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الياقوت: نحرص على التنسيق مع الجهات الرسمية لتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث

وفد كويتي وزع اإلغاثة العاجلة
على منكوبي بركان ميرابي اإلندونيسي

مواشيها.
الياقوت رسالة الشكر  ونقل 
والعرفان التي نقلها املسؤولون 
االندونيسيون وعموم املستفيدين 
من املساعدات االغاثية الكويتية 
التي ساهمت في تخفيف معاناة 
املتضررين وتلبية احتياجاتهم 
االساس����ية، مؤكدا حرص الوفد 
على التعاون مع اجلهات الرسمية 
واالهلية املعترف بها، وتوصيل 
املساعدات للمحتاجني واملتضررين 
من الكوارث مباشرة وفي موقع 
احلدث، كما شكر اصحاب االيادي 
البيضاء من احملسنني والهيئات 
واملؤسسات واجلمعيات اخليرية 
وعلى رأسها االمانة العامة لالوقاف 
والصندوق الوقفي للدعوة واالغاثة 
وبي����ت ال����زكاة ووزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية.

االجهاد والقلق وغيرها.
وقال: لقد جتاوز عدد الالجئني 
350.000 ش����خص مت ايواؤه����م 
في مكاتب احلكوم����ة واملدارس 
الرياضي  واجلامعات والس����تاد 
واخليام التي اعدت لهذا الغرض، 
وقام الوفد بتوزيع مواد لالغاثة 
استفاد منها اكثر من 3200 اسرة 
من سكان املنطقة املنكوبة، كما مت 
توزيع ادوية لوقاية النازحني من 

االسهال واالمراض الصدرية.
الياق����وت بضرورة  واوصى 
املس����اعدات الس����ر  اس����تمرار 
املنكوبني والعمل على اعادة بناء 
املساجد املدمرة وترميم وصيانة 
املساجد املتضررة وصيانة منازل 
املتضررين ومس����اعدة املزارعني 
الزراعي����ة  باملع����دات واالدوات 
وكذلك مساعدة االسر التي فقدت 

حدوث الفيضانات في 3 انهار، كما 
ادى ال����ى تخريب وتدمير بعض 
اجلس����ور املوجودة عل����ى هذه 
االنهار. وحذر الياقوت من جملة 
من املخاطر التي حتيط بس����كان 
املنطقة هن����اك ومنها انهيار قمة 
اجلبل بسبب كثرة املواد البركانية 
التي يطلقها اجلبل وتشكل حفرة 
كبيرة، كما حدث جلبل كراكاتاو 
وتانبورا بعد انفجارهما بجانب 
الكثير من املشاكل الصحية التي 
يعاني منها الالجئون والس����كان 
في املناطق املنكوبة والتي ابرزها: 
ف����ي اجلهاز  االلتهاب����ات احلادة 
التنفس����ي والص����داع والغثيان 
واالمراض اجللدي����ة، فضال عن 
املشاكل النفس����ية املختلفة مثل 
الصدمات النفس����ية والتي اغلب 
املصابني بها من االطفال، بجانب 

ليلى الشافعي
اشرف موفد اللجنة الكويتية 
املشتركة لالغاثة املدير التنفيذي 
اعانة املرضى  جلمعية صندوق 
فيصل الياقوت على توزيع مواد 
االغاثة العاجلة التي قدمتها اجلهات 
اخليرية الكويتية ملنكوبي بركان 
ميرابي باندونيس����يا عقب ثورة 
البركان التي اجبرت سكان املناطق 
املجاورة جلبل البركان والتي تضم 
ثالثة من اكبر محافظات اندونيسيا 
الياقوت، في  على الرحيل. وبني 
تصريح صحافي، ان الوفد االغاثي 
تكون من: راشد بن سالمة ممثل عن 
سفارتنا واحمد زواوي بن نواوي 
رئيس اللجنة اخليرية املشتركة 
ومحمد ن����ور الهدى عضو جلنة 
الكوارث. وقال ان بركان ميرابي 
يعتب����ر من انش����ط البراكني في 
اندونيسيا، وقد بلغ عدد القتلى 
من جراء ثورته االخيرة حتى اآلن 
اكثر من 170 شخصا ومت نقل املئات 
الى مستشفيات قريبة  اآلخرين 
الصابتهم بجراح وحروق، وتعتبر 
مدينة ج����وك جاكرتا اقرب املدن 
الى اجلبل البركاني وتبعد حوالي 
27 كلم وتقع على سفوحه قرى 
كثيرة يقطنه����ا مئات اآلالف من 
السكان على ارتفاع يزيد على 1700 
البحر. واضاف  متر فوق سطح 
الياقوت: لقد جتاوز مجموع املواد 
البركانية التي اطلقها ميرابي اكثر 
من 140 ملي����ون ليتر مكعب من 
الرماد البركاني الذي تصل حرارته 
الى 750 درجة مئوية، وكذلك احلمم 
الباردة م����ن الرمل واحلصى بل 
االشجار التي مألت حوالي 8 انهار 
موجودة حول اجلبل ما تسبب في 

د.محمد العيسى

د.جاسم احلجي

تفتيت الدهون بالليزر البارد

الداعية عثمان اخلميس أثناء احملاضرة

الياقوت يوزع اإلغاثة على املنكوبني

دارين العلي
يبدأ قطاع شبكات التوزيع الكهربائية في وزارة 
الكهرب���اء واملاء منذ اليوم قطع التيار الكهربائي 
عن 14 منطقة س���كنية وملدة تصل إلى 4 ساعات 
يومي���ا إلجراء أعمال الصيان���ة الدورية لبعض 
محطات التحويل الثانوية في عدد من احملافظات، 
الفت���ة إلى أن فترة القطع ستس���تمر طوال ايام 

االسبوع اجلاري.
ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة الى ان هذا 
االجراء يأتي من حرص قطاع ش���بكات التوزيع 
على حتس���ني مس���توى محطاته الثانوية ورفع 
كفاءتها االنتاجية للطاقة الكهربائية واس���تبدال 
القطع املتهالكة في احملطات، سيبدأ القطاع منذ 
صباح اليوم وحتى يوم اجلمعة املقبل تنفيذ اعمال 

الصيانة الضرورية حملطات التحويل الثانوية، 
وذلك اس���تعدادا ملوسم الذروة في فصل الصيف 

املقبل.
واشارت املصادر الى ان تنفيذ اعمال الصيانة 
الدورية سيترتب عليه قطع التيار الكهربائي خالل 
مدة الصيانة، وذلك من الساعة السابعة والنصف 
صباحا وحتى احلادية عشرة والنصف ظهرا في 
عدد من املناطق هي الزهراء قطع )1 و2 و5 و6(، 
والصليبية )ق6 و7 و8 و9(، وضاحية علي صباح 
السالم )ق3 و5 و6(، والساملية )ق7 و10(، والقرين 
)ق1 و3(، والرميثية )ق5(، والقصور )ق7(، والعدان 
)ق8(، ومبارك الكبير )ق1(، وشرق حولي )ق1(، 
وضاحية عبداهلل السالم )ق3(، واملدنية »شرق«، 

والشامية )ق8(، والقيروان )ق1(.

»الكهرباء« تقطع التيار عن 14 منطقة 4 ساعات
ابتداء من اليوم وحتى نهاية األسبوع

ليلى الشافعي
فيما أسماها »وقفة لتصحيح 
الداعية الشيخ  املس���ار« أوضح 
النه���ج  عثم���ان اخلمي���س ان 
الس���لفي الذي يلتزم بكتاب اهلل 
وس���نة نبيه ژ على فهم سلف 
األمة ليس عب���اءة تلبس بل هو 
منهج حياة يجب علينا ان نلتزمه 
وندعو اليه ونطبقه واقعا ال مجرد 
دعاوى تلوكها األلسن، جاء ذلك 
في احملاضرة املتميزة التي ألقاها 
في املخيم الربيعي التاسع عشر 
الذي تنظمه جمعية إحياء التراث 
االس���المي فرع محافظة اجلهراء 
حملت عن���وان »حالوة االلتزام« 
وحضرها جمه���ور غفير غصت 
بهم قاعة املخيم وأدارها الش���يخ 
صالح بن حس���ني العجمي وذلك 
في منطقة استراحة احلجاج في 
محافظة اجله���راء. بدأ اخلميس 
محاضرته بذكر نع���م اهلل على 
االنسان والتي ال تعد وال حتصى 
ومن هذه النعم ان���ه لم تنل أمة 
من األمم رس���وال كمحمد ژ وال 

كتابا كالقرآن الكرمي وال شريعة 
أمت من هذه الشريعة فواجب على 
املسلم ان يش���كر اهلل على هذه 
النعمة ب���ل وان يحدث بها ومن 
باب التحديث بها اال نستحي من 
كوننا نتمسك بكتاب اهلل وسنة 
نبيه ژ على فهم سلف األمة وان 
نعتز بهذه النعمة ونحن مرفوعو 
الرأس فنظهرها ونعمل مبقتضاها 
في أخالقن���ا وفي معامالتنا ومع 
أنفسنا وأهلنا وأوالدنا ومع اخللق 
جميعا. وأوضح اخلميس ان كثيرا 
من الناس يدعون هذه الدعوة لكن 
رمبا تكون هذه الدعوة فارغة ألنهم 
لم يطبقوها واقعا ولم يعيشوها 
حياة حيث يكون املس���لم متبعا 
للنبي ژ ومعظما لس���نته فإذا 
بلغته سنة النبي ال يقدم اي شيء 
عليها أبدا، وإذا تعارض فهمنا مع 
فهم الصحابة نقدم فهم الصحابة 
على فهمنا متسائال: وإال كيف نكون 
سلفيني إذن؟ فال ينبغي ان نترك 
هذا النهج ويجب ان نتمس���ك به 
ونعلم���ه الناس ألننا نحن الذين 

العقيدة واملنهج الصحيح  منلك 
فيجب علينا باملقابل ان نصحح 
كثيرا من املسارات ومنها اال تكون 
الدعوة الى اهلل ضعيفة حيث انه 
ملا اعترى الدعوة الى اهلل في بعض 
املراحل قصور وتكاسل بادر غيرنا 
بتسلم زمام املبادرة. وبنينّ اخلميس 
انه من املفرح االلتزام بدين اهلل وان 
يتكامل هذا االلتزام وينعكس اثره 
في تعاملنا مع أهلنا وبيوتنا، وان 
نحرص على طلب العلم وان تكون 
مجالسنا عامرة بكتاب اهلل وذكره، 
وان تكون دعوتنا حقيقية وليس 
مجرد أق���وال ال تصدقها األفعال 
فنحن ال نريد ان نكون من أولئك 
الذين قال اهلل فيهم )يا أيها الذين 
آمنوا ل���م تقولون ما ال تفعلون( 
او كما يق���ول تبارك وتعالى عن 
آخري���ن )أتأمرون الن���اس بالبر 
وتنسون أنفس���كم(، فنحن لدى 
بعضنا تقصير ولكن أبشركم بأن 
من يتمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه 
ژ متسكا حقيقيا هو على خير 

عظيم وعلى ثغر عظيم أيضا.

انطالق مؤتمر الجمعية الخليجية لألنف واألذن والحنجرة 19 فبراير

سويدان: تفتيت الدهون بالليزر البارد أحدث صيحة في عالم التجميل
عن طريق تدمير وتفتيت اخلاليا الدهنية باستخدام الليزر 
البارد القوي وبالتالي مت���وت اخلاليا الدهنية في املنطقة 
املعاجلة في اجلس���م دون أي تأثير على اخلاليا األخرى أو 
على اجللد نهائيا الذي يس���مى ليزر دايت زيرونا، مشيرة 
إلى أن أحدث تقنية في العالم وهي التي تعمل على معاجلة 
الدهون بواسطة الذبذبات أو املوجات الصوتية باستخدام 
تقنية اإللتراساوند spa shape وهو أحدث تقنية في العالم 
وهو جهاز فريد من نوعه ألنه يعمل على استخدام املوجات 
الصوتية العالية واملركزة ويطلق 1000 ضربة في الدقيقة 
الواحدة وبدقة محكمة وبعمق معني مما يؤدي إلى تكس���ر 
وتفتي���ف اخلاليا الدهنية من خالل التبريد القوى دون أي 
مضاعفات أو تأثي���ر على اخلاليا األخرى، مضيفة أنه بعد 
ذلك يتم استخدام املوجات املعاجلة بالليزر البارد املوضعي 
الذي يعمل على توس���يع الشعيرات الدموية مما يؤدي إلى 
إذابة وتصريف الدهون عن طريق الغدد الليمفاوية وتنشيط 
الدورة الدموية لتساعد على التخلص من تلك الدهون التي 
مت عالجها بهذه التقنية، مؤكدة انه ليس هناك أي مجال إلى 
عدم اس���تجابة املريض الذي يود معاجلة السمنة. وبينت 
سويدان أن املريض يأخذ مابني 4 الى 6 جلسات ومدة اجللسة 
32 دقيقة مؤكدة ان املريض ينقص وزنه مقاس���ا واحدا من 
الثياب، مش���يرة إلى أن استخدام هذه التقنية مهم للرجال 
والنساء الذين ليس لديهم سمنة أيضا ولكن لتنسيق بعض 

األجزاء املترهلة وغير املتناسقة في اجلسم.

ليست مرضا جماليا ولكن لها آثارها السلبية على الصحة 
العامة للمصابني وتؤدي إلى أمراض كثيرة وخطيرة منها 
مرض السكر وضغط الدم وأمراض القلب، محذرة من تزايد 
معدل السمنة عند األطفال واملراهقني مبنطقة الشرق األوسط. 
وقالت »ان هناك تقني���ات أخرى تعالج الدهون املوضعية 
املستعصية والتي ال تستجيب للعالجات التقليدية مشيرة 
إلى أحدث تقنية في العالم والتي أثبتت نتائجها بنسبة %100 

حنان عبد المعبود 
تضمنت أنش���طة املؤمتر العلمي الثاني الس���تخدامات 
الليزر الطبية واجلديد في عالج األمراض اجللدية الذي أقيم 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير من 18 إلى 20 يناير 
برئاسة استشاري ورئيس مجلس األمراض اجللدية بوزارة 
الصحة رئيس قسم األمراض اجللدية مبستشفى الفروانية 
الدكتور نواف املطيري، عدة ورش عمل شارك فيها نخبة من 
كبار االستش���اريني من مصر ولبنان والسعودية والكويت 
مت خالله���ا عرض أحدث التقنيات العاملية لعالج الس���منة 
وجتميل البشرة وعالج األمراض اجللدية، واستخدامها على 
بعض املتطوعني من احلضور وبحضور األطباء املشاركني 
وشركات األدوية واألجهزة الطبية منها شركة السلطان الطبية 
السعودية وهي احد فروع ش���ركة بدر السلطان وإخوانه 
والتي عرضت أحدث تقنية في العالم إلذابة الدهون ومعاجلة 
السمنة ومعتمدة من اجلمعية األميركية لألغذية واألدوية 
اإللتراساوند SPA SHAPE. ضمن هذه الورش، جاءت ورشة 
عمل عن استخدامات الليزر البارد في التخلص من السمنة 
وإذابة الدهون، والتي ترأستها اختصاصية األمراض اجللدية 
والتجميل اللبنانية د.ندى سويدان، وذكرت فيها، أن املؤمتر 
استقطب أحدث التقنيات العاملية املعترف بها عامليا ملعاجلة 
السمنة وجتميل اجلس���م والبشرة في بعض األماكن التي 
حتتاج إلى تنسيق، مشيدة بالقائمني على املؤمتر وجهودهم 
وجناح املؤمتر، وأشارت إلى أن السمنة تعد داء العصر وهي 

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس قسم االنف واالذن واحلنجرة 
مبستشفى الفروانية واملنسق العام للمؤمتر 
د.محمد العيسى عن انطالق املؤمتر التاسع 
للجمعية اخلليجية لألنف واالذن واحلنجرة 
في الفترة من 19 - 21 فبراير القادم، في فندق 

شيراتون الكويت.
وأوضح العيس���ى في تصريح صحافي 
أن هذا املؤمتر يقام سنويا في دول اخلليج، 
حيث تتشرف الكويت في هذه السنة بتنظيمه 
ملناقش���ة آخر التطورات في مجاالت االنف 

واالذن واحلنجرة.
　وذكر أن من أهداف هذا املؤمتر مناقشة 

آخر ما توصل الي���ه العلم في مجال االنف 
واالذن واحلنج���رة في الب���الد العاملية من 
خالل مناقشة االبحاث املقدمة من الزائرين 
من مختلف بقاع العالم مثل اوروبا وشمال 
أميركا وش���رق آسيا، باإلضافة إلى مناقشة 
س���بل التعاون مع دول اخلليج العربي في 
مجال تبادل اخلبرات وتطوير اقسام االنف 
واالذن واحلنج���رة في هذه الدول، وتطوير 
البرامج التدريبية في املنطقة واالس���تفادة 
من التجارب الرائدة في املنطقة، والس���يما 
التجارب الدولية الناجحة في مجال البرامج 

التخصصية للتدريب.
وأوضح أن من أهداف املؤمتر أيضا استفادة 

الكادر الطبي احمللي م���ن اخلبرات العاملية 
واخلليجي���ة من خالل احملاضرات والورش 
العلمية املختلفة، وتعريف دول املنطقة ودول 
العالم مبدى تطور العمل الطبي في الكويت، 
خصوصا في اقسام االنف واالذن واحلنجرة، 
ومستشفى زين باعتباره مستشفى تخصصيا 
فقط لألنف واألذن واحلنجرة، والذي يعتبر 
من ابرز املستشفيات التخصصية في املنطقة 
من حيث عدد احلاالت وعدد االستش���اريني 
في جميع مجاالت وتخصصات األنف واألذن 

واحلنجرة.
وأضاف العيسى أن املؤمتر سيتضمن 12 

ورشة عمل، مبعدل 4 ورش عمل يوميا.

الحجي: استشاريان إيطاليان فحصا وشخصا حاالت 
الحمل كامنة الخطورة والعيوب الخلقية لألجنة

االساليب احلديثة واجراء العمليات 
اجلراحية الصعبة للمرضى داخل 
الكويت حتت اشراف استشاريني 
عامليني من أكبر مراكز العالج في 
العالم لرفع كفاءة االطباء العاملني 
في قسم أمراض النساء والوالدة 
في املستش����فى، ولتدريب الطاقم 
الطبي الكويتي على اجراء مثل هذا 
النوع من العمليات في املستقبل 
للعمل على تقليص ابتعاث املرضى 
للعالج في اخلارج وجتنيبهم عناء 

ومشقة السفر.
وقال احلجي في تصريح له ان 
ورشة »صحة االم واجلنني« التي 

استمرت على مدى يومني بحضور 
كل من البروفيسور كارل دي رينزو 
والبروفيسور جرزياتو كليرتشي 
من جامعة بيروجيا بايطاليا، وقد 
مت خاللها مناقش����ة حاالت احلمل 
كامن����ة اخلطورة وأفضل س����بل 
التش����خيص واملتابعة والعالج، 
كما مت فحص وتش����خيص بعض 
احلاالت الصعبة للعيوب اخللقية 
باجلنني أثناء احلمل باس����تخدام 
أحدث أجهزة االشعة االمواج فوق 
الصوتية )السونار الرباعي االبعاد( 
حلاالت مرضية في املستشفيات 
احلكومية ومستش����فيات القطاع 

اخلاص في الكويت.
وأضاف أن قسم أمراض النساء 
وال����والدة في مستش����فى العدان 
كان قد عقد في العاشر من الشهر 
اجلاري ورشة العمل االولى حتت 
عنوان »سلس البول النسائي« على 
مدى يومني، بحضور البروفيسور 
تاموس����ينو من جامع����ة جريز 
بالنمسا، ومت خالل الورشة اجراء 
)12( عملية لعالج س����لس البول 
النسائي للمرضى الكويتيني، وقد 
استخدمنا خاللها أحدث التقنيات 
العلمية التي تتميز ببساطتها وقلة 

التدخل اجلراحي.

حنان عبدالمعبود
اختتم قس����م النساء والوالدة 
في مستشفى العدان أمس ورشة 
العمل الت����ي أقيمت حتت عنوان 
»صحة االم واجلنني« والتي أقيمت 
باملستش����فى على مدى يومي 21 
و22 يناي����ر اجل����اري، من جانبه 
ذكر رئيس قسم النساء والوالدة 
د.جاس����م احلجي أن املستش����فى 
مستمر في تنفيذ سياسة وزارة 
الصح����ة الرامية الى اس����تحداث 
أساليب عمل حديثة في التشخيص 
الى  واملتابعة والعالج، باالضافة 
متحدثًا عن ضرورة تصحيح المسار في مخيم »تراث الجهراء«تدريب االطباء على استخدام هذه 

الخميس: السلفية ليست عباءة
تلبس بل نهج حياة ومنهج متكامل


