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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

تعديل الكيان القانوين
تــــــــــــــقــــــــــــــدم :

1- حبيب حممد عبداهلل الأمري

2- حممد عبداهلل ح�سني الأمري

3- بـدر حممـد عبـــداهلل ح�ســـــني

4- اأحـــــــمــــــــــد حممـــــــــد الأمــــيــــــــر

5- م�سطفـــى حممــــــد الأميـــــــــــر ) كويتيو اجلن�سية (

ا�سحــاب �ســركـــة/لجــــني جـــــروب 

للتجارة العامة واملقاولت / ت�سامنية

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة :

پ تعديل الكيان القانوين لل�سركة من ت�سامنية اإىل ذات 

م�سوؤولية حمدودة

يرجى ممن له اعرتا�س ان يتقدم لاإدارة املذكورة خال �ستني 

يومًا من تاريخ ن�سر العــان باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

با�ســـــــــــــــم/ 

�سيد �أبو�سريع �سامل منيفي

رقم اجلواز / 2251011

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

97998592

مفقود جواز �سفر م�سري

النيداني: 90% من المصابين بضغط الدم اكتسبوه بالوراثة
والمرض الصامت ال يكتشف إال بالمصادفة

بحضور قائد التعليم العسكري 
باحلرس الوطن����ي العميد الركن 
م.هاش����م يوس����ف، اقيم����ت في 
قاعة الش����هداء مبعسكر الصمود 
الدم  ارتفاع ضغط  محاضرة عن 
اسبابه ومضاعفاته وعالجه ألقاها 
د.عص����ام النيداني اخصائي طب 
طوارئ والصيدلي محمد عادل فؤاد 

من مديرية اخلدمات الطبية.
حت����دث في البداي����ة د.عصام 
النيداني ان نسبة 90% من مرضى 
ضغط الدم غالبا ما تكون اصابتهم 
بسبب وراثي و10% تكون اصابتهم 
بسبب امراض مثل الكلى والغدد 
وتناول بعض العقاقير او احلمل 
اخلطر او اسباب اخرى مثل امراض 

القلب.
كما رك����ز احملاضر على اهمية 
التوعية بهذا املرض )الذي يقتل 

احدث ما وصل اليه الطب في مجال 
عالج ضغط ال����دم الذي يختلف 
من ش����خص آلخر حسب احلالة 
واحملصلة النهائية وهو ان الوقاية 

خير من العالج.
اقيم عل����ى هامش  هذا وق����د 
احملاض����رة معرض عب����ارة عن 
اجراءات فح����ص قياس وعرض 
الطبي����ة في  الح����دث االجه����زة 
قياس ضغط الدم والقى املعرض 
استحسان اجلميع. حضر احملاضرة 
قائد الشؤون االمنية العميد الركن 
خال����د عبدالعزي����ز محمد ومدير 
مديرية اخلدم����ات الطبية العميد 
د.وليد محمد احمد وقادة وضباط 
وأفراد احل����رس الوطني وأدارها 
املالزم اول احمد ابراهيم حمزة من 
مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 

الوطني.

بصمت( النه ال يكتش����ف اال عن 
طريق الصدفة حيث انه ليس����ت 
له اعراض واضح����ة، ولذلك كان 
لزاما عمل الكشف الدوري ومراجعة 

املركز الطبي وعمل اكثر من قراءة 
الدقيق  الى التشخيص  للوصول 

للمرض.
من جانبه حت����دث الصيدلي 

محمد عادل عن ضرورة االبتعاد 
عن عوامل اخلطورة مثل التدخني 
والسمنة وعدم ممارسة الرياضة 
والضغط العصب����ي وتطرق الى 

الحرس الوطني نظم محاضرة عن ضغط الدم.. أسبابه ومضاعفاته وعالجه

د.عصام النيداني ومحمد عادل خالل احملاضرة

متابعة للمحاضرة

الساير للتحقيق مع مديري إدارة خالفا قرارًا وزاريًا

النصف إلى جنيڤ لحضور »عمومية الصحة العالمية« 

د.البحوة: الغبار البركاني يسبب حكة في العين 
ورشحًا باألنف واحمرار الجلد والتهاب الحلق 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة ان وزير 
الصحة د.هالل الس���اير امر بالتحقيق مع 2 من 
مديري اإلدارات املخضرم���ني بالوزارة، على أثر 
تقدمي شكوى للوزير ملخالفتهما القرار الوزاري 
رقم 57 لسنة 2010 واخلاص بحظر قبول تبرعات 
أو متوي���ل مؤمترات أو أبح���اث أو قبول دعوات 

خاصة من دون الرجوع لل���وزارة، وذلك تفاديا 
لتضارب املصالح.

وأوضحت املصادر ان املديرين كانا قد سافرا 
ألكثر من مرة على حساب شركات خاصة، دومنا 
إخطار لل���وزارة، مما يعد مخالفة للقرار، وعليه 
جت���رى في الوقت احلال���ي حتقيقات مع االثنني 

ولكن بتكتم شديد.

حنان عبدالمعبود
أكدت مص����ادر صحية ان الوف����د الصحي الذي 
يترأسه وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة 
د.يوسف النصف سيغادر البالد متجها إلى جنيڤ 
ف����ي 16 من مايو املقبل حلض����ور اجتماع اجلمعية 
العمومية ملنظمة الصحة العاملية، واجلدير بالذكر 
ان الوفد يضم كال من مدير مكتب الوزير د.راش����د 

العمي����ري ومدير ادارة صحة املوانئ د.حميد غلوم 
ومدير إدارة الصحة املهنية د.أحمد الشطي ومدير 
ادارة التغذي����ة د.نوال احلم����د. وذكرت املصادر ان 
االجتماع س����يتطرق الى الكثير من شؤون الصحة 
العامة وصحة املجتمع وكذل����ك التغذية الصحية، 
باالضافة الى حمالت التطعي����م املختلفة والوضع 

الصحي في املنطقة بصفة عامة.

قالت مدير ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة 
د.عبير البح����وة ان الرماد البركاني يتكون من 
جزيئات صغيرة من الصخور البركانية والزجاج 
ومواد حادة واخرى تس����بب التآكل مشيرة الى 
احتوائ����ه على بع����ض املع����ادن واألمالح مثل 
الكالسيوم واأللومنيوم والصوديوم والسليكون 
وعلى كبريتيد الهيدروجني الذي ميكن ان يسبب 

أمطارا حمضية وتلوث الهواء. 
وأضافت البحوة يختلف تأثير الرماد البركاني 
على الصحة تبعا لتركيزه، ومدة التعرض للرماد، 
ومما هو مصنوع. ويقل تركيز الرماد البركاني 
وبالتالي تأثيره الضار كلما ابتعدنا عن املصدر، 
مشيرة الى أن الغبار البركاني ال يحدث أي تأثير 
م����ا دام في طبقات اجلو العليا بل يظهر تأثيره 
عند تساقطه على األرض، موضحة بأن اجلزيئات 
الصغي����رة )أقل من 10 ميكرون( يكون تأثيرها 
الصحي أكب����ر ألنها من املمكن أن تخترق عمق 
الرئتني، وتشير التقديرات إلى أن نحو 25 % من 
اجلسيمات في الرماد الناجم عن ثوران البركان 

في ايسلندا من 10 ميكرون في احلجم.

وكشفت البحوة عن أن وكالة حماية الصحة 
تقر أن الرماد البركاني يس����بب مشاكل صحية 
طفيفة جدا كما أنه ال يحتوي على غازات سامة. 
ورغم قلة خطر الرماد البركاني اال أنه يس����بب 
حكة في العني وافرازات لزجة، ورشحا باألنف 
واحمرار اجللد والتهابا باحللق يصحبه سعال 

جاف.
وقالت ان األشخاص الذين يعانون من الربو 
والتهاب الشعب الهوائية وأمراض االنسداد الرئوي 
املزمن����ة أو أمراض القل����ب واألوعية الدموية، 
واألطفال الرضع وكبار السن يكونون أكثر تأثرا 
بهذه االعراض حيث تؤدي اجلزيئات املوجودة 
في الغبار البركان����ي الى تهيج مجرى التنفس 
وضيقها أو زيادة االفرازات املخاطية املبطنة مما 

يؤدي الى صعوبة في التنفس وسعال.
وأضافت انه في املناطق القريبة من البركان قد 
تؤدي مادة السليكا املوجودة في الغبار البركاني 
الى حدوث اضرار صحية طويلة األمد للجهاز 
التنفس����ي والقلب حيث يحدث تليف بالرئة ال 

ميكن عالجه وقد يسبب السرطان. 


