
 الثالثاء المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ٢  نوفمبر ٢٠١٠ 

 2 
 رابطة األدباء تستضيف أول قاصة نسائية كويتية ضمن محاضرات «ذكريات أديب»

 تستضيف رابطة األدباء ضمن سلسلة محاضرات 
«ذكريات أديب» أول كاتبة قصة قصيرة نسائية 
كويتية ضياء البدر وذلك غدا االربعاء. وقال رئيس 
اللجنة الثقافية في الرابطة الباحث طالل الرميضي 
في تصريح صحافي ان القاصة البدر التي نشرت 
قصة قصيرة بعنوان «نزهة فريد وليلى» في مجلة 
البعثة الكويتية (عدد سبتمبر ١٩٥٢) تعد رائدة 

القصة القصيرة النسائية في تاريخ الكويت والتي 
فتحت آفاقا للكاتبات الكويتيات لنشر ابداعاتهن 
األدبية كمـــا دونت ذكرياتها عـــن تأليف القصة 
ونشرها على صفحات املجلة الكويتية العريقة. 
وأضاف الرميضي ان البدر ستتناول في حديثها 
امـــام رابطة األدباء جتربتهـــا الطويلة مع األدب 

والثقافة والتعليم. 

 بروتوكول تعاون بين الحرس الوطني و«اإلطفاء»

 بحضور نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل 
احلرس اللواء ناصر الدعي واملدير العام لالدارة العامة لالطفاء اللواء 
جاسم املنصوري مت في الرئاسة العامة للحرس الوطني توقيع بروتوكول 

تعاون بني الرئاسة العامة للحرس الوطني واالدارة العامة لإلطفاء.
  ويأتي توقيع البروتوكول في اطار تعزيز وتوطيد التعاون املشترك 
بـــني اجلانبني وفقا للقوانني والنظم املتبعـــة على ان يقوم كل طرف 
مبساعدة الطرف اآلخر بهدف حتقيق اهدافه والوصول الى غاياته من 

خالل توفير التسهيالت واعداد الترتيبات الالزمة.
  واتفق الطرفان على ان يخطر كل منهما اآلخر عن الدورات التدريبية 
والندوات وورش العمل التي يعقدها في املجاالت املختلفة والتي تهم 
الطرفني ســـواء الداخلية او اخلارجية، كما يقـــوم كل منهما بتنظيم 
الـــدورات والندوات وورش العمل التي يطلبهـــا كل منهما من اآلخر، 

على ان يقوما بتشـــجيع املشاركة الفعالة بينهما فيما يتعلق بتبادل 
املعلومات في مجال النظم االدارية وتقنية املعلومات واعداد الدراسات 
والبحوث وتقدمي املســـاعدة في كل املجاالت، على ان يتعهد الطرفان 
بتوثيق الصالت بينهما عن طريق الزيارات واللقاءات وتبادل الكتب 
واملجـــالت والبرامج الصوتية واملرئية وتبـــادل احملاضرين واجراء 
عملية الندب واالســـتعانة بينهما وفق االنظمة والقوانني املنصوص 

عليها في كلتا اجلهتني.
  ونص بروتوكول التعاون ايضا على ان يعمل الطرفان على التركيز 
على التدريبات والتمارين امليدانية املشتركة باعتبارها ضرورة للوصول 
الى اقصى درجات اجلاهزية واالســـتعداد الكامل واالحترافية املهنية 
والعســـكرية لكل منهما، بهدف مواجهة االحتماالت املتوقعة وغيرها، 
على ان يتم اجراء متارين ميدانية مشـــتركة مرتني على االقل في كل 

عـــام الختبار وتقييم االجراءات ونظام االتصاالت واخلدمات وعرض 
الدروس املستفادة.

  واتفقت الرئاســـة العامة للحرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء 
على انشاء مراكز عمليات مشتركة بهدف وضع املفهوم العام للتخطيط 
الثنائي للعمليات املشتركة وتطوير قدراتهما وزيادة التوافق والتكامل 
والربط بني منظومات القيادة والســـيطرة واالتصاالت على ان يلتزم 
الطرفان بوضع برنامج الجراء عملية الصيانة الدورية آلليات ومعدات 

االطفاء التابعة لكل منهما.
  وتطرق البروتوكول الى التزام احلرس الوطني بتقدمي املســـاعدة 
لالدارة العامة لالطفاء في مجال بناء القوة وتقييم واختبار املنظومات 
االمنية املناسبة وتقدمي الدروس املستفادة من استخدام هذه املنظومات، 
والقيام بتدريب رجال االطفاء على التخطيط والتنفيذ ضمن املستويات 

االستراتيجية والعملياتية والتعبوية وفي املقابل تشارك قوات احلرس 
الوطني عند الطلب بالقوى البشـــرية او املعدات او اآلليات واالجهزة 
في عملية تنفيـــذ ودعم خطط االطفاء في مواجهة املخاطر الطبيعية 
والصناعية التي تضمنتها هذه اخلطط، وذلك في حدود االمكانات املتاحة 

للحرس الوطني وفقا لآللية التي سيتم االتفاق عليها بني الطرفني.
  حضر توقيع بروتوكول التعاون عن احلرس الوطني نائب وكيل 
احلـــرس العميد الركن زايـــد ناصر وقائد الدعم اللوجســـتي العميد 
م.عبدالرحمن حمود وحضرها عن االدارة العامة لالطفاء نائب املدير 
العام لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية في االدارة العامة لالطفاء 
العميد يوسف االنصاري ونائب املدير العام لشؤون الوقاية باالنابة 
العقيد خالد الزيد ومدير اطفاء حولي العقيد فهد الصقر ومدير اطفاء 

الفروانية العقيد عبداهللا كركوه. 

 تكثيـف التدريبات والتمارين الميدانية المشـتركة للوصول 
إلـى االحترافيـــة المهنيـة والعسـكريـــة لكــل منهمـا

مشـتركة  عمليـــات  مراكـز  إنشــــاء  علـى   االتفـاق 
الجانبيـن بيـن  التوافـق  وزيـادة  القـدرات  تطويـر  بهـدف 

 بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد واللواء الدعي واللواء المنصوري

 الشيخ مشعل األحمد يتوسط وفدي اإلطفاء واحلرس اللواء جاسم املنصوري واللواء ناصر الدعي يتبادالن وثائق البروتوكول بحضور الشيخ مشعل األحمد

 انطالق جائزة «أنماط الحياة الصحية السليمة»
 أعلن مسؤول صحي عن انطالق جائزة التميز 
االعالمي في دورتها الثانية حتت شعار «امناط 
احلياة الصحية الســـليمة» وبإشـــراف املكتب 

التنفيذي ملجلس وزراء الصحة اخلليجيني.
  وقال عضو الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون د.يوسف النصف 
لـ «كونا» ان هذه اجلائزة مت تخصيصها لعدة 
مجاالت في االعالم الصحي كصفحات االنترنت 
واملطبوعات والكتابات الصحافية ومنها املقالة 
الصحافية والصفحة الطبية والقصة القصيرة 
املوجهة لألطفال اضافة الى االعمال التلفزيونية 

واالذاعية.
  وذكر ان اجلوائز تبلغ قيمتها خمسون ألف 

دوالر موزعـــة على جميع املجـــاالت، مبينا ان 
معايير اختيار اجلائزة يجب ان تكون مرتبطة 
برؤى واســـتراتيجيات تعزيز الصحة وتكون 
األعمال املرشحة مكتملة العناصر الفنية وذات 
رؤية ورسالة واضحة تســـعــى لتحقيقها في 

املجتمع.
  واضاف د.النصف انه يجب ان يحمل العمل 
فكرة جديدة مبتكرة أو تطويرا لفكرة معروفة 
وأن تكـــون األعمال املرشـــحة متميزة بالقدرة 
على التفاعل مع املتلقي والوصول الى اجلمهور 
وأن يكون محتوى العمـــل املقدم صحيحا من 
الناحية العلمية وأن تتسم األعمال املقدمة بجودة 

التصميم. 

 الدكتور ماجيك على موعد مع زوار األڤنيوز ومجمع ٣٦٠
 في سابقة نادرة من نوعها في الكويت وبأسلوب جديد ومبتكر 
ال يخلو من الترفيه واملتعة والنشاط يالقي د.ماجيك زوار مجمعي 
األڤنيوز و٣٦٠ لتقدمي االستشارة واسداء النصيحة بعد اجراء الفحوصات 
الالزمة لهم الى جانب الكثير من االنشطة الترفيهية والرياضية التي 
تخصصها «ماجيك» للزوار، وذلك من ٢٨ اكتوبر املاضي وملدة عشرة 
ايام. فبدءا من اخلميــــس ٢٨ اكتوبر ولغاية ٣ نوفمبر، جميع زوار 
األڤنيوز على موعد مع د.ماجيك املتواجد في الكلينك من الساعة ٥ 
الى ١٠ مساء الجراء الفحوصات الالزمة لضيوف املجمع من مستوى 
الطاقة والنشاط والنبض الى جانب االجابة عن الئحة االسئلة التي 
يطرحها الدكتور عليهم ليتسنى له تقدمي النصح واملشورة ومن ثم 
الوصفة الطبية التي تالئم كل حالة على حدة وبحسب النتائج التي 
مت جمعها عن احليوية والنشاط والتركيز الذهني لكل زائر. اما زوار 
مجمع ٣٦٠ فلديهم ايضا الفرصة الخذ نصيحة د.ماجيك من اخلميس 
٤ نوفمبر ولغاية ٦ نوفمبر بعد ان يتم اجراء فحوصات الطاقة والتي 
حسب نتائجها يتم اعطاؤهم الوصفة التي تناسبهم من خالل شرب 
مشروب الطاقة الطبيعي السويدي، ماجيك، الذي يساعد في تزويد 
اجلسم بالطاقة الضرورية واالرتقاء بقدرات احلواس والتركيز الذهني 

وتنشــــيط عملية التفاعل والتناغم بني جميــــع الوظائف احليوية 
واحلركية للجســــم، كل ذلك بفضل املواد واملكونات الطبيعية التي 
يحتويها مشروب الطاقة ماجيك، والتي يتم استخالصها من اعماق 
الطبيعة. هذا وســــيحصل الزوار على قسائم شرائية من د.ماجيك 
لالستفادة منها لدى «كارفور» و«جيان»، باالضافة الى قسائم شرائية 
سيتم منحها لعدد من الزوار للحصول على خصومات لدى مطاعم 
ومقاهي كاريبو، سبورتس لوجن وساالدكرييشن. وجدير بالذكر ان 
هذا احلدث الترفيهي واملتميز يعتبر مناســــبة جيدة الطالق شعار 
«ماجيك» اجلديد في الســــوق «مع ماجيك نفسك اطول» والذي من 
خالله تســــعى الشركة الى التشــــديد على ان مشروب ماجيك ليس 
ســــوى احلل االمثل لتزويد اجلسم بالطاقة الدائمة بفضل مكوناته 
الطبيعية التي تضم نبتة الغوارانا التي تعزز الطاقة اجلسدية بسرعة، 
ونبتة اجلينسينغ التي تساعد في حتفيز الطاقة على املدى الطويل. 
ان االنســــجام املدروس بعناية للمكونات الطبيعية التي ينفرد بها 
مشروب الطاقة ماجيك هي اخليار الطبيعي واالمثل جلميع االعمار 
اذ تعمل على رفع مســــتوى الطاقة الطبيعية لدى االنسان وزيادة 

التركيز، ليبقى نفسك اطول مع ماجيك. 

  د.الحداد: «الصدفية» يصيب 
  ١٢٥ مليون شخص في العالم

 حنان عبدالمعبود 
  اكد اختصاصي االمراض اجللدية 
مبستشفى الفروانية د.احمد احلداد 
أن مرض الصدفية يصيب واحدًا من 
كل ٥٠ شــــخصا ويقدر عدد املرضى 
املصابني به حوالي ١٢٥ مليون شخص 
على مســــتوى العالم. وكشــــف في 
تصريح صحافي مبناسبة االحتفال 
بيــــوم الصدفية العاملي عن أن العدد 
التقريبــــي ملرضى الصدفية في دول 
املنطقة أكثر من ٢٠٠٫٠٠٠ شــــخص، 
مشيرا الى أنه يصاب باملرض كل عام 
ما يقارب حوالي الـ ٧٦٠٠ شــــخص. 
ويصيب املرض كال اجلنســــني وقد 

يظهر في أي مرحلة عمرية على الرغم من أنه يظهر عادة 
للمرة األولى بني سن ١٥ و٢٥.  وبني د.احلداد أن مرض 
الصدفيــــة غير معد، كما أنه يؤدي إلى زيادة دورة منو 
خاليا اجللد ويؤدي إلى تكون مناطق سميكة وقشرية 
على اجللد.   ولفت الى أن البحوث الدولية تشير إلى أن 
حوالي ثلث املصابني بالصدفية معرضون بشكل كبير 
لإلصابة بإلتهاب املفاصل الصدفي، عالوة على ذلك، قدر 
تفشــــي كل أنواع أمراض القلب بني املصابني بالصدفية 
في دول املنطقة بنسبة ١٤٫٣٪ مقارنة بنسبة ١١٫٣٪ بني 
كافية سكان دول االقليم، ونتيجة لذلك يصبح املرضى 
املصابــــون بالصدفية معرضني بنســــبة أكبر إلى خطر 
التعــــرض ألمراض قلبية بســــبب إصابتهم بالصدفية.  
واوضــــح أن املرض يتكون من عدة أنواع االول صداف 
لويحي vulgaris: وهو االكثر شــــيوعا حيث يكون هناك 
احمرار باجللد مع قشور بيضاء وعادة يكون على املرفقني 
والركبتني واجلذع، كذلك الرأس على هيئة احمرار وقشور 
بيضاء مصاحبة بحكة، أما الثاني فهو الصداف االحمراري 
erythrodermic يكون هناك احمرار باجللد يغطي منطقة 

واسعة (اكثر من ٩٠٪ من مساحة اجللد).
   وتابع أن النوع الثالث هو صداف قطري guttate بقع 
حمراء صغيرة تظهر على اجللد، اما الرابع واالخير فهو 
صداف معكوس inverse احمرار وتهيج اجللد في منطقة 

االبطني، الفخذ وبني تداخل اجللد.
   وعن عالجه قال د.احلداد انه ميكن 
تقســــيم العالج على حسب املساحة 
املتأثــــرة فاذا كان اقــــل من ٢٠٪ من 
مساحة اجللد يكون العالج بالكرميات 
املوضعية، كرمي الكورتيزون، كرميات 
الزالة القشور (كاحماض الساليسيليك 
والالكتيك)، املرطبات، واالدوية التي 
حتتوي على ڤيتامني (د) او ڤيتامني (ا)، 
اما اذا كانت املساحة املتأثرة من اجللد 
اكثر من ٢٠٪ من مساحة اجلسم فان 
اخليارات تختلف حيث يكون العالج 
اما باالشعة فوق البنفسجية او ادوية 
امليثوتريكسات او السيكلوسبورين 
وتكون ايضا مناســــبة للمرضى الذيــــن لديهم التهاب 
باملفاصل، مشيرا الى ان من العالجات اجلديدة املتوافرة 
هي العالجات البيولوجية وعادة تستعمل عندما ال تكون 
 adalimumab، هناك استجابة للعالجات االخرى وتشمل
alefacept، etanercept، inõiximab. واختتم ناصحا مريض 
الصدفية باملتابعة الدائمة مع الطبيب املعالج، ومهيبا في 
الوقت نفسه من استعمال االدوية دون استشارة الطبيب 
وكذلك عدم استعمال االعشاب دون استشارة الطبيب.  
وجتدر االشارة الى أن نسبة االصابة مبرض الصدفية 
تبلــــغ حوالي ١-٣٪ من تعداد الســــكان ألي بلد اال أنها 
تختلف باختالف املوقع اجلغرافي حيث تزداد في دول 

شمال الكرة األرضية وتقل كلما اجتهنا للجنوب. 
  ويبلــــغ عدد مرضــــى الصدفية حســــب احصائيات 
تقريبية ســــابقة للمنظمات الصحية أنه في جمهورية 
مصر العربية تبلغ حوالي تســــعمائة ألف مريض وفي 
اململكة العربية السعودية حوالي ٥٥ ألف مريض وفي 
الكويت حوالــــي ١٦ ألفا وفي االمــــارات حوالي ١٤ ألف 
مريض وفي سورية ولبنان يصل العدد إلى حوالي ١٥٠ 
ألــــف مريض، ويبلغ عدد املرضى في املانيا حوالي ٢٫٥ 
مليون مريض واجنلترا حوالــــي ٣ ماليني وفي أميركا 
حوالي ٥ ماليني مريض واجمالي عدد املرضى في أوربا 

كلها حوالي ٢٥ مليون مريض. 

 بمناسبة اليوم العالمي للصدفية

 رمضان:  مبنى جديد بـ «الصدري» 
والوفد الكندي يصل األحد

 حنان عبدالمعبود
  أعلن مدير مستشفى 
االمــــراض الصدريــــة 
د.عبــــاس رمضان عن 
الوفد  قــــرب وصــــول 
الكنــدي، مبينا  الطبي 
ان االطباء أعضاء الوفد 
سيقومون بإجراء عدد 
من العمليات الصعبة، 
الفتا الى انهم سيصلون 

االحد املقبل.
  وكشف رمضان في 
تصريح صحافي له امس 
عن مشروع جديد خاص 

بإنشــــاء مبنى للربط بني مستشــــفى القلب القدمي واجلديد، 
مشيرا الى ان إنشائه بتبرع من قبل عائلة جابر جمال، وقال: 
ان املبنى سيشتمل على عدد من غرف العناية املركزة، وغرف 
خاصة للعالج الطبيعي، والتي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج 
التحديثي آلليــــة العمل، والذي يتضمن برامج عالجية عقب 
العمليات ملرضى القلــــب. وأضاف: نعمل حاليا على تركيب 
اجلهاز والكيبل اخلاص بخدمة االنترنت والنظام االلكتروني، 
حيث تعد ذات فائــــدة كبيرة خاصة فيما بني االطباء لتبادل 
املعلومات، مشــــيرا الى ان هذه اخلدمة سيتم تعميمها على 

عدد من االقسام الطبية االخرى.
  من جانب آخر، أعلنت مديرة ادارة تعزيز الصحة د.عبير 
البحوه عن ندوة تقيمهــــا ادارة تعزيز الصحة حتت رعاية 
وكيل الوزارة املســــاعد للتخطيط واجلــــودة د.وليد الفالح 
مبشــــاركة بعثة احلج الكويتية، وزارة االوقاف، في الساعة 
التاسعة من صباح اليوم مبركز الطب االسالمي، مشيرة الى 
ان الندوة خاصة بتوعية حجاج بيت اهللا احلرام. وأوضحت 
البحوه ان الندوة تأتي في اطار البرنامج التوعوي (احلملة 
التوعويــــة املكثفة حلجاج بيت اهللا لهذا العام ١٤٣١ هجرية) 
التي أعدتها ادارة تعزيز الصحة بعنوان «حمالت احلج املعززة 
للصحة»، داعية جميع احلجاج وأصحاب احلمالت واملهتمني 
حلضور الندوة ملا لهــــا من أهمية كبيرة في توعية احلجاج 
صحيا، وتثقيفهم بوســــائل تعزيز صحة احلاج وإرشادهم 

نحو سبل احلفاظ عليها. 

 ندوة خاصة بتوعية الحجاج اليوم بمركز الطب اإلسالمي

 د.أحمد احلداد

 د. ماجيك في األڤنيوز ومجمع ٣٦٠

 د.عباس رمضان


