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 الساير: قافلة اإلغاثة الطبية الكويتية إلى البحرين هدفها مساعدة أخواننا 
 فيما انطلقـــت صباح امس 
تنفيذا للرغبة األميرية السامية 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
الطبية  القافلة  صباح األحمـــد 
الكويتية لتقدمي مساعدات طبية 
عاجلة لالشقاء في مملكة البحرين، 
أكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي في تصريح خاص لـ 
«األبناء» أن التنسيق كان يجري 
على قدم ساق بني وزارة الصحة 
واجلهات املعنيـــة في البحرين 
ولكن الوضع األمني والتخوف 
على الفرق الطبية الكويتية هو 
ما دفعهم لتعليق األمر، وطلب 
عودتهم تخوفا من الوضع القائم 
وحرصا على أمنهم. ومساء قالت 
مصادر أن القافلة عادت وتوجهت 

مجددا إلى اململكة.
  وكان وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير قد قال عقب وداعه للقافلة 
الطبية من مركز الطب االسالمي 
في التاسعة من صباح امس بان 
بالقافلة مت  التجهيزات اخلاصة 
اعدادها خالل ٢٤ ســـاعة فقط، 
واوضح انها تتكون من ٦١ فردا 
من اطباء استشـــاريني وفنيي 

العون للفريق الطبي في البحرين 
باملستشفيات وسيقوم باملساعدة 
وتلبية احتياجاتهم، مشيرا الى ان 
هذه اخلطوة تأتي عقب ابالغهم 
في البحرين والتنسيق معهم في 

هذا الشأن.
  من جهته قال رئيس احلملة 
د.محمد شمساه ان الوفد الطبي 
الكويتي هو مبثابة رسالة محبة 
واخاء من الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا جتاه مملكة البحرين قيادة 
وشـــعبا، مشـــيرا الى ان مملكة 
البحرين التي متر بظروف عصيبة 
طاملـــا وقفت بجانـــب الكويت، 
وخاصة اثنـــاء الغزو الصدامي 
اآلثـــم، مؤكـــدا علـــى ان املهمة 
االنسانية واالخالقية التي يحملها 
على عاتقه تتمثل في املساهمة 
في تضميد اجلراح ورسم البسمة 
لدى شعب البحرين، ولهذا فان 
لدى القافلة القابلية واالستعداد 
القامة مستشفى ميداني يتكون 
من ١٦ سريرا مع غرفة للعمليات 
وكذلك اجـــراء اي عملية معقدة 

حال احلاجة لذلك.
 ٭  حنان عبدالمعبود

«سوبر» نقل وشاحنات معدات 
طبيـــة وادوية ومســـتهلكاتها 
لتقدمي العـــون الطبي الخواننا 
في مملكة البحرين. وذكر د.الساير 
ان الفريق الطبي الكويتي سيقدم 

طوارئ طبية ومسعفني وهيئة 
متريضية وسائقني باالضافة الى 
ادوية ومعدات طبية ترافقهم ٢٢ 
مركبة من سيارات نقل اسعاف 
وشـــاحنات امـــداد وســـيارات 

(سعود سالم)   عدد من سيارات اإلسعاف املرسلة إلى البحرين  

 امرأة من كل ٣ نساء ورجل من ٥ رجال 
معرضان لكسور هشاشة العظام

 كشـــفت رئيســـة وحدة أمراض الغدد الصماء 
باملستشفى األميري عضو اللجنة الوطنية ملكافحة 
مرض هشاشة العظام د.نادية سليمان العلي عن أن 
امرأة من بني ٣ نساء ورجل من بني ٥ رجال معرضان 
لكسور هشاشة العظام بعد سن اخلمسني، محذرة 
النساء خاصة كونهن األكثر عرضة لإلصابة بهذا 
املرض والتعرض لكسوره مع التقدم في العمر بعد 
أن أثبتت اإلحصاءات أن عدد حاالت الكسور بهذا 
املرض لديهن تعادل ضعف حاالت سرطان الثدي 
وأمراض الثدي وأمراض القلب واجللطة الدماغية 

مجتمعة في هذه السن.
  ودعت د.العلي كال اجلنسني إلى ضرورة استخدام 
جهاز «دكسا» املخصص لقياس كثافة العظام في 
أنحاء اجلسم كل فترة لالطمئنان على صالبة العظام 
ومدى حتملها للصدمـــات والكدمات واإلصابات، 
مؤكدة أنه وســـيلة آمنة للغاية لتالفي «مفاجأة» 

الكسر ويتميز بدقة القياس والتشخيص وال يحتاج 
الشخص إلى حتضير أو حقن، بل تستخدم املوجات 
فوق الصوتية لقياس درجة الهشاشة عن طريق 

عظمتي الكعب أو الساعد.
  وأوضحت د.العلي في ندوة اقيمت صباحا امس 
برعاية وحضور حرم سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، الشيخة شريفة اجلاسم، ونظمتها وحدة 
الغدد الصماء في املستشـــفى األميري مبناســـبة 
عيد األم، ان مرض هشاشة العظام مرض يصيب 
العظام ويسبب نقصا في الكتلة العظمية مما يؤدى 
الى هشاشتها وزيادة تعرضها للكسور، علما بأن 
القرآن الكرمي قد ذكر هذا املرض قبل أكثر من ١٤٠٠ 
سنة في اآلية ٤ من سورة مرمي (قال رب اني وهن 
العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك 

رب شقيا).
 ٭  حنان عبدالمعبود

 د.هالل الساير مودعا القافلة الطبية

ا�ش�������ريحو يا م�ش�������اهري الفتاوي

ديننا الإ�ش�������ام وال�������دار حمكومه

م�������ا جلبتوا للبلد غ�������ري الباوي

التع�ش�������ب والتناحر واخل�شومه

و�شيخنا �شباح يا املر�شى يداوي

م�������ا يهمه واه�������ٍم �ش�������دق حلومه

اأبو نا�ش�������ر عزنا احل�������ر النداوي

حت�������ت اأمره كلن�������ا �شعب وحكومه

جم��ع��د ب���ن مت�ع����ب

 عادت نهاراً بسبب األوضاع األمنية ثم توجهت للمملكة مساء 


