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 توجه فور وصوله بالتهنئة لصاحب السمو بمناسبة األعياد الوطنية

 «الصحة»: ضبط وتحديد أسعار األدوية 

 خالل مقابلة مع الزميل عمار تقي في «همزة وصل»

  الرفاعي يدعو الخالد للتمسك باالستقالة
  ويؤكد وجود تيار صوفي واسع بالكويت

 مال علي: مناقشة أكثر من ٢٠٠ حالة
  من مختلف أنواع أمراض الدم والسرطان

  حنان عبدالمعبود
  كشف رئيس قسم أمراض وسرطان الدم لالطفال 
مبستشفى بنك الكويت التخصصي د.علي مال علي، 
عن زيارة خبراء من مستشفى جريت ارموند ستريت، 
موضحا ان هذه الزيارة تأتي في اطار االتفاقية املوقعة 
بني وزارة الصحة ومستشفى جريت أرموند ستريت 
بلندن، والسارية ملدة ثالث سنوات، انه سيتم خالل 
هذه الســــنوات القيام بـ ٤٢ زيــــارة من قبل الفريق 
البريطاني باالضافة الــــى ٣٠ زيارة لفريق تدريبي 

لتدريب الكوادر الوطنية.
  وقال مال علي في مؤمتــــر صحافي عقده صباح 
أمس في مستشفى البنك الوطني التخصصي ان أهم 
بنود االتفاقية هي زيارات شهرية للفريق االستشاري 
البريطاني من أجل الدعم الفني عن طريق املشاركة 
في االجتماعات اليومية وحلقات النقاش ومراجعة 
احلاالت واملشــــاركة في املرور اليومي على املرضى، 
باالضافة الى التدريب والتعليم من خالل احملاضرات 

وورش العمل والدعم االستشاري املستمر عبر أجهزة 
التواصل املختلفة سواء بالهاتف أو عن طريق البريد 
االلكتروني. وأشار الى انه متت حتى اآلن ٨ زيارات 
للفريــــق الطبي و٥ زيارات للكادر التدريبي والهيئة 
التمريضية، ومتت خالل هذه الزيارات مناقشــــة ما 
يزيــــد على ٢٠٠ حالة من مختلف أنواع أمراض الدم 
وســــرطان الدم واألورام السرطانية، موضحا انه مت 
إرسال ٨ حاالت جديدة الى جوش لبدء العالج، كما مت 
اعداد جدول زمني لبعض افراد الفريق احمللي للقيام 
بدورات ميدانية في جوش، كما يقوم الطرفان بعمل 
اجتماع مشترك كل شهرين لتقييم الوضع ومتابعة 
بنود االتفاقية. من جهته، قال استشاري أمراض الدم 
وسرطان االطفال في مستشفى جريت ارموند ستريت 
فيل اكليف ان هذه هي زيارته الثالثة للمستشــــفى، 
مؤكدا انه مت اجناز العديد من اخلطوات قياسا بالزيارة 
االولى، الفتا الى ان التعاون بني الهيئة التمريضية 

واالهالي جيد وعلى مستوى عال. 

 العتيبي: محاضرات توعوية بمؤتمر 
«المستجدات في أمراض وزراعة الكلى»

  حنان عبدالمعبود
  أكد استشاري ورئيس قسم 
الباطنية مبركز حامد العيسى 
ورئيس مؤمتر املستجدات 
فـــي زراعة الكلـــي د.تركي 
العتيبـــي أن املؤمتر شـــهد 
عرض مجموعة من األبحاث 
العلمية واحملاضرات، مبينا 
انه مت تقسيم احملاضرات الى 
قاعتني شملت القاعة األولى 
الفترة  ثالث محاضرات في 
الصباحية واحملاضرة األولى 
بعنوان «جتنب إعطاء أدوية 
كورتيـــزون ملرضى زراعة 

الكلى» ألقاها البروفيسور دونالد هيرك من أميركا وتطرق الى 
جتنب اســـتخدامات الكورتيزون لبعض حـــاالت زارعي الكلى 
ومتابعتها على املدى البعيد، موضحا أنه يسبب على املدى البعيد 
أضرارا ســـلبية منها هشاشـــة العظام والسمنة ومرض السكر 
وضعف األنســـجة.واحملاضرة الثانية بعنوان «تقليل استخدام 
األدوية املخفضة للمناعة» ألقاها البروفيسور إدوارد كول من كندا 
وتتطرق الى شرح واف عن مدى تقليل أو جتنب اآلثار السلبية 
ألدوية املناعة على املدى البعيد، واحملاضرة الثالثة عن «اجلديد 
في األدوية املخفضة للمناعة» ألقاها البروفيسور عادل بكر من 
مصر من جامعة املنصورة وتطرق الى أحدث الطرق والتطورات 
احلديثة على أنواع األدوية املخفضة للمناعة وتأثيرها اإليجابي 
على املدى البعيد وكذلك تقليل التأثير السلبي على الكلى املزروعة 
وعلى املريض مما يعود بالنفع الستمرار الكلى املزروعة أطول 

فترة ممكنة بعد الزراعة.
  وأضاف العتيبي ان القاعة الثانية شهدت محاضرة عن «تقييم 
التغييرات الباثولوجية ومفهوم تكون األجسام املضادة للكلى 
املزروعة» ألقتها البروفيســـور لينا أسعد من سورية ومت شرح 
التغيرات الباثولوجية وما يتبعها من التغيرات اإلكلينيكية مع 
شرح كيفية تكوين هذه األجسام املضادة التي تفوق وتضاد عمل 
الكلية املزروعة وتقلل من العمر االفتراضي للكلية، واحملاضرة 
الثانية عن «التغييرات الباثولوجية املصاحبة للتغييرات املزمنة 
لوظائف الكلية املزروعة» ألقاها استشاري علم األنسجة بكلية 
الطـــب جامعة الكويت د.صالح الوهيب وتتطرق الى األســـباب 
املصاحبـــة للتغيرات الباثولوجية التي تؤدي الى وجود تغيير 
مزمن لوظائف الكلـــى وكيفية جتنبها والتقليـــل من حدوثها، 
واحملاضرة الثالثـــة عن «التهابات الكليـــة املزروعة برؤية من 
الناحيـــة الباثولوجية» ألقاها د.صالح الوهيب وشـــرح جميع 
أنواع االلتهابـــات التي قد تصيب مريض زرع الكلى والتغيرات 

الباثولوجية بالكلية املزروعة. 

 العفاسي عاد سالماً  إلى البالد بعد رحلة العالج بالخارج 

 بشرى شعبان
  ما ان وطئت قدمـــاه ارض الوطن، حتى توجه وزير الشـــؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بالتهنئة القلبية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبناســـبة اليوبيل الذهبي لالستقالل 
ومرور عشرين عاما على التحرير وخمس سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مسند اإلمارة.
  كما توجه العفاسي بالشكر والتقدير لصاحب السمو األمير على 
اتصاالته املستمرة لالطمئنان على صحته وإعطائه األوامر السامية 

بتجهيز طائرة خاصة مجهزة طبيا نقلته للعالج باخلارج.
  وتوجه بالشكر والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء 
مجلس األمة وعموم املواطنني على سؤالهم املستمر واتصاالتهم التي 

لم تنقطع طيلة ثالثة أشهر.
  وشكر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك على زيارته الشـــخصية له وإعطائه األوامر املباشرة 
للملحق العسكري واملكتب الصحي في لندن والذين تابعوا حالته 
بشكل مســـتمر وعلى رأسهم مدير املكتب الصحي د.يعقوب التمار 
ومدير امللحق العسكري العميد فهد الباز ود.صالح النومس، والشكر 

موصول لعميد السفراء خالد الدويسان سفيرنا لدى لندن.
  وأكد ان هذا االهتمام ليس بالغريب على أهل الكويت الذين جبلوا 
علـــى التواصل والتراحم، متمنيا أن يـــدمي اهللا نعمة االمن واالمان 

على هذا البلد. 

  حنان عبدالمعبود
  أصدر وزير الصحة د.هالل الســــاير أمس حزمة 
قرارات وزارية بشأن ضبط وحتديد أسعار األدوية 
واملستحضرات الطبية والصيدالنية وايضا املكمالت 
الغذائية وفق جدول أســــعار حددته الوزارة مرفقا 
بالقرار الوزاري رقم ٦٣ لســــنة ٢٠١٠ والذي يقضي 
بتحديد أســــعار كل عنصر على حدة بحيث تتراوح 

أسعار األدوية واملستحضرات الصيدالنية واملكمالت 
الغذائية بني ١٫٦٠٠ فلس و١٧ دينارا. وألزم الســــاير 
في قراره بالنشر في اجلريدة الرسمية للوزارة الى 
جانب إلغاء القرارات واألحكام السابقة التي تتعارض 
مع أحكام هذا القرار وتنفيذ العمل بالقرار اعتبارا من 
تاريخ نشره في اجلريدة، وذلك بناء على توصية جلنة 

تسعير األدوية ومقتضيات املصلحة العامة. 

 دعا النائب والوزير السابق 
السيد يوســــف الرفاعي وزير 
الداخلية الى التمسك باستقالته 
حفاظا على ما أســــماه كرامة 
الوزير وكرامة وزارة الداخلية. 
دعوة الرفاعي جاءت في سياق 
املقابلة التلفزيونية التي أجراها 
الزميل اإلعالمي عمار تقي في 
الذي  برنامج «همــــزة وصل» 
الفضائية  الكوت  ستبثه قناة 
مساء اليوم في الساعة العاشرة 

مساء.
  وأشــــار الرفاعي في سياق 
املقابلة الى ان ما حدث في الفترة 
األخيرة من أحداث داخل وزارة 
الداخلية يدل على وجود فساد 
فيها وان هناك أطرافا تضغط 
علــــى الوزيــــر ملنعه مــــن أداء 

مهامه.
  وبخصوص موضوع احلركة 

الصوفيــــة في الكويت، أشــــار 
الرفاعي الى ان في الكويت تيارا 
صوفيا واسعا وانه على رأس 
الرفاعي ان  التيار  ! وقــــال  هذا 
«التصوف هو الزهد واإلقبال على 
الطاعات  اهللا والتدين وزيادة 

وهي امــــور كانت موجودة في 
القدم ويســــمون  الكويت منذ 
من يقوم بها «املاللوة» ومثال 
ذلك املوالد التي كانت تقام في 
الكويت وعلى اثر احدها تقرر 

إنشاء املدرسة املباركية».
 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في مقدمة مستقبلي د.محمد العفاسي 

 محمد هايف مهنئا د.العفاسي بسالمة العودة 

 سمو رئيس الوزراء ود.فاضل صفر وروضان الروضان مع عدد من احلضور في استقبال د.العفاسي  (محمد ماهر) 

 الشيخ احمد العبداهللا واحمد الهارون وفيصل احلجي في استقبال وزير الشؤون 

 املستشار راشد احلماد مرحبا بوزير الشؤون 

 د.علي مال علي ود.نبيل احلليف يتحدثان خالل املؤمتر الصحافي

 د.تركي العتيبي 

 السيد يوسف الرفاعي عمار تقي

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحمدي،  مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اأم الهيمان )72(  2011/1/30الأحد

اأم الهيمان )120(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )73(  2011/1/31الثنني

اأم الهيمان )121(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )74(  2011/2/1الثالثاء

اأم الهيمان )122(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )75(  2011/2/2الأربعاء

اأم الهيمان )123(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )76(  2011/2/3اخلمي�س

اأم الهيمان )124(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا
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ا الهيئة العامة ل�سئون الزراعة والرثوة ال�سمكية

اإعــــالن

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  ل�سئون  العامة  الهيئة  تعلن 

2011/3/31م  يف  املالية  ال�سنة  انتهاء  لقرب  نظرا  اأنه 

و�سرورة �سداد القيمة الإيجارية للق�سائم الزراعية عن 

ال�سنة الأخرية.

لذا تهيب الهيئة بال�سادة املزارعني ل�سرعة املبادرة ب�سداد 

بالإي�سال  والتقدم  ال�سنة  هذه  عن  الإيجارية  القيمة 

الدال على ال�سداد قبل انتهائها.

الدال  الإي�سال  بتقدمي  اللتزام  عدم  حالة  ويف  هذا 

من  احلرمان  �سيتم  2011/3/31م  قبل  ال�سداد  على 

�سرف الدعم عن هذه ال�سنة تنفيذًا للقرارات املعمول 

بها بالهيئة يف هذا ال�ساأن.


