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الدوسري: »الصحة« تبحث االستعانة بالخبرات الطبية األوكرانية والسلوڤاكية
خالل زيارة العمل التي يقوم بها الساير والوفد المرافق

مراكز للعالج الطبيعي والتأهيل 
الصحي للكب����ار واألطفال في 

أوروبا.
كما اطلع الوفد على منظومة 
التأهيل في كل مجاالت العالج 
الطبيعي والتأهيل الصحي كما 
متت مناقش����ة إمكانية تقدمي 
عرض متكامل إلدارة مستشفى 
الطب الطبيعي في الكويت ومت 
االتفاق على تشكيل جلان ثنائية 

للتباحث في هذا املجال.
والتقى الوفد الكويتي ووفدا 
طبيا رفيع املستوى برئاسة 
وزير الصحة الس����لوڤاكي مت 
التأكيد خالل����ه على العالقات 
القوية واملمي����زة بني البلدين 
وإمكانية زيادة التعاون الطبي، 
حيث يعالج الكثير من املرضى 
الكويتيني في املصحات العالجية 
في سلوڤاكيا. كما مت التطرق 
إل����ى إمكانية توفي����ر العمالة 
الفنية املتخصصة من أطباء 
وهيئة متريضية وفنيني بوزارة 
الصحة وكذلك دعم مش����روع 
التع����اون مع معه����د الكويت 
لالختصاص����ات الطبية وقدم 
الوزير دع����وة لوزير الصحة 
الكويت،  الس����لوڤاكي بزيارة 
س����يتم خاللها توقيع مذكرة 
التفاهم بني الطرفني للتعاون 

في املجال الطبي.
وأوض����ح ان الوفد املرافق 
للوزير يضم كال من وكيل وزارة 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
املس����اندة د.قي����س الدويري، 
العالج  إدارة اخلدمات  ومدير 
الطبيعي د.نبيل احلنيف، مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
فيصل الدوسري، ومدير مركز 
حسني مكي جمعة ومدير إدارة 
الدولي����ة د.احمد  العالق����ات 

العوضي.

حنان عبدالمعبود
العالقات  ادارة  أعلن مدير 
العامة بوزارة الصحة فيصل 
الدوس����ري ان الوزير د.هالل 
الس����اير والوف����د املرافق في 
رحلة عمل خارج البالد، قاموا 
بزيارة ملركزين للعالج الطبيعي 
والطب التأهيلي ومركز ثالث 
متخصص في تأهيل األطفال 
املصاب����ني بأم����راض العالج 
العصبي ف����ي مدينتي ليفيف 
وكييڤ بجمهورية أوكرانيا، 
ي����وم 28 يناي����ر املاضي، ومت 
خاللها االط����الع على األمناط 
التأهيلية  العالجية والبرامج 
املختلفة في مجاالت عالج شلل 
األطفال، والعالج التأهيلي بعد 
النزيف الدماغي وعالج حاالت 
اإلصابات في العمود الفقري. 
وكذلك برامج نظم املعلومات 
وامللف الصح����ي االلكتروني، 
كما مت االلتقاء البروفيس����ور 
)جوزا فك����ن( املتخصص في 

هذا املجال.
وأشار الدوسري في بيان له 
أمس أن الوزير الساير التقى 
كذلك بوزير الصحة األوكراني 
بحضور سفيرنا لدى جمهورية 
أوكراني����ا يوس����ف القبندي، 
مبينا ان اللقاء ش����هد مناقشة 
الكثير من أوجه التعاون بني 
الطرفني وإمكانية توقيع اتفاقية 
ثنائية في مجال الطب الطبيعي 
والتأهيل، خاصة في تخصص 
األطفال وكذلك إمكانية تزويد 
وزارة الصحة الكويتية بالعمالة 
الفنية في مجال التمريض وفنيي 
الطبيع����ي والتأهيلي  العالج 
وفنيي األش����عة واملختبرات. 
ومناقش����ة إمكانية االستفادة 
من املشاركة في بعض البرامج 
العالجية والدراسات واألبحاث 

والتدريب.

فيصل الدوسري د.إبراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

إعادة تشكيل لجنة تقدير العمالة
حنان عبدالمعبود

أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
قرارا يقضي بإعادة تشكيل جلنة تقدير طلبات زيادة 
اع��داد العمال��ة الفنية الالزمة حملالت تق��دمي الرعاية 
املنزلي��ة، عل��ى أن يرأس��ها مدي��ر إدارة التراخيص 
التراخي��ص الصحية  الصحي��ة، واملق��رر مراق��ب 
خال��د العمر، وعضوية كل من رئي��س املكتب الفني 
إلدارة التراخيص الصحية د.علي الش��مالي ورئيس 
اختصاص��ي الع��الج الطبيعي عادل العلي ورئيس��ة 

الهيئ��ة التمريضية في مستش��فى اجله��راء زهرة 
عبداإلم��ام. وفي قراري��ن آخرين عهد ال��ى مراقب 
الفحص الطبي باملجلس البلدي واستشاري الباطنية 
د.يعقوب الزايد باإلضافة الى عمله رئيس��ا للمجلس 
الطبي حلني عودة د.يوس��ف املضاحك��ة. وعهد في 
قرار آخر للوكيل املس��اعد لش��ؤون اخلدمات الطبية 
االهلية د.راشد الرشود القيام بأعمال الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة حلني عودة د.قيس 

الدويري من املهمة.

احلوطي، واملركز متخصص 
الطبيعي والعالج  العالج  في 
التأهيل����ي لألطف����ال والكبار 
وعالج حاالت اجللطات الدماغية 
الفقري  العم����ود  وإصاب����ات 
وإصاب����ات املخ وعالج حاالت 
)C.P( الشلل الدماغي لألطفال

وعالج حاالت التأهيل العضلي 
حيث يعتبر املركز من أفضل 3 

الوالدة، كم����ا مت التباحث في 
إمكانية التعاون الطبي في مجال 

جراحات القلب لألطفال.
وقال »عقب هذا وفي 31 يناير 
قام الوزير والوفد املرافق بزيارة 
جلمهورية سلوڤاكيا، زار خاللها 
الوزير مركز )اويلي( Adeli في 
محافظة بشتني، برفقة السفير 
الكويت����ي في س����لوڤاكيا بدر 

وأوضح ان الوزير الساير 
ووزير الصحة األوكراني قاما 
بزيارة مستش����فى جراحات 
القل����ب لألطفال في جمهورية 
أوكراني����ا ومت خاللها االطالع 
على اخلدمات العالجية املتقدمة 
الس����ريع في عالج  والتدخل 
العي����وب اخللقية في  حاالت 
القلب خالل املراحل األولى بعد 

الفالح: مؤتمر األشعة العالمي يواكب 
التطور التكنولوجي في تشخيص األمراض

العبدالهادي: تعديالت قانون الصيدلة
واألشعة إلى اللجنة البرلمانية األسبوع المقبل

»الثقافة اإلسالمية« تضع اللمسات األخيرة
لمشروع رعاية الشباب 4 بالتعاون مع »الداخلية«

بدء التسجيل في دار القرآن الكريم ـ الفيحاء 
أعلن ناظر دار القرآن الكرمي � الفيحاء رجال التابعة إلدارة الدراسات 
اإلسالمية في وزارة األوقاف حسن الكندري عن أن أسرة الدار أمتت 
كل االس����تعدادات لبدء استقبال وتسجيل الراغبني في تلقي الدراسة 
الش����رعية بالدار وذلك يوم األحد املوافق 13 اجلاري مش����يرا الى أن 
الدراسة باملركز س����تكون في الفترة املسائية � ولثالثة أيام فقط في 
األسبوع � وأن الفصل الدراسي الثاني الربيعي سيحتوي على كثير 
من الدورات واألنشطة والفعاليات الشرعية والترفيهية املتميزة التي 

سيقدمها املركز للدارسني، وتقدمي جوائز ومكافآت للمتفوقني.
وأوضح الكندري أن الدراس����ة مجانية ويتعني على الراغبني في 
التسجيل إحضار صورة شخصية وصورة البطاقة املدنية وصورة 
عن آخر مؤهل دراس����ي حاصل عليه الراغب في الدراس����ة، والتقدم 
بذلك إلى مقر دار القرآن الكرمي بالفيحاء في »مدرس����ة عبداهلل حسن 
اجلاراهلل املتوس����طة بنني � خلف جمعية الفيحاء التعاونية � قس����م 

شؤون الدارسني«.

10 آالف دينار جوائز مسابقة المولد النبوي الثقافية

مشروع فريد لعالج آالم الظهر وانزالق الفقرات والتهاب المفاصل

»الجون الطبي« يضع اللمسات األخيرة لـ »اللوكسميد«

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املس���اعد لش���ؤون 
التخطي���ط واجلودة د.وليد الف���الح على اهمية 
تخصص األشعة في تشخيص األمراض والعالج، 
مبينا انه يجب تطوير الفريق الطبي املتخصص 
في تشخيص امراض اجلهاز العضلي والهيكلي 

باستخدام الرنني املغناطيسي.
وأضاف الفالح خالل افتتاح مؤمتر األشعة العاملي 
لتصوير اجلهاز احلركي ان املؤمتر يواكب التطور 
التكنولوجي في التصوير اإلشعاعي والتوسع في 
استخدامه لتشخيص وعالج االمراض وتقدمي كل 
ما هو جديد ملستش���فيات وزارة الصحة وكذلك 

االستفادة من اخلبرات في هذا املجال.
من جانبها، قالت رئيسة املؤمتر ورئيسة قسم 

األشعة مبستشفى الرازي د.سلوى الكندري ان 
تخصص االشعة مهم جدا في تشخيص احلاالت 
املرضية املختلفة وم���ن ثم عالجها ومن ضمنها 
االمراض املتعلقة باجلهاز الهيكلي حيث تش���كل 
فحوصاته ما يقارب من 70 إلى 80% من مجموع عدد 
فحوصات الرنني املغناطيسي مبختلف املستشفيات 
مبا فيها فحوصات العظام والعضالت واملفاصل 
والعمود الفقري، مشيرة الى ان املؤمتر يتناول 
احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا االش���عة في 
مجال تشخيص هذه االمراض خصوصا باستخدام 
الرنني املغناطيسي باإلضافة الى تعريف االطباء 
بالطرق العلمية الدقيقة لتشخيص امراض اجلهاز 
احلركي لذلك نود ان نزيد عدد االطباء الكويتيني 

في هذا املجال.

حنان عبدالمعبود
كش���ف مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة 
الصحة د.محمود عبدالهادي ان األس���بوع املقبل 
سيشهد رفع التوصيات اخلاصة بتعديل قانون 
الصيدلة واألشعة املؤينة وغير املؤينة، مشيرا 
الى ان رفع التوصيات سيتم خالل االجتماع املزمع 
عق���ده بني الصحة واللجنة الصحية في البرملان 

األسبوع املقبل.
وقال العبدالهادي في تصريح له: »ان الصحة 

كانت قد عقدت اجتماعا سابقا مع اللجنة البرملانية 
قبل أيام ملناقش���ة تعديل قوانني الصيدلة، غير 
ان اللجنة طلبت إعادة الدراس���ة وإجراء بعض 
التعديالت في التوصيات املرفوعة، والتي تكلل 

لصالح الطبيب الصيدلي.
وأكد د.عبدالهادي ان الصحة اتخذت اجراءات 
اكث���ر ضمانا للطبيب الصيدل���ي من خالل منح 
التراخيص وغيرها من اإلجراءات التي من شأنها 

التشجيع على امتهان مهنة الصيدلة.

ثمنت ادارة الثقافة االسالمية 
ب���وزارة األوق���اف والش���ؤون 
االسالمية أهمية الدور الثري الذي 
تلعبه الثقاف���ة في عكس الرؤية 
القادرة على استيعاب  االيجابية 
فكر املرحلة، والذي بدوره يراعي 
الواقع ويستشرف املستقبل املأمول 
بحرية وإبداع، انطالقا من وعي 
مس���تنير وتوجه بناء قادر على 
ترسيخ القيم وتفعيل الفضائل، 
جاء ذل���ك عقب إعالن اإلدارة عن 
استعداداتها لألنشطة والبرامج 
الثقافية املواكبة الحتفاالت الكويت 
باألعياد الوطنية، عبر استعدادها 
لتدشني مش���روع رعاية الشباب 
في نسخته الرابعة والذي سيقام 
خالل الفترة 16 و17 فبراير 2011، 

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. 
وأعلنت االدارة عن تدشني مسابقة 
املولد النبوي الثقافية االلكترونية 
الدولي���ة، والت���ي انطلقت أمس 
وتستمر الى 28 فبراير اجلاري، 
وأن باب املشاركة باملسابقة مفتوح 
الك���رمي داخل وخارج  للجمهور 
دولة الكويت، موضحة أنها قامت 
برصد جوائز تشجيعية للمسابقة 
بقيمة 10000 دينار. وأضافت أنها 
سعت من خالل أسئلة املسابقة الى 
تعريف اجلمهور املسلم بالسيرة 
الش���ريفة، والش���مائل  النبوية 
احملمدية اجلليلة، والتبصير مبآثره 
عليه الصالة والسالم، استعراضا 
حلياته الطاهرة من امليالد وحتى 
الوفاة، في وقفات معبرة لعموم 

العبرة واملوعظة مع االس���تفادة 
من املعلومة الشرعية الصحيحة. 
وطالبت االدارة اجلمهور الراغب 
باملشاركة في املسابقة أن يحرص 
على كتابة االسم الرباعي للمشارك، 
مع بيان اجلنسية، وكتابة الرقم 
املدن���ي املكون من 12 رقما ال تقل 
وال تزي���د ع���ن ذل���ك، باإلضافة 
لكتابة رقم هاتفي صحيح ثابت 
أو نقال، وعنوان بريد الكتروني. 
ودعت االدارة اجلمهور الكرمي الى 
التفاعل والتواصل مع أنشطتها 
وفعاليته���ا الثقافي���ة وذلك عبر 
التواصل واملش���اركة الفعالة في 
مسابقة املولد النبوي، والتي ميكن 
 االطالع عليها على املوقع الرسمي:

 www.islam.gov.kw/thaqafa 

مع اقتراب االفتتاح الرسمي 
ملركز اجل����ون الطبي بحولي، 
أوشك املركز على وضع اللمسات 
النهائية ملشروع »اللوكسميد« 
وهو برنام����ج متخصص في 
التأهي����ل والتحكم في  إعادة 
مكونات الدم والنشاط األيضي 
للجسم مثل السكر والضغط 
الكوليسترول..إلخ،  وارتفاع 
وكذلك لعالج آالم الظهر وانزالق 
الفقرات والتهاب املفاصل بأحدث 
الطرق العالجية وباستخدام 
أحدث األجه����زة املتخصصة 
بأيدي عمالة فنية أملانية مدربة 

تدريبا عاليا. ويعد مشروع اللوكسميد إضافة 
جديدة وفريدة من نوعها في مجال إعادة التأهيل 
العالجي باستخدام الطرق الطبيعية في منطقة 

الشرق األوسط.

العام عدنان  املدي����ر  وقال 
العيدان ان مشروع »اللوكسميد« 
تش����رف عليه ش����ركة أملانية 
متخصصة لها باع طويل في 
املعاجلة بطرق العالج الطبيعية 
وهي تخطط حاليا الفتتاح ثاني 
مراكزها العالجية في دبي بعد 
الكويت ويتوقع ان تالقي جناحا 

رائعا.
للمركز التابع لشركة اجلون 
الطبية الدولية أنشطة متعددة 
كما يضم نخبة م����ن األطباء 
املتخصص����ني لديه����م خبرة 
متميزة في القطاع الطبي في 
الكويت كالنساء والوالدة، اجلراحة العامة، املسالك 
البولية، اجللدية والتجميل، األسنان، األنف واألذن 
واحلنج����رة، األطفال واملختبر. ويقع املركز في 

شارع بيروت مقابل مجمع النقرة اجلنوبي.

د.عدنان العيدان

حسن الكندري

السهو: الوصلة الشريانية أفضل لمرضى الفشل الكلوي
حنان عبدالمعبود

أكد رئيس وحدة الكلى في مستشفى اجلهراء 
د.علي الس����هو ان أعداد املراجعني قد شهدت 
ازديادا في الفترة األخيرة، مشيرا إلى أن القسم 
األكبر منهم مصابون بأمراض السكر وضغط 
الدم، مش����يرا إلى أن األمراض املناعية أيضا 

منتشرة.
وأضاف ان هناك العديد من املشاكل التي 
نعاني منها مع مرضى الغسيل الكلوي، أهمها 
مع املرضى الذي����ن ننصحهم بالبدء في عمل 
غس����يل كلوي، ولكن لألسف يرفضون لعدم 
إحساس����هم باألعراض، مع تشديدنا بالنصح 
بعدم االنتظار حتى ظهور األعراض، ألنه من 

الضروري البدء واملريض بحالة جيدة حتى 
يس����تمر بحالة جيدة ومس����تقرة، مشيرا إلى 
أن هناك مش����كلة أخرى تكمن في أن عددا من 
املرضى يرفضون إجراء الوصلة الش����ريانية 
الوريدي����ة في الذراع، ويفضلون القس����طرة 
العنقي����ة، والتي تعني عدم وجود إبر ولكنها 
أقل كفاءة، وأقصر عم����را وعرضة اللتهابات 
بكتيرية تتسبب في اإلصابة بتسمم بكتيري 
حاد، لدرجة أن البعض منهم يدخلون العناية 
املركزة والبعض اآلخر أصيب مبضاعفات شديدة 
من التسمم، وبالرغم من حتذيراتنا املتعددة 
إال أنهم يفضلون الراحة على الس����المة، وهي 

مشكلة كبيرة تعرض حياتهم للخطر.

وأضاف »ان هناك مشكلة أخرى وتكمن في 
أن تبرع األقارب محدود جدا، وحتى استعداد 
املجتمع للتبرع بكلى ضحاياهم األفراد الذين 
يصاب����ون في حوادث أو غيرها ممن يكونون 
في حالة موت دماغي، كما تعد فرصة للقيام 

بصدقة جارية«.
وأشار د.السهو إلى أن مشكلة نقص عدد 
املتبرعني أدت إلى زيادة عدد مرضى الغسيل 
أكثر من املتوقع، فنح����ن نتوقع ازدياد أعداد 
مرضى الغسيل بش����كل سنوي بسبب زيادة 
تعداد السكان وزيادة األمراض، ولكن نقص 
أعداد املتبرعني جعل اآلن أعداد املرضى الذين 

د.علي السهويحتاجون إلى الغسيل يزداد أكثر.

»المحاسبة« ينظّم المسابقة الـ 12 للبحوث
طرحت إدارة املنظمات الدولية في ديوان احملاس���بة املسابقة 
الثانية عشرة للبحوث على مستوى جميع قطاعات ديوان احملاسبة 
لعام 2011، حيث تشتمل املسابقة على البحوث الفردية واملشتركة 
باإلضافة إلى البحث اجلماعي، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات 

ومهارات املدققني لتحقيق املزيد من العطاء املهني املتميز.
ويحتوي البحث الفردي واملشترك على ثالثة مواضيع، األول 
حول »دور الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية األداء املهني وجودة 
التدقيق بديوان احملاسبة ورفع ثقة املتعاملني معه«، والذي يتناول 
الباحث فيه عدة محاور رئيسية مثل: مفهوم الدعم الفني واألدوار 
املرتقبة إلدارة الدعم الفني، وكيفية التأهيل الذاتي للدعم الفني في 
قطاعات الديوان املختلفة، وأنواع اتفاقيات الدعم الفني ذات العالقة 
بأعمال الديوان وتأثير تقاري���ر الدعم الفني على جودة التقارير 
الرقابية، باإلضافة إلى التوصيات واملقترحات الالزمة لتفعيل مهام 

الدعم الفني وزيادة أثرها الناجت في مخرجات الديوان.
أما املوضوع الثاني فيحمل عنوان »العوامل املؤثرة في جودة 
خدمة الفحص والتدقيق واثر ذلك على مخرجات ديوان احملاسبة« 
ويركز الباحث فيه على عدة محاور أساسية منها: الدور الرقابي 
لديوان احملاسبة والعوامل املؤثرة على جودة الفحص والتدقيق 
مثل: العوامل املرتبطة باملدقق وديوان احملاسبة والعوامل التنظيمية 
واإلدارية، كما تتناول احملاور أهمية معايير التدقيق بالنسبة ألعمال 
التخطيط والفحص امليداني وإلع���داد التقارير ولرقابة اجلودة، 
باإلضافة إلى مقترحات وتوصيات الباحث املش���ارك في املسابقة 
لتطوير جودة الفحص والتدقيق في ديوان احملاس���بة وتعظيم 

األثر الناجت عن ذلك في مخرجات الديوان.
أما بالنسبة للموضوع الثالث واألخير التابع للبحوث الفردية 
واملش���تركة فهو »متطلبات ومخاطر االنفت���اح اإللكتروني على 
النواحي التشريعية والرقابية«، ويشتمل على عدة محاور منها: 
تعري���ف االنفتاح االلكتروني في ض���وء التقنية العالية وطريق 
املعلومات السريع، ويتناول أيضا تأثير االنفتاح اإللكتروني في 
النظ���ام القانوني وتأثير التقنية العالية على العالقات التعاقدية 
واإلثبات، ويشتمل على أساليب الدفع والسداد واحلقوق املعنوية 
وتش���ريعات كل من اخلصوصية وحري���ة املعلومات والصناعة 
والتجارة وتش���جيع االستثمار واحلكومة االلكترونية، باإلضافة 
إل���ى التنظيم اإلداري لقطاع تكنولوجيا االتصاالت. أما املوضوع 
الثاني في البحوث اجلماعية فقد حمل عنوان »دور ديوان احملاسبة 
في الرقابة وتقييم األداء احلكومي لتنفيذ اخلطة اإلمنائية لدولة 
الكوي���ت« والذي يرك���ز الباحث فيه على مح���اور مختلفة منها: 
التعريف باخلطة اإلمنائية وبرنامج عمل احلكومة، ودور أجهزة 
الرقابة املختلفة بالدولة في الرقابة على املشاريع واألهداف املدرجة 
باخلطة وإبراز معوقات التنفيذ، كذلك دور الديوان الرقابي في تقييم 
اإلجناز وكف���اءة األداء احلكومي لتنفيذ اخلطة اإلمنائية ومتابعة 
تنفيذ األهداف ال���واردة بها، وأخيرا التوصيات املقترحة لتعزيز 
دور الديوان الرقابي وتطويره مبا يس���هم في دعم خطة التنمية 
ومواجهة التحديات وتفعيل أداء اجلهات. ومن اجلدير بالذكر أن 
باب االشتراك في تلك املسابقة متاح للعاملني بالديوان، وآخر موعد 
لتقدمي قس���ائم املش���اركة 26 مايو 2011، كما أن آخر موعد لتقدمي 
البحوث 27 أكتوب���ر 2011 وهناك جوائز قيمة للفائزين باإلضافة 

إلى جوائز اإلجادة واجلوائز التشجيعية.

المتحف الوطني شاهد على تاريخ الكويت وحضارتها

ليكون أداة تعليمية وتثقيفية 
تتناول علم الفلك وتاريخ تطوره 
بينما تنقس����م صالة العرض 
الفلك  لقسمني األول قسم علم 
ويضم »كوك����ب األرض وهرم 
الفصول األربع����ة واملجموعة 
الشمسية ومجرة درب التبانة 
وخريط����ة املج����رات ووحدة 
معلومات اهليلجية ومسطرة 

الكون«.
وأشار إلى ان القسم الثاني 
هو قسم تاريخ الفلك يتكون من 
»الفلك عند احلضارات القدمية 
والفلك عند املسلمني والفلك عند 
كوبرنيكوس وجاليليو وعصر 
التلسكوبات وعلماء الفلك من 
القرن ال� 17 إل����ى القرن ال� 20 
ورؤية مستقبلية للمستعمرات 

البشرية في الفضاء«.
وأشار إلى مجموعة الصباح 
في دار اآلثار اإلسالمية التي تعد 
من أبرز الروائع الفنية املعروضة 
العراق  وفيها »اسطرالب« من 
البرونز يحمل  مصبوب م����ن 
تاريخ )315 هجرية927/� 928 
ميالدية( وهو من أقدم النماذج 
املؤرخة من نوعه وهناك أيضا 
شمعدان من البرونز أصله من 
بالد الفرس ويرجح أنه قد صنع 
حوالي سنة 1200م وزهرية من 
دمش����ق وزمردة من عهد الهند 

تزن 234 قيراطا. 

 يعد املتحف الوطني الكويتي 
ش����اهدا على تاريخ وحضارة 
الكويت ويروي صورا عن حياة 
وتراث أهله����ا ويوثق مختلف 
مظاهر البيئة الكويتية وعادات 
وتقاليد وتراث املجتمع الكويتي 

البحري والبري.
وقال األمني العام املس����اعد 
لقطاع اآلثار واملتاحف والشؤون 
الهندسية في املجلس الوطني 
واآلداب  والفن����ون  للثقاف����ة 
م.عل����ي اليوحة ل����� »كونا« ان 
املتحف افتتح عام 1957 وكان 
يقع مبنطقة »الشرق« وتعود 
ملكيته إلى الشيخ عبداهلل اجلابر 
الصباح »ديوان خزعل سابقا« 
حيث تبرع به إلى الدولة إلقامة 
متح����ف للكويت عام 1958 إلى 
ان أحلق املتحف بوزارة اإلعالم 
ع����ام 1965 ثم نقلت محتوياته 
عام 1976 إل����ى بيت البدر قبل 
ان يفتتح مقر املتحف اجلديد 

عام 1983.
وأوضح اليوح����ة ان مبنى 
املتحف اجلديد يتألف من مبان 
يضم أولها مكاتب اإلدارة ومكتبة 
وقاعة للمحاضرات ومس����رحا 
ومعرضا لآلثار القدمية ومجموعة 
أعم����ال لفناني����ني كويتي����ني 
معاصرين ومبنى آخر خصص 
خلزن اآلثار وصيانتها والقبة 
الس����ماوية املكونة من طابقني 
يضمان أدق اآلالت وأحدث الكتب 
واخلرائط الفلكية كما تشهد هذه 
القبة ع����رض برامج فلكية عن 

الكون والظواهر الفلكية.
وذك����ر ان املتح����ف يض����م 
أيضا أقس����اما عدة بينها قسم 
اآلث����ار القدمية ال����ذي يتناول 
وجود اإلنس����ان األول مبنطقة 
برق����ان وعالق����ات الكويت مع 
القريب����ة منها في  احلضارات 
العصور البرونزية كحضارتي 
وادي الرافدين والسند والطرق 
التجارية ف����ي اخلليج العربي 
وأهمية جزيرة فيلكا استراتيجيا 

ومعرض ألهم املكتشفات األثرية 
بجزيرة فيلكا.

القس����م يولي  وبني ان هذا 
الكبير  عناية خاصة بالع����دد 
والفري����د م����ن نوع����ه ألختام 
اخلليج واألواني املصنوعة من 
حجر »االستياتايت« املنقوشة 
واألدوات املستخدمة في صناعتها 
إلى جان����ب العديد من األواني 
الفخارية واألدوات البرونزية.

وقال ان القسم يعرض أيضا 
بعض اآلثار التي تعود للفترة 
الهلينستية املكتشفة بجزيرة 
فيلكا وأهمها حجر »ايكاروس« 
الذي يحمل كتاب����ات يونانية 
تشير إلى تنظيم عالقة اجلنود 
اليونانيني مع أهل اجلزيرة والتي 
تعطيهم حقوقا بامللكية اخلاصة 
والزراعية وغيرها، فضال عن 
التماثيل واألس����رجة  بع����ض 

والنقود الفضية.
وذك����ر اليوح����ه ان القب����ة 
السماوية تعد أحد أهم االجنازات 
التقني����ة والعلمية في املتحف 
ومتث����ل بواب����ة ومدخ����ال إلى 
الفل����ك واملبني����ة كرويا  عالم 
الكرة  من اخلارج لتأخذ شكل 
األرضية ومقس����مة من الداخل 
إلى طابقني ارضي يضم معرضا 
فلكيا والثاني يضم قاعة عرض 

سينمائية سماوية.
وبني ان الطابق األول صمم 

متحف الكويت الوطني

الساير اطلع على األنماط العالجية والبرامج التأهيلية 
في عالج شـلل األطفال والنزيـف الدماغي فـي أوكرانيا


