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الصبيح: مركز تدريبي متخصص للمستوطنات البشريةد.عبدالناصر العثمان 

القطان: ورشة عمل لمناظير األنف 24 الجاري

النصف: متابعة الخطة التنفيذية للجنة الطوارئ الخليجية

حنان عبد المعبود
كش����ف رئيس قس����م األن����ف واألذن واحلنجرة 
مبستشفى اجلهراء، االستشاري د. فؤاد القطان، عن 
انعقاد ورش����ة عمل جراحة مناظير األنف واجليوب 
االنفية األولى بقسم األنف واألذن واحلنجرة مبستشفى 

اجلهراء، في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر القادم.
وقال القطان في مؤمت����ر صحافي أقيم في مبنى 
وزارة الصحة أمس »لقد متت دعوة أستاذ األنف واألذن 
واحلنجرة بكلية الطب جامعة عني شمس د.محمد زكي 
هالل ليق����وم بإلقاء احملاضرات التي تتناول جراحة 

مناظير األنف واجليوب األنفية واس����تخدامات هذه 
اجلراحة في التشخيص والعالج وفوائدها وتطبيقاتها 
احلديثة املختلفة في هذا املجال. مضيفا أن الطبيب 
الزائر س����يقوم مبناظرة احلاالت املرضية، والكشف 
على املرضى وإجراء العملي����ات اجلراحية للحاالت 
املختلفة مبستشفى اجلهراء، بواسطة مناظير األنف 
واجليوب األنفية مع االس����تعانة بالتقنية احلديثة 
جله����از املالحة اجلراحي، ال����ذي يوفر الوضع اآلمن 
لآلالت اجلراحية أثناء إجراء العمليات مما يقلل من 

فرص حدوث املضاعفات.

حنان عبدالمعبود
تقي����م وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية 
للسنة الثانية مسابقة كتاب »حقائق احلياة«، والكتاب 
واملسابقة امللحقة به هما تطبيق ملبادرة من منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومنظمة الصحة 
العاملية لالرتقاء بصحة النشء من خالل نشر املفاهيم 
الصحية ضمن املناهج والبرامج املدرسية، وقد تبنى 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون املبادرة، ودعا دول املجلس لتدريسه ضمن 
املناهج والبرامج الدراسية بالتعاون بني وزارات الصحة 
والتربية. وحرصا من الكويت على مواكبة التطورات في 
مجاالت التثقيف الصحي فقد مت تشكيل جلنة مشتركة 
من وزارة الصحة ووزارة التربية في الكويت برئاسة 
د.يوس����ف احمد النصف لصياغة النسخة الكويتية 
من الكتاب وحتديد آلية تطبيق املبادرة في مدارس 
وزارة التربية. ومن جانب آخر، يعقد صباح اليوم، 
وعلى مدى يوم����ني متتاليني االجتماع الثاني للجنة 
اخلليجية للطوارئ الطبية بحضور ممثلي الطوارئ 

الطبية بدول مجلس التعاون واجلمهورية اليمنية، 
والذي يقام حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
وحضور وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة عضو الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون د.يوسف النصف، الذي أوضح 
ان هذا االجتماع يعقد تفعيال لقرارات وزراء الصحة 
بدول مجلس التعاون، لتبادل اخلبرات واالطالع على 
التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون في مجال 
الطوارئ الطبية، مبينا انه سيتم االنتهاء من وضع 
وإعداد اإلطار العام لإلستراتيجية اخلليجية خلدمات 
ط����ب الطوارئ واعتماد مش����روع املجلس اخلليجي 
لإلس����عاف والطوارئ في صورته النهائية. وأضاف 
ان االجتماع سيشهد متابعة ما مت إجنازه بخصوص 
اخلط����ة التنفيذية للجنة الط����وارئ، وإيجاد قاعدة 
بيانات خاص����ة باإلصابات واحلوادث والبناء عليها 
لوضع خطة إلجراء الدراسات واملسوحات الوطنية، 
وكذلك وضع وحتديث آلية خدمات الطوارئ ملواكبة 

املستجدات العاملية وتطوير القدرات الوطنية.

صفر للتركيز على التخطيط العمراني والمتكامل

افتتح مدير عام البلدي���ة م.أحمد الصبيح 
اجللسة االفتتاحية لالجتماع الثاني والعشرين 
لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي املقام في الكوي���ت، معربا عن بالغ 
سعادته الستضافة هذا االجتماع في الكويت. 
وقال م.الصبيح في تصريح صحافي على هامش 
االجتماع »انتهى االجتماع اخلاص بكبار مسؤولي 
البلديات بدول مجل���س التعاون، وهناك عدة 
نقاط طرحت على جدول االعمال وأبرزها البيئة 
احلضرية والتخطي���ط العمراني وكود البناء 
واملستوطنات البشرية ومراكز التدريب لبلديات 

مجلس التعاون«.
وأضاف: وكل هذه النقاط التي ذكرتها أخذت 
بعني االعتبار واآلن ستصاغ هذه النقاط التي 
متت مناقشتها وترفع الى وزراء البلديات ومن 
ثم اعتمادها ورفعها الى أصحاب اجلاللة والسمو 
بحيث تعتمد ه���ذه التوصيات التي متت على 
ضوئها هذه االجتماعات التي كانت سلس���لة 

متواصلة بني دول مجلس التعاون التي أقيمت 
في مقر دول املجلس التعاون في اململكة العربية 

السعودية.
وأشار م.الصبيح الى ان التركيز كان على 
املخطط العمراني لدول مجلس التعاون وركزنا 
على املستوطنات البشرية التي تقام في دول 
املجلس، وكذلك على مراكز التدريب التي ستقام، 
وفي احلقيقة الكويت سيكون فيها مركز تدريبي 
متخصص الستقطاب هذا العمل لدول مجلس 

التعاون في الكويت
 وتابع: وسيتخلل برنامج االجتماع عرض 
تقدميي حول ك���ود البناء وس���تقوم اململكة 
العربية الس���عودية بعرضه غدا )اليوم( على 
كبار املس���ؤولني فقط للتع���رف على ما قامت 
به اململكة العربية الس���عودية في هذا املجال، 
مبينا ان عملهم استغرق ما يقارب ست سنوات 
لتجميع هذا الكود، وس���تكون هناك مناقشة 

مستفيضة له.

أع���رب وزي���ر األش���غال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاض���ل صفر عن 
ترحيب���ه بضي���وف الكويت 
في بلدهم الثاني، متمنيا لهم 
طيب اإلقامة مبناسبة انعقاد 
االجتماع احلادي والعشرين 
لكبار مسؤولي البلديات يومي 
18 و19 اجلاري، وكذلك انعقاد 

االجتماع الرابع عشر للوزراء 
املعني���ني بش���ؤون البلديات 
في الكويت 20 اجلاري. وقال 
صفر في تصريح صحافي ان 
الكويت  االجتماع احلالي في 
واالجتماع���ات املس���تقبلية 
سترس���خ الكثير من املبادئ 
واآلليات والتفاهم املش���ترك، 
الفتا الى ان أعمال لقاء الكويت 

حتتوي على مواضيع في غاية 
األهمية مثل التخطيط العمراني 
املتكام���ل واملواضيع البيئية 
احلضرية ومجاالت التعاون مع 
برامج األمم املتحدة وإعداد دليل 
للمواصفات واملعايير اخلاصة 
باللوحات اإلعالنية وتفعيل 
العمل مبركز التدريب البلدي 

وإعداد كودات البناء.

رحّب بضيوف المؤتمر الحادي والعشرين لكبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون

إجراء احدى العمليات اجلراحية خالل ورشة العمل

ورشة عمل لعالج حاالت االنزالق 
الغضروفي في مستشفى جابر

اقام استش����اري جراحة العظام مبستش����فى جابر االحمد للقوات 
املسلحة الرائد طبيب وائل الريس في قسم العظام ورشة عمل لعالج 

حاالت االنزالق الغضروفي.
وصرح الريس بأن هذه الورش����ة تقام بالتعاون مع استش����اري 
العمود الفقري د.عبدالرزاق العبي����د اخصائي عالج حاالت االنزالق 
الغضروفي بواس����طة جهاز الضخ املائي، حيث تتضمن هذه التقنية 
تصغير الديس����ك عن طريق ضخ املاء وذلك بواس����طة ادخال منظار 
الى منطقة الديس����ك حتت التصوير باالشعة ومن ثم ضخ املاء بقوة 
ليعمل على ازالة اجلزء املتضرر او البارز منه، مشيرا الى انه ال يتم 
خالل هذه العملية ازالة الديس����ك بالكامل بل ازالة اجلزء البارز منه 

فقط ليتم شفطه للخارج من دون آثار جانبية.
واوضح الريس ان املريض خالل هذه االجراءات يكون واعيا متاما 
كونه يكون حت����ت تأثير املخدر املوضعي ب����ل وميكنه املغادرة الى 
املنزل خالل س����اعتني، مشددا على انه ال توجد اي آثار جانبية تذكر 
في استخدام هذه التقنية والتي تعتمد كليا على املاء ملا له من افضلية 

وامان في كونه مادة طبيعية ال تسبب اي مشاكل للديسك.

العثمان: »هشاشة العظام« منتشر بنسبة عالية ويصيب الجنسين
حنان عبدالمعبود

أعلن����ت مدي����رة إدارة تعزيز 
الصح����ة د.عبي����ر البح����وه عن 
إص����دار مجموعة م����ن الكتيبات 
والبروشورات اخلاصة بهشاشة 
العظام، من قبل إدارة تعزيز الصحة 
واللجنة الوطنية ملكافحة هشاشة 
العظام التي يرأسها الوكيل املساعد 
لشؤون التخطيط واجلودة د وليد 
الفالح ومنها: الهشاش����ة وترقق 
العظام، وڤيتامني د، وقفي شامخة، 
والرضاع����ة الطبيعية حتمي من 
الهشاشة، وغيرها، باإلضافة الى 
بوس����ترات عن امل����رض وأحدث 
الط����رق العالجية التي تس����اعد 
أطباء العيادات في عملهم ملكافحة 
الهشاشة. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد صباح أمس 
بديوان عام وزارة الصحة لإلعالن 

غير محددة بالظهر او شد عضالت 
الظهر وتكرار كسور العمود الفقري 
ينشأ عنها حتدب بالظهر مما قد 
يؤث����ر على كفاءة عم����ل الرئتني.  
ومن جانبه، أوضح استش����اري 
الغ����دد الصماء  ورئيس وح����دة 
مبستشفى الصباح وعضو اللجنة 
الوطنية ملكافحة هشاشة العظام 
د.عبدالناص����ر العثمان ان مرض 
هشاشة العظام يعد من األمراض 
الصامتة التي ال ميكن تشخيصها 
مبكرا، مش����يرا إلى انتشارها في 
البالد بنس����بة عالي����ة والفتا إلى 
عدم وجود دراسات محددة. وبني 
أن مرض هشاشة العظام يصيب 
النساء  الرجال والنس����اء، ولكن 
بنسبة أكبر خصوصا بعد انقطاع 
إلى ان  الدموية، مش����يرا  الدورة 
املرض ي����ؤدي إلى إعاقة املريض 

منها أنها من أكثر أنواع كس����ور 
العظام انتش����ارا، كما أن أكثر من 
نصف حاالت كسور العمود الفقري 
التصل لالهتمام الطبي باإلضافة 
إلى تشخيص معظمها على أنها آالم 

أيضا عن االحتفال باليوم العاملي 
العظام  بالتوعية ملرض هشاشة 
بحضور استشاري ورئيس وحدة 
الغ����دد الصماء وعض����و اللجنة 
الوطنية ملكافحة هشاشة العظام 
مبستشفى الصباح د.عبدالناصر 
العثمان واستشاري ورئيس وحدة 
الغدد الصماء مبستشفى األميري 
الوطنية ملكافحة  اللجنة  وعضو 
هشاش����ة العظام د. نادية العلي. 
وأضافت د.البحوه أن إدارة تعزيز 
الصحة وجلان تعزيز الصحة في 
جميع املناطق الصحية في الكويت، 
سوف حتتفل باليوم العاملي ملكافحة 
الهشاشة املوافق 20 اجلاري وذلك 
بعمل محاضرات توعوية وتوزيع 
بروشورات إرش����ادية. مبينة أن 
هذا العام سيش����هد التركيز على 
كسور العمود الفقري لعدة أسباب 

وسهولة حدوث الكسور لديه. ولفت 
العثمان إلى وجود نقص كبير في 
ڤيتامني »د« ل����دى الناس يقارب 
100% بني الرجال والنس����اء على 
حد سواء مما يشكل خطر االصابة 
بهشاشة العظام في كال اجلنسني 
في منطقة اخلليج العربي. مضيفا 
ان احدث ما نشر خالل األسبوع 
املاضي عن مرض هشاشة العظام 
في بريطانيا تقرير حتت عنوان 
»هل اململكة املتحدة على وش����ك 
االنكس����ار«، وأش����ار التقرير إلى 
زيادة عدد حاالت الكسور الناجتة 
عن مرض هشاشة العظام بنسبة 
13% وهذا كلف اخلزينة البريطانية 
2000 مليون جنيه إسترليني العام 
املاض����ي من عالج ه����ذه احلاالت 
ومتابعته����ا وتأهيلها فضال عن 

عجزها عن العمل واإلنتاج.

البحوه: كسور العمود الفقري أكثر األنواع انتشارًا
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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

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

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

محــل بـالأوقــــاف
اأر�سي مع الديكورات

تليفون:66988842

للـبـيـع

وكالء »البلدية« أقروا اإلطار العام لإلستراتيجية العمرانية في دول الخليج

)سعد هنداوي(م.أحمد الصبيح ممثال للكويت في االجتماع


