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»اجليش«: تخريج دورة ضباط الصف الـ 28

احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة في 
معهد تدريب ضباط الصف واالفراد بتخريج 
دورة الطلبة ضباط الصف رقم 28 الذين انهوا 
فترة التدريب االساسي بنجاح ليلتحقوا مبختلف 
وحدات اجليش وذلك برعاية وحضور رئيس 

الهيئة اللواء الركن حامد القالف.
بدأ حفل التخرج امس بقيام طابور احملتفى 
بهم بامل���رور امام املنصة الرئيس���ية ثم ادى 
اخلريجون القسم القانوني ومن ثم قدم مجموعة 
من اخلريجني عرضا حلركات الفصيل الصامت 

للقدرات العسكرية ومهارة امليدان.
ونق���ل رئيس هيئ���ة التعليم العس���كري 
للخريجني حتيات ومباركة رئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن أحمد اخلالد وأثنى على 
اجلهود التي تبذل م���ن معهد تدريب ضباط 
التوفيق  الصف واالفراد ومتن���ى للخريجني 

والنجاح.

ومتنى ان يترجم اخلريجون ما تلقوه من 
علوم ودروس عس���كرية الى واقع عملي في 
حياتهم العملية لتحقي���ق الهدف املرجو في 
الدفاع عن الوطن حتت ظل صاحب الس���مو 
االمير القائد االعلى للقوات املس���لحة الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
من جانب آخر، قام آمر معهد تدريب ضباط 
الصف واالفراد العميد الركن نادر شعبان بتوزيع 
الش���هادات على خريجي دورة الطلبة ضباط 
الصف رقم 28 وتكرمي مجموعة من الضباط 
وضباط الصف املشرفني على الطلبة املشاركني 
في العرض العسكري »عرض الوفاء« والذين 

مثلوا اجليش الكويتي خير متثيل.
حضر حفل التخريج مدير مديرية التعليم 
العسكري العميد الركن احمد اليتامى وعدد من 

قادة اجليش وجمع من أهالي اخلريجني.

اللواء الركن حامد القالف والعميد الركن نادر شعبان خالل تكرمي اخلريجني

عناصر احلرس خالل قيامهم بصيانة إحدى اآلليات

»احلرس« نفذ بيانًا لصيانة اآلليات

نفذت مديرية االسناد الفني )مشغل اآلليات 
اخلفيفة( في احلرس الوطني بيانا عمليا عن 
كيفية اجراء الصيانة االولية لآلليات اخلفيفة 
برعاية وكيل احل���رس الوطني اللواء ناصر 
الدعي وحضور نائ���ب وكيل احلرس العميد 

الركن زايد ناصر.
واعرب نائب وكيل احلرس الوطني خالل 
البيان العملي الذي عقد امس في معسكر التحرير 
عن س���عادته ملا شاهده من مستوى فني عال 
يتمتع به عسكريو احلرس في مشغل اآلليات 
اخلفيفة يعكس استفادتهم من البرامج التدريبية 

التي التحقوا بها.
واك���د ان توجيهات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد تصب في ضرورة رفع 

الكفاءة القتالية والفنية واالدارية ملنتس���بي 
احلرس ليؤدوا املهام املسندة اليهم بكل كفاءة 

واقتدار.
من جهته، قدم آمر مشغل اآلليات اخلفيفة 
الرائد م.جاسم الفرحان ايجازا عن سيناريو 
البي���ان اوض���ح خالله ان البي���ان يهدف الى 
اس���تعراض قدرات وامكان���ات فنيي احلرس 
الوطني ومدى االلتزام بتطبيق وتنفيذ احدى 
مبادرات اخلطة االستراتيجية املتعلقة بتدريب 
العمالة الفني���ة الكويتية واخضاعها لبرامج 
تدريبية مكثفة لتحل مح���ل العمالة الوافدة 

تدريجيا.
وشهد البيان قائد الدعم اللوجستي العميد 
د.م.عبدالرحمن امليع ومدير مديرية اخلدمات 
الطبية العميد د.وليد البشارة وعدد من كبار 

القادة والضباط في احلرس الوطني.

يخدم 40 ألف نسمة ويضم عيادات لألطفال والطب العام واألسنان واحلوادث

الساير افتتح مركز الظهر الصحي بعد جتديده
قال وزير الصحة د.هالل الساير: 
ان مركز الظهر يقدم اخلدمة منذ 
العام 1986 حيث مت اغالقه في العام 
2009 وذلك إلجراء الصيانة، مشيرا 
الى أن املركز يقدم اخلدمة ألكثر من 
40 ألف نسمة حسب اإلحصائيات، 
ويعتبر أكثر من نصف السكان من 
املواطنني والبقية وافدون، مشيرا 
إلى أن املركز يقدم اخلدمة عل ثالث 

فترات ويغلق الساعة 12 مساء.
وأضاف وزي����ر الصحة خالل 
افتتاح����ه مركز الظه����ر الصحي 
أن املركز يحت����وي على عدد من 
املرافق الصحية منها غرفة للمختبر 
وعيادات طبية منها عيادة لألطفال 
و4 غرف للط����ب العام و3 غرف 
لألس����نان، كما أن هناك صيدلية 
وعيادة أخرى لألمراض املزمنة كما 
مت إضافة غرفة جديدة للحوادث 
حتتوي على أجهزة طبية حديثة 
لإلس����عافات األولية، مشيرا الى 
أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية 
لإلس����عافات األولي����ة لألطب����اء 
والهيئ����ة التمريضية املخصصة 
للحوادث.فيما أكد الساير اهتمام 
وزارة الصح����ة باملراكز الصحية 
اخلارجية، أشار الى أن هذا املركز 
يعتبر السادس ضمن املراكز التي 
يتم إعادة تأهيله����ا وذلك ضمن 
برنام����ج التأهيل، مبينا أن هناك 
عيادة مخصصة لتطعيم األطفال 
حي����ث ان هناك غرف����ة لتطعيم 
األطفال يراجعها بشكل سنوي 1200 
طف����ل كما أنه يتم توفير األدوات 
والتجهي����زات الطبية املخصصة 
لهم.بدوره شدد محافظ األحمدي 
د.إبراهي����م الدعيج عل����ى أهمية 
اخلدم����ات الصحية وأن لها دورا 
ف����ي توفير اخلدم����ة وأن الدولة 
تس����عى لتوفير املراكز الصحية 

في جميع احملافظات، مشيرا الى 
أنه يت����م حاليا عمل إعادة تأهيل 
عدد من املراكز الصحية كما سيتم 
الفحيحيل  افتتاح مس����توصفي 
واملنق����ف الصحيني كم����ا أنه مت 
خالل الفترة السابقة وضع حجر 
األساس ملستش����فى النفط حيث 
يعتبر مهما ومكمال للخدمة بغض 
النظر عن تبعيته للوزارة مهنئا 
أهالي احملافظة على التوس����عات 

املتعددة في املنطقة.
م����ن جهته أكد مدي����ر منطقة 
األحمدي الصحية د.فهد الفودري 
انه مت جتهيز املركز بأحدث األجهزة 
الصحية بع����د االنتهاء من إعادة 
تاهيله معلنا عن ربطه بش����بكة 
معلومات مرتبطة باملراكز الصحية 
األخرى باملنطقة.واش����ار الى ان 
املركز يغط����ي منطقة الظهر من 
الس����ابعة صباحا حتى  الساعة 
الثانية عشرة ليال، مشيرا إلى ان 
هناك خطة مس����تقبلية لتشغيل 
املركز على مدى 24 س����اعة حلني 
استكمال اعداد الهيئة التمريضية 
والطبية.وأعل����ن الف����ودري عن 
إنش����اء مركز متخصص لألمومة 
والطفولة على مستوى محافظة 
األحمدي باإلضافة الى تبرع من 
عايد العازمي إلنشاء مركز للعالج 

الطبيعي في مستشفى العدان.
املركز علي  أم����ني  بدوره قال 
العنزي ان هذا املركز يش����مل 4 
عي����ادات متنوعة ب����ني طب عام 
وعيادة الس����كر ومختبر وعيادة 
املزمنة وغرفة تطعيم  لألمراض 
باإلضافة إلى عمل توسعة لعيادات 
األسنان إلى 3 غرف وغرفة أشعة، 
مشيرا إلى ان املركز يخدم 40 ألف 

نسمة.
حنان عبد المعبود  ٭

د.هالل الساير ود.إبراهيم الدعيج وعدد من قيادات »الصحة« أمام مركز الظهر الصحي خالل افتتاحه 

دّقت ناقوس اخلطر بإعالنها أن نحو 25 % من السكان مصابون باملرض

عبداهلل: »فيلداغليبتني«  عقار يعالج السكر وال يؤثر على الوزن
كشفت رئيس قسم األمراض 
الباطنية في مستش���فى مبارك 
الكبي���ر وأس���تاذة كلية الطب 
بجامعة الكويت د.نبيلة عبدالاله 
عن ارتفاع أعداد املصابني مبرض 
السكري من الفئة الثانية، مشيرة 
الى ان النسبة تتراوح بني %20 
و25% من سكان الكويت، مسببا 
لهم السمنة عادة، والتي تعتبر 
واحدة من املش���كالت الصحية 
الرئيسية في البالد، ومبينة انه 
مت تشخيص ما يصل الى 23% من 
الذكور واإلناث من أعراض زيادة 
الوزن او السمنة حسب تقديرات 
منظمة الصحة العاملية، وعلى 
الرغم من انتشار الفكرة التقليدية 
القائلة ان مرض السكر يؤثر على 
عملية التمثيل الغذائي للسكر 
في الدم، إال ان مرض السكري 
يرتبط مبعدالت أعلى بكثير من 
أمراض القلب والسكتات الدماغية 
� أكثر من التدخني وارتفاع نسبة 

الكوليسترول معا.
وأوضحت عبدالاله امام حشد 

الطريقة من خالل زيادة مستوى 
احد الهرمونات املس���ؤولة عن 
توزيع املواد الغذائية واحلفاظ 
على الشعور بالش���بع، بينما 
ينخفض من مس���توى هرمون 
آخر يحفز اجلس���م على إنتاج 
املزيد من السكر بدال من حرق 

ما يخزنه اجلسم بالفعل«.
مضيف���ا ان البيان���ات التي 
أظهرت ان العقار »فيلداغليبتني« 
ال يتس���بب ف���ي زي���ادة وزن 
املرضى مس���تمدة من التجربة 
السريرية GALIANT التي شملت 
2400 ش���خص مصاب بالفئة 
الثانية من داء الس���كري ممن 
يتولى عالجه���م أطباء الرعاية 
الصحية األولية، حيث سلطت 
الدراسة على آثار تناول العقار 
»فيلداغليبتني« مع »ميتفورمني« 
ومجموعة »الثايازوليديندايونز« 
يوري���ا«،  و»س���لفونيل 
مقارن���ة مع تن���اول مجموعة 
 » ن���ز يو ا يند ليد و ز يا لثا ا «

منفردة.
وتبني م���ن الدراس���ة التي 
اس���تمرت نح���و 12 اس���بوعا 
ان املرض���ى الذي���ن يتناولون 
العق���ار »فيلداغليبت���ني« مع 
»ميتفورمني« فقدوا وزنا، فيما 
زاد وزن املرضى الذين تناولوا 
مجموعة »الثايازوليديندايونز« 

منفردة.
وقد أشادت األوساط الطبية 
بهذه النتائج اإليجابية التي متثل 
بارقة أمل للكثيرين من املصابني 
بالفئة الثانية من داء السكري 
ممن يعان���ون األمّرين للحفاظ 

على وزنهم.
حنان عبدالمعبود  ٭

بسالمة وأمان، وأضاف ان الدواء 
اجلديد مت استخدامه في أميركا 
وأوروبا ثم دول اخلليج، وهو 
يسهم في خفض مستويات السكر 
الدم، ويساعد اجلسم على  في 
الدهون  استخدام مخزونه من 
كمص���در للطاقة، كما يس���اعد 
املصابني على الشعور بالشبع 
ملدة أطول بعد تناول الوجبات، 
ما يحول دون حدوث زيادة في 

الوزن.
من جانبه، قال احملاضر اول 
الس���ريري في  الوقائي  للطب 
مجال علم الشيخوخة واألوعية 
الدموي���ة ف���ي معه���د العلوم 
الطبية احليوية والس���ريرية 
التابع لكلية بينينسوال للطب 
في إكس���تر باململك���ة املتحدة 
الس���كري  أخصائ���ي م���رض 
د.ديڤيد سترين: »تتمثل إحدى 
وظائف عقار »فيلداغليبتني« في 
حتفيز استخدام الطاقة املختزنة 
والسماح للجسم بتوزيعها حيثما 
دعت احلاجة. ويعمل العقار بهذه 

كبير م���ن أطباء وزارة الصحة 
والقطاع اخلاص امس األول في 
ندوة طبية أقيمت بفندق ساس 
بلو قاعة الهاش���مي ان العقار 
 Galvus »اجلديد »فيلداغليبتني
)غالفس(، واخلاص بعالج مرض 
السكري، يستخدم للمرة األولى 
في دول اخلليج، مشيرة الى انه 
سيساعد آالف املرضى املصابني 
بهذا املرض والذين يعانون من 
أعراض الس���منة املرتبطة به، 
على الس���يطرة بش���كل أفضل 

على حياتهم.
وبدوره، أك���د رئيس وحدة 
الس���كر في املستشفى األميري 
الكويت  العطار ان  د.عبدالنبي 
في موقع متقدم بني الدول ال� 10 
األولى عامليا في معدل اإلصابة 

باملرض وهذا امر خطير.
وقال ان العالم شهد تطورا 
في ابتكار عالجات حديثة لعالج 
األمراض املزمنة التي يأتي على 
رأسها مرض السكر، ما يعطي 
األم���ل للمرضى للتعايش معه 

د.ديڤيد ستريند.عبدالنبي العطارد.نبيلة عبدالاله

جانب من احلضور في الندوة

متديد عمل جلنة التقارير
 وندب بعض املوظفني

 بني قطاعات الصحة
أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي أمس حزمة 

من القرارات اإلدارية منها ما يقضي بتمديد عمل اللجنة المؤقتة 
لمراجعة التقارير والجداول الخاصة بالمسح الصحي للكويت 
المشكلة بمقتضى القرار اإلداري رقم 249 لسنة 2011 لسنة 

2011 وحتى نهاية يونيو لنفس العام، كما قرر ضم بعض األطباء 
للجان طبية وندب عدد من األطباء الصيادلة في مهام أخرى الى 

جانب أعمالهم.
فقد أصدر قرار بضم رئيس قسم الطب النووي د.محمود الفيلي 
الى عضوية اللجنة الفرعية الواردة بالبند الرابع من المادة األولى 

في القرار 3113 لسنة 2009 والخاص بتشكيل لجان لإلشراف 
على مشروع خصخصة خدمات األشعة والطب النووي 

والمختبرات بمستشفى العدان وذلك بدال من رئيس اللجنة 
د.فواز ابوالهدى.

وفيما يخص قرارات الندب قرر العبدالهادي ندب صديقه عبداهلل 
الى وظيفة رئيس فنيي المختبر قسم الطب الصناعي بالشعيبة 
ادارة الصحة المهنية، وايضا ندب الصيدالنية هدى علي الطيب 

الى وظيفة رئيس قسم الفارما كولوجي »مراقبة مختبرات 
األدوية إدارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية، الى جانب 
ندب الصيدالنية بشاير عيسى العجمي الى وظيفة رئيس شعبة 

التصريح لقسم تسجيل األدوية »مراقبة التسجيل واالفراج« 
ادارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية.

كما كلف في قرار منفصل عبدالرحمن المجلي بالقيام بمهام 
وأعباء وظيفة مراقب التخطيط وبحوث النظم الصحية ادارة 
التخطيط والمتابعة وتكليف الطبيبة ريم الفليج بالقيام بمهام 

وأعمال وظيفة مراقب المتابعة والتقويم في ادارة التخطيط 
والمتابعة، فضال عن نقل الصيدالنية انتصار المخلد الى 
وظيفة مستشار بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون 

األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر بذات مستواها 
الوظيفــي.

الدعيج: متت إعادة 
تأهيل عدد من 

املراكز الصحية في 
األحمدي ووضع حجر 
األساس ملستشفى 

النفط

الفودري: املركز 
سيعمل على مدى 

24 ساعة ومت تزويده 
بأحدث األجهزة 

الطبية

املتكررة ليست دائما مؤشرا 
لزلزال عظيم ولكن ميكن ان 
تكون مؤشرا لتغير معني ال 
ميك���ن التنب���ؤ بقوته اال في 
أماكن معروفة تشكل ضعفا 
في القشرة األرضية عند حواف 
الصفائح وخصوصا اذا كانت 
املناطق  متباعدة ومن ه���ذه 
الصفيحة االيرانية واألمازون 
العقبة ووادي عربة  وخليج 
واألناضول وحزام راغروس 
والبحري���ن األحمر واألبيض 

املتوسط.
وحول الزالزل التي ميكن 
ان حتدث في الكويت ذكر ان 
الزالزل التي حدثت في املاضي 
هي مبثابة هزات ارضية لزالزل 
عميقة ليست ذات تأثير ويكون 
تأثيرها ضعيفا جدا ألن الكويت 
ضمن صفيحة اجلزيرة العربية 
وتقع ضمن »احلزام اآلمن« في 
الثلث األخير من شبه اجلزيرة 

العربية.
وأك���د ان الكويت ال تتأثر 
كثيرا من جراء الزالزل العميقة 
املوجودة فيها ولكن وجودها 
بالقرب م���ن جبال زاغروس 
والبحر األحمر اللذين يشهدان 
نشاطا زلزاليا ميكن ان يجعلها 
التي  اكثر باحل���ركات  تتأثر 

ميكن ان حتصل هناك.

أشار إلى أنه لن يكون بالقوة التي حدثت في اليابان

الرفاعي: إذا حدث زلزال كبير في إيران 
فقد يسبب »تسونامي« في اخلليج

وأوضح ان الكويت تبعد 
200 ميل م���ن مواقع الزالزل 
ايران ولو ح���دث زلزال  في 
كبير عل���ى حواف الصفيحة 
الغربي���ة فانه من  االيرانية 
املمك���ن ان يس���بب موجات 
مرتفع���ة ف���ي اخلليج ولكن 
الذي  ليس���ت بذلك االرتفاع 
شهده التسونامي في اليابان 

في الفترة األخيرة.
دارين العلي  ٭
 ٭

ق���ال األس���تاذ في قس���م 
اجليولوجيا في كلية العلوم 
د.ابراهيم الرفاعي ان الهزات 
األرضية والزالزل لو حدثت 
على ح���واف الصفائح فإنها 
الى ك���وارث طبيعية  تؤدي 
متمثلة مبوجات تس���ونامي 
في حال بلغت قوتها درجات 
مرتفع���ة مثلم���ا حصل في 

اليابان.
وأش���ار د.الرفاع���ي ف���ي 
تصريح ل���� »األنباء« الى ان 
اله���زات لو حصل���ت داخل 
الصفائح وليس على حوافها 
فإنها ال تؤدي الى تسونامي، 
الفتا ال���ى ان األرض مكونة 
من صفائح تتحرك وليست 
مستقرة تنتج عنها اهتزازات 
ارضي���ة او زالزل وفقا لهذه 
التحركات التي ال ميكن التنبؤ 
بها ألن طبيعة تركيب األرض 
مبجملها متحرك وخاصيتها 

التبدل والتغير.
وفّرق بني الزالزل والهزات، 
مشيرا الى ان األخيرة تكون 
عادة خفيف���ة وال تؤدي الى 
أضرار كبيرة اما الزلزال فيكون 
عنيف���ا وتكون مخاطره فيما 
بعد حصوله اذ قد يؤدي الى 

كوارث طبيعية.
الهزات األرضية  ان  د.إبراهيم الرفاعيوقال 


