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الفريق الركن ال�شيخ/ جابر خالد ال�صباح
وزير الداخلية

والفريق/ غازي عبدالرحمن العمر
وكيل وزارة الداخلية بالإنابة

والوكالء امل�ساعدون وكافة منت�سبي وزارة الداخلية

بخال�ص العزاء واملوا�ساة اإىل

عائلة الكندري الكرام

طالب �صابط/ عبداهلل حممد ح�شن الكندري

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، وان يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

مب�سابهم اجللل بوفاة فقيدهم الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

اأكادميية �شعد العبداهلل للعلوم الأمنية

يتقدم

الراجحي: تصريحات الخرافي 
المساندة للعمل الخيري شهادة حق

والقيمة واحملايدة وذات املصداقية. 
واكد الراجحي تصريحات اخلرافي 
التي اكد فيها أن منطلقات العمل 
اخليري في الكويت هي منطلقات 
خيرية بحتة تنطلق من حب اخلير 
وال تتدخل في االمور السياسية 
وهدفها اسعاد االنسان ومساعدة 
التكاف����ل  احملروم����ن وتنمي����ة 
االنس����اني وحتقيق الكفاية بن 

الفقراء واحملتاجن.
وشدد الراجحي على ان مثل 
هذه التصريحات الطيبة تساعد 
العمل اخليري على مزيد من العطاء 
وتعزز حضوره في مداواة محن 
الناس ومساعدتهم والتخفيف من 
آالمهم وتسكن جراحهم وتصويب 

اوضاعهم املزرية.

اعرب امن عام االمانة العامة 
الزكاة بجمعية االصالح  للجان 
االجتماعي س����عد الراجحي عن 
تقديره وامتنان����ه لتصريحات 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
التي اطلقها مس����اء يوم اجلمعة 
املاضي وذلك على هامش امللتقى 
الذي  االوروبي للمهتدين اجلدد 

نظمته احدى جلان الكويت.
واعتبر الراجحي تصريحات 
اخلرافي بخصوص العمل اخليري 
والتي صنف فيها العمل اخليري 
كحص����ن للوطن ومانع له يصد 
عنه احملن الصعاب هي ش����هادة 
حق من واحد من ارفع مسؤولي 
الدولة ووسام لهذا العمل وشهادة 

مدعاة لالعتزاز والفخر.
كما ثم����ن الراجحي للخرافي 
فخره واعتزازه بالعمل اخليري، 
معتبرا ذلك سببا لبذل املزيد من 
ف����ي خدمة هذا  اجلهود اخليرة 
الوطن وابنائه، والس����ير بذلك 
بب����ذل مزيد من االس����باب فيما 
يسعد االنسان ويحقق كفايته. كما 
قدر الراجحي في معرض حديثه 
تصريحات اخلرافي والتي اشاد 
العمل اخليري  فيها مبسؤولية 
وروحه الوطني����ة التي ميارس 
به����ا عمله حيث برأه من أي تهم 
وشبهات قد تلصق به مثمنا هذه 
التصريح����ات ووصفها بالطيبة 

حنان عبدالمعبود
رفض وزير الصحة د.هالل الس���اير التعليق على ما جاء في 
تقرير وزارة اخلارجية األميركية، فيما يختص باجلانب الصحي 
والذي جاء به ان الس���جون تفتقد الكوادر الطبية، وكذلك تناول 
وضع البدون وعدم إصدار ش���هادات ميالد، ما نتج عنه انتشار 
لألم���راض، ورد الوزير على »األنباء« حينما س���ألته أليس من 
املفت���رض ان ترد وزارة الصحة الكويتية على ما جاء بالتقرير؟ 

قال سنرد قريبا إن شاء اهلل.
من جانب آخر، صرحت مدير إدارة خدمات نقل الدم واملدير الطبي 

لبنك الدم املركزي، د.رمي الرضوان ل� »األنباء« عن مشاركتها كعضو 
في الوفد املصاحب لوزير الصحة د.هالل الساير في اجتماع وزراء 
الصحة العرب الذي عقد بالقاهرة األس����بوع املاضي، بأن املناقشات 
ضم����ت بنود وتوصيات من الهيئة العربية خلدمات نقل الدم والتي 
مت اعتماده����ا وتوثيقه����ا من وزراء الصحة، وبين����ت ان معظم هذه 
البنود تختص بسالمة الدم، وقالت ان من أهمها ما يختص بسالمة 
الدم وفحوصاته، وبرامج اس����تقصاء تفاعالت الدم، وبرامج إنشاء 
بنوك احلبل السري واخلاليا اجلذعية، وقد متت املوافقة على جميع 

التوصيات من قبل الهيئة العربية خلدمات نقل الدم.

وعن مشروع إنشاء بنك للخاليا اجلذعية أوضحت أنه قيد اإلنشاء، 
في الوزارة مبينة أن هناك موافقة مبدئية على إنشائه، كما أكدت أن 
هناك دعما كبيرا من املس����ؤولن في الوزارة وخاصة وزير الصحة 
باإلسراع في عمل وتشغيل هذا املشروع، الذي سيكون تابعا إلدارة 

خدمات نقل الدم.
وأش����ارت الرضوان الى أن هذا املشروع يحتاج الى التكاتف من 
قبل اجلهات اإلكلينيكية التي تستعمل خاليا احلبل السري واخلاليا 
اجلذعية مثل، مركز نقل نخاع العظم مبستش����فى الصباح، وكذلك 
أقسام النساء والوالدة مبستشفى الوالدة واملستشفيات األخرى، كما 

للمختبرات دور كبير، باإلضافة إلى هندسة املنشآت، مؤكدة أن التكاتف 
فيما بن هذه اجلهات يخلق عمال أسرع وبالتالي نتائج أفضل.

ومن جهة أخرى تقيم اليوم اجلمعية الكويتية للهيموفيليا، حتت 
رعاية وحضور وزير الصحة د.هالل الس����اير امللتقى الثالث حتت 
ش����عار »نحو حياة أفضل ملرضى الهيموفيليا« في قاعة الهاش����مي 
بفندق راديسون س����اس. كما تعقد اليوم مبستشفى الصباح دورة 
تدريبية في مهارات التواصل، حتت رعاية مدير املنطقة د.عبداللطيف 
السهلي، وحضور مدير املستشفى د.طارق اجلسار وتستمر ملدة 3 

أيام بقاعة مركز حصة العبد الرزاق للقلب.

الرضوان: موافقة مبدئية على إنشاء بنك للخاليا الجذعية والحبل السري

وزير الصحة لـ »األنباء«: »الصحة« ستردّ على تقرير الخارجية األميركية قريباً

الدويري: نسعى للنهوض بالمستوى المعرفي والتقني 
وخدمة خطط التنمية المستدامة في الوطن العربي

ناب عن وزير الصحة في افتتاح مؤتمر الكويت األول لسالمة الغذاء

د.قيس الدويري يقص الشريط إيذانا بافتتاح مؤمتر الغذاء

جانب من املشاركني في لقاء نخبة اختصاصيي السكري

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري ان وزارة الصحة تتطلع 
لالرتقاء مبستوى سالمة الغذاء في 
الدولة، حيث تتوجه إلى دعم اجلهود 
اخلاصة بس����المة األغذية كافة، 
وفقا ألفضل املعايير واملواصفات 
العاملية واملشاركة الفعالة في رسم 
التشريعات  السياسات وتوحيد 
واللوائح والنظم اخلاصة بالسالمة 

الغذائية.
وأض����اف د.الدوي����ري � ف����ي 
كلم����ة ألقاها صب����اح أمس نيابة 
عن وزير الصحة د.هالل الساير 
مبناس����بة افتتاح مؤمتر الكويت 
األول لسالمة الغذاء حتت شعار 
»سالمة الغذاء حتديات وحلول« � 
أن انعقاد املؤمتر يتماشى وخطة 
عمل احلكومة وإستراتيجية خطط 
وزارة الصحة الهادفة إلى تطوير 
العمل الصح����ي وتعزيز وتأمن 
مستلزماته، وتنميته واالستفادة من 
الكفاءات العلمية وتأهيلها لتكون 

على ضرورة احلرص على سالمة 
الغ����ذاء الذي ميثل جزءا ال يتجزأ 
الى  التطور املنشود، مشيرة  من 
أهمية تعديل القوانن والتشريعات 
املنظمة له في املجتمعات، ومبينة 
أن تطويره����ا مره����ون بتطوير 
املؤسس����ات الصحي����ة والعلمية 
والبحثية مم����ا يتطلب مضاعفة 
اجلهود ووضع اخلطط املستقبلية 
لدفع اخلط����ط التنموية الوطنية 

وتطويرها.
وقال����ت د.احلم����د ان املؤمتر 
يتناول سالمة الغذاء ومنها التجارب 
الناجحة في مجال سالمة الغذاء في 
بعض الدول املتقدمة ومدى تأثير 
وسائل اإلعالم على ثقافة املستهلك 
بالنسبة لسالمة األغذية، ونظام 
التقييس والرقابة الغذائية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، والتعرف 
على عوامل األمن والس����المة في 
مطاب����خ املستش����فيات والفنادق 
واملطاعم، وم����دى تأثير املطابخ 
احلديثة على سالمة الغذاء، وأيضا 
املنهج العلمي لنظام إدارة سالمة 
األغذية )الهاسب( وذلك من خالل 
احملاضرات وورش العمل واملعرض 

املصاحب للمؤمتر.
واضاف����ت ان املؤمت����ر يع����د 
خطوة طموحة لتحقيق تطلعاتنا 
املش����روعة نحو مستقبل صحي 
أفضل ملجتمعاتنا وكلنا أمل ان تكلل 
جهودنا بالسداد والنجاح وان نرى 
 النتائج املأمولة تتحقق في أوطاننا.
ونوهت احلمد الى انه بالرغم من 
التقدم والتطور الكبير في تقنيات 
االنتاج والتصنيع الغذائي ووسائل 
النق����ل والتخزي����ن والتس����ويق 
وأساليب وطرق الرقابة والتحليل 
لألغذية، إال اننا نواجه العديد من 
التحديات فيما يختص بالسالمة 
الغذائية من أهمها انتقال األمراض 
واألخطار والتس����ممات لإلنسان 
بواس����طة األغذية، وذلك ألسباب 
عديدة أبرزها التوسع الكبير في 
التجارة العاملية في األغذية، وتغير 
أمناط وس����لوكيات املس����تهلكن 
التشريعات والقوانن  واختالف 
من بلد آلخر، وضعف املمارسات 
الصحية والوقائي����ة في املراحل 

املختلفة من السلسلة الغذائية.

األقدر على العمل وفق متطلبات 
التنمية الوطنية واحتياجات األداء 
األمثل وهو الهدف الذي تس����عى 
حكومة الكويت لتحقيقه في جميع 
مشاريعها وسياساتها التنموية.

وع����ن أه����داف املؤمت����ر، ذكر 
د.الدويري انه يهدف إلى تنشيط 
اجله����ود والعمل عل����ى النهوض 
باملس����توى املعرف����ي والتقن����ي 

ملفاهيم وأس����اليب سالمة الغذاء 
مبا يخدم خطط التنمية املستدامة 
في الوط����ن العربي وتقييم األداء 
العملي وتشخيص نقاط الضعف، 
واقتراح احللول املناسبة، والتوجيه 
نحو االستثمار األمثل لإلمكانات 
املتاحة في مجال اخلدمات الغذائية 
والتصني����ع الغذائي وتش����جيع 
العلمي  البح����ث  الباحث����ن على 

التخصصي وتعريفهم مبا وصل 
إليه العلم في هذا املجال حتى تتم 
العاملية  العلمية  النهضة  مواكبة 

واالستفادة منها.
من جانبها، بينت مديرة إدارة 
التغذية واإلطعام ورئيسة املؤمتر 
د.نوال احلمد ان هذه الفترة الزمنية 
تشهد تطورا هائال وتقدما علميا 
وتقنيا في كافة املجاالت، مؤكدة 

»رابطة السكر الكويتية« تدعم مبادرة 
»تطوير إجراءات العناية بمرض السكري«

النصف: معدالت انتشار السكري تجاوزت 
15% في بعض دول مجلس التعاون

الكويت � كونا: قال الوكيل املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوس����ف النصف ان معدالت انتش����ار داء 
السكري جتاوزت في العديد من دول مجلس التعاون 
ال� 15 %. واوضح النصف في تصريح للصحافين 
مبناس����بة افتتاح االجتماع ال� 11 للجنة اخلليجية 
ملكافحة داء الس����كري، ان داء الس����كري أصبح من 
أمراض العصر احلديث ذات االنتشار املتزايد على 
مس����توى دول العالم، حيث تقدر معدالت انتشاره 
بنحو 5% من اجمالي سكان العالم وتعتبر منظمة 
الصحة العاملية داء السكري من األمراض التي بلغت 

حد اخلطورة.
واكد اهتمام مجلس وزراء الصحة في دول مجلس 

التعاون مبكافحة داء السكري في املجتمع اخلليجي، 
مشيرا الى انه سيتم االنتهاء قريبا من مشروع البحث 

اخلليجي املشترك لداء السكري.
وقال النصف ان االجتماع سيناقش تفعيل بنود 
االعالن املشترك لوزراء الصحة اخلليجين حول داء 
السكري من خالل تشكيل مجلس وطني ملكافحته 

ووضع اطار عام للخدمات الوطنية للسكري.
واضاف ان املجتمعن س����يبحثون ايضا تقييم 
الوضع الراهن في دول املجلس ووضع خطط وطنية 
تنفيذية ملكافحة داء السكري وتعميم اجراء دراسة 
خليجية مشتركة مبنهجية معيارية موحدة تتناول 

وبائيات وعبء املرض واقتصادياته.

الكويت � 15 مارس 2010: شهدت مدينة أبوظبي 
لقاء نخبة من أبرز االخصائين واخلبراء مبرض 
السكري من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط، 
للنق���اش والتحاور مع انطالق���ة مبادرة »تطوير 
 )DEVOTED( »إجراءات العناية مبرض الس���كري
التثقيفية. وتهدف املبادرة إلى املساهمة في تعزيز 
الوعي العام واحلد من اإلصابة مبرض الس���كري 
من النوع الثاني، والذي يشهد انتشارا كبيرا في 
منطقة الش���رق األوسط، حيث تضم قائمة الدول 
الس���ت التي تش���هد أعلى معدالت إصابة مبرض 
السكري في العالم خمس دول من منطقة مجلس 

التعاون اخلليجي. 
وحتظى املبادرة بدعم وزارة الصحة في دولة 
اإلمارات، و»جمعية اإلمارات للسكري«، و»رابطة 
السكر الكويتية«، وتنظمه شركة سانوفي � أفنتيس 

الشرق األوسط.
وأكد د.عبداهلل بن نخي، رئيس »رابطة السكر 
الكويتية«، على أهمية ملتقى DEVOTED بوصفه 
خط����وة مهمة نحو حتقيق إجن����ازات أكبر في 
الس����يطرة على مرض الس����كري. وقال: »يجب 

تشجيع أي برنامج يساهم في نشر الوعي حول 
مرض السكري، ومتثل مبادرة تطوير إجراءات 
العناية مبرض الس����كري، منطلقا للقاء خيرة 
اخلب����راء في هذا املجال، ونحن على ثقة من أن 
جهودهم الكبيرة ستس����اهم بدور محوري في 
الس����يطرة على هذا املرض، الذي يصيب حاليا 

واحدا من بن كل ستة مواطنن كويتين«. 
ومنذ تأسيسها عام 2007، سعت مبادرة »تطوير 
إجراءات العناية مبرض السكري« )DEVOTED( إلى 
نش���ر الوعي مبخاطر مرض السكري في الشرق 
األوس���ط، ودعم اجلهود املبذولة للسيطرة على 
ه���ذا الوباء في املنطقة. وم���ن خالل ضمان توفر 
املعلومات األساس���ية، وعق���د البرامج التدريبية 
الرامية إلى تطوير مهارات التش���خيص والعالج، 
والتشجيع على احلوار والنقاش حول هذا املوضوع، 
ف���إن مبادرة DEVOTED ته���دف إلى دعم واضعي 
السياس���ات واألطباء ومزودي الرعاية الصحية 
واملرضى للعمل مبا ينسجم مع متطلبات املنطقة 
واملساعدة في احلد من اآلثار السلبية التي يسببها 

انتشار هذا املرض. 
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¿Gõ«e §``M ’h ¬``ª∏µdG qø``ªK Ée
»JGƒ°ùdG …òg iƒ°S »∏dG ≈∏Y »Ñ°ùM

¿É°ùfÉH Oƒ``c É¡à∏b ’ ±ô``°T á``ª∏c
»``JÉ– ’ É``¡Ñ≤Yh É``¡«∏Y Ö``°SÉM

¿ÓYEG É¡æ∏©Hh »``°ùØf øY ∫ƒ``bCGh
»JÉ°Uh ≈°Uƒe äÉÑ«£dG ≈∏Y »∏dG

¿É°ùfEG Ö«WCG É``j √ƒîædG º°SÉL É``j
»JÉj πc øeh QÉ°U ø``e Ée ≈∏ZCG Éj

¿Ó«ëµj ó°†Y Éj √ƒ`` qÿG »YGQ Éj
»JÉæe á«æe Éj ¢SÉeƒædÉj ô``îØdG Éj

¿É◊C’Gh Iƒæ¨dGh ô©°ûdG äÉ«HCG ≈∏MCG
»JÉ«HCG ÜòYCG Éj »ÑMÉ°U ∂d É¡jógCG

¿Éc É¡eÉàN ≥``Mh á``MGô°U á``ª∏c
»JÓZ ø``e …ƒÿÉj ∂``JÓZ iôJ

¢SQÉa

Ö«£dG

»∏°†ØdG ¢SGOôe OƒªM ôYÉ°ûdG
ø°ù◊G ó«ª◊GóÑY º°SÉL ‹É¨dG ñC’G ¤EG IGó¡e

¿Ó`Øj ∂`«a É¡`à∏b á`MGô°U á`ª∏c

Ö«£dG

سعد الراجحي


