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الزراعة: البدر والكليب 
بحثا دعم وتخفيض سعر 

األعالف للمربين
بحث رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر م����ع رئيس مجلس ادارة 
شركة املطاحن الكويتية صالح 
الكليب الدعم الذي تقدمه الهيئة 
لالعالم ومدى امكانية تخفيض 
سعرها ملربي الثروة احليوانية 

عن السعر املعمول به حاليا. 
كما ناق����ش الطرفان كيفية 
البحث عن آلية مناس����بة للحد 

من اسعار االعالف وتثبيتها.

العنجري: الكويتيون 
أوفياء للمسجد األقصى

ص����رح رئي����س مكتب بالد 
الشام في جلنة الرحمة العاملية 
د.وليد العنجري بأن الش����عب 
الكويتي وفّي لقضية اإلس����الم 
واملس����لمني الكبرى اليوم وهي 
املبارك  قضية املسجد األقصى 
الذي ي����رزح اليوم حتت وطأة 
الصهاين����ة، حيث يعيثون فيه 
فسادا. تصريحات د.العنجري 
جاءت في مطلع احلملة اإلعالمية 
التي تنظمها »الرحمة العاملية« 
بجمعية اإلص����الح االجتماعي 
بعن����وان »أوفي����اء ألقصانا«، 
مستشهدا على هذا الوفاء لألقصى 
املبارك بالتفاعل واإليجابية جتاه 
كل ما يتعلق باملسجد األقصى، 
وعلى جميع املستويات، فاألقصى 
املبارك أول����ى القبلتني، وثالث 
املساجد املباركة التي تشد إليها 
الرحال، وهو حاضر في قلوب 
أهل الكويت األوفياء، وقد جتلى 
ذلك في خطابات صاحب السمو 
األمير ومنها خطابه في مؤمتر 
القم����ة االقتصادية التي عقدت 
العام املاضي في الكويت، وفي 
خطاب����ات وتصريحات رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.

يعقد غدا الجمعة بحضور خبراء دوليين

أحدث تقنيات تصوير األورام في مؤتمر األشعة
حنان عبد المعبود

تنطلق يوم غد اجلمعة أنش���طة مؤمتر األشعة 
الدولي السنوي الرابع لتصوير األورام، والذي يقام 
حتت رعاية وزير الصحة د. هالل الساير، ويستمر 3 
أيام، وأكدت رئيسة قسم األشعة في مستشفى اجلهراء 
ورئيسة املؤمتر د. منيرة العدواني، أن املؤمتر سيشمل 
مناقشة املواضيع واألبحاث اخلاصة بأحدث التقنيات 
لتصوير األورام باستخدام احدث الوسائل واألجهزة، 
متاشيا مع حرص الصحة على جلب احدث األجهزة 
التي تس���اهم بتطوير مس���توى اخلدمات الصحية 
املقدمة في مجال األش���عة التشخيصية. وأوضحت 

العدوان���ي في مؤمتر صحافي أمس أن املؤمتر يلقي 
الضوء على احدث التقنيات في مجال تصوير األورام 
حيث سيركز على عدة محاور منها دقة التشخيص 
خصوصا التشخيص املبكر يزيد من نسبة الشفاء 
وكذلك استخدام احدث التقنيات في اكتشاف األورام 
وحتديد أنواعها مثل التقنيات احلديثة في أش���عة 
الرنني املغناطيس���ي والتقنيات احلديثة في األشعة 
املقطعية. وقالت إن عددا من األطباء س���يحضرون 
انشطة املؤمتر ومن بينهم أطباء من الواليات املتحدة 
األميركية وكندا وايرلندا وايطاليا وسويسرا وهولندا 

وبريطانيا واخلليج ومصر.

اقتراح بتزويد »اإلعالم« بنموذج ألعمال التدقيق
وقد تم استعراض الممارسة 
ومناقشة اهم ما تناولت البنود 
حول اع���داد التقارير الالزمة 
ومواعيدها كما استمع مسؤولو 
ال���وزارة لعدد من المالحظات 
التي قدمها ممثلو مكاتب التدقيق 

المحاسبية.
البنود  وبعد مناقشة كافة 
قدمت المقترحات واهمها اقتراح 
بتزويد الوزارة بأهم المالحظات 
على الممارس���ة باإلضافة الى 
تزويدهم بنموذج اولي ألعمال 
التدقيق وإنهاء أعمال الترسية 
المكاتب للبت في أعمال  على 
التدقي���ق المق���ررة والمتوقع 
أن تب���دأ التنفيذ ف���ي القريب 

العاجل.

عقد صباح امس في وزارة 
االعالم اجتماع برئاسة وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل 
المالك وممثلي ما يزيد على 
التدقيق  عشرين من مكاتب 
المحاسبي وبحضور الوكيل 
المساعد لشؤون الصحافة 
والمطبوع���ات وع���دد م���ن 

مسؤولي الوزارة.
الش���يخ  رح���ب  وق���د 
فيص���ل المال���ك بالحضور 
ش���اكرا تفاعله���م حيث تم 
اس���تعراض ممارسة اعمال 
المحاسبي الخاص  التدقيق 
بالمؤسسات االعالمية حول 
اعمال التدقيق على المؤسسات 
االعالمية لما نص عليه قانون 

المطبوعات والنشر  2006/3 
المرئي والمس���موع  وقانون 

.2007/61

خالل اجتماع برئاسة وكيل الوزارة

الشيخ فيصل املالك 

السفير مجدي الظفيري وم.خالد الهاجري ولؤي أحمد

الظفيري: »ناجي« برنامج اجتماعي للمصابين بالسرطان

»الصحة« توقف تداول »الروتا« بعد أن اكتشفت 
إدارة الغذاء والدواء األميركية تلوثه بڤيروس »الخنازير«

في شركة زين الكويت م.خالد الهاجري 
ان رعاية الش����ركة له����ذا البرنامج منذ 
البداية تأتي انطالقا من اهميته في نشر 
الوعي لمرضى الس����رطان، والمساهمة 
بفاعلية في دع����م مصابي هذا المرض، 
وبالتالي تقديم الخدمات والتس����هيالت 
في الوقت المناسب، كما أنه يأتي ضمن 
اطار المسؤولية االجتماعية التي تضع 
الش����ركة على عاتقها تنميتها، من اجل 
المس����اهمة بفاعلية في سد احتياجات 
مجتمعي����ة تعود بالنف����ع على الجميع 

واهتمامها بالقطاع الصحي بالذات. 
وقال الهاجري ان زين حرصت على 
ان تكون الش����ريك في هذا البرنامج من 
خالل الدعم المادي والمعنوي وتسخير 
الطاقات في زين لدعم هذا البرنامج، وهذا 
ليس بالغريب على شركة عريقة مثل زين 
برعاية هذه المبادرة االجتماعية الهادفة. 
من جهته، أوضح مؤسس البرنامج وعضو 
مجلس ادارة األمناء لؤي احمد ان فكرة 
البرنامج نبعت منذ يناير 2005 وقال: لن 
اخفي عليكم سرا اني كنت احد المصابين 
بهذا المرض ولمست من ارض الواقع حين 
كنت ابحث عن معلومات حول طبيعة هذا 
المرض ومراحل عالجه وكيفية التعامل 
معه نفسيا واجتماعيا والتي تعد زاوية 
اخرى وهامة خالل مراحل العالج الطبية 

المعروفة. 
وتابع قائال: بحك����م معرفتي باللغة 
اإلنجليزية وج����دت ضالتي ومبتغاي 
في مواقع الكتروني����ة تابعة لمنظمات 
بريطانية وأميركية تعنى بالدعم النفسي 
واالجتماعي للمصابين بمرض السرطان، 
ولكن النقص الشديد في الشرق االوسط 
من حيث المعلومات حول هذا المرض 
ومس����اعدة المصابين ع����ن بعد باللغة 

العربية كان واضحا.

البرنامج، وشركة السراج لالستشارات 
وسيكون دورها الرقابة الشرعية على 
البرنامج، مبينا ان البرنامج يحرص كل 
الحرص على الشفافية المطلقة ووضوح 
الصورة أمام الجميع، هذا باإلضافة الى 
منتجع صحارى الكويت وشركة رومي 
ورزق وغيرها من الجهات المس����اندة، 
وتط����رق الس����فير الظفي����ري لخدمات 
البرنام����ج موضحا ان البرنامج يتكون 
من 7 خدمات، نعلن اليوم وخالل المرحلة 
االولى من إطالق البرنامج عن خدمتين 
هما خدمة مرك����ز االتصال والتي تتيح 
الس����رطان  الفرصة للمصابين بمرض 
أو أقربائهم بالحص����ول على اإلجابات 
والمعلومات والدعم النفس����ي والخدمة 
اال�خرى هي الموقع االلكتروني للبرنامج 
www.najee.org والذي سيحتوي على 
خدمات عديدة علما ان الموقع س����يقدم 

جميع المعلومات باللغة العربية.

رعاية زين ـ الكويت

ومن جهته اوضح الرئيس التنفيذي 

تثقيفه����م وتطوير مهاراتهم النفس����ية 
واالجتماعية تزامنا مع مرحلة عالجهم 

الطبي.
ودعا الس����فير الظفيري الش����ركات 
المحلية والمؤسسات الخيرية للمشاركة 
في »ناج����ي« البرنامج االجتماعي لدعم 
المصابين بمرض السرطان عبر رعايتهم 
له، مبينا ان الرعاية سنوية وتبلغ قيمتها 
25 الف دينار سنويا. وأوضح السفير 
الظفيري ان البرنامج سيتعامل بشفافية 
مطلقة مع الجمهور والشركات الراعية 
حيث ستشكل لجنة باسم »لجنة الشركات 
الراعي����ة« اي ان كل ش����ركة راعية لهذا 
البرنامج يحق لها ان توظف من يمثلها في 
هذه اللجنة والتي سيكون لها حق االطالع 
على قرارات مجلس األمناء واالستئناس 

بآرائهم وخبراتهم.
واضاف الس����فير الظفيري ان هناك 
شركات مختلفة تطوعت للمشاركة في 
البرنامج منها شركة البزيع وشركاهم 
وس����يكون دوره����ا الرقاب����ة المالي����ة 
والمحاسبية على إيرادات ومصروفات 

كش����ف رئيس مجلس إدارة األمناء 
لبرنام����ج »ناج����ي« االجتماع����ي لدعم 
المصابين بالس����رطان السفير مجدي 
الظفي����ري عن إط����الق المرحلة األولى 
للبرنامج وذلك خ����الل مؤتمر صحافي 
عقد بهذه المناسبة أمس بحضور الرئيس 
التنفيذي لشركة »زين« الكويت لالتصاالت 
م.خالد الهاجري، ومؤسس البرنامج عضو 

مجلس إدارة األمناء لؤي أحمد.
وقال الظفيري ان »ناجي« البرنامج 
المصابين بالسرطان  االجتماعي لدعم 
هو األول من نوعه في الشرق األوسط 
المسؤولية االجتماعية  ويأتي من باب 
تجاه هؤالء المصابين بهذا المرض بما 
يمليه علينا إحساسنا الوطني واإلنساني، 
وتقدم خدم����ات البرنامج مجانا لجميع 
المصابين بهذا المرض ودون تمييز ألي 

سبب كان.
واضاف ان الكثير من الشركات المحلية 
حملت على عاتقها واجبها اإلنساني تجاه 
المجتمع وهو ما يدل داللة واضحة على 
حرصها الشديد على تأكيد دورها الداعم 
 وباستمرار لألنشطة المجتمعية السيما

ما يخص المصابين بالسرطان.

دعوة للمشاركة

وأشار السفير الظفيري الى انه ومن 
منطلق اجتماعي وإنساني أخذت شركة 
»زين« الكويت لالتصاالت على عاتقها 
حمل المسؤولية االجتماعية تجاه اآلخرين 
لتكون أول شركة تدعم »ناجي« البرنامج 
المصابين بالسرطان  االجتماعي لدعم 
الذي انطلق تحت شعار »باالهتمام نتغلب 
على السرطان«، مؤكدا ان تكاتف الجميع 
وتعاضدهم ضد مرض السرطان يسهم 
بشكل كبير في تخفيف اآلالم النفسية 
واالجتماعي����ة له����ؤالء المصابين عبر 

»زين« ترعى إطالق البرنامج للتخفيف عن المصابين وتوعيتهم

من األمصال التي تستخدم في عالج اإلسهال عند األطفال

العبدالهادي ل� »األنباء«: لدينا كمي�ات قليلة وأوقفنا تداولها حتى نرصد رأي »الصحة العالمية«

المهري: الدين اإلسالمي الصحيح دين المحبة 
والتعايش السلمي واأللفة مع الناس أجمعين

 أسامة أبوالسعود
اكد رئيس مجلس العالقات اإلسالمية � املسيحية 
محمد املهري على سماحة ونقاء الدين االسالمي، وقال: 
الدين االسالمي الصحيح هو دين احملبة والتعايش 
السلمي واأللفة مع الناس أجمعني سواء كانوا مسلمني 
أو غير مس����لمني، الفتا الى ان النبي ژ بني لنا هذا 
األمر من خالل تربيته للمسلمني على رفض احلقد 
والكراهية ونشر األمن واالستقرار من خالل املسجد 
الذي يبني املسلم الفاضل ويقوي الوازع الديني لديه 
ويزرع في نفوس املسلمني روح الفضيلة ويحمي 
املجتمع من ارتكاب اجلرائم ويزرع في نفوس����هم 
حب الوطن. وأشار املهري خالل الندوة التي أقامها 
مجلس العالقات اإلسالمية � املسيحية مساء اول من 
امس في ديوانه في منطقة اجلابرية، الى وجود ما 
كان يسمى في صدر اإلس����الم مساجد »للمنافقني« 
التي كانت تقام بها املؤامرات واحملاضرات والندوات 

واالجتماعات للقضاء على اإلسالم.
وشدد املهري على أهمية املسجد ودوره الفعال 
في صقل هوية ومهارات االنسان املسلم، مستغربا 
صمت املسلمني ازاء ما يتعرض له املسجد األقصى، 
وقال: لألس����ف الش����ديد بات اليوم مليار ونصف 
املليار مسلم يش����اهدون أول قبلة لإلسالم تنتهك 
وهم ساكتون دون حراك، والذي يراد تهويده اليوم، 

داعيا املسلمني واملسيحيني الى االهتمام بقضية حترير 
بيت املقدس وحترير الق����دس، ومحذرا من عواقب 
السكوت املطبق ازاء هذه القضية التي يحملها قلب 

وضمير كل مسلم.
م����ن جانبه قال نائب رئي����س مجلس العالقات 
اإلسالمية � املسيحية القس عمانويل غريب ان الدين 
يهتم باألساس بالعالقة بني اإلنسان وربه لكنه يهتم 
ايضا وبشكل كبير باالنسان كإنسان، ويسعى الى 

تطويره وحمايته وجناحه.
وتابع الغريب: من أوجه االتفاق بني املس����يحية 
واالسالم حقوق املرأة وحقوق األقليات من اعتقاد 
وعدل وغيرها الشيء الكثير، داعيا اجلميع إلعالء 
هذه القيم املتفق عليها في مجتمعنا فسيكون ذلك 
خلير بالدنا ورقيها كما سيكون هدفا واحدا يجمعنا 

معا وال يفرقنا.
من جهته، ركز القمص األنبا بيجول مدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم مبجلس العالقات االسالمية 

� املسيحية على عمق العالقات بني الديانتني.
وقال: من األمور املشتركة بني املسيحية واإلسالم 
في األمور النورانية وجود اهلل، فكل منا يؤمن بان 
اهلل موجود وانه واهب الوجود ومن دونه ال يكون 
وجود ألحد او لش����يء، وكذلك وحدانية اهلل فكلنا 

نؤمن بان اهلل واحد ال شريك له.

في ندوة لمجلس العالقات اإلسالمية ـ المسيحية في ديوانه

)أحمد باكير(السيد محمد املهري والقس عمانويل غريب وزهير احملميد واألنبا بيجول

»الصحة«: مياه »أبراج« سليمة وخالية من الملوثات

أكدت وزارة الصحة امس سالمة مياه »األبراج« 
املعبأة وخلوها من أي ملوثات وميكروبات.

وقال وكيل الوزارة املس���اعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف ل� »كونا« ان مختبرات 
الصحة العامة بالوزارة أجرت فحوصات مخبرية 
على عينات مياه معبأة حتمل اسم »أبراج« وردت 
من وزارة التجارة والصناعة تبني سالمتها من أي 
ملوثات او بكتيريا. وأضاف النصف انه مت إجراء 
فحوصات ميكروبيولوجية لبيان مدى صالحية 
تلك املياه لالستهالك اآلدمي، موضحا ان النتائج 
أظهرت مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية 

املعمول بها. وأشار الى ان الشركة املنتجة تقدمت 
إلدارة الصح���ة العامة بال���وزارة بطلب لفحص 
عينات مياه معبأة من مختلف األحجام مأخوذة 
مباشرة من املصنع، مؤكدا ان نتيجة الفحوصات 
املخبرية جلميع العينات بينت انها سليمة ومطابقة 

للمواصفات وصاحلة لالستهالك اآلدمي.
وطمأن النصف املواطنني واملقيمني بأن مياه 
)ابراج( س���ليمة وخالية من اي ملوثات، مشيرا 
الى ان ال���وزارة بالتعاون مع الوزارات واجلهات 
املختصة األخرى تقوم مبتابعة سالمة مياه الشرب 

بالكويت بصفة مستمرة.

حنان عبدالمعبود
أعلنت وكالة رويترز أن مسؤولني طبيني 
من إدارة الغذاء والدواء بأميركا حذروا األطباء 
 Glaxo من أحد الطعوم اخلاصة باألطفال وهو
Rotavirus واختص����اره مصل »الروتا« والذي 
كان وزير الصحة قد سمح بتداوله في القطاع 

األهلي في الشهر املاضي.
وكان املسؤولون قد نصحوا بالتوقف املؤقت 
عن اس����تخدام أحد اللقاحني املستخدمني ضد 
اإلسهال عند األطفال بعد اكتشاف ان العينات 
كانت ملوثة بالڤيروس الذي يصيب »اخلنازير«. 

وفي تعليقه على ه����ذا األمر قال وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ل� »األنباء« إن 
السماح بتداول هذا اللقاح كان منذ فترة وجيزة 
ولم يتم استيراد كميات كبيرة منه بعد، باإلضافة 
الى ان منظمة الصحة العاملية لم توقف تداوله 
بعد ولكن حسب توصيات إدارة الغذاء والدواء 
األميركية سنوقف تداوله حتى نرى ما يصل 

إليه رأي املنظمة.
أم����ا من جان����ب القطاع اخل����اص فأوضح 
العبدالهادي أن هناك كمية إلحدى الش����ركتني 
املنتجتني للمصل متوافرة في القطاع اخلاص 

نظرا للسماح بتداوله منذ فترة وجيزة، إال أن 
هذه الكمية ليس����ت كبيرة، والفتا الى انه مت 
اتخاذ الالزم بالتحفظ عليها وعدم إعطاء األطفال 
منها. ومن جانبه أكد الناطق الرسمي لشركة 
جالكسور ببريطانيا د.مارجريت هامبرج أن 
اللقاح مستخدم لفترات طويلة ملاليني األطفال 
عامليا دومنا حدوث اي مؤشرات ملشاكل صحية، 
ومش����يرا الى ان من بني هؤالء األطفال مليون 

طفل أميركي.
وأضاف أن الڤيروس لم يثبت أنه يش����كل 

أي ضرر على احليوانات أو البشر.

بعد إجراء الفحوصات المخبرية على عينات منها

مياه »أبراج« مطابقة للمواصفات د. يوسف النصف

د. ابراهيم العبدالهادي


