
محلياتاالحد 30 يناير 2011 8

اللجنة املنظمة  تس���تعد 
العلي���ا لل���دوري الثقاف���ي 
لألندية الرياضية الش���املة 
واملتخصصة في نس���خته 
الثانية عش���رة ه���ذا العام 
إلجراء القرع���ة اليوم األحد 
30 اجلاري في النادي العربي 
الرياضي بحض���ور رئيس 
وأعض���اء اللجن���ة وممثلي 
األندية املشاركة في الدوري 

وعدد 13 ناديا.
وق���ال رئي���س اللجن���ة 
االعالمية توفي���ق العيد ان 
النادي العربي استعد إلجراء 

هذه القرعة في مسرح النادي، مثمنا جهود املسؤولني في النادي 
العربي وتعاونهم مع اللجنة املنظمة.

وأضاف العيد ان نقاط الدوري الثقافي تدخل رسميا ضمن 
نقاط كأس التفوق العام لألندية الرياضية سنويا بحيث يحصل 
صاحب املركز األول على 5 نقاط والثاني على 4 نقاط والثالث 
عل���ى 3 نقاط، باالضافة الى مبالغ مالية قيمة ألصحاب املراكز 

الثالثة األولى.

الصبيح: إطالق »الشهر البيئي« برعاية 
النائب األول بين 21 فبراير و24 مارس

الهاجري: أول بوابة بيئية إلكترونية هدية 
»الخط األخضر« لصاحب السمو في يوم البيئة 

دارين العلي
تزامنا مع االحتفاالت باألعياد الوطنية وما حتمله 
من معان سامية تنظم مجموعتي »إدارة« و»فيجن« 
لتنظيم املؤمترات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة 
منتدى الشهر البيئي حتت عنوان »التأثير في نوعية 
احلياة« في الفترة من 21 فبراير إلى 24 مارس 2011 
برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع رئيس املجلس األعلى للبيئة الش����يخ جابر 

املبارك.
وقالت مدير عام مجموعة إدارة هند الصبيح خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد بهذه املناسبة ان حملة 
»الشهر البيئي« في الكويت، جاءت في إطار االهتمام 
املتواصل الذي تولي����ه الكويت حلماية البيئة منذ 
أكثر من 3 عقود من الزمان، وللعالقة الوثيقة التي 
تربط البيئة والتنمية بوجه عام، خاصة ان التنمية 
املس����تدامة هي واحدة من أهم األهداف التي تسعى 
الدول على اختالف موقفه����ا ومذاهبها االقتصادية 

لتحقيقها.
وأش����ارت الصبيح إلى أن الكويت تشهد حاليا 
تنفيذ أكبر خطة تنموية في تاريخها التي تش����مل 
العديد من املشاريع الضخمة، مشددة على أن األمر 
يتطلب إع����داد وتنفيذ خطة موازية حلماية البيئة 
أو تفعيل اجلهود املبذولة حاليا وحتفيزها حلماية 
البيئة في الكويت باعتبارها إحدى البيئات احلساسة 
لظروفها املناخية من ناحية ولكونها إحدى الدول 

املنتجة للنفط وصناعاته من ناحية أخرى.

التنمية والبيئة

وذكرت الصبيح ان برنامج »الشهر البيئي« يضم 
مجموعة من األنشطة والندوات املهمة واملفيدة مقسمة 
إلى 4 أنشطة رئيسية تقام خالل الشهر، حيث يتناول 
األول في 21 فبراير املقبل التنمية والبيئة ويناقش 
دور العمل البيئي الوطني لتحقيق التنمية املستدامة، 
وكذلك التنمية املستدامة وعالقتها بالبيئة، وأيضا 
مدى تأثير خطة التنمية على البيئة، أما الثاني فيشمل 
معرضا للوعي البيئي ويستمر ملدة يومني في 2 و3 

مارس، ويشمل أيضا دورة عن القيادة البيئية ملدة 
5 أيام من 2 الى 8 مارس املقبل.

وأعلنت ان النشاط الثالث يشمل االستثمار البيئي 
في 13 مارس املقبل ويتناول جتارب إقليمية، وفرص 
االستثمار البيئي في الكويت، باإلضافة إلى مخاطر 
البيئة والس����المة، اما الرابع فهو عبارة عن ورش 
عمل بعنوان »مثلث التنمية البيئية« وتقام في 24 
مارس املقبل وتتناول التشريعات البيئية، والشرطة 
البيئية، وكذلك دور اإلعالم في التوعية، موضحة أن 
الندوات ستطرح موضوع اإلعالم البيئي واملطالبة 
بصفحة دورية بالصحف تهتم بالشأن البيئي، كما 
سيطالب أيضا هيئة الصناعة بإصدار قرارات تلزم 

املصانع باالشتراطات البيئية.
وبينت أن الشهر البيئي يشتمل كذلك على عدة 
أنشطة جماهيرية متتد على مدار الشهر تشمل مواد 
ترويجية، وأنشطة خاصة باملجمعات التجارية، وأيضا 
ستكون هناك زيارات خاصة للمدارس واجلامعات، 
باإلضافة إلى املواد اإلعالنية، فضال عن مس����ابقات 
إرشادية وحتفيزية ستوزع فيها جوائز، الفتة الى 
أن جميع الهدايا التي س����توزع في الش����هر البيئي 

ستكون صديقة للبيئة.

المواد الصديقة

ولفتت إلى أن الش����هر البيئ����ي يهتم مبوضوع 
البالس����تيك ألنه يعتبر من أخطر النفايات مطالبة 
باالس����تعاضة عن����ه باملواد الصديق����ة للبيئة مثل 
البالستيك املعالج القابل للتحلل بسرعة، كما يهدف 
الشهر إلى نشر الوعي البيئي بني الناس وأن يكون 

حدثا سنويا.
وأش����ارت الصبيح الى أنه ستكون هناك حملة 
إعالنية ضخمة تزامن الشهر البيئي تشمل إعالنات 
تلفزيونية، وإعالنات بالصحف اليومية، وإعالنات أوت 
دور بالشاشات الرئيسية وعبر االنترنت والرسائل 
القصيرة عبر 500 رسالة إلى أفراد املجتمع للتوعية 
البيئية باإلضافة إلى توزيع البوسترات في اجلامعات 

واملدارس واملؤسسات احلكومية واخلاصة.

قيد التشغيل خالل فترة تتراوح 
بني 24 ش���هرا و36 ش���هرا من 
العق���ود، مبينا  تاريخ توقيع 
العاملية  املعايير  أنه مت اعتماد 
األميركية لسنة 2010 في أعمال 
التصميم، مضيفا أن مش���اريع 
األبراج الطبية التسعة تعد من 
مشاريع اخلطة اخلمسية للتنمية 
)2010/2009 � 2014/2013( لزيادة 
الطاقة السريرية االستيعابية 
ملستش���فيات وزارة الصح���ة، 
ورفع جودة اخلدمات الصحية 
الوزراء،  التي أصدرها مجلس 
وتقدم د.الساير بجزيل الشكر 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء 
لالهتمام اخل���اص الذي يوليه 
خلطة التنمية عموما وملشاريع 

وزارة الصحة بشكل خاص. 

مستش���فى األمراض السارية � 
مستشفى الرازي، مشيرا إلى أن 
املشروع الثالث في هذه األبراج 
س���يكون برج مرك���ز الكويت 

للسرطان بسعة سريرية تبلغ 
600 سرير، ومن املتوقع طرحه 
في أواخر ش���هر فبراير املقبل، 
ويتم حاليا حتضير مستندات 
الطرح اخلاصة بكل منها بواسطة 
البيوت  الوزارة ومجموعة من 
االستشارية املتخصصة التي مت 

التعاقد معها لهذه الغاية.
وأشار د.الساير الى أن أعمال 
تصميم وإنشاء وجتهيز وصيانة 
األبراج الطبية التسعة ستشمل 
إضافة ما يزيد عن 3800 سرير 
و90 غرفة عمليات و120 سرير 
ط���وارئ و250 عيادة خارجية 
باإلضافة إلى أقسام املختبرات 
واألش���عة والع���الج الطبيعي 
والصيدلي���ات، عل���ى أن يتم 
وضع جميع أعمال التوس���عة 

وذكر د.الس���اير في بيان له 
أم���س، ان مجموع املس���احات 
املبنية لبرج الرازي تبلغ نحو 
27 ألف متر مربع، تضم 11 دورا 
علويا وسرداب تقع على ارض 
مساحتها 5000 متر مربع، وسيتم 
وصل البرج اجلديد ببقية مباني 
وأقسام مستشفى الرازي، مبينا 
أن مش���روع توسعة مستشفى 
الثاني  الرازي يعتبر املشروع 
بعد برج مستشفى األميري، وهم 
برجان من تسعة أبراج ملشاريع 
توسعة ملستشفيات قائمة وهي 
� مركز  املستش���فى األمي���ري 
الكويت للس���رطان � مستشفى 
الفروانية  � مستشفى  الصباح 
� مستشفى العدان � مستشفى 
ابن سينا � مستشفى اجلهراء � 

من أوروبا وأميركا الش���مالية 
م���ن املتخصصني في تصوير 
أم���راض العظ���ام والعضالت 
واألنسجة امللحقة بها باإلضافة 
الى محاضرين من بعض الدول 
العربية واخلليجية ومن الكويت 

أيضا.
مضيفة أن املؤمتر سيشهد 
انعقاد االجتماع الرابع ألعضاء 
رابطة األشعة لتصوير اجلهاز 
العضل���ي اخلليجية  الهيكلي 
)agssr(، واخلاص بتنس���يق 
التعاون فيما بني أطباء األشعة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والتحضير ألنش���طة العاملية 
التي تفيد األطباء  املستقبلية 

والعاملني في هذا املجال.
الكن���دري ان عدد  وذكرت 
املشاركني يتجاوز 500 مشارك 
م���ن الكوي���ت ودول اخلليج 
والدول العربية املجاورة، مبينة 
أن املؤمتر يخضع لنظام التعليم 
الطبي املس���تمر حيث يحصل 
األطباء املشاركون على 18 نقطة 
من نقاط التعليم الطبي املستمر 

.)cme(
وبينت أن املؤمتر سيشتمل 
على محاض���رات تخصصية 
بالرن���ني املغناطيس���ي وان 
الفئات املستفيدة من املشاركة 
بوقائ���ع املؤمتر ه���ي: أطباء 
األشعة وأطباء العظام وأطباء 
الروماتي���زم والطب الطبيعي 
والطب الرياضي وكذلك فنيو 
العاملني  األشعة وغيرهم من 
في مجال الرنني املغناطيسي، 
كما دعت األطباء الراغبني في 
الدخول  التس���جيل للمؤمتر 
www. على املوقع االلكتروني

 com.mskkuwait2011
وأك���دت الكن���دري على ان 

إل���ى مواكبة  املؤمتر يه���دف 
التط���ور التكنولوجي الكبير 
التصوير  والسريع في مجال 
اإلش���عاعي، والتوس���ع ف���ي 
استخداماته لتشخيص وعالج 
األمراض أدى إلى التوجه العاملي 
نحو التخصي���ص الدقيق في 
ف���روع األش���عة املختلفة كما 
هو احلال ف���ي مجاالت الطب 
إلى تعريف  االخرى باإلضافة 
األطباء بالطرق العلمية الدقيقة 
لتش���خيص أم���راض اجلهاز 
احلركي، واس���تقطاب األطباء 
لتخصص في مجال التصوير 
الطبي عموم���ا وباألخص في 
مجال تصوير اجلهاز احلركي 
حيث إن عدد الكويتيني منهم 
ال يتجاوز ال� 2-3 أطباء حاليا 
ونود تشجيع املزيد للتخصص 

الدقيق في هذا املجال.
واختتمت بأن وزارة الصحة 
برعايتها ملثل هذه األنش���طة 
العلمي���ة تقوم بتش���جيع كل 
ما من ش���أنه تطوير مستوى 
اخلدمات الطبية كما تس���عى 
العلمي املستمر  التواصل  إلى 
مع املراك���ز العاملية من خالل 
االستعانة بخبرات املتخصصني 
من ش���تى دول العالم لتعزيز 
خبرات األطباء احملليني. وان 
الطب���ي يعتبر من  التصوير 
التي توليها  الطبي���ة  الفروع 
وزارة الصح���ة اهتماما كبيرا 
ألهميت���ه ف���ي الوص���ول إلى 
الدقيق لألمراض  التشخيص 
املختلفة كما انها حريصة على 
التطورات والتقنيات  مواكبة 
احلديثة في مج���ال التصوير 
الطبي لتقدمي أفضل مستويات 
اخلدمة الصحي���ة للمواطنني 

واملقيمني.

حنان عبدالمعبود 
أكدت رئيسة أقسام األشعة 
د. سلوى الكندري على أهمية 
مجال األش���عة في تشخيص 
ومن ثم عالج احلاالت املرضية 
املختلفة منها األمراض املتعلقة 
إلى  باجلهاز احلركي، مشيرة 
الهيكلي  أن فحوصات اجلهاز 
العضلي تشكل ما يقارب ال� 70 
و80% من مجموع عدد فحوصات 
الرنني املغناطيس���ي مبختلف 
املستشفيات مبا فيها فحوصات 
العظ���ام واملفاص���ل والعمود 

الفقري والعضالت.
وقالت الكندري في تصريح 
لها أمس أعلنت خالله عن إقامة 
العاملي األول  »مؤمتر األشعة 
لتصوير اجله���از احلركي في 
الكويت« الذي يقام حتت رعاية 
الساير،  وزير الصحة د.هالل 
ويفتتح يوم الثالثاء 1 فبراير 
املقبل في قاعة سلوى صباح 
األحمد الصباح بفندق املارينا، 
ويس���تمر 3 أيام على فترتني 
صباحية ومسائية. »ان املؤمتر 
يهدف إلى تطوير الفريق الطبي 
املتخصص في تشخيص أمراض 
الهيكل���ي والعضلي  اجله���از 
الرنني  خصوصا باس���تخدام 
املغناطيسي، ويتناول احدث 
ما توصل���ت إليه تكنولوجية 
األش���عة في مجال تشخيص 
هذه األمراض باستخدام طرق 
التصوير املختلفة وباألخص 
الرنني املغناطيسي، كما سيتم 
أيضا مناقشة بعض اإلجراءات 
التدخلية املستخدمة في أقسام 
األش���عة لعالج آالم وأمراض 
الفق���ري  العظ���ام والعم���ود 
وسيس���تضيف املؤمتر نخبة 
العامليني  م���ن االستش���اريني 

حنان عبدالمعبود
أعلن وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير أن مستندات مناقصة 
»تصميم وإنشاء وجتهيز وصيانة 
توسعة مستشفى الرازي« قد مت 
االنتهاء من حتضيرها وإرسالها 
إلى جلن���ة املناقصات املركزية 
للمراجعة ومتهيدا لطرحها على 
11 شركة مت االنتهاء من تأهيلها 
في املرحلة الس���ابقة، مبينا أن 
توسعة مستشفى الرازي تشمل 
إضافة 240 سريرا وهذه الزيادة 
متثل نسبة 100% على عدد األسّرة 
املوجودة حاليا، وهذه األسّرة 
ستكون مخصصة للنساء مع 
مركز أش���عة وأقس���ام العالج 
الطبيع���ي املصممة على أحدث 

التقنيات في هذا املجال.

دارين العلي
أعل���ن رئيس جماعة اخلط 
االخضر البيئية خالد الهاجري 
عن انطالق حم���الت اجلماعة 
البيئية مبناس���بة يوم البيئة 
الكويتي الذي يصادف التاسع 
والعشرين من يناير واالعياد 
الوطنية حتت ش���عار الكويت 

مكان للحياة.
والت���ي متثلت بإطالق أكبر 
موقع بيئي موسوعي إخباري 
العربية، واالعالن  في املنطقة 
عن بدء تنفيذ أول تقرير فني 
من نوعه عن البيئة الكويتية 

حتت عنوان حالة البيئة الكويتية، وإطالق أول 
مشروع توعوي بيئي ملدارس وزارة التربية يساعد 
الهيئات التدريسية في رفع مستوى الوعي البيئي 
لدى الطلبة وهو مش���روع شرح خريطة البيئة 
الكويتية للط���الب، كما أعلنت »اخلط األخضر« 
إطالق مشروع املكتبة اخلضراء أول مشروع بيئي 
توعوي من نوعه يخصص للجامعات والكليات 
واملدارس، وإطالق سلس���ة من احلمالت البيئية 
التوعوية املطورة الالفتة لالنتباه من خالل االنترنت 

ووسائل االعالم.
وقال الهاجري ف���ي املؤمتر الصحافي صباح 
امس ان ناشطي »اخلط االخضر« سيقدمون هدية 
بيئية لصاحب السمو الشيخ صباح االحمد تتمثل 
في إطالق الكويت ممثلة بجماعة اخلط االخضر 
البيئية ألول بوابة بيئية إلكترونية عربية متكاملة 
وأضخم موقع بيئي إخباري عربي على ش���بكة 
االنترنت هو موقع جماعة اخلط االخضر البيئية 

.www.greenline.com.kw اجلديد
وأضاف الهاجري أن التزام جماعة اخلط االخضر 
البيئية كأنشط جماعة بيئية في املنطقة العربية 
بتوصيات حضرة صاحب السمو األمير باالهتمام 
بالبيئة الكويتية يضع ناشطيها أمام حتد كبير 
في سبيل ابتكار سبل جديدة ومميزة لنشر الوعي 

البيئي في الكويت واملنطقة العربية.
وقال إنه ش���رف كبير لناشطي جماعة اخلط 
االخضر البيئية أن يك���ون يوم البيئة الكويتي 
مصادفا ليوم جلوس صاحب السمو االمير، وأن 
يوما كهذا يعد مناسبة وطنية ذات طابع خاص، 

متثل الوجه احلضاري للكويت«.
وأشار إلى أن املوقع االلكتروني اجلديد جلماعة 
اخلط االخضر البيئية يعد أول موقع عربي على 
شبكة االنترنت يضم ما يصل إلى عشر موسوعات 
بيئية مختلفة النوع والكم تشرح وبالتفصيل أهم 
القضايا البيئية وتعطي معلومات بيئية س���هلة 
وسلسة وميسرة ألفراد املجتمع العربي، وتقدم 

العديد من املعلومات البيئية.

وكش���ف الهاج���ري أن من 
أبرز مميزات املوقع االلكتروني 
اجلديد للخط االخضر هو كونه 
أول موقع بيئ���ي إخباري في 
املنطقة العربية، حيث يشرف 
على حترير االخبار ومتابعتها 
فريق متخصص من املتطوعني 
الكويتي���ني املتخصص���ني في 
البيئ���ي، ومحررون  االع���الم 
علميون متخصصون في العلوم 
البيئية وفريق ملتابعة والتقاط 

لألخبار على مدار الساعة.
وأكد أن الكويت تفتخر بأن 
يك���ون لها قصب الس���بق في 
تأسيس املواقع البيئية االلكترونية في املنطقة 
العربية حيث سبق أن أسست جماعة اخلط االخضر 
البيئية موسوعة بيئية الكترونية طورتها اآلن 
لتصبح موسوعة إخبارية متكاملة خلدمة جميع 
اجلهات احلكومية والتطوعية وافراد املجتمع في 
املنطقة العربية حيث س���يمكنهم االستفادة من 
الكم الكبير من االخبار واملعلومات البيئية التي 

يطرحها املوقع أوال بأول.
وأعلن الهاجري أيضا عن بدأ ناشطي جماعة 
اخلط االخضر البيئية بتنفيذ أول تقرير فني من 
نوعه عن البيئة الكويتية حتت اسم تقرير حالة 
البيئة الكويتية والذي خطط له ألن يكون تقريرا 
مرجعيا جلميع املسؤولني وافراد املجتمع يساعدهم 
على فهم الوضع احلقيقي للبيئة وأفضل السبل 
ملعاجلة املشاكل البيئية التي تعاني منها البالد.

وقال: إن جماعة اخلط االخضر البيئية ستطلق 
هذا التقرير بشكل سنوي ملراجعة ومتابعة وحتليل 
االوضاع البيئية التي متر بها البالد سنويا ووضع 
أفضل احللول واملعاجلات لها، حتى تساعد احلكومة 

في حتقيق خططها التنموية بشكل مستدام«.
وأعلن عن تدشني جماعة اخلط االخضر البيئية 
ملشروع بيئي جديد هو مشروع املكتبة اخلضراء 
ال���ذي يعد أول مكتبة بيئية من نوعها تخصص 
للجامعات والكليات واملعاهد واملدارس لكي يستفيد 

منها الطلبة من أبناء الكويت.
وكشف الهاجري أنه سيتم تخصيص مكتبة 
خض���راء جلميع اجلامعات والكلي���ات واملعاهد 
واملدارس وهو مش���روع يعد م���ن اكبر وأضخم 
املشاريع البيئية التوعوية ذات الطابع االستراتيجي 
الذي يهدف إلى تسهيل وصول الطلبة والباحثني 

إلى املعلومة البيئية املتكاملة.
وأعلن الهاجري عن إطالق سلسة من احلمالت 
البيئية التوعوية املطورة والالفتة لالنتباه من خالل 
االنترنت ووسائل االعالم املختلفة مت الدمج فيها 
بني الطبيعة ومعالم الكويت وذلك في سبيل خلق 

تفاعل بيئي إيجابي بني افراد املجتمع الكويتي.

يتضمن عدة أنشطة للمساهمة في التوعية البيئية تزامنًا مع األعياد الوطنية

أعلن عن تدشين الجماعة لمشروع »المكتبة الخضراء«

هند الصبيح متحدثة خالل املؤمتر الصحافي إلطالق الشهر البيئي

خالد الهاجري

توفيق العيد
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الساير: األبراج الطبية الـ 9 تضيف أكثر من 3800 سرير
 و90 غرفة عمليات و120 سرير طوارئ و250 عيادة خارجية

أعلن انتهاء مستندات مناقصة برج الرازي والتمهيد لطرحها على 11 شركة مؤهلة

الكندري: حاالت الجهاز الهيكلي العضلي تشكل
70 إلى 80% من فحوصات الرنين المغناطيسي 

إقامة »مؤتمر األشعة العالمي األول لتصوير الجهاز الحركي في الكويت«

الشمري: موقع الفريق الكويتي للسكر 
األول من نوعه في الوطن العربي

الموقع مبني على أسـس ومقاييس عالمية 
يستفيد منها معظم شرائح ذوي االحتياجات الخاصة

العيد: قرعة الدوري الثقافي 
لألندية في »العربي« اليوم

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس الفريق الكويتي ملرض السكر، استشاري األمراض 
الباطنية والغدد الصماء والس���كر في مستشفى مبارك د.عبد 
احملسن الش���مري عن االحتفال مبرور عام على افتتاح املوقع 
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وقال الش���مري في تصريح صحافي ان املوقع هو األول من 
نوعه في تثقيف مرضى الس���كر باللغة العربية على مستوى 
العالم، مشيرا إلى أنه خالل عام قام بزيارة املوقع ما يزيد على 
ال� 42000 زائر، وأكثر من 200 مريض، باإلضافة إلى 60 عامال في 
املجال الصحي مسجلني في املوقع. ذاكرا أن فكرة إنشاء املوقع 
جاءت بعد مالحظة ضعف مستوى التثقيف والتوعية ملرضى 
السكر بالكويت، حيث تبلورت الفكرة من منشورات تثقيفية، 
وتوسعة إلى موقع الكتروني إذ استغرق العمل األولي لتجميع 

املادة وترجمتها وعمل تصميم املوقع أكثر من ستة أشهر.
وأضاف »مت تأس���يس املوقع بالتعاون مع د.اباء العزيري 
ومبشاركة ما يقارب 22 من أخصائيي التغذية ذوي اخلبرة في 
داء السكر واستشاري غدد صماء وسكر واستشاري أعصاب، 
وكلى، وطب نفس، وطب األس���نان، وعالج طبيعي، حيث مت 
افتتاحه في أسبوع اإلنترنت اخلليجي الثاني منذ عام وحصل 
على شهرة كبيرة بني مرضى الس���كر على املستويني العربي 

والعاملي«.
وأش���ار إلى أن من أهم أهداف املوقع الذي انطلق باللغتني 
العربية واالجنليزية أنه يتيح معرفة معلومات دقيقة عن داء 
السكر والتغذية والرياضة، وتقدمي املعلومات الغذائية اخلاصة 
في الوجبات الكويتية والعربية إلتاحة فرصة التثقيف لهؤالء 
املرضى، باإلضافة إلى بث رس���ائل توعية ش���هرية عن مرض 
السكر للمرضى. مبينا أنه يتميز باإلتاحة لألعضاء املسجلني 
للحصول على االستشارات املجانية عن طريق املوقع، وإدخال 
فحوصاته���م الدورية والطبية عن طريق ملف لكل مريض في 

املوقع ليتسنى لهم متابعة حالتهم الصحية.
وأضاف الشمري: أن املوقع يضم أحدث الدراسات العاملية لداء 
الس���كر وأحدث طرق العالج العاملية. وهو حاليا طور التطور 
املستمر ويواكب التطورات الزمنية، حيث قام بتقدمي النصائح 
في ش���هر رمضان للمرضى وأيضا قام باستحداث العديد من 

الروابط بخصوص داء السكر والتغذية.
ولفت إلى أن الفريق الكويتي للسكر لم ينس شريحة مهمة 
داخل املجتمع الكويتي وهي شريحة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مشيرا إلى أن تصميم املوقع مبني على أسس ومقاييس عاملية 
يستفيد منها معظم شرائح ذوي االحتياجات اخلاصة مثل القدرة 
على تكبير اخلط لضعيفي النظر وإمكانية االستماع إلى املعلومات 
املنشورة للمكفوفني وبذلك يكون موقع الفريق الكويتي للسكر 
أول موقع عربي طبي يأخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلاصة 
لهذه الفئة وتوفير املعلومة لهم قدر االس���تطاعة. موضحا أن 
املوقع حصل على املركز األول في جائزة الكويت اإللكترونية 
لعام 2009 � 2010، داعيا املرضى الى االس���تفادة من هذا املوقع 
في معرفة تطورات مرض السكر والنصائح التي تقدم للتعايش 

معه عن طريق املوقع االلكتروني.
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