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»المهندسين« تنظم دورة في الغوص 18 الجاري

أعلن عضو جلنة ش���ؤون املهندسني في 
جمعية املهندسني م.محمد الكندري عن إقامة 
دورة الغوص األول���ى التي تنظمها جمعية 
املهندسني خالل الفترة من 18 اجلاري حتى 
22 منه، وقال الكندري ان التسجيل للدورة 

يبدأ من 12 اجلاري حتى 15 منه.
واشار الى ان قيمة التسجيل في الدورة 

50 دينارا الفت���ا الى ان ه���ذا املبلغ يعتبر 
رمزيا قياسا بالدورات التي تقام في األماكن 
األخرى. واضاف الكندري انه من عادة جمعية 
املهندسني توفير جميع األنشطة ملشتركيها 
وعلى من يريد االش���تراك في الدورة زيارة 
موقع جمعية املهندس���ني على اإلنترنت أو 

م.محمد الكندريزيارة اجلمعية.

د.عادل ميشيلد.عارف السويفي

أكثر من أربع رحالت جوية يوميًا

الحمود: البعثة الديبلوماسية في األردن متأهبة 
لتذليل العقبات أمام السياح الكويتيين

عمان � كونا: قال سفيرنا لدى 
االردن الشيخ فيصل احلمود 
املال���ك الصباح ان الس���فارة 
متأهبة للمساهمة في تذليل 
العقبات التي تواجه السياح 
العام  الكويتيني مبكرا ه���ذا 
ووضعت في هذا الصدد خطة 
للسياح واملارين الكويتيني عبر 

االراضي االردنية.
وقال الشيخ فيصل احلمود 
في تصريح ل���� »كونا« على 
هامش دع���وة غ���داء كبرى 
اقامها امس على شرف عدد من 
السياح الكويتيني املتواجدين 

في االردن ان »تواجد عدد من ابناء الكويت في 
االردن هو انتقال م���ن بيتهم في الكويت الى 
بيتهم في االردن« مؤكدا عمق العالقات االخوية 

بني البلدين.
واشار الشيخ فيصل احلمود الى وجود اكثر 
من اربع رحالت جوية يومية قادمة من الكويت 
اضافة ال���ى العديد من وس���ائل النقل البرية 

التي يفد من خاللها الس���ياح 
الكويتيون الى اململكة االردنية 

الهاشمية ملوسم الصيف.
واشاد الشيخ احلمود بدور 
السلطات االردنية وتعاونها 
غير احملدود مع الزوار والسياح 
الكويتيني وقال في هذا السياق 
ان »هذا االمر ليس بغريب على 
االردن بل���د الضيافة العربية 

االصيلة«.
ووفق ارقام رسمية اردنية 
الس���ياحة على  فقد ع���ادت 
االردن خ���الل الربع االول من 
ال��حالي بحوالي مليار  العام 

دوالر.
وكانت هيئة تنشيط السياحة االردنية اعدت 
العام املاضي حملة شملت ايضا دول مجلس 
التعاون اخلليجي بهدف زيادة اعداد السياح 
اخلليجيني للمملكة خاصة السياحة العائلية 
خالل فصل الصيف الذي يش���هد تراجعا في 

اعداد السياح االوروبيني.

إطالق مسابقة  مرافئ الدراسات 
الصيفية حتى 29 الجاري 

املتميزة خالل  استمرارا النش���طتها 
فترات الصيف اعلنت ادارة الدراس���ات 
االس���المية بوزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية عن اطالق املسابقة الكبرى لبدء 
املرافئ الصيفية لعام 2010 والتي تنظمها 
www. على موقعها على شبكة االنترنت
douralquran.com حتت عنوان: »مرافئ 
الدراس���ات، رفعة ومتيز للذات«، خالل 
الفترة م���ن 4 حتى 29 اجلاري، على ان 
يتم اجراء السحب في الثالث من اغسطس 

املقبل.
وفي تصريح صحافي بهذه املناسبة 
قال مراقب االنشطة واخلدمات املساندة 
في ادارة الدراسات االسالمية في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية فهد اخلزي 
انه نظرا للشعبية اجلارفة من دارسينا 
واوالدنا ذوي الهمم العالية على التسجيل 
في املسابقة الكبرى لبدء املرافئ الصيفية، 

فإننا نهتم بقلوبنا قبل ألسنتنا، ونوصيهم 
بأن يعرفوا دارهم العلمية، كما يعرفون 
دارهم املنزلية، ولذا نقدم هذه املسابقة 
لكي يزدادوا معرفة بدارهم احلبيبة دار 

العلم واالميان في بلدهم الكويت.
واضاف اخلزي ان مراقبة االنش���طة 
وضعت مجموعة من الش���روط الالزمة 
لالشتراك باملسابقة منها ان يكون املشارك 
من سكان الكويت، وان تكون االجابة من 
خالل املوقع االلكتروني الدارة الدراسات 
االسالمية، اال يقل عمر املتسابق عن ست 
عشرة س���نة، ال يس���مح ملوظفي ادارة 
الدراسات االسالمية باملشاركة في املسابقة، 
ان تكون املشاركة ملرة واحدة فقط، ويذكر 
االسم رباعيا، موضحا انه سيدخل السحب 
االلكتروني من يجيب عن 12 س���ؤاال من 
اصل 15 سؤاال، وسيتم اختيار 30 فائزا 

من خالل السحب االلكتروني.

»الصحة« تنفي وجود أي تزوير في تقارير حادث دهس الصليبخات
نفت وزارة الصحة وجود اي 
تزوير ف���ي تقارير حادث دهس 
الصليبخات الذي تعرض له ابن 
احد املواطن���ني مؤكدة ان جميع 
التقارير سليمة. يذكر ان مواطنا 
اتهم وزارتي الصحة والداخلية 
بالتقصير والتزوير في اجراءات 

حادث الده���س الذي تعرض له 
ابنه في 27 يوني���و املاضي في 
منطقة الصليبخ���ات وان هناك 
البيان���ات والتقارير  تالعبا في 
الطبية والفنية. وقال وكيل وزارة 
الصح���ة د.ابراهيم العبدالهادي 
ل� »كونا« ان التقارير املنشورة 

في وس���ائل االع���الم صحيحة، 
مشيرا الى ان التقرير األول كان 
بعد املعاينة األولية في حوادث 
مستش���فى الصباح ثم التقرير 
الثاني بعد ظهور نتيجة األشعة 
التي بينت وجود كسور على أثرها 
مت حتويل املصاب الى مستشفى 

الرازي. وذكر العبدالهادي انه مت 
حتويل التقرير الثاني الى مخفر 
الصليبخات حس���ب االجراءات 
ال���ى انه مت  املتبع���ة، مش���يرا 
حتويل املصاب الى مستش���فى 
الرازي لعالج الكسور وقد متت 
معاينته من قبل الطب الشرعي. 

يذك���ر ان وزارة الداخلي���ة نفت 
امس ما تناولته عدد من وسائل 
اإلعالم حول ادعاء احد املواطنني 
واتهامه ال���وزارة وجهات اخرى 
بالتقصير والتزوير في اجراءات 
حادث الدهس الذي تعرض له ابنه 

في منطقة الصليبخات.

البّت في عقار »األفانديا« في اجتماع منظمة
الغذاء والدواء األميركية بعد غٍد

حنان عبدالمعبود
اعلنت دائرة الغ����ذاء والدواء األميركية 
)FDA( عبر موقعها االلكتروني انها ستعقد 
اجتماعا بعد غ����د الثالثاء يحضره اخلبراء 
واملختصون ملناقشة الدراسات التي اجريت 
منذ س����نوات وحتى اآلن على سالمة عقار 
»األفانديا« الذي يستخدم لعالج ارتفاع نسبة 
الس����كر في الدم، والذي اوصت العديد من 
الدراسات بسحبه من االسواق النه قد يسبب 

اضرارا بالقلب.
كما قامت االدارة بوض����ع تقرير مكون 
من 700 صفحة على موقعها على االنترنت 
يتضمن كل الدراس����ات التي نش����رت حول 

العقار.
وجاء في التقري����ر انه البد من خضوع 
هذه الدراسات للتقييم من جانب املختصني، 
مشيرة الى ان توصيات االجتماع ستكون 
للبت في أمر هذا العقار، كما وضعت ادارة 
الغذاء والدواء، ثالثة احتماالت لالجراء الذي 

سيتم اتباعه عقب هذا االجتماع.
وكان االحتمال االول س����حب الدواء من 
االسواق متاما، والثاني: زيادة عبارة حتذيرية 
على امللصق املوجود على مغلف الدواء يفيد 
بحظره على مرضى القلب، واالحتمال الثالث 
بفرض قيود على صرف هذا الدواء وال يسمح 
بذلك اال من جانب اطباء متخصصني بشكل 
كبير، وبعد عمل فحص وتقييم حلالة قلب 

مرضى السكر.
وكان����ت بعض البيان����ات التي تضمنها 

التقرير، تفيد بأن استخدام مرضى السكري 
عقار »Avandia« قد يصيب حوالي 500 منهم 
بازمة قلبية باالضافة الى 300 حالة بالسكتة 
 »Avandia« القلبية شهريا، وذلك الن عقار
املعروف ايضا باس����م »Rosiglitazone« قد 

يسبب اضرارا للقلب.
كما توصل تقرير اعده د.ديڤيد جراهام 
ود.كيت جلبرين من ادارة االغذية )FDA( الى 
ضرورة سحب العقار املذكور من االسواق، 
وتوصلت دراس����ة كندية العام املاضي الى 
ان هناك صلة بني العق����ار املذكور وزيادة 
خطر السكتة القلبية في اوساط املتقدمني 
في السن، كما اعلنت نتائج دراسة لرئيس 
قسم امراض القلب في مستشفى »كليفالند 
كلينيك« د.ستيف نيسن شملت العودة الى 
42 دراسة علمية س����ابقة و15560 مريضا 
وبينت ارتفاع خط����ر اصابة من يتناولون 
هذا الدواء بالذبحة الصدرية نتيجة انسداد 
في الش����ريان التاجي واجللطات الدماغية 
بنسبة 43% عمن ال يتناولونه، وهو ما دفع 
الكونغرس االميركي الى توجيه توبيخ الى 
»ادارة الغذاء والدواء« االميركية املسؤولة 
عن اعطاء التراخيص لالدوية في الواليات 
املتحدة واتهامها بالتقاعس في مراقبة الدواء 
بعد طرحه في السوق ما دفعها الى الطلب 
من غالكسو في اغسطس املاضي، اضافة اطار 
حتذيري باللون االسود على علب »افانديا« 
اآلثار اجلانبية  يتضمن املعلومات ح����ول 
اخلطيرة للدواء كاجراء وقائي اول وهو ما 

وافقت عليه الشركة، كما كتبت د.جانت وود 
كوك من ادارة االغذية واالدوية االميركية في 
مذك����رة داخلية عام 2009 ان هناك تضاربا 
في اآلراء ح����ول عقار »Avandia« واصدرت 
تعليمات بتش����كيل جلنة العادة النظر في 

امكانية تداول العقار في السوق.
وكان الوكيل املس����اعد لشؤون االدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر اكد 
من قبل في تصريح له ان »الرقابة الدوائية« 
تعمل على دراسة االبحاث والتقارير الواردة 
من املنظمات الدولية حول املس����تحضرات 
اخلاصة بتنظيم السكر في الدم ومن بينها 

مستحضر »افانديا«.
واوضح ان املعلومات التي توصلت اليها 
الرقابة اآلن بشأن هذا املستحضر غير مؤكدة 
وحتتاج ال����ى الكثير من التنقيب والبحث، 
متعهدا بنشر بيان كامل حول املستحضرات 
املشكوك فيها وفق دراسات وابحاث املنظمات 
العاملية وذلك خالل االيام املقبلة، مبينا ان 
الرقابة قام����ت مبخاطبة هذه اجلهات عقب 
ما نش����ر وتأكدت ان ادارة الدواء والتغذية 
االميركية )FDA( غير مسؤولة عن هذا التقرير 
وامنا مت اصداره بواسطة منظمة عاملية اخرى 
ويجري اآلن مخاطبة هذه املنظمة للتأكد من 
صحة ما نشر بها، موضحا انه في حال اثبات 
وجود خطر لهذا املس����تحضر على الصحة 
العامة فستقوم »الرقابة الدوائية« بسحبه 
من االسواق على الفور ووقف التعامل مع 

الشركة.

مستشفى الراشد يستقبل السويفي خبير عالج البروستاتا بتقنية الليزر
يستقبل مستشفى الراشد اخلبير االملاني 
د.ع���ارف الس���ويفي املتخص���ص في عالج 
البروس���تاتا بتقنية الليزر االخضر ملرضى 
القلب والسكر وسيولة الدم، حيث تعتبر وحدة 
العالج بالليزر االخضر في مستشفى الراشد 
هي الرائدة في هذا املجال منذ اكثر من خمس 
سنوات. وقام اخلبير االملاني بإجراء العديد 
من هذه العمليات بنجاح كبير ومحققا نتائج 
ممتازة، خاصة في حاالت تضخم البروستاتا 
التي مت عالجها وأدى العالج الى حتسن فوري 
في أعراض التبول م���ع احلفاظ على القدرة 

اجلنسية بدرجة عالية من األمان.
كما يقوم اخلبير االملاني د.عارف السويفي 

التعويضية لعالج الضعف  بزراعة االجهزة 
اجلنسي ملرضى السكر والقلب.

ويقوم ايضا بعالج س���رعة القذف وعالج 
السلس البولي بأحدث الطرق العلمية عامليا. 
هذا وق���ام بعالج الكثير من ح���االت انحناء 
العضو الذكري املنتش���رة بأكثر الطرق أمانا 
ودون تأثير على االنتصاب أو طول العضو 
الذكري. ويقوم اخلبير االملاني د.عارف السويفي 
بزيارة مستشفى الراش���د في الفترة من 24 
اجلاري، وحتى 1 اغسطس حيث ستكون الزيارة 
حتت اشراف وتنسيق د.عادل ميشيل رياض 
� ماجس���تير مسالك بولية � البورد االوروبي 

مسالك بولية وتناسلية.

الشيخ فيصل احلمود

يبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
جولة تش����مل 9 دول في أميركا اجلنوبية وهي انتيغوا 
وبرب����ودا وترينداد وتوباغو واملكس����يك وكوبا وغيانا 
التعاونية والبرازيل وتشيلي واألرجنتني وأوروغواي 
الش����رقية. وتأتي هذه اجلولة استكماال جلوالت سموه 
اآلس����يوية واألوروبية واألفريقية الت����ي قام بها ضمن 
تدعيم أواصر الروابط الطيبة القائمة بني الكويت وهذه 

الدول الشقيقة والصديقة.
وسيجري سمو الشيخ ناصر احملمد على رأس الوفد 
الرسمي الكبير املرافق له مباحثات مكثفة مع قيادات تلك 
الدول حول مختلف القضايا واملوضوعات ذات االهتمام 

املش����ترك انطالقا من حرص الكويت على دعم عالقاتها 
السياسية واالقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم 
من خالل تبادل الزيارات الرس����مية وتعزيز االتصاالت 

الدائمة وتبادل وجهات النظر على أعلى املستويات.
ويتوق����ع ان تعطي اجلولة املقرر ان تس����تمر ابتداء 
من اليوم حتى األول من أغس����طس املقبل دفعة جديدة 
وكبيرة لعالقات الشراكة والتعاون االقتصادي واالرتقاء 
بها الى مجاالت أرحب وأوس����ع. وقام سموه منذ توليه 
منصب رئاسة مجلس الوزراء في السابع من فبراير عام 
2006 بعدة جوالت زار خاللها العديد من الدول الشقيقة 
والصديقة ودول العالم أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات 

للتعاون املشترك السيما في املجال االقتصادي والتجاري 
واالستثماري والفني.

وأكد الكثير من املس����ؤولني الكويتيني في مناسبات 
متع����ددة حرص الكويت على تنمية عالقاتها اخلارجية 
وانها السباقة دائما في تدعيم سبل التعاون مع مختلف 
دول العالم ف����ي الكثير من املجاالت التي تخدم مصالح 
الكويت والدول الش����قيقة والصديقة وفتح آفاق جديدة 
للتعاون مع دول العالم وتنس����يق املواقف في مختلف 

املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها.
وقالوا ان هذه اجلوالت تساهم في تنفيذ خطة التنمية 
الطموحة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا وحتقيق الهدف 

األساسي بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري دولي 
وهو األمر الذي يوطد العالقات التجارية بني الكويت ودول 

العالم في مختلف القطاعات االقتصادية والتنموية.
يذكر ان الكثير من املراقبني السياسيني يؤكدون ان 
جوالت سمو رئيس مجلس الوزراء املختلفة التي قام بها 
منذ تسلمه منصبه ذات أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة 
تنطوي على تعزيز العالقات الكويتية مع الدول التي قام 
بزيارتها. ولفتوا في الوقت ذاته الى ان االس����تراتيجية 
الكويتية في السياس����ة اخلارجية تق����وم على التوازن 
السياسي مع مختلف دول العالم دون النظر الى خلفيتها 

او بنيتها السياسية.

رئيس الوزراء يبدأ اليوم جولة جديدة تشمل 9  دول في أميركا الجنوبية

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

»المدارس الشرعية« 
للقضاء على اإلفتاء بغير علم

أعلن مدير مكتب الشؤون الفنية التابع 
لقطاع املس���اجد بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، أنور احلمد، عن اختتام أنشطة 
النسخة األولى من دورة مشروع »املدارس 
الشرعية الدائمة باحملافظات«، والتي نظمت 
ف���ي الفترة م���ن 21 مارس ال���ى 22 يونيو 
مبشاركة لفيف من األئمة واخلطباء واملؤذنني، 
وحاضر فيها كوكبة من أساتذة الشرع وذوي 
التخصص واخلبرة، شملت محاورها علوم 
القرآن الكرمي النحو والفقه. وأوضح احلمد 
ان الهدف الرئيسي من املشروع هو »االرتقاء 
باملستوى العلمي والفني والدعوي للقائمني 
على املس���اجد، وذلك من أجل القضاء على 
ظاهرة »اإلفتاء« م���ن دون علم، إضافة الى 
إخراج جيل جديد يخدم املجتمع ب� »وسطية 
واعتدال«، وأشار الى ان النسخة الثانية من 
الدورة تنطلق عقب ش���هر رمضان املبارك. 
واختتم احلمد تصريحه قائال: وفقا للخطة 
املوضوعة لهذا العام سيتم تنظيم عدة دورات 
في مجالي »فقه الصيام والزكاة« وذلك قبل 

حلول شهر رمضان الفضيل.


