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عبدالعزيز البابطنياملستشار راشد احلماد

)أنور الكندري( د.عادل الفالح مكرما عبداحلميد الباللي 

)قاسم باشا( د.وليد الفالح خالل جولة في املعرض املصاحب للمؤمتر

)محمد ماهر( املعتصمات يرفعن الفتات مناشدة لسمو رئيس الوزراء ووزير الصحة

هدايا جمعية الهالل األحمر لنزالء املستشفى

الحماد: مؤسسة البابطين أصبحت مثااًل يحتذى
في الحفاظ على القيم الحضارية العربية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل واالوقاف والش���ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز البابطني لإلبداع الش���عري في احملافظة على 
االرث الثقافي العربي، وذلك من خالل جهودها املس���تمرة احياء 

اللغة العربية وآدابها.
واعتب���ر الوزير احلماد في تصريح ل� »كونا« في س���راييڤو 
أمس ان مؤسس�����ة جائ��زة عبدالعزي��ز سعود البابطني لالبداع 
الشعري قد أصبح��ت مث��اال يحت��ذى ف��ي كيفية احملافظة على 
القي���م احلضارية العربي��ة ف��ي العال��م املعاص��ر، مش���يرا الى 
املستوى الرفيع الذي وصلت إليه املؤسسة لنشر الثقافة واألدب 

العربي.
وش���دد الوزير احلماد على أهمية مواصلة مؤسس���ة جائزة 
عبدالعزيز البابطني لرس���التها النبيلة ف���ي اثراء األدب العربي 

معبرا عن فخره بدور املؤسسة في هذا املجال التي أصبحت احد 
أهم مصادر بحوث اللغة واألدب العربي، وذلك من خالل البحوث 

التي تنشرها املؤسسة باستمرار.
وأشار الوزير احلماد الى ان اختيار املؤسسة للعاصمة البوسنية 
س���راييڤو مكانا النعقاد دورتها الثانية عشرة بأنه رمز لرغبة 
املؤسس���ة في تعزيز احلوار بني الش���رق والغ���رب، باعتبار ان 

البوسنة والهرسك هي نقطة التقاء بني تلك احلضارتني.
يذك���ر أن الوزير احلماد يش���ارك في الدورة الثانية عش���رة 
ملؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطني لإلبداع الشعري املقامة في 
العاصمة البوسنية سراييڤو التي ألقى فيها كلمة نيابة عن سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد التي افتتحها رئيس 
مجلس الرئاسة البوسنية د.حارث سياليجيتش أمس األول في 

سراييڤو.

أشاد بانعقاد الدورة الـ 12 لجائزة اإلبداع الشعري في سراييڤو
المستشار عبدالهادي العطار

عضوًا في المجلس األعلى للقضاء

أكد رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز واحملكمة 
الدستورية املستشار يوسف الرشيد ان انضمام املستشار عبدالهادي 
العط����ار جاء بناء على أقدميته في الهيئة القضائية، وذلك اس����تنادا 
للمادة 16 من املرس����وم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 اخلاص بتنظيم 
القضاء بش����أن تشكيل املجلس األعلى للقضاء وليس بناء على قرار 
من املجلس األعلى للقضاء بترقية، واش����ار الرشيد إلى ان املستشار 
العط����ار يحل بتلك االقدمية عضوا باملجلس محل املستش����ار صالح 
احلريتي الذي انتهت واليته القضائية لبلوغه سن التقاعد القانونية 
بنهاية سبتمبر املاضي. وقد رحب املستشار الرشيد وجميع اعضاء 
املجلس في أولى جلساته للعام القضائي اجلديد باملستشار العطار 
عضوا فعاال ف����ي املجلس االعلى للقضاء، مش����يدا بكفاءته وخبرته 

القضائية الكبيرة املتميزة.

املستشار عبدالهادي العطار املستشار يوسف الرشيد

أكد أن انضمامه للمجلس جاء ألقدميته

المهري إلغالق الفضائيات المثيرة للنعرات

الفريح: 30% من مرضى
السمنة يعانون من »السلياك«

الودعاني: فريق أميركي لتطوير
الخدمات الصحية في »الطب الطبيعي«

»الهالل األحمر« تخفف من معاناة
مرضى نوري الحكومي الباكستاني

استشاريون عالميون لـ »النساء والتوليد«
في »الفروانية« األسبوع المقبل

اشاد وكيل املرجعيات الشيعية 
الس����يد محمد باقر  الكويت  في 
املهري مبا قاله شيخ األزهر اكبر 
مراجع السنة بأنه يرفض خروج 
بعض الفضائيات بفتوى حتكم 
بكفر الشيعة، وانه ال يجد لذلك 
مبررا من الكتاب والسنة واالسالم، 
وقوله نحن نصلي وراء الشيعة 
وقرآنهم قرآننا ولم يقل أحد ان 
الشيعة لديهم قرآن آخر، ولفت 
املهري ال����ى ما قاله االمام االكبر 
املرحوم الشيخ محمود شلتوت 
بجواز التعبد باملذهب الشيعي. 
وقول مفتي مصر د.علي جمعة 
التعبد باملذهب الشيعي  بجواز 
وال حرج كما أفتى بذلك ش����يخ 
األزهر الراحل قدس اهلل س����ره 
الشريف. وقال املهري: ومن هذا 
املنطلق نقول من يتهم الشيعة 
بالكفر فهو انسان منحرف وهو 
أقرب الى الكفر ومن يتهم الشيعة 
بالشرك فهو مشرك ومن يتهمهم 
بأنه����م اوالد متعة فهو بعيد عن 
االسالم والقرآن وعن رسول اهلل 
ژ فعلى علماء املسلمني السنة 
االفتاء بتحرمي تكفير الشيعة ومن 
يكفرهم فهو كافر، وعلى املسلمني 
القنوات  كافة املطالبة باغ����الق 

كشفت رئيس���ة فريق التوعية عن الس���لياك من مركز العمل 
التطوعي املستش���ارة س���عاد الفريح امس عن ان نحو 30% من 
مرضى الس���منة املفرطة يعانون مرض »السلياك« الذي يتسبب 
في حتس���س األمعاء الدقيقة للجلوتني املوجود في بروتني القمح 

والشعير والشوفان.
وقالت الفريح ل� »كونا« ان اإلحصائيات العاملية تشير الى ان 
السمنة املفرطة ليست فقط مظهرا اجتماعيا ملحوظا بل هي حالة 

خطيرة تصاحبها اإلصابة بالعديد من األمراض.
وأضافت ان مرض الس���لياك مرض متشعب ومرتبط بأمراض 
اخرى ويجب االهتمام به وتضافر اجلهود للحد منه، مشيرة الى 
ان الدراس���ات أثبتت ان األش���خاص األكثر عرضة لإلصابة بهذا 
املرض هم أقارب مرضى السلياك ومرضى متالزمة داون ومرضى 

متالزمة تيرنر ايضا.

حنان عبدالمعبود
أعلنت مديرة مستش���فى الطب الطبيعي د.دالل الودعاني أن 
مشروع »P.O.T« باملستشفى سيكون األفضل على مستوى الشرق 

األوسط، مبينة ان املشروع يضم 500 سرير.
وقالت الودعاني خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته ظهر امس 
في مستشفى الطب الطبيعي: ان الفريق األميركي الزائر يعتبر من 
أفضل الفرق الطبية التي تقدم اخلدمة العالجية للعالج الطبيعي 

على مستوى الواليات املتحدة األميركية.
وأوضحت ان الفريق األميركي الزائر سيقوم بعمل تقييم شامل 
للخدمات الصحية التي يتم تقدميها في مستشفى الطب الطبيعي 
واخلدمة التخصصية للعالج الطبيعي، حيث قاموا بزيارة جميع 
األجنحة ومروا على العيادات املختلفة، وقابلوا إدارة املستش���فى 
ورؤس���اء األقس���ام، وبينت انه مت االجتماع معهم، وتناول كل ما 

يختص باخلدمات العالجية املقدمة.
من جانبها، قالت مس���ؤولة تقييم اخلدمات الصحية الدولية 
مبؤسسة التأهيل الصحي بشيكاغو كالي واتكنز انها قامت بعدة 
زيارات سابقة ملستشفيات كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية السعودية، موضحة ان مستشفى الطب الطبيعي بالكويت 

يعد أقدم من ناحية املبنى، بينما اخلدمة متقاربة.

زار متطوع���ون م���ن جمعية الهالل األحمر مستش���فى نوري 
احلكومي ألمراض السرطان في العاصمة الباكستانية اسالم اباد  
وقدموا لهم الورود والهدايا، وكان في استقبالهم مدير املستشفى 
د.جاويد عرفان الذي اش���اد في تصريح للصحفيني بالدور الذي 
تقوم به اجلمعية، مش���يرا الى ان متطوعي الهالل االحمر هم اول 

فريق يزور املستشفى.
واثنى على جهود متطوعي جمعية الهالل االحمر لقيامهم بهذه 
الزي���ارة التي كان لها االثر الواضح على املرضى الذين عبروا عن 

بالغ شكرهم لدولة الكويت على هذه البادرة.
من جانبه اثنى رئيس بعثة الهالل االحمر الى باكستان مساعد 
راش���د  على اجلهود املبذولة من قبل إدارة املستش���فى والطواقم 

خلدمة املرضى  تلبيه خلدمتهم اإلنسانية.
وقال إننا كمتطوعني اخترنا زي���ارة املرضى ملعرفتنا بأهمية 
رف���ع املعنويات اجتاه املرضى، حيث اننا في اجلمعية نعمل على 
الزيارة الدورية الى عدد من املستشفيات في الكويت وذلك ورفع 

املعاناة عن املرضى وضمن إمكانياتنا. 

حنان عبدالمعبود وكونا
أعلنت وزارة الصحة امس ان مستش����فى الفروانية يس����تضيف 
ف����ي 23 اجلاري عددا من أعضاء الكلية امللكية واحتاد األطباء العاملي 

وذلك للمرة االولى.
وقالت رئيسة قسم النساء والوالدة في مستشفى الفروانية د.نرجس 
الصفار في مؤمتر صحافي مبناس����بة عقد أنش����طة املؤمتر السنوي 
ألمراض النس����اء والتوليد األسبوع املقبل انه سيكون هناك برنامج 
علمي وورش����ة عمل حول عالج األورام الرحيمة بواس����طة املناظير 
اجلراحي����ة. وأضافت الصفار ان املؤمتر س����يركز على أمراض س����ن 
اليأس واستخدام الهرمونات التعويضية اضافة الى األورام النسائية 
املختلفة وكيفية تشخيصها مبكرا وطرق الوقاية، كما سيتطرق الى 

تكنولوجيا املساعدة على اإلجناب.
وذكرت ان نخبة من االستشاريني العامليني املتخصصني سيشاركون 
في املؤمتر من خالل ندوات ومحاضرات وحلقات بحث متنوعة تبرز 
أحدث ما وصل إليه العلم وآخر االكتشافات العلمية لتشخيص وعالج 

أمراض النساء والتوليد.
وأوضحت الصفار انه س����يتم خالل املؤمتر اس����تعراض األبحاث 
الكويتية وأوراق العمل في تخصص أمراض النساء والوالدة من كال 
القطاعني اخلاص واحلكومي إضافة الى مناقشة هذه األبحاث باالشتراك 

مع اخلبرات العلمية والعاملية.
واعتبرت ان املؤمتر إحدى الركائز األساس����ية في تطوير اخلدمة 
الصحية في البالد عن طريق حتديث املعلومات وإدخال أساليب جديدة 
في التش����خيص والعالج، مؤكدة أهميته في مجال إعداد األطباء في 
تخصص أمراض النساء والوالدة وتشجيعهم على البحث والتواصل 

مع اخلبرات العاملية.

السيد محمد باقر املهري 

الفضائية املش����بوهة التي تكفر 
املسلمني وتثير النعرات الطائفية 
واملذهبية وتشتم وتسب مراجع 
الش����يعة ورموزهم االس����المية 
املقدسة واحلمد هلل في الكويت 
السنة والشيعة متحدون حتت 
قيادة صاحب السمو األمير وولي 
عهده، وس����مو رئي����س مجلس 
الوزراء، فاألفكار التكفيرية ليست 
من الكويتيني والكويت بريئة من 
اجلماعات واألف����كار املتعصبة 
الوطنية  الوحدة  التكفيرية ألن 
اهم وأغلى شيء في حياتنا ومنوت 

في سبيلها.

الفالح: تضافر الجهود الرسمية واألهلية أسهم في نجاح أنشطة رمضان

وليد الفالح: األطفال األكثر تعرضًا لألمراض الجلدية

13 من فنيات التعقيم يعتصمن احتجاجًا على نقلهن

عادل الشنان
أكد وكيل وزارة األوقاف د.عادل 
الفالح ان اس����باب متيز انش����طة 
العشر األواخر من رمضان تعود 
إلى أن إدارة املسجد الكبير ارتأت 
ان تكون تلك املناسبة مجاال لتفعيل 
العمل املؤسسي، وحتقيق الشراكة 
املجتمعية في تعاون يبرز اهمية 
تضافر اجلهود الرسمية واالهلية 
ف����ي اجن����از االعم����ال املجتمعية 
وإجناحها والرقي مبفاهيم خدمة 
املجتمع. وقال الفالح خالل احتفال 
العاملة في تنظيم  اللجان  تكرمي 
صالة القيام خالل العشر األواخر 
من شهر رمضان املاضي مساء امس 
األول في املسجد الكبير ان تعاونكم 
خالل تل����ك األيام املباركة س����نة 
حميدة على أكثر من مستوى فقد 
حققتم بذلك ريادة الكويت إقليميا 
وعربيا وإسالميا وقدمتم رصيدا 
املتنامية واملتطورة  التجربة  من 
في مجال خدمة ضيوف الرحمن، 
وتهيئة األجواء النفسية والصحية 
واألمنية والتنظيمية من اجل ان 
يكون زوار املسجد الكبير ورواده 
وضيوف����ه من الرجال والنس����اء 
واألطفال في احسن احوالهم، وهذا 
ما كش����فت عنه انطباعات الزوار 
الوافدين على املسجد الكبير الذين 
بلغوا مبجموعهم حوالي 527 ألف 

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املس���اعد لشؤون 
التخطيط واجلودة بوزارة الصحة 
د.وليد الفالح ان االطفال ميثلون 
نسبة كبيرة من مراجعي عيادات 
اجللدية في مستش���فيات وزارة 
الصحة، مش���يرا الى ان هذا يعد 
مقياسا النتشار األمراض اجللدية 

لدى األطفال. 
جاء هذا خالل الكلمة التي ألقاها 
الفالح نيابة ع���ن وزير الصحة 
د.هالل الس���اير خ���الل افتتاحه 
امللتقى الثاني لألمراض اجللدية 
لدى االطفال والذي عقد امس األول 
بحضور رئيس رابطة االمراض 
اجللدية واستش���اري االمراض 
اجللدية والتناسلية والعقم ووزير 
الصحة االس���بق د.عبدالوهاب 
الفوزان وعدد كبير من االطباء من 
مختلف التخصصات من الكويت 

وخارجها.
 واض���اف الف���الح ان امللتقى 
يسلط الضوء على كل ما هو جديد 
بالنسبة لألمراض اجللدية اخلاصة 

حنان عبدالمعبود
طالب���ت 13 م���ن املوظف���ات 
العام���الت كفني���ات تعقيم في 
العدان التخصصي لطب  مركز 
األس���نان بتدخل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد ووزي���ر الصحة د.هالل 
الساير لوضع حل فوري وسريع 
ملشكلتهن املتمثلة في نقلهن الى 
التعقيم باملستشفيات  ش���عب 
باملناطق الصحية التابعة لهن.

التعقيم في  وقالت فني���ات 
اعتص���ام نظمن���ه ظه���ر امس 
امام مركز الع���دان التخصصي 
لطب األس���نان، احتجاجا على 
م���ا وصفنه بقرارات تعس���فية 
ورفعن خالله الفتات مناش���دة 
الى سمو رئيس الوزراء ووزير 
الصح���ة، ان هذا االعتصام جاء 
عطفا على ق���رار وزير الصحة 
رقم 2010/143 واملتمثل في نقل 
فنيات التعقيم العامالت في مراكز 

مصل ومصلية منهم حوالي 160 ألف 
خالل ليلة السابع والعشرين.

وتقدم الفالح بالشكر الى اجلهات 
الكرمية وفي مقدمتها الهالل األحمر 
على جه����وده الطيبة في مواجهة 
العديد من حاالت الطوارئ واملواقف 
الصعب����ة وإل����ى وزارة الداخلية 

في إس����عاف العديد من احلاالت 
والشكر موصول الى االدارة العامة 
لإلطفاء وإلى الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والش����كر موصوال الى 
األمانة العامة لألوقاف على إسهامها 
في توفير وجبات اإلفطار والسحور 
للصائمني. واش����ار الفالح الى ان 

ممثلة ف����ي االدارة العامة للمرور 
واألمن العام والشرطة النسائية، 
والتي قامت بتنظيم حركة الدخول 
واخلروج الى محيط املسجد الكبير 
واالشراف على البوابات، كما أتقدم 
بالشكر إلى إدارة الطوارئ الطبية 
بوزارة الصحة التي جتلت جهودها 

الواجب الديني والوطني يدعونا الى 
تقدمي الشكر الى اجلهات املتبرعة 
واحملسنني وهم كثر واحلمد هلل 

وفي ميزان حسناتهم بإذن اهلل.

الجهات المشاركة

الكبير، وزارة  إدارة املس����جد 

الداخلي����ة، وزارة اإلعالم، اإلدارة 
اله����الل األحمر،  العامة لإلطفاء، 
جمعية الكش����افة، جوالة جامعة 
الكويت، جوال����ة وزارة التربية، 
وزارة الكهرب����اء وامل����اء، ووزارة 
الصحة وميثله����ا إدارة الطوارئ 

الطبية.

باألطفال وهم الشريحة الهامة من 
املجتمع والتي تتعرض للكثير من 
األمراض ومنها اجللدية، ولهذا يعد 
هذا امللتقى جيدا لاللتقاء باخلبراء 
والتعرف عل���ى كل ما هو جديد 
واالستفادة من اخلبرات األخرى 

القادمة من مختلف دول العالم.
من جانبه، ألقى د.عبدالوهاب 
الف���وزان كلم���ة قال فيه���ا: إنه 

األسنان التخصصية الى شعب 
التعقيم باملستشفيات باملناطق 
الصحية التابعة لهن، حيث أشرن 
الى انهن استقبلن قرار الوزير 
بكل سعة صدر وقبول، اال انهن 
فوجئن بنقلهن من مركز العدان 
التخصصي لطب األس���نان الى 

وباالطالع على البرنامج العاملي 
للمؤمتر نرى الكثير من االوراق 
واألبحاث الطبية فيما هو جديد 
في تش���خيص وعالج االمراض 
اجللدية لدى االطفال في مختلف 
مراح���ل النمو ب���دءا من االطفال 
حديثي الوالدة وحتى سن البلوغ 
كاألم���راض الوراثي���ة وأمراض 
احلساس���ية، وم���ن هن���ا ندرك 

قسم التعقيم باملستشفى، على 
الرغم من ان عدد الفنيات لديه 
يبلغ 53 فني���ة وهو األمر الذي 

يفسر عدم حاجته خلدماتنا.
وأك���دت الفني���ات انهن من 
املوظف���ات القدميات في املركز، 
وأنهن يعملن بكل اخالص وتفان 

مع جميع العاملني باملركز كأسرة 
واح���دة، واعتبرن املركز بيتهن 
الثاني بش���هادة جميع العاملني 
في املركز، خصوصا بعد قضائهن 
اكثر م���ن 12 عاما ف���ي املركز، 
وان عددا منهن قد ش���ارف على 

التقاعد.

اهمية هذا امللتقى الطبي العاملي 
في تخص���ص االمراض اجللدية 
لدى االطف���ال والذي يعقد حتت 
رعاية وزارة الصحة ومبشاركة 
مجموعة م���ن االطباء الزوار من 
االستش���اريني واالخصائيني من 
الكوي���ت ودول مجلس التعاون 
اخلليج���ي الش���قيقة وكذلك من 

اوروبا وآسيا واميركا.

كّرم اللجان العاملة في تنظيم صالة القيام

مدڤيديڤ يصدر مرسومًا بمنح 
الفالح أرفع وسام روسي

موسكو ـ أسامة أبوالسعود
أصدر الرئيس الروس���ي دميتري مدڤيديڤ قرارا 
رئاس���يا مساء أمس األول مبنح وكيل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح أرفع وسام روسي مينح لألجانب وهو 
وسام الصداقة الذي مينح لرؤساء الدول والشخصيات 
الكبيرة التي لديها مساهمات دولية في توطيد العالقات 

مع روسيا.
ويأتي هذا الوسام تكرميا لدور د.الفالح الذي قام 
على مدى س���نوات طويلة بتقدمي يد العون ملسلمي 

روسيا ونشر الفكر الوسطي املعتدل.
ومينح هذا الوسام سنويا ل� 10 شخصيات دولية 
بارزة لها مس���اهمات متميزة في التعاون مع روسيا، 
وس���يقوم الرئيس مدڤيديڤ بنفسه بتقليد د.الفالح 
الوس���ام في احتفال خاص يقام ف���ي الكرملني خالل 

األسابيع القليلة املقبلة.


