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ليلى الشافعي
أكــد  رئيـــس قســم األنشطــة 
املتخصصة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة يوسف السعيدي ان 
مسابقة القرآن الكرمي التي تنظمها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بالتعـــاون مـــع وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية ممثلة في 
إدارة القرآن الكرمي تأتي حرصا 
من الهيئة على تهيئة الشـــباب 
على حفظ  كتاب اهلل، ومبناسبة 
انطالق املسابقة السادسة عشرة 
للقرآن الكرمي مساء أول من امس 
في مسجد الزبن بضاحية عبداهلل 
املبارك والتي انتهى باب التسجيل 

فيها مبجرد بدايتها يوم 25 من الشهر اجلاري وقد بلغ عدد املتقدمني 
للمسابقة 2400 طالب وطالبة، ومت تشكيل 10 جلان للطلبة و5 جلان 
للنساء، قال السعيدي ان املسابقة ستمتد على مدار 5 ايام وقد بدأت 
انشطة املسابقة بإرسال رسائل »إس إم إس« للمشاركة في املسابقة 
وقد ارتأت اللجنة بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكرمي أال يحدد 
للطالب يوم معني خالل ايام املسابقة لالختبار نظرا ملا يتعرض له 
من ظروف تعوقه عن امليعاد الذي يحدد له فيفوته املوعد، وللمشارك 

حرية احلضور واالختبار في أي يوم من أيام املسابقة احملددة.
وأكد السعيدي أننا حرصنا على ان يكون عدد اللجان في املسابقة 
عشـــر جلان، حتى ال تأتي صالة العشاء إال ونكون أمتمنا التسميع 
للمتســـابقني. كما اشار الى ان الهيئة طلبت من إدارة شؤون القران 

الكرمي أن يكون هناك تسجيل لكل 
طالب وطالبة، حتى تكون هناك 
إمكانية ألن تسمع جلنة اخرى 
الطالب،  إلى تســـميع واختبار 
وذلك حتى نتالفى االعتراضات 
التي حتدث كل عام من املتسابقني 
على نتائجهـــم في االختبارات، 
فالكل يظن فيه اخلير، ومن حق 
املتســـابقني ان يعترضوا على 
نتيجة اختبارهـــم خالل فترة 
االسبوعني والتي حددتها الهيئة 
مع إدارة شؤون القرآن، وقد طلبت 
الهيئة من إدارة شؤون القرآن ان 
يكون احملكمون على درجة عالية 

من التالوة وضبط التجويد.
وأضاف الســـعيدي: اننا كنا نأمل ان تقام املســـابقة في مسجد 
الدولة الكبير، لكن ارتأت الوزارة ان تقام في مسجد الزبن بضاحية 
عبداهلل املبارك، حيث انه ميلك االمكانات نفسها التي ميلكها املسجد 
الكبير، التي كانت عامال في جناح هذه املســـابقة، كما ان اقامة هذه 
املســـابقة في أوقات االجازات والصيـــف كانت عامال في جناح مثل 
هذه املســـابقة، ومن هذه العواملـ  أيضاـ  اصرار الشـــباب وجميع 
العاملني بالهيئة ـ وعلى رأســـهم املدير العام د.فؤاد الفالح ونائبه 
جاســـم يعقوب ـ على تذليل الصعوبات التي تقد تعوق املسابقة، 
ومن أهمها محاولة إقامة املسابقة في مسجد الدولة الكبير، وتعريف 
املتسابقني مبسجد الزبن وكيفية الوصول إلى هذا املسجد عن طريق 

وضع اللوحات االرشادية لهم.

محمد راتب
أعلـــن مدير ادارة العالقـــات العامة بالهيئة 
العامة لشـــؤون الزراعــة والثــروة السمكيــة 
شاكــر عوض ان الهيئــة تقــوم حاليا بالعمــل 
على اعادة تأهيل بعض احلدائق في املنطقتني 
الثانية والثالثة وصيانة املرافق واملســـطحات 
اخلضراء واألشـــجار التالفـــة واصالح جميع 

التلفيات املوجودة بها.
وأشار عوض الى ان هذه التلفيات ناجتة عن 
قيام بعض رواد هـــذه احلدائق باتالف املرافق 
واملسطحات اخلضراء اضافة الى تكسير األسوار 

احمليطة بها.
وأضـــــاف ان الهيئة بصـــدد اضافة بعض 
العناصـــر اجلمالية لتلك احلدائق خالل الفترة 

املقبلة وكذلك انشاء حدائق في املناطق السكنية 
اجلديدة.

ولفت عــوض الــى ان الهيئــة باشــرت تنفيــذ 
أعمــال الصيانــة للزراعــات التجميليــة وإزالــة 
التالفــة منهــــا واســـتبدالهــا فــي عــدد مــن 
املناطــق، مشـــيــرا الــى انــه ســـيتــم تنفيــذ 
الصيانة جلميع املناطق وعمل صيانة للحدائق 
بعــد االنتهــاء مـــــن توقيــع العقود املتبقية، 
وكانت الهيئــة أبرمــت الشـــهر املاضــي عقــدا 
مــع احــدى الشـــركــات إلنــشــــاء عــدد مــن 
احلدائــق اجلديــدة في مختلــف املناطق وذلك 
ضمن سلسلة عقود تهدف إلنشاء حدائق جديدة 
اضافة الى حتديد 33 مشروعا زراعيا ضمن خطة 

الدولة التنموية. شاكر عوض

د.وليد اجلسار

رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل راشد السيف يتوسط البروفيسور بادمير واملدير الطبي ونائب املدير الطبي وأطباء مستشفى الراشد وأطباء املستشفيات األخرى

مبنى مستشفى املواساة اجلديد

د.ماجدة كميخ

)سعود سالم(جانب من اختبارات القبول في املسابقة

الجسار: لجنة عليا للخصوبة واألجنة لحماية األمهات واألبناء

زواج األقارب يسهم في انتشار أمراض التمثيل الغذائي عند األطفال

ندوة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى المواساة الجديد

»الشباب والرياضة« تطلق المسابقة الـ 16 للقرآن الكريم

عوض: »الزراعة« تعيد صيانة وتأهيل الحدائق العامة

حنان عبدالمعبود 
أعلــــن رئيس قســــم أمراض 
النســــاء ورئيس مجالس أقسام 
النساء والوالدة بوزارة  أمراض 
الصحة، د.وليد اجلسار عن تشكيل 
وبدء عمل اللجنة العليا للخصوبة 
واالجنة البشرية، مؤكدا أنها تأتي 
ضمن توجه الدولة لرعاية املواطن 
واملقيم. وقال اجلسار في كلمة له 
ألقاها خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد امس مبقر الوزارة، ان وزير 
الصحة د.هالل الساير امر بتشكيل 
اللجنة، وقد مت تشكيلها من عدة 
أعضاء بتخصصات مختلفة، وأشار 
الى فكرة عمل اللجنة، وقال كان 
هناك زوار وهــــم طاقم طبي من 
الهيئة العليا البريطانية لتقييم 
وضع عــــالج اخلصوبة وأطفال 
االنابيب فــــي الكويت ككل، ومت 
التشديد على انشاء هذه اللجنة 
التي يتضمن عملها تنظيم عملية 
عالج اخلصوبة وأطفال االنابيب 
القطاعني احلكومي واالهلي،  في 
وهذا لتفادي املشاكل التي قد تلم 
باملريضة أو أطفالها مثل استسقاء 
الرئة أو دخول العناية املركزة، أو 

أقام مستشفى الراشد )الرائد األول لرعاية 
العائلة( محاضرة علمية بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة عبداهلل راشد الســــيف ونائب املدير 
الطبي د.حمدي عبده وعــــدد كبير من اطباء 
املستشفى ومستشفيات الكويت للبروفيسور 
االملاني اوالف بادمير استشاري امراض االطفال 
وحديثي الوالدة واســــتاذ جامعة ساسبورغ 
النمساوية واستاذ علم امراض االطفال االملاني 
حيث أشــــار إلى انه من اصل 500 طفل تظهر 
حالة واحدة من امراض التمثيل الغذائي لدى 
االطفال وذلك حسب االحصائيات في النمسا، 
الفتا الى انها دولة تعتبر فيها نســــبة زواج 
االقــــارب ضعيفة جدا مقارنة بالدول العربية 
ودول منطقة اخلليج التــــي ميكن ان ترتفع 
نسب االصابة فيها بشكل كبير نتيجة انتشار 
ظاهــــرة زواج االقارب، مشــــيرا الى ان هناك 
حاالت وفاة تنتج عن هــــذه االمراض، حيث 
يصاب الطفل قبــــل الوفاة بارتفاع في درجة 

احلرارة مع ترجيع.
واضاف البروفيسور بادمير في محاضرته 
العلمية عن امراض التمثيل الغذائي عند االطفال 
انــــه »ال ميكن معرفة االســــباب وراء ذلك مع 
امكانية ظهور اعاقــــة ذهنية او حركية على 
الطفل وقد ال يستطيع الطفل املشي« مشددا 

على أهمية الكشــــف الدوري والفحص املبكر 
للمرأة احلامل كأحد أهم طرق الوقاية من هذا 
املرض، وذلك من خالل فحص السونار كما ان 
هناك عينات دم يتم سحبها من األم الكتشاف 
املرض، وكذلك هنــــاك فحوصات بعد الوالدة 
واخذ عينات دم مــــن االطفال الصغار، مبينا 
ان اكتشاف املرض مبكرا يسهم في الوصول 
لعالج افضل بشكل كبير، مشيرا الى امكانية 
وجود حاالت مصابة باألمراض الوراثية من 
االطفال االصحــــاء لذا يجب عمل فحص على 

جميع االفراد باالسرة.
واوضح بادمير انه بالنسبة للطرق العالجية 
»في حالة االكتشــــاف املبكر يتم العالج عن 
طريق االدوية او اخذ هرمونات معينة بحيث 
تسهم في عالج انزميات اجلسم للطفل املصاب« 
داعيا االمهات واالسر لعمل فحص عن االمراض 
الوراثية، واهمها الفحص االســــري الشــــامل 
وحتديد املصابــــني ومن ثم اخلضوع للعالج 
اجليني، مبينا انه على االســــرة عمل كشــــف 
جيني على جميع االطفال سواء االصحاء او 

املرضى.
وبني انه قام بالقاء عــــدد من احملاضرات 
العلمية عــــن االمراض اجلينيــــة واالمراض 
الوراثية لدى االطفال مع امراض االطفال بشكل 

عام فــــي عدة جامعات عاملية وانه يتخصص 
في هذه االمراض واجرى العديد من االبحاث 

العلمية والطبية.
وذكرت استشارية طب االطفال وحديثي 
الوالدة د.حنان حشمت ان مستشفى الراشد 
سوف يقوم خالل الفترة املقبلة بانشاء وحدة 
للكشف عن االمراض الوراثية، ومتابعة احلاالت 
املرضية وعمــــل فحوصات وراثية للراغبني، 
كما انه سيتم تنظيم زيارات دورية للطبيب 
االملاني للكشف على االطفال واالسر الراغبة 
في عمل فحص عن االمراض الوراثية بحيث 
يتم اكتشافها بشكل مبكر والعمل على عالجها 
مبينة »ان الطبيب شدد في محاضرته العلمية 
على اهمية فحص االسرة بشكل كامل بحيث 
يتم حتديد االشــــخاص املصابــــني باالمراض 

الوراثية«.
ولفتت د.حنان الى ان اغلب االمراض احمللية 
التي تصيب االطفال هي امراض احلساســــية 
وامراض الربو، مشددة على اهمية اخذ االدوية 
الوقائية كافضل طرق عالجية ووقائية حتمي 
االطفــــال من الوقوع في املــــرض، مبينة انها 
عالجات دوائية ال حتتوي على مواد الكورتيزون 
وان اغلبها ادوية عالجيــــة متطورة وجدية 

وآمنة.

تستضيف مستشفى املواساة اجلديد يوم 
9 اكتوبر املقبل الندوة االولى ملناظير اجلهاز 
الهضمي، ويدير الندوة د.محمود عمر، رئيس 
قسم الطب الباطني في مستشفى املواساة 
اجلديد والبروفيســـور جاك ديفير، استاذ 
اجلهاز الهضمي واملناظير في مستشـــفى 
ارماس في بروكســـل، بلجيكا، وستشتمل 
الندوة على احملاضرات واملناقشات التفاعلية 
وعـــرض الســـتخدامات مناظيـــر اجلهاز 

الهضمي.
ومت تصميم هذا احلدث من اجل اطباء 
اجلهاز الهضمي واجلراحي واطباء الباطنية 
واملمارسني العامني واطباء االسرة واملمرضات، 
وسيعقد في فندق راديسون ساس، حيث 
من املتوقع للمشاركني التفاعل واملساهمة 
باالطالع على احدث ما توصل اليه الطب في 
هذا املجال، واملقارنة واملشاركة في احملاضرات 
وعروض الفيديو ومعاجلة احلاالت بأحدث 

تقنيات مناظير اجلهاز الهضمي.
وميكن للمهتمني والراغبني باملشـــاركة 
في الندوة التســـجيل عبر االنترنت على 
موقع مستشفى املواساة اجلديد او بالتواجد 
الشخصي في مستشـــفى املواساة اجلديد 
قبـــل 9 اكتوبـــر 2010، او عن طريق فندق 
راديسون ساس في متام الساعة 8 صباحا 

يوم 9 اكتوبر 2010.

التي  املوت لألم، وكذلك املشاكل 
حتــــدث حلديثي الــــوالدة، جراء 
الوالدة املبكرة، والتي قد ينتج عنها 

حدوث اعاقات لالطفال اخلدج.
وبني أن ضمن عمــــل اللجنة 
االشــــراف على عالج اخلصوبة 
بالقطاع االهلي، حتى ال يتم ضمن 
العالج نقل عدد كبير من االجنة 
لالم، مما يعرضها وأجنتها للخطر، 
وهناك من يلتزم بالعدد ومن ال 
يلتزم، ولهذا فان اللجنة لن تسمح 
بوضع أجنة سواء بالقطاع االهلي 
أو احلكومي أكثر مما هو متعارف 

عليه دوليا.
ومن جانبها قالت استشارية 
النســــاء والوالدة وطب  أمراض 
اخلصوبة واالستاذ املشارك بكلية 
الطب ـ جامعة الكويت ورئيسة 
اللجنة، د.ماجدة كميخ، ان جلنة 
تنظيمية رقابية آللية عالج العقم، 
تضم طبيبني في تخصص طفل 
اخلصوبة، ورئيس مجالس أقسام 
النساء والوالدة، ورئيسة مركز 
االمراض الوراثية، ورئيس مختبر 
االجنة مبستشفى الوالدة، وباحثا 
قانونيا من وزارة الصحة، وأشارت 

الى أن أهــــداف اللجنة تنظيمية 
ورقابيــــة وتثقيفيــــة وبنائية، 
موضحة أنها تضمن وضع النظم 
والقواعد لضبط هذا العالج حلماية 
املرضى من املضاعفات، والتأكد 
من أن املراكز احلكومية واالهلية 
القواعد،  ملتزمة بتطبيق هــــذه 
وكذلــــك تثقيــــف املرضى بطرق 
العالج وخطورته في حال سوء 
االستخدام، والتوسع في خدمات 
القطاع احلكومي،  اخلصوبة في 
بفتح وحدات جديدة في اجلهراء 
الوحــــدة  والعــــدان، وتوســــعة 
الرئيسية في مستشفى الوالدة. 
العمل  وأضافت ان استراتيجية 
ستقوم على عدة جلان فرعية منها 
جلنة النظــــم والقوانني، وجلنة 
املتابعة، وجلنة نظم املعلومات، 
وجلنة االعالم، وجلنة الشكاوى، 
واالخيرة تختص بحفظ حقوق 

املرضى والكادر الطبي أيضا.
وأشارت كميخ الى ان استخدام 
االدوية احملرضة على التبويض 
والتلقيح الصناعي وأطفال االنابيب 
ال يخلو من مضاعفات، أهمها احلمل 
املتعدد االجنة، وتهيج املبايض.

كميخ: نظم وقواعد لضبط عالج العقم لحماية المرضى من المضاعفات

بادمير أوضح الطرق العالجية للمرض خالل محاضرة ألقاها في مستشفى الراشد

بالتعاون مع وزارة األوقاف وبمشاركة 2400 متسابق ومتسابقة

روايتان جديدتان لباسمة العنزي وجميلة سيد علي
صدر عن دار الفراشة بالتعاون مع دار الفارابي 
للنشــــر أخيرا روايتان لكاتبتني كويتيتني من جيل 
الشــــباب األولى بعنوان »يغلق الباب على ضجر« 
لباســــمة العنزي واألخرى بعنوان »األصفار تشكل 

رقما« جلميلة سيد علي.
وطرقت باسمة العنزي في إصدارها اجلديد بعنوان 
»يغلق الباب على ضجر« أبوابا مغايرة في السرد عبر 

13 نصا مغامرا وبلغة شعرية غزيرة اإليحاء تتناول 
فيها مواضيع لها خصوصيتها عبر إسقاطات اجتماعية 
وسياسية عدة. والكتاب عبارة عن مجموعة قصصية 
منها »البيوت الدامعة تطوي تاريخها وحصة النائية 

ومربط الصقور وإشارة خالص واحدة«.
من جانبها، أصدرت الكاتبة الكويتية جميلة سيد 
علي روايتها اجلديدة »األصفار تشــــكل رقما« وهو 

االصدار الثانــــي للكاتبة بعد مجموعتها القصصية 
األولى بعنوان »يرجى عمل الالزم«.

وتتناول الكاتبة في قصصها أمورا حياتية معاشة 
بني جميع فئات البشــــر واحالما وآماال تنثر سعادة 
وبهجة ملن يعانقها حقيقة او خياال تسردها الكاتبة 
بلغة ثرية بالصور واإليحاءات تستثير اهتمام القارئ 

ليلتقط سطورها وعباراتها حتى النهاية.


