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الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد

البدء في تنفيذه نهاية العام الحالي

»الداخلية«: مشروع المراقبة اإللكتروني ستنفذه
الحكومة البريطانية وقادر على الرصد داخل األماكن المغلقة

أمير زكي
تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« في عددها أمس األول يغادر وزير 
الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد إلى بريطانيا في 
العاشرة من صباح اليوم الى بريطانيا للتوقيع على عقد املنظومة 
املتكاملة. وكش���ف مص���در امني رفيع املس���توى ان نظام املراقبة 
اجلديد الذي س���يقوم وزير الداخلية بالتوقيع عليه لن تقوم على 
تنفيذه شركات خاصة أسوة باملش���روع السابق الذي لم ير النور 
وإمنا ستش���رف عليه احلكومة البريطانية، مؤكدا ان نظام املراقبة 

املتكامل قادر على تتبع أي أشخاص مشتبه بهم حتى داخل األماكن 
املغلق���ة، الفتا إلى ان وفودا أمنية قامت قبل زيارة الوزير باالطالع 
على النظام، مستدركا ان هذا النظام املتقدم يقل كثيرا عن املشروع 

السابق الذي كانت شركة خاصة تنوي تنفيذه. 
وأك���د املصدر األمني ان نظام الرقابة اجلديد من املتوقع ان يبدأ 
العمل به نهاية العام اجلاري وان يتم االنتهاء منه في غضون سنتني، 
مشيرا الى ان هذا النظام ستستفيد منه وزارة الداخلية ليس فقط 
ف���ي قضايا امن الدولة وإمنا أيضا ف���ي القضايا اجلنائية وتوقيف 

متهمني في جرائم قتل وس���طو من خالل تتبع حركة املتورطني في 
هذه القضايا.

وأشار املصدر إلى ان نظام املراقبة مكن السلطات اإلماراتية من 
تتبع قاتل الفنانة سوزان متيم داخل البناية التي قتلت فيها وداخل 
احمل���الت التجارية وأيضا في محل إقامت���ه. وحول الكاميرات التي 
يتم تركيبها عل���ى بعض الطرقات قال املصدر االمني ان الكاميرات 
القائمة حاليا هي لرصد حركة الس���يارات ف���ي الطرقات ومرتبطة 

بغرفة عمليات املرور.

العدد المطلوب 50 فقط

السهالوي: العنصر النسائي في دورات 
فنيي »طوارئ« طبية ألول مرة العام المقبل

النصف: بدء العمل في مختبر
فحص متداولي األغذية بشرق اليوم

العبدالهادي: زيارة أكثر من 500 
استشاري عالمي للبالد خالل عام

آغا: ارتفاع هرمون الثيروتوتين المتحكم
في الحالة المزاجية للصائم يكسبه راحة نفسية

حنان عبدالمعبود
أك���دت إخصائية التغذية د.ليل���ى آغا اهمية 
الصيام، مش���يرة الى أن الصيام عبادة متعارف 
عليه���ا دينيا في كل املجتمع���ات ولكنه يختلف 
باختالف كيفية الصيام وأسبابه، غير ان اهمية 
الصيام تكمن في إعطاء اجلهاز الهضمي فترة راحة 
كبي���رة خالل فترة الصيام التي متتد الى حوالي 
10 س���اعات من الفجر الى املغرب، مشيرة الى ان 
اجلهاز الهضمي جهاز حركي يعتمد على العضالت 
الت���ي حتركها الهرمون���ات واإلنزميات ومن هنا 
تأتي فوائد الصيام في إراحة اإلنسان من الناحية 
اجلسدية، والى جانب ذلك تأتي فائدة الصيام في 
إراحة اجلانب النفس���ي واملزاجي لإلنسان حيث 
يساعد الصيام على ارتفاع هرمون الثيروتوتني 

املتحكم في احلالة املزاجية لإلنسان الى معدالته 
الطبيعية مما يعطي الهدوء والس���كينة لألذهان 

خالل هذه الفترة.
ونفت د.آغا في تصريح صحافي خطورة تناول 
حلوى »القرقيعان« في رمضان، ملا حتتويه من 
نسبة كبيرة من الزيوت والسكريات والنشويات 
التي تتس���بب في اإلصابة بالسمنة لدى األطفال 
والكبار، ونصح���ت د.آغا بضرورة احلفاظ على 
الع���ادات والتقاليد الكويتية األصيلة ومن بينها 
عادة »القرقيعان« مع األخذ في االعتبار االمتناع 
عن تناول احللويات والفاكهة في مقابل ذلك. وعن 
النظام الغذائي األمثل خالل شهر رمضان اضافت 
د.آغا: ان التمر من الفاكهة األساسية في شهر رمضان 

والتي يجب أن يبدأ بها اإلنسان صيامه.

د.خالد السهالوي

د.يوسف النصف

د.إبراهيم العبدالهادي

أحمد الكندري

أعلن وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
العنصر  السهالوي عن دخول 
النسائي في دورات فنيات طوارئ 
طبية ومسعفات ألول مرة العام 
الدراس���ي املقبل بالتعاون مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
وقال في تصريح ل� »كونا« 
ان قب���ول املتقدم���ات س���يتم 
املتبعة في كل  وفق اإلجراءات 
دورات فنيي الطوارئ الطبية، 
مضيف���ا أن اإلدارة بحاجة الى 
العنصر النس���ائي في أقس���ام 
التخطي���ط والعمليات واملجال 
امليداني والتعامل مع احلوادث 

مستقبال.
وذكر د.الس���هالوي انه بعد 
القبول س���تكون هناك مقابلة 
الهيئة  شخصية حتت إشراف 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
إدارة  والتدريب وأعض���اء من 
الطبي���ة، مبينا أن  الط���وارئ 
العدد املطلوب ه���و 50 طالبة 
التسجيل يكون من خالل  وأن 

 أعلنت وزارة الصحة أمس 
بدء العمل ف���ي مختبر فحص 
متداول���ي األغذي���ة في منطقة 
شرق اليوم بعد ان مت حتويلهم 
لفترة مؤقتة ملختبر مستشفى 

العدان.
وقال وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف في تصريح ل� »كونا« 
ان املختب���ر مخصص لفحص 
العاملني في مج���االت األغذية 
التي تتطلب  وبعض املجاالت 

إجراء الفحص الصحي.

وقال ان مختبر فحص األغذية 
في منطقة كيفان ومختبر فحص 
متداولي األغذية في منطقة شرق 
سيكونان بشكل مؤقت الى حني 
االنتهاء من بناء مختبر متكامل 
لفحص األغذي���ة والعمالة في 
منطقة الصباح الصحية ضمن 
اخلطط التوسعية لوزارة الصحة 
ف���ي الفترة املقبل���ة. وأوضح 
النصف ان س���بب االنتقال من 
املبن���ى القدمي ه���و إقامة برج 
لتوسعة مستشفى األميري في 

مكان املختبر السابق. 

ذكرت وزارة الصحة ان أكثر 
م����ن 500 استش����اري عاملي من 
مختلف التخصصات الطبية من 
شتى دول العالم زاروا البالد منذ 
العام املاضي حت����ى اآلن. وقال 
وكي����ل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي في تصريح ل� »كونا« 
ان زيارة اخلبراء واالستشاريني 
العامليني جاءت بهدف االستفادة 
من اخلبرات العاملية في حتسني 
مس����توى اخلدمات الصحية في 
البالد وإكساب األطباء الكويتيني 

خبرات جديدة.
وأك����د د.العبدالهادي حرص 
وزارة الصحة على االستفادة من 
األطباء الزوار خالل إقامة ورش 
العمل وإجراء العمليات اجلراحية 
الدقيق����ة واملعق����دة، إضافة إلى 
تدريب األطباء على تلك اجلراحات 
الدقيقة وإلقاء احملاضرات العلمية 

والتدريب م���ع إدارة الطوارئ 
الطبية في تطوير دراسة فنيي 
طوارئ الطبية الكتساب مهارات 
فني���ة على مس���توى عال من 
التعليم والتدريب مما ينعكس 
على االرتقاء في خدمات الطوارئ 

الطبية.
يذكر أن الش���روط الواجب 
توافرها لدخول الدورة تتضمن 
حصول املتقدمة على ش���هادة 
الثانوية العامة تخصص علمي 
وال تقل النسبة عن 55% و%60 
الثانوية  الش���هادات  ألصحاب 
القدمية أو حاصلة على دبلوم 
متريض املعادل لشهادة الثانوية 
ويعتب���ر ه���ذا التخصص من 
التخصصات النادرة ويتقاضى 

الطالب 150 دينارا.
ويس���تطيع املتفوقون بعد 
تخرجهم اس���تكمال دراستهم 
للحص���ول عل���ى بكالوريوس 
ط���وارئ طبية علم���ا بأن مدة 
الدورة س���نتان وس���تحصل 
الدبلوم  املتخرجة على شهادة 

في الطوارئ الطبية.

الطبية والتعاون مع اجلامعات 
واملستشفيات العاملية من خالل 
تش����جيع ومس����اندة التدري����ب 
والتعلي����م والبحوث والتطوير 
املستمر لتكنولوجيا املعلومات 
التي تساند وتعزز تقدمي خدمات 

رعاية صحية عالية اجلودة.
ان  د.العبداله����ادي  وذك����ر 
االتفاقي����ات ومذك����رات التفاهم 
التي مت توقيعها لتطوير اخلدمات 
الطبية في املستشفى الصدري 
ومستشفى البنك الوطني لالطفال 
ومركز حسني مكي جمعة ألمراض 
السرطان ستساعد في تقدمي خدمة 
أفضل ورعاية مميزة للمرضى، 
الى دوره����ا في االرتقاء  إضافة 
مبستوى األداء فنيا واداريا، مشيدا 
بالدعم السخي واالهتمام من قبل 
القيادة السياس����ية في تطوير 

القطاع الصحي في البالد.

اعلن مدير جلنة زكاة العثمان 
احمد الكندري ان اللجنة ستقيم 
الس��وق اخليري العشرين غدا 
االثن��ن وخالل ش��هر رمضان 
املب��ارك اع��اده اهلل علينا وعلى 
االمة االس��المية باخلير واليمن 
والبركات، وستكون مواعيد افتتاح 
السوق من الساعة احلادية عشرة 
صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا 
ومن الساعة الثامنة مساء حتى 
الثانية عشرة مس��اء في صالة 

الشيخ سالم العلي في قرطبة.
ان االفتتاح س��يكون  وقال 
بعد غد الثالثاء الساعة السابعة 
مساء حتت رعاية الشيخة فريحة 
االحم��د. واض��اف الكندري ان 
السوق سيشتمل على عروض 
مميزة من احدث مالبس القرقيعان 
وهدايا القرقيعان لالطفال ومالبس 

العيد ودراعات ومالفع.

لجنة زكاة العثمان تقيم 
السوق الخيري العشرين

الرشيدي: شهر رمضان فرصة 
للمحافظة على الحمية الغذائية

حنان عبدالمعبود
اعتبر الباحث في مجال األعش���اب والصيدلي في مستش���فى 
العدان د.أحمد الرشيدي شهر رمضان املبارك فرصة لتنقية األبدان 
بكسر الروتني وتغيير منط احلياة من خالل احملافظة على احلمية 

الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام.
ونصح في تصريح صحافي بتناول األغذية املناسبة والسليمة، 
خصوصا في األيام األولى من هذا الشهر الكرمي، وذلك لعدم التسبب 

في مشاكل باملعدة نتيجة تناول األغذية غير املناسبة.
ونبه املرضى الى ان هناك فرقا بينهم وبني األصحاء، مش���يرا 
الى ان ما يقوم به األصحاء قد يعجز أو ال يستطيع املرضى القيام 
به، داعيا املرضى الى ان يحرصوا كل احلرص على احملافظة على 
صحتهم والس���يطرة على أمراضهم حتى لو تطلب ذلك ان يفطر 
رمضان وهذا األمر مباح ال بأس به. كما حذر مرضى السكري من 
مخاطر ارتفاع س���كر الدم من خالل عدم االلتزام بالنظام الغذائي 
الصحي���ح واالكثار من الطعام، مؤكدا ان انخفاض الس���كر ليس 
مس���تبعدا، خاصة ان نهار رمضان هذه الس���نة سيكون طويال. 
ولف���ت ايضا الى ان مرضى الضغط ف���ي خطر من ارتفاع ضغط 
ال���دم لذا يجب عليهم احملافظة على مس���توى الضغط وإال كانت 

العواقب وخيمة.

املوقع االلكتروني للهيئة.
وأكد أن رؤية إدارة الطوارئ 
الطبية تسعى الى تقدمي خدمات 
اإلنقاذ والرعاية الطبية الطارئة 
وفق أس���اليب فنية وسلوكية 
متطورة تلبي احتياجات الواقع، 
مشيرا الى أن فتح هذا التخصص 
للعنصر النسائي سيكون مشجعا 

للنساء على االنضمام اليه.
وأشاد د.السهالوي بتعاون 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

وتش����خيص احل����االت املرضية 
وإعطاء االستشارات الطبية.

وأشار الى ان القطاع الصحي في 
الكويت سيشهد نقلة نوعية على 
ارض الواقع في املستقبل القريب 
وذلك من خالل اس����تقدام الفرق 

الساير يفتتح مركز األحمدي 
الصحي الثالثاء بعد إعادة تأهيله

أعلنت وزارة الصحة أمس 
ان وزير الصحة د.هالل الساير 
سيفتتح مركز األحمدي الصحي 
اعادة  املقبل بع���د  الثالث���اء 

تأهيله.
العالقات  إدارة  وقال مدير 
العام���ة واإلعالم ف���ي وزارة 
الدوسري في  الصحة فيصل 
تصريح ل� »كونا« مبناس���بة 
إعادة تشغيل وافتتاح مركز 
األحمدي الصح���ي: ان املركز 
سيقدم منظومة من اخلدمات 
الصحي���ة تتمثل ف���ي الطب 
العام ورعاية األمومة وخدمات 
األسنان إضافة الى عيادة السكر 
والتغذية واألطفال والسمنة 
فضال عن املختبرات وخدمات 

التطعيم.
وأك���د الدوس���ري حرص 
الوزارة على االهتمام بتطوير 
خدمات الرعاية الصحية األولية 
ضمن برنامج عملها في اخلطة 
اإلمنائية للدول���ة، مبينا ان 
اخلدمات الوقائية والعالجية 
املراكز الصحية  التي تقدمها 
تعكس اهتمام والتزام وزارة 
الصحة بتطوير مفهوم الرعاية 

الصحية املتكاملة.

الدوسري ان مراكز  وذكر 
الرعاي���ة الصحي���ة األولية 
)املستوصفات( تعد خط الدفاع 
األول خلدم���ات الوزارة ولها 
دور كبير في التس���هيل على 
املرضى وتخفيف الضغط على 
املستشفيات، مؤكدا ان االهتمام 
بالرعاي���ة الصحية األولية ال 
يقتصر على االهتمام باملباني 
واألجهزة ولكنه أشمل من ذلك 
بكثي���ر ويتضمن التحس���ني 
املس���تمر جل���ودة الرعاي���ة 
الصحية املقدم����ة في جميع 
الرعاي���ة الصحي���ة  مراك���ز 

األولي��ة.

د.هالل الساير


