
االثنين 20 ديسمبر 2010   3محليات

اآل ال�صـقـر الكرام

وائــل جـا�صـم ال�صـقـر

تتقدم

�صركة �صيفرون كويت املحدودة

وجميع العاملني فيها

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

بخال�ص العزاء و�صادق املوا�صاة اإىل

�صائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله ال�صرب وال�صلوان

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس الوزراء التقى وفود
المجلس العربي للتنمية اإلعالمية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه نائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل االحمد.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد.

كما اس���تقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس 

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر الس���يف امس وبحضور 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
الوفود املش���اركة في تأس���يس املجلس العربي 
للتنمية االعالمية مبناس���بة انعق���اد اجتماعهم 

االول بالكويت.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء فيصل احلجي ووكيل الش���ؤون 
احمللية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف 

الركيبي.

سموه التقى الخرافي ومشعل األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد صاحب السمو خالل لقائه محمد العدسانيصاحب السمو األمير مستقبال الشيخ مشعل األحمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه وفود املجلس العربي

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ومشعل األحمد

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر الس����يف صباح أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

أمس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
 واس����تقبل سموه بقصر السيف صباح
أمس نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل األحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
أمس س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس 

رئيس مجلس األمة األسبق محمد العدساني. 
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح 
أمس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

صاحب السمو التقى المحمد والعدساني والمبارك

القصار: دعم القوى العاملة وتفعيل لجنة
متابعة العمالة الوطنية

اضافة الى تفعيل مشروع البعثات 
للعمالة الوطنية والتنس���يق مع 
بلدية الكويت بهذا الصدد، مشيرا 
الى ان د.الوهيب اكد ان البرنامج 
لديه االمكانيات لتقدمي املقترحات 
والتوصيات التي تثمر اجتماعات 
اللجنة وتقدمي الدعم للوصول الى 
احللول املناس���بة لكل املعوقات 
واملش���كالت التي تواجه كل جهة 
من ه���ذه اجلهات. واس���تعرض 
القصار مجمل احملاور التي طرحها 
املشاركون في اجتماع جلنة متابعة 
العمالة الوطنية. من جانبه، ابدى 
الوكيل املساعد لشؤون العمل في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
اللجنة منصور  ونائب رئي���س 
املنصور استعداده الكامل لتقدمي 

كل ما يخدم املصلحة العامة.

التعليم العالي فيما يختص بدعم 
العمالة الوطنية، ممن لديهم الرغبة 
في استكمال الدراسات العليا واعداد 
مشروع قانون يس���مح للعمالة 
الوطنية بااللتحاق بنظام البعثات 
للخارج اسوة بالقطاع احلكومي، 

البعثات في وزارة التعليم العالي 
وعدد من ادارات البرنامج القانونية 

ونظم املعلومات والتخطيط.
وقال القصار ان القانون اجلديد 
يدعم القوى العاملة بش���كل عام 
معربا عن امله في تفعيل دور وزارة 

أسامة دياب
اكد مدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم في برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
ان  القصار،  للدولة عبدالعزي���ز 
البرنامج يعمل على تفعيل دور 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية 
املعنية بشكل كبير لقرار مجلس 

الوزراء رقم 158 لسنة 2001.
جاء ذلك بعد عقد االجتماع االول 
للجنة متابعة العمالة الوطنية في 
اجلهات غير احلكومية برئاس���ة 
د.وليد الوهيب امني عام البرنامج 
بحضور عدد من الوكالء املساعدين 
في وزارات الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزارة التجارة والوكيلني 
املس���اعدين في البرنامج ومدراء 
ادارات في عدد من املؤسسات هي 
غرفة جتارة وصناعة الكويت ومدير 

الوهيب ترأس االجتماع األول للجنة متابعة العمالة الوطنية بحضور عدد من وكالء الوزارات ذات العالقة

عبدالعزيز القصار د.وليد الوهيب

الحرس الوطني نّظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية الخدمات الطبية بالتعاون مع مديرية التوجيه المعنوي 
في الحرس الوطني بالتنسيق مع بنك الدم المركزي في وزارة الصحة 
كس����ابق عهدها حملة للتبرع بالدم تحت عن����وان )تبرعك بالدم خدمة 

وطنية وإنسانية.)
وأكد مدير مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني العميد د.وليد 
البش����ارة ان حملة التبرع بالدم استمرت أياما عدة وتركزت في عيادة 
الرئاسة العامة للحرس الوطني، وعيادة معسكر الصمود وعيادة معسكر 
التحرير، وشهدت إقباال كثيفا من قبل منتسبي الحرس الوطني الذين 
توافدوا على العيادات للتبرع بالدم باعتباره واجبا وطنيا وإنس����انيا 
يس����اهم في إنقاذ أرواح االالف من المرضى الذين هم في أمس الحاجة 
إلى نقطة دم تنقذ حياتهم، خصوصا في ظل النقص الحاد الذي يعاني 

منه بنك الدم في الكويت.

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا بصرف بدل اخلفارة املقرر 
الطباء االس����نان غي����ر الكويتيني لعدد من الفئات منهم االستش����اري 
واختصاصي أول واالختصاصي واملس����جل واملس����جل أول واملمارس 

العام ومساعد املسجل.

الساير: صرف بدل الخفارة
ألطباء األسنان غير الكويتيين

د.هالل الساير

»بيوغليتازون« دواء جديد لعالج السكري 
حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس وحدة السكري 
مبستشفى األميري د.عبدالنبي 
العطار عن نية وزارة الصحة 
اس���تحداث دواء جديد خاص 
بعالج مرض السكري، حيث 
ل�  الدواء اجلديد بديال  يشكل 
»األفانديا« الذي مت منعه اخيرا، 
الدواء يحتوي  ان  الى  وأشار 
على نفس املادة الفعالة في عالج 
السكري، مشيرا الى ان االسم 

العلمي له هو »بيوغليتازون« 
وأفاد بأن العالج اليزال في طور 

البحث ولم يتم إقراره بعد.
كما نفى العطار في تصريح 
ان يك���ون عق���ار  صحاف���ي 
»اجلينوفيا« الذي مت استحداثه 
أخيرا، واخلاص مبرض السكري 
بديال لألنسولني، وأوضح ان 
اجلينوفيا م���ن االدوية التي 
تساعد االنسولني على العمل 
بش���كل أفض���ل، وبالتالي له 

خصوصي���ة في االس���تخدام 
تختلف عن »االفانديا« وغيره 
العقاقير اخلاصة مبرض  من 

السكري.
وقال ان »اجلينوفيا« يعمل 
على تنش���يط االنسولني في 
وجود اجللوكوز أي بعد تناول 
الغذائية، وبالطبع  الوجبات 
هو بذلك يختلف عن االدوية 
االخرى التي يتم تناولها قبل 

الطعام.

منتسبو احلرس الوطني يتبرعون بدمهم

الحربي: 100 ألف شخص يموتون 
سنوياً بسبب تفاعالت األدوية

الرضاعة الطبيعية في »حولي الجنوبي«
حنان عبدالمعبود

اقام مركز حولي اجلنوبي احتفال اسبوع الرضاعة الطبيعية ويأتي 
ذلك ضمن انشطة جلنة الرضاعة الطبيعية، في منطقة حولي الصحية، 
وقد القت د.نورا الرفاعي محاضرة ضمن انشطة اليوم بعنوان »خطوات 
عشر.. متهد الطريق لنجاح الرضاعة الطبيعية«، تناولت فيها ضرورة 
مالزمة الطفل حديث الوالدة ألمه، منذ اللحظة االولى بعد الوالدة، والبدء 
بارضاعه الس����اعة االولى، واالس����تمرار بارضاعه حتى العامني او اكثر 

واحلرص على عدم اضافة اي اطعمة حتى يبدأ شهره السادس.

حنان عبدالمعبود
كشف استشاري املصحات العالجية العاملية والويل بيينج ورئيس 
اختص����اص العالج الطبيعي بوزارة الصحة س����ابقا د.احمد احلربي 
النقاب عن ان 100 الف ش����خص ميوتون س����نويا بسبب التفاعالت 
املضادة لالدوية، اضافة الى 39 الفا آخرين يفقدون حياتهم س����نويا 
نتيجة عمليات جراحية ال داعي لها، و652486 وفيات بأمراض القلب 
املختلف����ة و553889 ميوتون بأمراض الس����رطان. وقال احلربي في 
تصريح صحافي »ان التناغم بني العقل واجلس����د والروح يساعد في 
الشفاء من جميع االمراض، مشيرا الى ان االمراض املزمنة واملناعية 
والروماتيزمية والسرطان ميكن الشفاء منها عن طريق طب الطبيعة 

او الطب الشمولي، مشددا على ان لكل مرض عالجا.

يستقبل مستشفى الراشد 
الطبيب���ة الزائ���رة د.عفاف 
التوليد  إس���ماعيل أس���تاذ 
املناظير بجامعة  وجراح���ة 
األزهر واستشاري األمراض 
الوراثية واجلينات ببلجيكا 
� عضو اجلمعية األوروبية 
جلراحة املناظير النس���ائية 
وعضو املجلس العلمي للزمالة 
املصرية. وأثناء مدة الزيارة 
يس���عد املستشفى استقبال 
وعالج حاالت احلمل اخلطر 
الذي يصاحبه ارتفاع بضغط 
الدم او ارتفاع نسبة السكر 
القل���ب وحاالت  او أمراض 

اإلجهاض املتكرر. كما تتخصص د.عفاف إسماعيل في تشخيص 
وعالج حاالت العقم وتأخر احلمل وإجراء مناظير أمراض النساء 
التش���خيصية واجلراحية، وذلك لعالج حاالت تكيس املبيضني 
واس���تئصال أكياس املبي���ض او األورام الليفية من الرحم. كما 
يسعدنا استقبال وعالج حاالت السلس البولي »عدم القدرة على 
التحكم بالبول« او السقوط املهبلي والرحمي نتيجة تكرار احلمل 
والوالدة، واملتابعة الدقيقة للتش���خيص والعالج املبكر لألورام 

التي تصيب عنق الرحم او املبيضني.
علما ان الزيارة ستبدأ من 18 اجلاري وحتى 10 يناير املقبل.

د.عفاف اسماعيل

مستشفى الراشد يستقبل إخصائية 
التوليد د.عفاف إسماعيل


