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وفد رسمي فرنسي يبحث التعاون الثقافي مع مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين

زار وفد من وزارة اخلارجية الفرنسية 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 
لإلبداع الشعري، وذلك ضمن زيارة رسمية 
يقوم بها الوفد الى الكويت لالطالع عن 
كثب على احلرك����ة الثقافية في الكويت 
وبحث مواضيع تتعلق باملشاريع الثقافية 
بني البلدين، وكان في استقبال الوفد األمني 

العام للمؤسسة عبدالعزيز السريع الذي 
حمل إليهم حتيات رئيس املؤسسة الشاعر 
عبدالعزيز سعود البابطني، واعتذاره عن 
عدم متكنه من حض����ور اللقاء لظروف 
طارئة، ودار احلديث حول سبل التعاون 
الثقافي بني الدوائر الثقافية واألكادميية 

في فرنسا واملؤسسة.

وقدم األمني العام للوفد الزائر نبذة عن 
أنشطة املؤسسة واملراكز املنبثقة عنها، 
وحملة عن برامجها املستقبلية ودورها 
الذي اضطلعت به في حوار احلضارات 
منذ عام 2004 في قرطبة بإس����بانيا، ثم 
في باريس عام 2006، واس����تمرارها في 

هذا اخلط حتى اآلن.

الدويري: توجه لتوسعة مراكز وعيادات األسنان بالمحافظات

المزيدي: هناك أدوية تتسبب في هشاشة العظام

مختصون سيزورون المدارس ويلقون محاضرات توعوية

د.يوسف الدويري

د.يوسف النصف

م.علي ابو البنات

د.زيدان املزيدي متحدثا في املؤمتر الصحافي

حنان عبدالمعبود
ثمن محاف����ظ حولي الفريق 
عبداهلل الف����ارس اجلهود التي 
قام به����ا القائمون على احتفال 
األسبوع اخلليجي املوحد لتعزيز 
صحة الفم واألسنان، وأعرب عن 
سعادته بوجوده في االحتفال، كما 
قدم الشكر لوزير الصحة كراع 
للحدث ووكالء الوزارة املساعدين 
املوجودين في االفتتاح، وقال ان 
االهتمام بصحة الفم واألسنان هو 
الرعاية الصحية  جزء مهم من 
التي يجب العناية بها جيدا، وبني 
العديد  أن األسنان تتسبب في 
من املش����اكل في أعضاء أخرى 
من اجلس����م لهذا يجب االهتمام 

بصحتها وسالمتها.

األنش����طة طوال العام، مضيفا: 
نأم����ل أن يحاف����ظ أبناؤنا على 

أسنانهم نظيفة وسليمة.
وبني د.الدوي����ري أن برامج 
الوزارة مستم����رة ومتوسعة، 
وتضم الكثي���ر من برامج التوعية 
في كل األماكن، سواء مدارس أو 
أسواق أو مجمعات جتارية، إضافة 
إلى موقع الكتروني، موضحا أنهم 
يستغلون كل الوسائل اإلعالمية 

إليصال الرسالة إلى اجلمهور.
ال����وزارة  تطوي����ر  وع����ن 
والتوس����عات، أش����ار إل����ى أن 
هناك اجتاها لتوس����عة املراكز 

والعيادات.
وقال د.الدوي����ري في كلمة 
ألقاها خالل حف����ل االفتتاح ان 

أن هذا النشاط موحد بني دول 
مجلس التعاون في وقت واحد، 
لهذا نتمنى االس����تمرار في هذه 

جاء هذا التصريح عقب حفل 
االفتت����اح لألس����بوع اخلليجي 
املوحد والذي أقي����م بدار املهن 
ف����ي اجل����ابرية حتت  الطبية 
شعار »صحتك في ابتسامتك«.

من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الصحة لش����ؤون طب األسنان 
د.يوسف الدويري ان األسبوع 
اخلليجي املوحد لتعزيز صحة 
الفم واألسنان يضم الكثير من 
األنشطة منها محاضرات وبرامج 
توعوية كثي����رة وكذلك برامج 
مخصصة لطلبة املدارس، حيث 
سيقوم مختصون بزيارة املدارس 

وإلقاء محاضرات توعوية.
وأضاف أننا طوال العام نهتم 
بالتوعية لك����ن اجليد في األمر 

لدى الكوي����ت جتربة رائدة في 
البرامج املدرس����ية لصحة الفم 
واألس����نان منذ 25 عاما والتي 
كانت ثمرة جلهود مجموعة من 
أطباء األسنان يقومون بخدمة 

الوطن.
م����ن جهتها، بين����ت مراقبة 
صح����ة الفم واألس����نان عضو 
اللجن����ة اخلليجية لصحة الفم 
واألس����نان د.صبيح����ة املطوع 
أن فك����رة األس����بوع اخلليجي 
املوحد الستحداث عمل توعوي 
مشترك بني دول مجلس التعاون، 
مما أس����فر عن توحيد للجهود 
وتوجيهها نحو تقدمي أنش����طة 
توعوية هادفة للنهوض بصحة 

الفم واألسنان.

هام من اجلسم واألصل فيها عدم االختالل، 
ولكن من املمكن ح���دوث خلل ينتج عنه 
اصابة معينة باجلسم، مثل هرمون النمو 
بالغدة النخامية والذي يؤدي اختالله إلى 
االصابة بقصر القامة، وكذلك البنكرياس 
الذي يفرز األنسولني اذا أصيب بخلل فإن 
الشخص يصاب مبرض السكري، ويقاس 
على ذلك الكثير من األمراض الناجتة عن 

اخللل في الهرمونات.
وقال »نحن مثل باقي الدول في هذا األمر، 
ال نعاني من زيادة في االصابات باختالل 
الغدد، كما أننا كأطباء علينا ايضاح األسباب 
وطرح طرق الع���الج، وكذلك الوقاية من 

اإلصابة بهذه املشاكل الصحية«.
وعن منط املعيشة وتأثيره على الغدد 
الصماء قال »ان منط املعيش���ة باخلليج، 
خاصة أن مستوى املعيشة مرتفع، يتسم 
بعدم النش���اط أو احلركة، باالضافة إلى 
تناول الطعام بكثرة بسبب اغراءات املطاعم 
بالهدايا وتصميم الوجبات، مما يؤدي إلى 
السمنة، وكذلك السكري، اضافة إلى االصابة 
بهشاشة العظام نتيجة عدم احلركة وغير 

ذلك من األمراض«.

الذي يصاحب كبر السن، والذي يحدث مع 
الكثير من الناس في سن اخلمسني لإلناث 
والستني للرجال، بينما النوع الثاني وهو 
الثانوي، فهو يصيب األش���خاص بسبب 
أمور أخرى مثل اإلصابة مبرض الس���كر، 
ألن اختالل الغدد بش���كل عام يتسبب في 
أمراض مزمنة، وكذلك الكثير من األدوية، 
وبني املزي���دي أن الغدد الصماء هي جزء 

لتناولها من قبل الطبيب، ولهذا فقد تناولت 
هشاشة العظام واألدوية التي تؤثر على 
كثافة العظام أو ترققها، وكذلك األدوية التي 
ميكن استخدامها لتقليل اإلصابة بالهشاشة، 
خاصة بعد س���ن اخلمس���ني عاما للمرأة، 
وأضاف أنه قدم ورقة عمل حول هذا األمر 
تناول فيها أنواع الهشاشة التي تنقسم إلى 
نوعني: أولي وثانوي، مبينا أن األولي منها 

حنان عبد المعبود
صرح رئيس قسم األطفال في مستشفى 
البنك الوطني د.زيدان املزيدي بأن األدوية 
الت���ي يتناولها املرضى ويتم تكرارها من 
دون مراعاة لألعراض اجلانبية ميكن أن 
تتسبب في االصابة بهشاشة العظام، جاء 
هذا التصريح الصحاف���ي في اطار ختام 
أنش���طة املؤمتر الواحد والعشرين الذي 
أقامته رابطة الغ���دد الصماء، وقد اختتم 
املؤمتر الذي أقيم باجلمعية الطبية األسبوع 
املاضي، على مدار 3 أيام مت خاللها طرح أكثر 
من 24 موضوعا طبيا، من قبل استشاريني 

في مجال الغدد الصماء.
وب���ني أن احملاور الرئيس���ية للمؤمتر 
متثلت ف���ي ثالثة أمور وه���ي: أثر الغدد 
الصماء على العظام، والسكر وأثره على 
اجلسم، واملوضوع الثالث هو الغدة الكظرية 
ومشاكلها وكيفية التعامل معها وعالجها، 
وبني د.املزيدي أن هن���اك بعض األدوية 
يتم استخدامها وتتسبب في التأثير على 
العظام، ولهذا يجب اإلملام اجليد بالتفاعالت 
الدوائي���ة للعقاقير وتأثير تناولها لوقت 
طويل أو قصير، وحتديد الفترة املالئمة 

برامج ودورات تدريبية لمساعدة العاملين 
في »الصحة« على اإللمام بالمستجدات العلمية

أبو البنات: تقييم نهائي لمحطة مشرف 
بتكلفة 15.8 مليون دينار

املقام للمفتش���ني  البرنام���ج 
الصحيني بإدارة الصحة العامة 
سيعقبه مباشرة برنامج آخر 
التمريضية بالصحة  للهيئ���ة 
البرامج  العامة وتهدف ه���ذه 
إل���ى تزويد جميع  التدريبية 
العامل���ني بالصح���ة العام���ة 
بالتخصصات والفئات الوظيفية 
العلمية  املختلفة باملستجدات 
وتطوير مهاراتهم مبا يؤهلهم 
املتزايدة  للقيام باملسؤوليات 
امللقاة عليهم حيث انهم ميثلون 
خ���ط الدف���اع األول حلماي���ة 
املجتمع من األمراض واألوبئة 

املختلفة.
ويحاضر بالبرامج التدريبية 
نخبة من أساتذة الصحة العامة 
بكلية الطب بجامعة اإلسكندرية 
ومستش���اري منظمة الصحة 
العامية إلقليم شرق املتوسط 
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املعدية واألمراض غير املعدية 
والتعامل م���ع الطعوم وإدارة 
وتنظيم وتقييم حمالت التطعيم 
واأليام القومية للتطعيم وإعداد 
وعرض تقارير ترصد األوبئة 

واألمراض املعدية.
وص���رح د.النصف بأن هذا 

حنان عبدالمعبود
افتتح وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
التدريبي  البرنام���ج  النصف 
للمفتش���ني الصحيني العاملني 
بالصحة العامة والذي يستمر 
ملدة خمس���ة أي���ام اعتبارا من 
األح���د 28 اجل���اري وحت���ى 
اخلمي���س 1 إبريل املقبل، جاء 
هذا بناء على توجيهات كل من 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
ووكيل الوزارة د.إبراهيم العبد 
الهادي في إط���ار التعاون بني 
وزارة الصحة بالكويت وكلية 
الطب بجامعة اإلسكندرية في 
مجال الصحة العامة ويشتمل 
التدريب���ي عل���ى  البرنام���ج 
محاضرات وحلقات نقاش���ية 
حول املس���تجدات بالتفتيش 
الصحي ولوائح الصحة العامة 
ووبائيات وترص���د األمراض 

فرج ناصر
أكد رئيس جلنة تأهيل محطة مشرف بوزارة االشغ���ال م.ع���لي 
ابو البنات أن املستشار العاملي »االميركي« يدرس اآلن العروض الفنية 
املقدمة من قبل مقاول محطة مش����رف )ناش����ونال اخلرافي( جلميع 
املعدات واملضخات ف����ي احملطة للموافقة على مواصفات العقد حيث 
يجري اآلن التقييم النهائي للمحطة من قبل املستشار ملعرفة اسباب 
تعطل احملطة. وقال ان املستشار سيدرس كذلك التصاميم واملخططات 
اخلاصة مبحطة الطوارئ لتحويل املياه احملولة من احملطة الى محطة 
العارضي����ة بدال من حتويلها الى البحر، مؤكدا انه من املتوقع ان يتم 
االنته����اء من العمل خ����الل يوليو القادم. واض����اف أن جميع االعمال 
املنجزة ستكون ضمن تكلفة العقد املبرم والبالغ قدرها 15.8 مليون 
دينار. وفي نفس السياق سيقوم وفد من اعضاء مجلس االمة نهاية 
االسبوع اجلاري بجولة تفقدية حملطة مشرف لالطالع على سير عمل 

احملطة واالعمال التي مت اجنازها حتى االن.

النصف يفتتح برنامج المفتشين الصحيين

صرف بدالت الخطر 
والتلوث واألعمال الشاقة 

لفئات من »اإلطفاء«

»الزراعة«: حظر 
استيراد الطيور 

من الدنمارك ورومانيا
أصدر م.جاسم البدر رئيس 
اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
قرارا يقضي بحظر االس����تيراد 
مؤقت����ا جلميع أن����واع الطيور 
احلية والصيصان عمر يوم واحد 
وبيض التفريخ للدجاج الالحم 
والبياض من كل من جمهورية 

الدمنارك وجمهورية رومانيا.
ويأت����ي هذا القرار بناء على 
صدور تقارير من املنظمة العاملية 
للصح����ة احليوانية OTE تفيد 
بظهور حاالت من مرض انفلونزا 

الطيور في هاتني الدولتني.

ادارة  صرح رئيس مجلس 
العامة  العاملني باالدارة  نقابة 
لالطف���اء احم���د العجمي بعد 
لقائ���ه مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاسم املنصوري 
بأن النقاب���ة طالبت بأن مينح 
العاملون  النواخذة والفنيون 
مبراك���ز االنقاذ البحري بدالت 
اخلط���ر والتل���وث واالعمال 
الشاقة اس���وة بزمالئهم رجال 
االطفاء العامل���ني معهم حيث 
ال يقل دور النواخذة والفنيني 
عن دور رجال االطفاء مبا انهم 
للتل���وث واخلطر  يتعرضون 

واالعمال الشاقة معهم.
وافاد العجمي بأنه حصل على 
موافقة مدير عام االطفاء على 
البدالت املذكورة وبناء  صرف 
عليه ستقوم االدارة مبخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية كل 
فيما يخصه لصرف تلك البدالت. 
وقال العجمي: ال يسعني اال ان 
اتقدم بالشكر للواء املنصوري 
على روح التعاون التي يبديها 
العادلة  النقاب���ة  مع مطال���ب 
العجمي ان  واملشروعة، وذكر 
رجال االطفاء ومنتسبي االدارة 
العامة لالطفاء ككل يستحقون 
منا الكثير حيث انهم يقومون 
بعمل عظيم يجعلهم يفتخرون 

به. 


