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الساير: الفريق الطبي املرسل إلى البحرين ميثل نسيج املجتمعمحليات
 اكد وزير الصحة د.هالل الساير ان الفريق الطبي الذي مت إرساله إلى مملكة البحرين الشقيقة ميثل نسيج املجتمع الكويتي. وقال 
الوزير الساير لـ »كونا« ان الوزارة قامت بتشكيل الفريق الطبي وقامت بتجهيزه بكل ما يلزم من أدوية ومعدات ومستلزمات 
طبية نافيا ما مت تداوله من مغالطات وإشاعات غير صحيحة في بعض الصحف واملنتديات االلكترونية وصفحات التواصل 
االجتماعي. وذكر ان الفريق الطبي ضم عددا من األطباء واالستشاريني والفنيني الكويتيني ممن لهم اخلبرة في الوزارة والعمل 
التطوعي، مؤكدا ان الوزارة على ثقة بفريقها الطبي وكفاءته في التعامل مع األحداث املختلفة وما يوكل إليه من مهمات.

مهرجان املشي لليوم العاملي ملرضى الصرع
تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة الكويتية للصرع، مهرجان 

املشي حتت شعار »رفع احلرج عن مريض الصرع« بالتزامن مع 
اليوم العاملي للصرع وذلك يوم السبت املوافق 26 اجلاري من 

الساعة التاسعة صباحا، حيث ستكون االنطالقة من املركز العلمي 
الى قاعة سلوى صباح األحمد في املارينا، يتخللها بعض األنشطة 

بالتعاون مع صندوق اعانة املرضى.

استقبل رئيس مجلس إدارة النادي العلمي إياد اخلرافي وفد 
طلبة وطالبات جامعة نيويورك ـ فرع أبوظبي، حيث قدم لهم 
شرحا شامال عن نشاطات النادي وبرامجه والهوايات العلمية 
املتنوعة مبختلف االقسام والتي تلبي كل امليول والرغبات لدى 
النشء والشباب وتنمي لديهم املوهبة وتفيدهم في مزاولة انشطة 

هادفة ومفيدة في أوقات فراغهم. 
كما تناول عالقات النادي ونشاطاته 
علــــى كل املســــتويات اخلليجية 
والعربية والدولية ومشــــاركاته 
في مختلــــف التظاهرات العلمية 
العاملية في مختلف دول العالم. بعد 
اللقاء رافق اياد اخلرافي واملسؤولني 
بالنادي اعضــــاء الوفد الزائر في 
جولــــة على االقســــام التي تضم 
االنشطة والهوايات العلمية زاروا 
خاللها اقسام اخلراطة والروبوت 
والفيزياء واألحياء والكيمياء حيث 
تعرفوا على آلية انتقال األعضاء 

ملستويات الدورات واستمعوا لشرح عن العديد من املشروعات 
العلميــــة والتصميمات التي نفذها االعضاء حيث شــــرح عدد 
مــــن األعضاء للوفد الزائر فكرته العلمية التي نفذها من خالل 
مشــــروعه وهو ما نال اعجاب اعضاء الوفد الزائر وعبروا عن 
ذلك بأخذ لقطات تذكارية مع اعضاء متميزين في االقسام حيث 
اشــــادوا بتميز االفكار لدى اعضاء صغار ومهارة عالية وقدرة 
على اإلبداع واالبتكار. كما زار الوفد إدارة التصوير الفوتوغرافي 
وتابعوا برنامجا لدورة تصوير مع املتدربني في الدورة بعدها 
انتقــــل الوفد الى ادارة علوم الفلك والفضاء حيث اســــتقبلهم 
مدير االدارة زيد القطان واالعضاء بها واســــتمعوا لشرح عن 
جهاز العــــرض داخل القبلة الفلكية. وفــــي نهاية اجلولة قدم 
اعضاء الوفد الزائر هدايا تذكاريــــة الى رئيس مجلس اإلدارة 
إياد اخلرافي وقدموا الشكر له وللمسؤولني بالنادي على هذه 
الزيارة التي اتاحت لهم مشاهدة احد اهم الصروح احلضارية 

التي ترعى النشء والشباب بالكويت.
دانيا شومان  ٭

إياد اخلرافي

وفد من جامعة نيويورك ـ أبوظبي 
اطلع على أنشطة النادي العلمي

»احلرس الوطني.. مسيرة وعطاء«
في ثانوية دعيج الصباح

فوربس: أكثر من 40 مؤسسة 
»EDUKEX« تعليمية تشارك في

العوضي: »كويت ميديكا«
سيكون أكبر حدث صحي

أكد نائب املدير العام لشركة طارق، أحمد العوضي، أن خدمات 
الرعاية الصحية تعد أحد أهم املكونات الرئيسية للتنمية البشرية، 
لهذا فهي تأتي في املراتب األولى لقائمة خدمات الشركة والتي 
تســــعى دائما إلى مواكبة التطورات العاملية في مجال خدمات 
الرعايــــة الصحية لتعزيز موقف الكويت ووضعها بني مصاف 
الدول الرائدة في العالم في مجال التنمية البشرية بشكل عام. 
وقال العوضي في تصريح له أعلن فيه عن املشــــاركة مبؤمتر 
ومعرض »كويت ميديكا الثاني«، »ان هذا احلدث يعد األكبر في 
مجال الرعاية الصحية، ولهذا فان الشركة شاركت به مشاركة 
متميزة كراع ذهبي« . وأضاف »ان مشاركة شركة طارق في هذا 
احلدث الطبي الهام والذي يقام على أرض الكويت، تأتي دعما 
للرؤية التنموية في الكويت، وتعزيزا للشــــراكة بني القطاعني 
العام واخلاص في تطويــــر البنية الصحية الكويتية، ويظهر 
هذا جليا عبر مساهماتها املتعددة منذ عام 1970، باالضافة الى 
مشاركاتها املتنوعة في دول مجلس التعاون اخلليجي«. وأوضح 
العوضي أن مؤمتر ومعرض كويت ميديكا، اضافة إلى كونه أكبر 
حدث صحي بالكويت، فانه أيضا أكبر جتمع متخصص يضم 
حتت سقف واحد عددا كبيرا من املستشفيات العاملية، واملرافق 
الطبية، ومرافق طب األسنان، وشركات املعدات الطبية والتقنية، 
وشركات األدوية واملختبرات الطبية، لتقدمي مجموعة متكاملة 
من منتجات الرعاية الصحية واخلدمات املوجهة لالستخدام في 
املجال الطبي، وحتديد الفرص التجارية احملتملة في األسواق 
االستهالكية الكويتية. واجلدير بالذكر أن املعرض سيقام حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشــــؤون التنمية ووزير االســــكان الشيخ أحمد الفهد، 
في الفترة مــــن 11 الى 13 من أبريل اجلاري، في أرض املعارض 

الدولية مبشرف صالة 7.
حنان عبدالمعبود  ٭

نظم احلرس الوطني محاضرة توعوية أمس بعنوان »احلرس 
الوطني الكويتي.. مسيرة وعطاء« وذلك في مدرسة دعيج الصباح 

الثانوية للبنني مبنطقة مبارك الكبير التعليمية.
وتناولت احملاضرة التوعوية التي قدمها رئيس فرع العالقات 
العامة والتوعية باحلرس املقدم عادل الفريج وركن أول عالقات 
عامة الرائد جهيم الهاملي اخللفية التاريخية إلنشــــائه واملهام 
املكلــــف بها في الدفــــاع واألمن ومراحل تطــــوره كافة وكيفية 
االنضمام الى صفوفه اضافة الى دوره البطولي مبقاومة االحتالل 
اآلثم عــــام 1990 واجلهود التي يبذلها مبســــاندة ودعم أجهزة 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني. وقال املقدم الفريج ان زيارة 
احلرس الوطني ملدارس وزارة التربية في املرحلتني املتوسطة 
والثانوية تأتي بتوجهات من قيادة احلرس الوطني ممثلة في 
سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ مشعل 
األحمد نائب رئيس احلــــرس الوطني ووكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي. من جهة اخرى، اختتم وفد الرئاسة العامة 
للحرس الوطني مشــــاركته في املؤمتر الســــنوي الـ 16 ملركز 
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية الذي حمل عنوان 

»التطورات االستراتيجية العاملية.. رؤية استشرافية«.

أكــــد مدير املجلس الثقافي البريطاني في الكويت ســــتيفن 
فوربــــس على أهمية العالقات الكويتيةـ  البريطانية في مجال 
التعليم العالي والروابط التي جتمع البلدين منذ سنوات طويلة 
والتي كان من أبرز نتائجها حجم خريجي اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية البريطانية من الكويتيني الذين تقلدوا مراكز مهمة في 
الكويت في مختلف القطاعات، كاشفا عن مساع حثيثة لتعزيز 
العالقات مع وزارة التعليم العالي الكويتية فيما يخص الدراسة 

في اجلامعات البريطانية.
و أشار فوربس خالل حفل استقبال أقيم في السفارة البريطانية 
 )KABA( بالكويت لالحتفاء باجلمعية الكويتية خلريجي بريطانيا
والذي يأتي تزامنــــا مع احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملقاليد احلكم في البالد، إذ 
أشار فوربس لتأكيد رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
علــــى أن هذا العام يعتبر عاما اســــتثنائيا بالنســــبة للكويت 
وبريطانيا وان بالده تشــــارك الكويت احتفاالتها املجيدة وانه 
والعديد من املسؤولني البريطانيني زاروا الكويت خالل الفترة 
املاضية، ناهيك عن حضور وتواجد ممثلني ألكثر من 50 جامعة 
ومعهدا ومؤسسة تعليمية بريطانية للكويت في سبيل توطيد 
العالقات التعليمية بني البلدين، وان املجلس الثقافي البريطاني 
يســــاهم بالعديد من األنشطة التي تعزز هذا اجلانب بالتعاون 

مع جهات عدة.
وكشف فوربس أن املجلس الثقافي البريطاني يعتزم إقامة 
معرض التعليم البريطاني )EDUKEX( في الكويت هذا العام خالل 
16 و17 نوفمبر املقبلني من هذا العام 2011 وسط مشاركة متوقعة 
من أكثر من 40 مؤسســــة تعليمية جامعية في بريطانيا حيث 
تتاح الفرصة جلميع الباحثني عن فرصة للدراسة اجلامعية في 
اجلامعات البريطانية أن يجدوا ما يناسبهم من برامج ودرجات 

علمية حتقق طموحاتهم ورغباتهم.
من جانبه، قال نائب رئيــــس اجلمعية الكويتية خلريجي 
بريطانيا د.مساعد النجار »ان الهدف من انشاء اجلمعية تدعيم 
أواصر التعاون والصداقة بني أبناء الكويت من خريجي اجلامعات 
بريطانية«، موضحا ان انشطة اجلمعية متعددة ومتنوعة منها 

الثقافية واالجتماعية.
وأوضح د.النجــــار »ان عضوية اجلمعية مفتوحة ومتاحة 
للجميع من أبناء الكويت من خريجي اجلامعات البريطانية«، 
مبينا »ان عدد اعضاء اجلمعية وصل حتى اآلن الى 140 عضوا«، 
موضحا ان مقــــر اجلمعية في املعهد الثقافــــي البريطاني في 

املنصورية.
بدوره أوضح األستاذ املساعد في كلية العلوم بجامعة الكويت 
د.ماجد النقيب ان اجلمعية الكويتية ـ البريطانية تأسست في 
1993، مبينا ان الهدف من انشــــائها الى جانب حتقيق مزيد من 
التعــــاون بني خريجي اجلامعات البريطانية من ابناء الكويت، 
تقــــدمي مزيد من املعلومات عن الفــــرص التعليمية املتاحة في 

اململكة املتحدة للطلبة الراغبني في الدراسة هناك.
وأضاف د.النقيب »عالوة على ذلك هدفنا فيما بعد تشجيعهم 
علي االشتراك معنا في عضوية وأنشطة اجلمعية بحيث يصبح 
هناك نوع من االستمرارية«، مبينا ان اجلمعية تطورت تدريجيا 
وأصبح لديها العديد من األنشطة االجتماعية والثقافية، مشيدا 
بتعاون السفارة واملجلس الثقافي البريطاني مع اجلمعية مقدما 

جزيل الشكر على تعاونهما البناء مع اجلمعية.
أسامة دياب  ٭

املقدم عادل الفريج والرائد جهيم الهاملي مع طلبة مدرسة دعيج الصباح

السفير البريطاني متوسطا عددا من احلضور

حذّرت من ارتفاع مرض الصدفية الروماتيزمي خالل ندوة مفتوحة مع اجلمهور

احلرز: 36% من النساء و20% من الرجال يعانون آالمًا 
روماتيزمية تصيب أي فئة عمرية بني 30 و50 عامًا

وراثي عند املريض يتسبب في هذا 
.)HLA-B27( املرض

من جانبها، بّينت استشارية 
األمراض اجللدية في مركز أسعد 
احلمد د.ابتهال العوضي، أن نسبة 
حدوث املرض تتراوح بني 2 و%3 
في املجتمع، وهو يصيب الرجال 
والنساء على حد سواء، وقد يظهر 
في أي فئة عمرية إال أن متوسط 
العمر يتــــراوح بني 15 و30 عاما، 
و15% من مرض الصدفية اجللدي 
يصابون بالروماتيزم و20% من 
مــــرض الصدفيــــة الروماتيزمي 
يعانون من صعوبة شــــديدة في 
ممارسة حياتهم اليومية، مؤكدة أن 
هناك عدة عوامل لها دور في ظهور 
الصدفية، مثل العامل الوراثي، أو 
تناول بعض األدوية، وااللتهابات، 
والضغوط النفســــية، والسمنة، 
والتدخني. وقالت ان العالج يعتمد 
على شدة املرض، فإذا كان من النوع 
احملدود فإن املراهم املوضعية تفي 
عادة بالغرض، أما إذا انتشر املرض 
بنسبة أكثر من 10 و20% من مساحة 
اجلســــم الكلية فينصح بالتالي: 
العالج الضوئي باســــتخدام جزء 
من أشعة الشمس )األشعة فوق 
البنفسجية( بواقع ثالث جلسات 
أسبوعيا ملدة 4 ـ 6 شهور أو أكثر 

حسب استجابة املرض.
وإذا لم تتم االستجابة بصورة 
مرضية أو إذا كان مريض الصدفية 
غير قادر على االنتظام في جلسات 
العالج الضوئــــي، فهناك األدوية 
الشاملة التقليدية أو البيولوجية 
التي تعطى للسيطرة على املرض 

)أقراص أو حقن(.
حنان عبدالمعبود  ٭

أسفل القدم، وإذا لم يعالج املريض 
ميكن أن يؤدي ذلك إلى تشوهات في 
املفاصل وإعاقة دائمة للمريض. وقد 
تتزامن التهابات املفاصل مع الطفح 
اجللدي أو قد يسبق أحدهما اآلخر 
بسنني. ويشخص املرض باالستماع 
اجليد لشكوى املريض وفحصه 
بدقة ثم االستعانة باألشعة وبعض 
التحاليل التي قد تثبت وجود جني 

كشفت استشــــارية األمراض 
الباطنية والروماتيزم في املستشفي 
االميري د.أديبة احلرز عن ارتفاع 
نســــبة االصابة مبرض الصدفية 
الروماتيزمي في البالد، مبينة ان 
36% من النســــاء يعانون من آالم 
روماتيزمية، بينما النســــبة بني 
الرجال تبلغ 20%، مشيرة الى أن 
معظم هذه اآلالم في الركب واألكتاف 
والظهر، كما أشارت الى أن 1% من 
الكويتيني لديهــــم مرض يصيب 
أي فئة عمريــــة بني عمر 30 و50 
سنة. وقالت د.احلرز خالل الندوة 
التوعوية املفتوحة مع اجلمهور، 
والتي أقيمت امس األول بعنوان 
»الصدفية اجللدية والروماتيزمية 
حتديــــات وطموحــــات«، بفندق 
هوليدي ان الســــاملية »ان السبب 
احلقيقي لإلصابة بالصدفية غير 
معروف، ولكــــن الوراثة وبعض 
العوامــــل البيئية تلعــــب دورا«، 
مشيرة الى أنه يحدث خلل في عمل 
اجلهاز املناعي مما يسبب نشاطا 
في اخلاليا املناعية والتهابات في 
اجللد واملفاصل، وأحيانا أجهزة 
أخرى فــــي اجلســــم، مضيفة ان 
أعراض املرض هي التهابات مثل 
الكوع،  اليدين والقدمني،  مفاصل 
الكتف، الــــورك، الركبة والكاحل. 
كذلك العمود الفقري مما يســــبب 
آالما في الرقبة، الظهر واحلوض، 
ويشعر املريض بآالم في املفاصل 
خصوصــــا في الصبــــاح الباكر. 
يصاحــــب ذلك تورم، وتيبس في 
املفاصل وحرارة تســــتمر لساعة 
أو أكثر. وقد يتغير شكل األظافر 
وحتدث تشققات فيها كما ميكن أن 
تلتهب األوتار واألربطة مثل أوتار 

د.أديبة احلرز ود.ابتهال العوضي

بستكي: األوميجا 3 متنع االلتهابات وتخثر الدم
والدهون األخرى في الدم، وتخفض 
ضغط الدم وتخفف من سرعة تراكم 
الدهون في الشــــرايني، وبالتالي 
حتافظ على انتظام عمل القلب. 

الفتة الــــى ان »أوميجا 3« لها 
عالقة مباشرة بارتفاع نسبة الذكاء 
والتركيز لدى اإلنسان ، لذلك فهي 
غذاء مهم جدا للمخ ، كما أنها تلعب 
دورا أساسيا في عالج اجللطات 
ومنع اإلصابة بها حيث إنها تقلل 
مــــن لزوجة الدم ومتنع ترســــب 
الكوليسترول على جدار األوعية 
الدمويــــة، وبالتالي تقلل نســــبة 
حدوث اجللطــــات ،   ومتنع أيضا 
انسداد الشرايني لذلك يجب على 
كل أم أن حترص على أن يتناول 
أبناؤها األطعمة التي حتتوي على 

»األوميجا  3 «.
حنان عبدالمعبود  ٭

مع أمينة مكتبة املدرســــة عزيزة 
حسن.

وتناولــــت بســــتكي خــــالل 
احملاضــــرة محاور أهمها ضرورة 
االلتزام بتنــــاول األطعمة املغذية 
التي حتتوي على عناصر غذائية 
متوازنة بعيدا عن الدهون املشبعة 
واالبتعــــاد عن األطعمــــة الغنية 
بالكربوهيــــدرات والســــكريات، 
وممارسة الرياضة وتناول الوجبات 
على فترات متباعــــدة كأن يكون 
الفرق بــــني كل وجبة والثانية 4 

ساعات على األقل.
وأشارت الى ان هناك العديد من 
األغذية املناسبة ملرضى السكري، 
أهمها األطعمة التي حتتوي على 
االوميجا 3 ألنها تساعد على منع 
الدم وتخفض  االلتهابات وتخثر 
الكوليســــترول  أيضا مســــتوى 

الســــكر مصدر لطاقة اجلسم، 
وللحصــــول علــــى اجللوكوز او 
السكر من مجرى الدم، فإن جسم 
اإلنســــان يحتــــاج الــــى هرمون 
»االنسولني« والذي يفرز بواسطة 
غدة البنكرياس، وعندما ال يفرز 
االنسولني بكمية كافية او عندما 
تصبــــح اخلاليا مقاومــــة لتأثير 
االنســــولني فإن خاليا اجلسم ال 
تستطيع احلصول على اجللوكوز 
من الدم وسيرتفع مستوى السكر في 
الدم، هذه الكلمات عرفت اخصائية 
التغذية مبستشفى املواساة، اسماء 
بستكي كيفية ارتفاع السكر خالل 
احملاضــــرة التوعوية التي اقامها 
مستشفى املواساة امس مبدرسة 
فاطمة املسباح املشتركة »بنات« 
حتت عنــــوان »التغذية العالجية 
ملرضى السكري« وذلك بالتعاون 
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