها. وزادت انه من املس����تحيل ان 
يتم التعامل مع متسللني مجرمني 
خدعوا الكويت وشعبها واستغلوا 
طيبة ه����ذه البلد لذا فإن التعامل 
معهم مببدأ حسن النية مرفوض 
متاما واحل����ل الوحيد يتمثل في 
ترحيلهم وبأسرع وقت، متسائلة 
هل فاتورة مياه او عقد ايجار منزل 
او ايصال ايجار بيت تعد وثائق رسمية متنح هؤالء 
اجلنسية؟ موضحة ان مثل هذه االوراق من السهولة 
ان يحص����ل عليها اي فرد ولكن كيف له ان يثبت ان 
هذا االس����م املوجود على هذه االوراق اس����مه، الفتة 
الى انه لكي يثبت هذا عليه ان يخرج جواز س����فره 
االصلي، مؤكدة ان����ه ان كان ضروريا منحهم بطاقة 
مؤقتة فليدون بها انهم مقيمون بصفة غير شرعية 

وال يذكر عبارة غير محددي اجلنسية.  
واضافت ان االجهزة االمنية لدول اخلليج ومن بينها 
الكويت قد تلقت حتذيرات من قبل دول التحالف التي 
تشن حربا شرسة ضد االرهاب تفيد بأن »القاعدة« 
دربت عناصرها خالل االش����هر املاضية على تنفيذ 
هجمات داخل البحر، كما اوردت ذلك جريدة »القبس« 
والتي اوضحت ان التحالف طلب من الدول اخلليجية 
املعني����ة تعزيز قدرتها في حماية الس����فن البحرية 
وناقالت النفط والغاز اضافة الى الس����فن التجارية 

التي تعبر املواني اخلليجية.  
وزادت ان هذا التحذير الذي وجهته دول التحالف 
لالقطار اخلليجية ومن بينها الكويت يعد مبثابة انذار 
خطير حتى نحكم حدودنا ونؤمنها تأمينا ش����امال 
كي ال تصبح مثل دول اخرى سواء قريبة او بعيدة 
استغل فيها االرهابيون ثغرات كثيرة استطاعوا ان 
ينطلق����وا منها لتنفيذ مخطط����ات اجرامية في بقاع 

مختلفة من املعمورة.  
وفي النهاية دعت الناشطة السياسية شيخة الغامن 
الى وجوب احكام القبضة احلديدية على جميع حدودنا 
س����واء بحرية او برية او جوية اذا ما اردنا ان نسلم 
من خطر االرهاب الذي استشرى وتوغل من حولنا، 
داعية ان يحفظ اهلل الكويت ويحمي ديرتنا وشعبها 

من كل مكروه.

شيخة الغامن

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168


