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المطيري: »األبحاث« حريص على تشجيع النشء
لالنخراط في مجال البحث العلمي

المعهد اختتم الدورة الربيعية بتكريم المشاركين فيها من طلبة الصفين الثامن والتاسع

دعت أمني ع���ام جائزة 
الكويت اإللكترونية م.منار 
احلش���اش جميع اجلهات 
واألفراد للتسجيل واملشاركة 
مبنافسات اجلائزة حيث أن 
آخر موعد لالشتراك هو مع 
نهاية هذا األسبوع واملوافق 
17 فبراير 2011. وبينت أن 
اجلائزة التي انطلقت برعاية 
سامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
حتت مظلة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، قد خصصت 
لها جوائز نقدية تبلغ 50 
ألف دينار، وتتيح املشاركة 
لألفراد وللجهات احلكومية 
وللقطاع اخلاص وملؤسسات 
املجتم���ع املدني. وأضافت 
م.احلشاش انه في حال كان 
الفائز مؤسسة من القطاع 
أو  احلكوم���ي أو اخلاص 
املجتمع املدني، فإن اجلائزة 
النقدية متنح بالكامل لألفراد 
القائم���ني على املش���روع 
والذين مت تس���جيلهم في 
االستمارة اإللكترونية أثناء 
عملية تس���جيل املشروع، 
فيما ستحظى املؤسسات 
بالتك���رمي في حفل توزيع 

اجلوائز.

النقدية، فإن فوز مش���اريع 
الكويت  كويتي���ة بجائ���زة 
اإللكترونية يؤهلها للمشاركة 
العاملية  مبنافسات اجلائزة 
 World Summit للمعلوماتية
Award، وهي جائزة احملتوى 
اإللكتروني املعتمدة من األمم 
املتحدة � غايد UN Gaid، وهذا 
سيؤدي بالتأكيد لرفع اسم 
الكويت في احملافل الدولية. 
وبين���ت أمني ع���ام اجلائزة 
أن الهدف الع���ام من جائزة 
الكويت اإللكترونية هو إثراء 
احملتوى اإللكتروني احمللي، 
أننا نس���عى لزيادة  مبعنى 
املعلومات القيمة والتي تعبر 
عن هويتنا احمللية املنشورة 
الوس���ائط اإللكترونية  في 
املختلفة. وختمت بالتذكير 
بأن املشاركة متاحة للجميع 
من أفراد وشركات ومؤسسات 
في القطاع احلكومي أو اخلاص 
املدني بالكويت،  او املجتمع 
حيث دع���ت اجلميع لزيارة 
الرس���مي للجائزة  املوق���ع 
للتعرف عليها واملشاركة في 
منافسات اجلائزة من خالل 
تعبئة االستمارة اإللكترونية 
الرسمي للجائزة  في املوقع 
www.kuwaiteaward.org.kw

وبين���ت ان اللجنة العليا 
للجائزة اتخ���ذت هذا القرار 
حرص���ا منها عل���ى تطبيق 
توجيهات صاحب الس���مو 

األمير وق���ت إطالق اجلائزة 
بض���رورة االهتم���ام بالفرد 
الكويتي وتشجيعه ودعمه. 
وأضافت انه وبجانب اجلائزة 

الحشاش تدعو جميع الجهات واألفراد 
للمشاركة في جائزة الكويت اإللكترونية

م. منار احلشاش
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)سعود سالم( د.ناجي املطيري مكرما إحدى املشاركات  

اختتم معهد الكويت لالبحاث 
العلمية الدورة الثالثة والعشرين 
املخصصة لطلبة الصفني الثامن 
والتاس���ع، حضر حفل اخلتام 
مدير عام املعهد د.ناجي املطيري 
العام للمعلومات  املدير  ونائب 
د.نادر العوض���ي ونائب املدير 
العام لشؤون االبحاث د.محمد 
سلمان ونائب املدير العام لالدارة 
واملالية ساهرة الدوسري ومديرو 
االدارات والدوائر والطلبة واولياء 

امورهم.
ورحب د.املطيري بضيوف 
املعهد وف���ي مقدمتهم مدير عام 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
د.عل���ي الش���مالن الذي حرص 
الرغم  على حضور احلفل على 
من ارتباطاته الكثيرة، واش���اد 
الذي تقدمه املؤسس���ة  بالدعم 
للمعهد بصفة مستمرة، ووجه 
د.املطيري بعض النصائح االبوية 
للطلبة بأن يستمتعوا بالدراسة 
ويس���تفيدوا م���ن كل التجارب 
احلياتية الت���ي متر بهم لصقل 
شخصياتهم، الفتا الى ان املعهد 
النشء  حريص على تش���جيع 
على االنخراط في مجال البحث 

العلمي.
من جهتها، القت مديرة الدورة 
الع���ام د.صباح  الربيعية لهذا 
املؤمن كلم���ة بدأتها بالترحيب 

بضيوف املعهد وخصوصا د.علي 
الشمالن واملخترع الكويتي صادق 
باسم، ثم هنأت الطلبة على اكمال 
الدورة، واعربت عن املها في ان 
يسهم ما تعلموه فيها في حثهم 
على االستزادة من العلم واملعرفة، 
كما القى احد الطلبة كلمة بالنيابة 
عنهم ش���كر فيها القائمني على 
الدورة على اجلهود التي بذلوها 

الجناحها.
كم���ا ق���ام الطلب���ة بعرض 

مسرحي قصير تناولوا فيه كل 
الدورة بأسلوب شيق،  انشطة 
حيث ان الدورة ال تقتصر على 
احملاض���رات النظرية فقط لكن 
تتن���وع فعالياتها م���ن زيارات 
املنتشرة  ميدانية ملرافق املعهد 
في مناطق عدة من الكويت، حيث 
قاموا بزيارة مصنع مياه كاظمة 
التابع للمعه���د ودائرة الزراعة 
البحرية والثروة الس���مكية في 
الزراعية  الس���املية واملراف���ق 

التابعة للمعهد، كما قاموا بزيارة 
املركز العلم���ي، واعرب الطلبة 
عن اس���تمتاعهم بكل االنشطة 

واستفادتهم منها.
وفي نهاية احلفل، قام مدير 
الش���هادات  عام املعهد بتوزيع 
والهداي���ا على املش���اركني في 
الدورة واس���تعرض احلضور 
املشاريع القيمة التي نفذها الطلبة 
التي  مستفيدين من املعلومات 

حصلوا عليها خالل الدورة.

إدريس: إرتيريا لم ولن تنسى مواقف الكويت الداعمة لها
في املنطق����ة والعالم ونقدرها 

عاليا.
ادريس ان حترير  وأوضح 
الرئيسي الرتيريا يعد  امليناء 
بوابة للنصر واالستقالل وامتالك 
القرار السياسي خليارات الشعب 
الوطنية، مبينا ان هذا احلدث 
يعتبر نقطة حتول رئيسية في 
نضال الشعب االرتيري املرير 
عبر 30 عاما كان للكويت فيه دور 
بارز جتسد من خالل املعونات 
العسكرية البحرية عالية التقنية 
ما مّكن الشعب من دحر وإحلاق 
الهزمية باجليوش االثيوبية، 
مؤكدا ان اجلالية االرتيرية في 
داخل الوط����ن وخارجه وقفت 
وعّرت مواق����ف مجلس األمن 
معلن����ة الوقوف خلف قيادتها 
السياسية ملس����اندة احلكومة 
االرتيرية ملا اتخذته وتتخذه من 
مساع ديبلوماسية وسياسية 
في سبيل تعزيز قدرات الوطن 
االقتصادية والتنموية للتصدي 
للقرار الذي أصدرته األمم املتحدة 
بفرض احلصار على ارتيريا منذ 

العام 2009.

التي لم ولن ينساها االرتيريون 
واملس����جلة في ص����در تاريخ 
من دعم����وا وتعاطفوا ورفعوا 
أصواتهم عالية للمطالبة بحقنا 
يوم ان سكتت فيه كل األصوات 

ارتيريا وواصلت  باس����تقالل 
دعمها من خالل املس����اهمة في 
التحتية وتطوير  البنية  بناء 
االقتص����اد االرتي����ري، منوها 
باملواقف األصلية واملش����رفة 

العربية  همومنا في احملاف����ل 
واالقليمية والدولية بقيادة عميد 
الديبلوماس����ية سابقا صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وهي أول دولة اعترفت 

بشرى الزين
توافقت الصدف ان تتزامن 
الكوي����ت باألعياد  احتف����االت 
أربع  التي حتي����ي  الوطني����ة 
مناسبات تاريخية تتمثل مبرور 
50 عاما على االس����تقالل و20 
عاما على التحرير من االحتالل 
العراقي و5 سنوات على تولي 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحم����د مقاليد احلكم 
مع احتفال اجلالية االرتيرية 

بتحرير ميناء مصوع.
وبه����ذه املناس����بات أقامت 
اجلالية االرتيرية مس����اء اول 
من امس احتف����اال أحيت فيه 
ذكرى ه����ذه األعياد، حيث قال 
نائب رئيس اجلالية ومسؤول 
العالقات اخلارجية حسن ادريس 
أرادت  ان اجلالي����ة االرتيرية 
ان جتعل من هذه املناس����بات 
الكويتية فرصة   � االرتيري����ة 
لتتشارك وتتفاعل مع الشعب 
الكويت����ي الش����قيق في أعظم 
أعياده الوطنية، مشيرا الى ان 
الكويت هي اول دولة اعترفت 
بثورتن����ا ع����ام 1961 وحملت 

الجالية اإلرتيرية احتفلت باألعياد الوطنية الكويتية وبتحرير ميناء مصوع

حسن ادريس مع أعضاء مجلس اجلالية اإلرتيرية

الشبيلي: استخدام المسكنات بكثرة
لعالج الصداع يحوله من متقطع إلى مزمن

أنواعه،  تكوين األلم وتفصيل 
وطرح طرق العالج املختلفة.

وذك���رت ان املؤمتر يش���هد 
4جلسات تضم محاضرات تقسم 
على حسب املوضوع املطروح، 
مشيرة إلى أن اجللسات ستشهد 
محاض���رات عن أن���واع معينة 
للصداع، منها الشقيقة والصداع 
التوتري، والص���داع الناجت عن 
التهاب العصب اخلامس للوجه، 
وكذل���ك الناجت عن أل���م الفكني، 
ومش���يرة إلى أن هناك جلسات 
أخ���رى مخصص���ة ملناقش���ة 
الدوائية املختلفة،  السياس���ات 
وجلس���ات خاصة بالفحوصات 
اإلشعاعية التي جترى في حاالت 
الصداع، واحلاالت التي يفترض 
اجراؤه���ا فيه���ا، وكذلك حاالت 
الصداع الصعبة واالستراتيجيات 
التي ميك���ن اللجوء اليها ومنها 
احلقن والتخدير وأجهزة االستثارة 

املاغية ألعصاب الرأس.

األول بالرعاية الصحية األولية 
أهمي���ة اإلملام مبب���دأ الصداع، 
وكيفي���ة التعامل معه، وتفنيد 
أنواعه وحتديد األس���باب التي 
ب���ه، والتي ما  تؤدي لإلصابة 
ان مت اإلملام بها كان من السهل 

التعامل معه.
واضافت الشبيلي »أن انعقاد 
املؤمتر جاء من منطلق إدراكنا 
كأطباء أعص���اب ألهمية إقامة 
مؤمتر يناقش أمراض الصداع 
وآالم الرأس التي أصبحنا نراها 
في حياتنا اليومية في العيادات 
واملراكز الصحية املختلفة والتي 
متثل م���ا يزيد عل���ى 25% من 
احلاالت التي تفحص بالعيادات 
التخصصية، في مستشفى ابن 
سينا، باإلضافة إلى الكثير من 
األماكن األخرى في وزارة الصحة. 
وبينت أن املؤمتر يهدف إلى طرح 
ومناقش���ة اجلديد في مفاهيم 
الصداع وتكوينه وميكانيكية 

حنان عبد المعبود
أكدت رئيس قسم أمراض 
اجلهاز العصبي في مستشفى 
ابن س���ينا ورئي���س اللجنة 
املنظمة ملؤمت���ر »اجلديد في 
الصداع وآالم الرأس« اسمهان 
الش���بيلي أن تناول العقاقير 
واملسكنات أمر يجب أن يحظى 
بأهمي���ة كبرى، مش���يرة إلى 
ضرورة تقنني اس���تخدامها، 
وقالت »املسكنات ليست خالية 
من األع���راض اجلانبية، ولها 
الكثير من املشاكل، حيث تؤثر 
على املعدة، والكلى، والكبد، 
كما أن لها آثارا س���لبية ليس 
على أجهزة وأعضاء اجلس���م 
فقط وإمنا على الصداع بحد 
ذات���ه، حيث س���يتحول من 
صداع متقطع يحدث كل فترة 
إلى صداع يومي مزمن، بسبب 
اعتياد املريض على املسكنات 
بكثرة، ولهذا يجب تش���جيع 
املرضى على االبتعاد عن هذه 
املمارس���ات اخلاطئة، بتقدمي 
إرشادات من قبل األطباء في 
حال زيادة عدد نوبات الصداع 

بالبدء في عالج وقائي.
ف���ي  الش���بيلي  واضاف���ت 
تصريح لها على هامش افتتاح 
املؤمتر الذي يقام حتت رعاية 
وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم 
العبد الهادي، بفندق جي دبليو 
ماريوت، وحضور ستة أطباء 
زوار من أملانيا واسبانيا والسويد 
والسعودية، باإلضافة إلى عدد 
من األطباء من الكويت »ان من 
املهم أن نوص���ل ألطباء اخلط 

)سعود سالم( د.اسمهان الشبيلي متحدثة في افتتاح املؤمتر  

الشمري: انطالق المؤتمر األول
للعالج الجزئي لألورام 18 الجاري

مؤتمر »السالمة الدوائية«
ينطلق غداً ولمدة 3 أيام 

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس قسم العالج الكيماوي لألورام ورئيس وحدة الليمفوما 
وزراعة اخلاليا اجلزعية مبركز الشيخة بدرية األحمد للعالج الكيميائي 
وزراعة اخلاليا اجلزعية، د.سالم الشمري عن انعقاد »املؤمتر اإلقليمي 
األول للعالج اجلزيئي املوجه لالوارم« حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير، مشيرا إلى اقامته في الفترة من 18 إلى 19 من فبراير اجلاري 
بفندق موڤنبيك � البدع، وقال الشمري في تصريح له ان املؤمتر سيقام 
بالتعاون مع مركز MD Anderson لعالج األورام بتكساس بالواليات 
املتحدة األميركية بهدف الوقوف على آخر التطورات واألبحاث في مجال 
عالج األورام عن طريق العالج الكيماوي، وإطالع األطباء املتخصصني 
في مجال األورام سواء املشاركني في املؤمتر من الكويت أو الضيوف 
الزوار على املستجدات في هذا املجال، باإلضافة إلى فتح مجال التعاون 
بني مختلف املراكز العاملية املتخصصة في األورام والكويت لتحقيق 

الفائدة املرجوة في عالج املرضى.

يفتتح وزير الصحة د.هالل الس���اير املؤمت���ر الدولي الثالث 
للصيدلة حتت عنوان »السالمة الدوائية« الذي يقام برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد غدا االثنني وتنظمه كلية 
الصيدلة – جامعة الكويت بالتعاون مع إدارة اخلدمات الصيدالنية 
وإدارة املستودعات الطبية في وزارة الصحة في الفترة من 16-14 
فبراير اجلاري بفندق راديسون بلو وبحضور قيادات وزارة الصحة 
ونخبة من اخلبراء واملتخصصني من كل أنحاء العالم ومش���اركة 
العدي���د من اجلهات الطبية والش���ركات احمللية والعاملية املهتمة 
بهذا املجال. وصرح رئيس املؤمتر العميد املساعد للشؤون الطالبية 
بكلية الصيدلة � جامعة الكويت د.محمد عبدالصمد وحيدي بأن كلية 
الصيدلة أقامت هذا املؤمتر املهم حلرصها على سالمة املرضى، وهذا 
يرجع الهتمام الدولة بالصحة العامة للمجتمع من خالل تأهيل الكوادر 
الصحية وجعلهم ملمني بآخر التطورات في مجال السالمة الدوائية، 
مؤكدا على ان هناك دعما من جامعة الكويت للمؤمتر لتعريف الباحثني 
والصيادلة واألطباء على آخر ما توصل إليه العلم في مجال السالمة 

الدوائية وسالمة املرضى.


