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 األمانة العامة لجائزة مبارك الحمد الصباح تتمنى الشفاء لجابر المبارك البدر والسفير البريطاني بحثا تفعيل التعاون الزراعي المشترك

       بحث رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر وسفير اململكة املتحدة فرنك باكر كيفية تفعيل 
التعاون الزراعي املشترك بني البلدين في جميع املجاالت الزراعية، خاصة في مجال 
االنتاج احليواني، وذلك في البحث عن آلية مشتركة الستيراد املاشية بفصائلها 
املختلفــــة وخاصة االبقار ذات القدرة العالية على انتاج احلليب. جاء ذلك خالل 
استقبال رئيس الهيئة للســــفير البريطاني مبكتبه حيث مت التباحث ايضا في 

عدد من القضايا الزراعية ذات العالقة بتنمية القطاع الزراعي بالكويت. 

 أعربت االمانة العامة جلائزة الشيخ مبارك احلمد الصباح للتميز الصحافي 
عن متنياتها للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــــيخ جابر 
املبارك الشــــفاء العاجل من الوعكة الصحية التــــي أملت به معبرة عن ارتياحها 
وسعادتها لنتائج الفحوصات الطبية التي اجراها معاليه. وتستذكر االمانة في 
هذا املناسبة دور «بو صباح» الكبير في دعم العمل الصحافي وتشجيعه للكوادر 

الشابة الكويتية اميانا منه بدور االعالم في تنمية البالد وتطورها.
  وسالمات يا بو صباح وما تشوف شر.

 سموه التقى السفيرة الفرنسية  األمير هّنأ رئيسة فنلندا بالعيد الوطني

 نائب األمير اطلع من فريحة األحمد على نشاطات
   الجمعية الكويتية لألسرة المتميزة 

 استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس رئيســـة نادي «الفتاة» 
الرياضي ورئيســـة اجلمعية الكويتية لألسرة املتميزة 
الشيخة فريحة االحمد واعضاء وفد اجلمعية حيث قدمت 

عرضا كامال الى سموه عن نشاطات اجلمعية خالل الفترة 
املاضية وبرنامج الفترة املقبلة شاكرة سموه على الرعاية 

الكرمية لنشاطات اجلمعية.
  واســـتقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد ســـفيرة 

اجلمهورية الفرنسية لدى الكويت ندا يافي وذلك مبناسبة 
توليها مهام منصبها اجلديد، حضر املقابلتني الوكيل املساعد 
للشؤون االعالمية بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
احلمود ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع. 

 مبعوث األمير سّلم حاكم نيوزيلندا
  دعوة لحضور االحتفاالت الوطنية

 وصل مبعوث صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صبـــاح االحمد 
املستشار بالديوان االميري خالد 
الفليج الى العاصمة النيوزيلندية 
ولينغتون لتســـليم رسالة من 
سموه الى حاكم عام نيوزيلندا 
اناند ساتياناند تتضمن دعوته 
الوطنية  حلضور االحتفـــاالت 
الرســـمية للكويـــت بالذكـــرى 
اخلمسني لالســـتقالل والذكرى 
العشرين لعيد التحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب الســـمو االميـــر مقاليد 
احلكم والتي ستقام في ٢٥ و٢٦ 

فبراير ٢٠١١. 

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى تارجا هالونني رئيسة جمهورية 
فنلندا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني جلمهورية فنلندا متمنيا سموه لها 

موفور الصحة ودوام العافية.
  وبعث ســـمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نـــواف األحمد ببرقية تهنئة الـــى تارجا هالونني 
رئيسة جمهورية فنلندا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها 

متمنيا لها موفور الصحة ودوام العافية.
  كما بعث ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. 

 املستشار خالد الفليج خالل لقائه حاكم عام نيوزيلندا

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخة فريحة األحمد سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال السفيرة الفرنسية

 د.هالل الساير يفتتح مركز الصباحية الشرقي الصحي

 خالل افتتاح مركز الصباحية الشرقي الصحي

 الساير: ٩٤ مركزًا صحيًا لخدمة جميع أبناء الكويت
 حنان عبدالمعبود

  أشاد وزير الصحة د.هالل الساير 
باالتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع 
الدول االخرى، موضحا انها تشكل 
مدخال لتبادل اخلبرات واختص 
الساير اتفاقية التعاون املبرمة بني 
الكويت ومالطا في اجلانب الصحي، 
مشيرا الى انها تسير بشكل جيد 
وموضحا ان هناك الكثير من الطلبة 
الكويتيني يدرسون بكليات الطب 
وطب االسنان وكذلك طلبة آخرون 
من وزارة التعليم العالي يدرسون 
الكليات، الن بها احدى  مبختلف 
الى  املمتازة، مشــــيرا  اجلامعات 
انه قام بزيارة الى مالطا منذ عدة 
اشهر وتابع الطلبة هناك ووصف 
الوضع بانه جيد ومستقر. جاء هذا 
التصريح على هامش افتتاح الساير 
مركز الصباحية الشرقي الصحي 
بحضور عدد من مسؤولي الوزارة 
على رأسهم وكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبدالهادي وقال في كلمة القاها 
عقب االفتتاح ان العمل بدأ باملركز 
منذ ثالثة اسابيع، مشيرا الى ان 
املركز يخدم اربعة قطاعات باملنطقة 
وتقدر الكثافة السكانية بها بـ ٧٠ 
ألف نسمة، مضيفا ان املركز يضم 
٥ عيــــادات ممارس عام وعيادتني 
لالسنان ومختبرا، مشيرا الى ان 
سياسة تطوير اخلدمات الصحية 
بالوزارة تتجه الى دراسة وضع 
مختبرات تبــــرع بالدم في جميع 
املراكز، وقال ان عدد املراكز الصحية 
في الكويت وصل الى ٩٤ مركزا اي 
ان لدينا مراكز تخدم جميع املناطق، 
وليس هناك مواطن يبعد عن اي 

مركز اكثر من ١٠ أو ١٥ دقيقة.
  ومن جانبه كشف مدير منطقة 
االحمدي الصحية د.فهد الفودري 
اعادة تأهيل مركز الصباحية  ان 
الشــــرقي يعتبر ضمن مشاريع 

من املشاريع الصحية الكبيرة في 
املنطقة والذي يشــــمل ٤٠ سريرا 
حيــــث يعتبر حاليا فــــي مراحل 
التشــــطيب النهائية كما ان هناك 
عددا من املباني حتت االنشاء والتي 
تعتبر خدمات مكملة منها محطات 
كهرباء وغازات كما ان هناك عددا 
من املشاريع املســــتقبلية والتي 
اعلن عنها سابقا مثل مبنى الوالدة 
واالطفــــال الذي يشــــمل عددا من 
االجنحة وقسم احلوادث والعيادات 
والعناية املركزة والعمليات حيث 
تعتبر مراكز تخصصية، مشيرا 
الى ان مبنى الوالدة سيكون مكونا 
من ١٠ أدوار. واشار الى ان هناك 
مشاريع اخرى مكملة وملحقة وهي 
التنميــــة احلكومية  ضمن خطة 
والتي تقدم اخلدمة للمستشفى، 
مشيرا الى انه في العام ٢٠١١ ستبدأ 
املرحلــــة الثالثــــة للتأهيل والتي 
تســــتغرق ٥ ســــنوات حيث يتم 
اعادة تأهيل كل املباني القدمية مع 
اضافة املشاريع االنشائية اجلديدة 
اخلاصــــة بالعيادات التخصصية 
اجلديــــدة مــــع ملحقاتها مع عمل 
جتديد لالجنحة، مؤكدا ان القيمة 
املالية تبلغ ٣٢ مليون دينار.ومن 
جهتها قالت رئيسة مركز الصباحية 
الشرقي الصحي د.ثريا عبدالرزاق 
ان املركز يقدم اخلدمة الكثر من ٧٠ 
ألف نسمة في منطقة الصباحية 
في القطعتني ١ و٤، مبينة ان املركز 
يحتوي على ٥ عيادات صحة عامة 
وعيادات لالســــنان كذلك عيادة 
للسكر حيث تعمل العيادة خالل 
الفترتني الصباحية واملســــائية، 
كذلك هناك مختبر مجهز ويجري 
اغلب التحاليل الطبية. واضافت 
ان عدد املراجعني يتراوح بني ٨٥٠ 
و ١٢٥٠ مراجعا يوميا في العيادات 

العامة. 

التأهيــــل للخطــــة الثانية والتي 
تشــــمل صيانة وتأهيل عدد من 
املراكز الصحيــــة والتخصصية 
واضافة عدد من الوحدات الصحية 
باملنطقة بحيث يتم تقدمي عدد من 

التخصصات الطبية، مشيرا الى ان 
هناك بعض اخلدمات مازالت ناقصة 
املقبلة  الفترة  وستستكمل خالل 
بحيــــث يتم جتهيزهــــا باالجهزة 
والكــــوادر الطبيــــة. واضاف في 

تصريــــح صحافي ان املشــــاريع 
الصحية في مستشفى العدان منها 
مشروع وحدة العناية املركزة الذي 
ســــيتم افتتاحه في ابريل املقبل 
في مستشفى العدان حيث يعتبر 

 (قاسم باشا)

 الهارون: الكويت لم تأُل جهدًا 
  في تقديم الرعاية للمعاقين

 أكد وزير التجارة ووزير الشؤون االجتماعية 
والعمل باإلنابة احمد الهارون ان الكويت لم تأل 
جهدا في تقدمي كل أوجه الرعاية والعناية ملواطنيها 
من املعاقني، مشـــيرا الى ان هذه اخلدمات امتدت 

لتشمل املقيمني.
  وقال الهارون في تصريح صحافي مبناسبة 
اليوم العاملي للمعاق املقرر اليوم ان هذا االلتزام 
في الرعاية والعناية باملعاقني منبعه إميان الدولة 
بالقيم اإلنسانية والعربية والشريعة اإلسالمية 
السمحة التي حفظت كرامة اإلنسان السليم واملعاق 

على حد سواء.
  وأكد ان اإلعاقـــة ال متنع العطاء وال تقلل من 
إنتاجية املواطن على أرضه مادام يحظى باملساواة 
في كل احلقوق ويتحمل جميع الواجبات بحسب 
قدراته وإمكاناتيه الذاتية، مضيفا انه اذا كان هناك 
إنســـان لديه ظروف تعوقـــه عن احلصول على 
كل حقوقه والقيـــام بواجباته فتقع على الدولة 

مسؤولية متكينه من ذلك.
  واضاف ان الكويت سبقت دول املنطقة بإصدار 
أول قانون بشأن رعاية املعاقني هو القانون رقم 
٤٩ لســـنة ١٩٩٦ والذي مبوجبه أنشـــئ املجلس 
األعلى لشؤون ذوي اإلعاقة، حيث يختص برسم 

السياسة العامة لرعاية األشخاص املعاقني، وذلك 
للحفاظ على حقوقهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم 

في املجتمع.
  وأوضح الهارون ان هذا االهتمام جتلى من خالل 
ما أثمر عنه التعاون بني الســـلطتني التشريعية 
والتنفيذية من إصدار قانون بشأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ والذي مبوجبه مت 
التوسع في اخلدمات التي تقدم لذوي االحتياجات 
اخلاصة وإنشاء هيئة خاصة لذوي االحتياجات 
اخلاصة ومبســـتوى متثيل يؤكد رغبة الكويت 
في االرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
  وتقدم بالشكر الى كل العاملني في مجال رعاية 
املعاقني ملا يبذلونه من جهد في رعاية االشخاص 
ذوي اإلعاقة وفي تقدمي املعرفة والتدريب الالزم 
لـــذوي املعاق فـــي كيفية التعامـــل معه وتفهم 

متطلباته.
  وأعرب الهارون عن متنياتـــه للهيئة العامة 
لشـــؤون ذوي اإلعاقة كل التوفيـــق في أعمالها 
ومجهوداتها وللمجلس األعلى لشـــؤون املعاقني 
برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع كل التوفيق والسداد. 

 العتيبي: ١٦ ألف مصاب بمرض البهاق في الكويت
 كشف اختصاصي االمراض اجللدية والتناسلية 
في مركز أســـعد احلمد لألمراض اجللدية د.حمد 
فيحان العتيبي ان هناك اكثر من ١٦ الف مصاب 
مبرض البهاق في البالد وهو مرض جلدي غير معد 
ونسبة شيوعه في العالم تتراوح بني ١ الى ٢٪.

  وقال العتيبي لــــ «كونا» ان هذا املرض ناجت 
عن فقدان مادة امليالنني املسؤولة عن افراز صبغة 
اجللد اذ يؤدي نقصها الى حتول لون اجللد من 

الطبيعي الى اللون االبيض.
  وأوضح العتيبي أن أي جزء من اجلسم معرض 
لالصابة مبرض البهاق اال أن أكثر املناطق عرضة 
لذلك هي األطراف واملفاصل واملناطق املكشوفة 
كالوجه والشـــفتني واليدين والقدمني واملنطقة 
التناسلية ومنطقة حتت االبطني ومناطق االحتكاك 
كالركبتني والكوعني. وذكر ان نسبة االصابة تزداد 

عند الذين يشـــكون اضطرابات فـــي عمل الغدة 
الدرقية حيث يبدأ ظهور البهاق عقب ارهاق شديد 
أو حاالت نفسية أو هزات عصبية ويلعب ضعف 

املناعة الذاتية دورا كبيرا في حدوثه.
  وأشار الى أن ظهور البقع تختلف من مريض 
الى آخر داعيـــا املرضى الى التحلي بروح عالية 
ملقاومتـــه وعدم اخلضوع الى حالة نفســـية بل 
التفكير بشكل ايجابي خصوصا انه ال توجد اي 

خطورة صحية على حياتهم.
  وقال ان البهاق ليس مرضا معديا لكنه يصيب 
املريض وأسرته بالقلق كما يصيب الذكور واالناث 
على حد ســـواء صغارا أم كبارا في وقت تتحدث 
االحصائيات من من أن نحو ٥٠٪ من احلاالت تبدأ 
قبل سن الـ ٢٠ بينما ٣٠٪ من احلاالت عائدة الى 

خلفية وراثية.

 في اليوم الثاني لمؤتمر جراحة المخ واألعصاب

 أحدث الطرق الجراحية ألمراض 
العيوب الخلقية لشرايين المخ

 حنان عبدالمعبود
الكويتي    صرح رئيس املؤمتر 
ـ االميركــــي الرابــــع جلراحة املخ 
العوضي  واالعصــــاب د.يوســــف 
والذي يعقد فــــي الفترة من ٥ الى 
٧ اجلاري بقاعة الشــــيخة سلوى 
بفندق املارينا بأن املؤمتر ناقش في 
يومه الثاني مجموعة من املواضيع 
الطبية عن السبل والطرق اجلراحية 
المراض العيوب اخللقية لشرايني 
واوردة املــــخ، جاء ذلــــك بواقع ١٥ 
ورقة عمل وبحث موزعة على عدة 
محاضرات. واضــــاف د.العوضي 
ان عدد احملاضرين لهذا اليوم بلغ 
١٤ محاضرا مــــن الواليات املتحدة 
االميركية ومشاركة احملاضر د.علي 
املشاني من سلطنة عمان الشقيقة 
وهــــو رائد جراحة املخ واالعصاب 
بالسلطنة وصاحب خبرة طويلة في 
التدخل اجلراحي والعالجي المراض 
املخ وقاع اجلمجمة.وبني د.العوضي 

ان احملاضرة االولى ناقشت نسبة 
جناح عالج العيوب اخللقية لشرايني 
املخ بينما حتدثت احملاضرة الثانية 
عن مستقبل عالج تلك العيوب، اما 
احملاضرة الثالثة فبحثت في نسب 
وجود متددات شريانية متزامنة مع 
العيوب اخللقية لشرايني واوردة 

املخ. 

 د.يوسف العوضي

 العبدالهادي يتعجل االنتهاء 
  من تقارير تقييم أداء الموظفين

  حنان عبدالمعبود
  شدد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
في تعميم على القطاعات الصحية من مستشفيات 
ومرافق صحية وادارات مركزية على اهمية االنتهاء 
ــن تقييم اداء موظفي الوزارة خالل العام احلالي،  م
مشيرا الى اهمية استخراج تقرير يوقع عليه الرئيس 
املباشر كما حدد آخر موعد لتسليم التقارير خالل 
السابع من فبراير ال مقبل، مشيرا الى ان التقدمي يتم 
وفقا لآللية املستحدثة. كما أصدر العبدالهادي قرارا 
ــكيل جلنة تدقيق طلبات االجهزة  اداريا باعادة تش
ــاعد لشؤون اخلدمات  ــة الوكيل املس الطبية برئاس

الطبية املساندة د.قيس الدويري. 

 بنك الدم يستقبل المتبرعين اليوم 
من الـ ٨ صباحًا حتى الواحدة ظهرًا

ــدم املركزي  ــة أن بنك ال ــت وزارة الصح   أعلن
ــرع بالدم خالل فترة  ــتقبل الراغبني في التب سيس
عطلة رأس السنة الهجرية اليوم الثالثاء من الساعة 
الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، داعيا جميع 
املواطنني واملقيمني الى االهتمام بالتبرع بالدم وذلك 
ــدم الكافي واحلفاظ على املخزون  لضمان توافر ال
االستراتيجي للدم في الدولة، وايضا ملا للتبرع بالدم 
من فوائد صحية على املتبرع باإلضافة الى انه واجب 
انساني ووطني ويعتبر صدقة ولن يأخذ من وقته 
ــر دقائق للتبرع بكيس دم يستفيد منه  سوى عش
اربعة محتاجني، كما ان املتبرع سيعوض الدم الذي 

تبرع به في وقت قصير. 

 .. وينقل للعفاسي تمنيات سموه له بموفور 
الصحة والعافية والشفاء العاجل

 قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظـــه اهللا ورعاه املستشـــار بالديوان 
األميري د.يوسف حمد اإلبراهيم بزيارة الى وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الذي 
يقضي فترة نقاهة في العاصمة البريطانية لندن 
بعد العـــارض الصحي الذي ألم به مؤخرا. وقال 

د.اإلبراهيـــم في تصريح مقتضـــب لـ «كونا» ان 
صاحب السمو األمير كلفه بزيارة الوزير العفاسي 
واالطمئنان عليه ونقل اطيب متنيات ســـموه له 
مبوفور الصحة والعافية والشفاء العاجل. ورافق 
املستشـــار االبراهيم خالل الزيارة القائم بأعمال 

سفارة الكويت باإلنابة املستشار حسن زمان. 

 مبعوث صاحب السمو  يسّلم بلير دعوة 
األمير لحضور احتفاالت الكويت

 سّلم مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، املستشـــار 
بالديوان االميري د.يوســـف االبراهيم دعوة 
ســـموه الى رئيس الوزراء البريطاني االسبق 
توني بلير حلضور احتفاالت الكويت بذكرى 

مرور ٥٠ عاما على االستقالل ومرور ٢٠ عاما 
على التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، حضر 
اللقاء القائم باعمال سفارتنا في لندن املستشار 

حسن زمان. 

 د.عبداهللا الفهيد 

 دخلت جامعة الكويت ضمن 
قائمة أفضل ١٠ جامعات في منطقة 
الشرق األوسط عام ٢٠١٠ بعد أن 
كانت حتتل املرتبة الـ ٢١ عام ٢٠٠٨ 
وفقا للتصنيف املعتمد للجامعات 

العربية.
  وقالت جريدة «آفاق» اجلامعية 
األسبوعية في عددها الصادر امس 
ان جامعة الكويت وبكل جدارة 
دخلـــت ضمن قائمـــة أفضل ١٠ 
جامعات في الشرق األوسط التي 
حتتل فيها اجلامعات السعودية 
املراكـــز الـ ٤ االولـــى متصدرة 

التقييم.
  واعتبرت اجلريدة املتخصصة 
باألخبار اجلامعية دخول جامعة 
الكويت ضمن قائمة اجلامعات الـ 
١٠ األوائل في التصنيف إجنازا 
كبيرا بحق اجلامعة «التي يديرها 
خالل هذا العام د.عبداهللا الفهيد 
الذي ساهم وبقوة في رفع مستوى 
اجلامعة وتقدمي جميع املستلزمات 

عن جلـــوء العديد مـــن الطالب 
الكويتيني للدراســـة في بعض 
الدول العربية رغم تقدم جامعة 
الكويت التي يرتقي مســـتواها 
العلمي ويتناسب مع متطلبات 

واحتياجات الطلبة».
  وتصدرت جامعة امللك سعود 
وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة 
أم القرى السعودية املراكز الـ ٤ 
األولى لقائمـــة التصنيف تلتها 
جامعة النجاح بفلسطني خامسة 
ثم اجلامعة األميركية ببيروت 

سادسة.
  وحلت جامعة االمارات العربية 
املتحـــدة ســـابعة بينما جاءت 
جامعة القاهرة ثامنة واجلامعة 
األميركية بالقاهرة تاسعة فيما 
حلت جامعـــة الكويت باملرتبة 
العاشرة بعد أن كانت مصنفة في 
املرتبة الـ ١٢ عام ٢٠٠٩ واملرتبة 

الـ ٢١ عام ٢٠٠٨. 

لتوفير جو دراسي للطالب وتوفير 
الشعب الدراسية».

  وجـــاء فـــي عـــدد اجلريدة 
ان «طـــالب جامعـــة الكويت لم 
يتوقعوا حصول جامعتهم على 
هـــذا التصنيف بـــني اجلامعات 
العربية وعلى هذا التقدم الكبير 
في وقت تســـاءل أحـــد الطالب 

 جامعة الكويت تدخل قائمة
   أفضل ١٠ جامعات في منطقة الشرق األوسط


