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توقيع مذكرة بني »الصحة الكويتية« وهيئة الطاقة الذرية املصرية

الكويت ومصر: نتعاون في مواجهة الكوارث اإلشعاعية

»باير« نظمت ندوة مستجدات الصحة اإلجنابية للمرأة

»بيكو ميديكال« تطلق مستحضرات ملقاومة الشيخوخة

مجلس »صحة التعاون« يعتمد مبادرة الكويت لتعزيز الصحة املهنية 

وقعت وزارة الصحة الكويتية 
مع هيئ����ة الطاقة الذرية املصرية 
مذكرة تفاهم يتم مبوجبها التعاون 
في مجال استخدام الطاقة النووية 
وس����بل التعام����ل م����ع الكوارث 
والطوارئ اإلش����عاعية والوقاية 
منه����ا. ومثل اجلانب الكويتي في 
التوقيع على االتفاقية سفيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد ووكيل وزارة 
الصحة للش����ؤون الفنية د.خالد 
السهالوي وكان ممثال عن اجلانب 
املصري رئيس هيئة الطاقة الذرية 
د.محمد القللي. وقال د.السهالوي 
ان ه����ذا التعاون مع هيئة الطاقة 
الذرية املصرية سيساهم في بناء 
القدرات البشرية الكويتية في مجال 
اس����تخدام الطاقة النووية وسبل 

الوقاية والتعامل معها.
وأوضح ان هيئة الطاقة الذرية 
املصرية ومبوجب مذكرة التفاهم 
ستقوم بعقد وتنفيذ دورات تدريبية 
وورش عمل للكوادر الكويتية من 
أطباء ومسعفني في مجال التعاون 
مع الكوارث والطوارئ اإلشعاعية 

الطاقة الذري����ة املصرية د.محمد 
القللي ان توقيع مذكرة تفاهم بني 
الكويتية  الهيئة ووزارة الصحة 
التعاون  يعكس اس����تمرار روح 
بني مصر والكوي����ت، مضيفا ان 
التع����اون قائم ب����ني البلدين غير 
البروتوكوالت ومذكرات  ان هذه 
التفاهم ليست سوى إضفاء صفة 

الرسمية على هذا التعاون.
وفي سياق متصل، أكد سفيرنا 
د.رشيد احلمد حرص الكويت على 
تفعيل العالقات التي جتمع الكويت 
مبصر في مختلف املجاالت، مشددا 
على ان هذا التعاون الثنائي يعكس 
عمق ومتانة ه����ذه العالقات بني 

البلدين الشقيقني.
وذكر احلمد ان توقيع مذكرة 
تفاهم بني الكويت ممثلة بوزارة 
الصحة ومصر ممثلة بهيئة الطاقة 
الذرية في مجال استخدام الطاقة 
النووية سيكون له مردود ايجابي 
يصب في صالح الشعبني الشقيقني 

الكويتي واملصري.
القاهرة ـ هناء السيد ٭

واملسعفني على سبل التعامل مع 
احلوادث اإلشعاعية. وأشار في هذا 
السياق الى وجود تعاون ثنائي بني 
وزارة الصح����ة الكويتية ووزارة 
الطاقة األميركية في مجال استخدام 
الطاقة النووي����ة، الفتا كذلك الى 
البدء في تعاون الوزارة مع منظمة 

الصحة العاملية في هذا الصدد.
من جهته، ق����ال رئيس هيئة 

بهدف حماية األفراد واملنشآت من 
هذه املخاطر سواء كانت في مصر 
الكويت. وأكد د.السهالوي ان  او 
الكويت عملت منذ س����نوات على 
االهتمام بالطاقة البديلة واملتمثلة 
في استخدام الطاقة النووية حيث 
بدأ التوج����ه نحو هذه الطاقة في 
وزارة الصحة الكويتية منذ نحو 3 
سنوات بالعمل على تدريب األطباء 

املهنية واالرتقاء بادائها في دول 
املجلس«. وش����دد على ضرورة 
أن يتم التعام����ل مع تخصصات 
الصحة والسالمة املهنية على انها 
تخصصات نادرة ومنحها املزيد 
من احلوافز املادية واملعنوية الى 
جان����ب االعتراف املناس����ب بهذا 

التخصص.

من دول العالم لبحث املخاطر التي 
يتعرض لها املهنيون على اختالف 
تخصصاتهم. واشار الى »ان املبادرة 
التي صاغها الدكتور احمد الشطي 
بحنك����ة عالية تعن����ى بالعاملني 
في جميع القطاع����ات احلكومية 
واخلاص����ة على حد س����واء وما 
يترتب عليها من اصابات وامراض 

علي كبه أن نظام اجلرعة املبتكر 
في أقراص YAZ ملنع احلمل يقدم 
فوائد صحية أكثر بكثير من مجرد 
منع احلمل، موضحا أن األقراص 
حتت����وي عل����ى 20 ميكروغراما 
إيثيني����ل إيس����تراديول و3 مجم 
دوروسبيرينون في كل حبة، مشيرا 
الى أن مد فترة العالج باألقراص 
النشطة من 21 يوما إلى 24 يوما 
ف����ي كل دورة يطيل فترة التأثير 
املفيد لدوروسبيرينون وإضافة 
لذلك فان زمن نصف عمر في الدم 
يصل إلى 30 ساعة فإن تأثير منع 
احلمل سيمتد إلى فترة اخللو من 
الهرمون والذي س����يؤدي بدوره 
الى خفض التقلب����ات الهرمونية 
خ����الل الدورة الش����هرية، أما في 
حالة أقراص منع احلمل التقليدية 
فإن فترة األيام السبعة الفاصلة 
تكون هي أكثر الفترات ضعفا في 
الدورة الشهرية، . وأشار كبه إلى 
أن كل أنواع احلبوب احلديثة هي 
فعالة جدا إذا مت أخذها بالطريقة 
الصحيحة، ومع ذلك، فإن نسيان 
حبة ذات جرعة ضئيلة وخاصة بعد 
فترة التوقف قد يؤدي الى تطور 
أحد حويصالت املبايض وفي بعض 
احلاالت قد يصل نسيان أكثر من 

حبة الى حدوث التبويض.
حنان عبدالمعبود  ٭

 Guy's, King's And St Thomas
للطب في اململكة املتحدة )لندن( 
البروفيسور علي كبه في حضور 
نخبة م����ن اخلبراء املختصني في 
مجال صحة املرأة وهم استشاري 
أمراض النساء والتوليد والعقم � 
رئيس قسم أمراض النساء والتوليد 
في مستشفى دار الشفاء د.حسام 
كامل، واستشاري أمراض النساء 

امللكية  الكلية  والتوليد، عض����و 
ألطباء التوليد وأمراض النس����اء 
في اململكة املتحدة، واالستشاري 
في كل من الكويت، اململكة العربية 
السعودية، اململكة املتحدة وكندا 
د. ليلى أبو الليل ان ثماني من كل 
عشر نساء يتعرضن لبعض من 
عدم الراحة بضعة أيام قبل بداية 
الطمث. ومن جانبه أكد البروفيسور 

وفعالة. من جانبه، اوضح املدير 
العام للشركة د.حسان وفيق حوحو 
ان هذه املنتجات قد انتجت خصيصا 
لتناسب سكان دول مجلس التعاون 
اخلليجي، والتي تختلف اجواءها 
واحتياجاتها عن املس���تهلكني في 
ال���دول االوروبية. وب���ني ان هذه 
املنتجات اثبتت فاعليتها في دول 
التع���اون اخلليجي مثل  مجلس 
الس���عودية والكويت والبحرين، 
عالوة على انها ستكون قريبا جدا 
في االمارات وقطر وسلطنة عمان. 
بدوره، قال شريك واملدير التجاري 
للشركة د.ياسر املغربي ان الشركة 
بدأت نشاطاتها منذ عام 2005 في 
الطبية  مجال االدوية واملع���دات 
ومس���تحضرات التجميل، وخالل 
هذه الفترة اصبح لها وكالء في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

اطلقت ش���ركة بيكو ميديكال 
لالجتار باألدوية واملس���تلزمات 
الطبي���ة امس مجموع���ة جديدة 
من منتجات فيوال ملس���تحضرات 
التجميل الطبي���ة. وقال محاضر 
النبي  الندوة د.حس���ني حس���ب 
البروفيس���ور ف���ي اجللدية من 
جامعة االزهر والذي اس���تضافته 
الشركة للتعريف عن فوائد املنتج 
بحضور رئيس رابطة اطباء اجللدي 
الف���وزان، متتاز  د.عبدالوه���اب 
املنتجات بوجود اخلاليا اجلذعية 
التي لها ق���درة فائقة على جتديد 
خاليا اجللد، وبناء خاليا جديدة. 
وذكر ان من فوائد هذه اخلاليا على 
االنس���ان هي مقاومة الشيخوخة 
واحملافظة على حيوية اخلاليا كما 
متتاز منتجات في���وال بتركيبتها 
الفريدة م���ن منتجات متخصصة 
لتفتيح ل���ون اجللد بطريقة آمنة 

أكد رئيس مجلس أقسام النساء 
والوالدة أستاذ مساعد بكلية الطب 
الكويت واالستشاري  في جامعة 
ف����ي جراح����ة األورام النس����ائية 
د.وليد اجلس����ار أن أكثر من %80 
النس����اء في فترة اخلصوبة  من 
يتعرض����ن ألعراض نفس����ية أو 
جسدية مماثلة لألعراض الناجتة 
عن التقلبات الهرمونية املصاحبة 
للدورة الشهرية وهو ما يطلق عليه 
»أعراض م����ا قبل احليض« وهي 
شائعة بني النساء، مشيرا إلى أنها 
ال تعتبر حاالت قابلة للعالج في 
أوروبا سواء من جانب النساء أو 

غالبية أطبائهن.
وأضاف اجلسار في تصريح له 
على هامش ندوة طبية تعريفية 
أقامتها ش����ركة »باير هيلث كير« 
األملانية حتت عنوان »مستجدات 
في صحة املرأة.. YAZ نظام جرعة 
إكلينيكية  مبتكر يعطي فوائ����د 
هامة« في قاعة الك����ورال بفندق 
الش����يراتون ومت االعالن خاللها 
عن اجلديد في مجال صحة املرأة، 
الندوة حضورا كبيرا  وش����هدت 
النساء والوالدة بالكويت  ألطباء 
وكذل����ك حضور خب����راء عامليني 
حيث حاضر في الندوة استشاري 
ومحاض����ر أول فخري في قس����م 
 أمراض النساء والوالدة في كلية

البعض منها يسبب خسائر مادية 
ان  واجتماعية فادحة«. واوضح 
»تنفيذ املبادرة يقع على عاتق عدة 
اطراف اولها وزارات الصحة من 
خالل تفعيل دور اللجان الوطنية 
للصحة والسالمة املهنية وايجاد 
آلية ملتابعة انشطتها واالهتمام 
بتأهيل اقس����ام ووحدات الصحة 

وقال الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة في وزارة الصحة 
الدكتور يوس����ف النصف لوكالة 
االنب����اء الكويتية )كونا( ان هذه 
املبادرة مت بحثها ودراس����تها في 
املؤمت����ر الرابع للصح����ة املهنية 
الذي استضافته الكويت في ابريل 
املاضي وضم خبراء الصحة املهنية 

جني����ڤ � كونا: اعتمد مجلس 
وزراء صح����ة مجل����س التعاون 
اخلليجي امس في اجتماعه ال� 71 
بدورته ال� 36 على هامش اعمال 
املؤمتر السنوي ملنظمة الصحة 
العاملية هنا وثيقة دولة الكويت 
لتعزي����ز الصحة املهنية في دول 

املجلس.

د.رشيد احلمد ود.محمد القللي يتبادالن الدروع التذكارية    )ناصر عبدالسيد( د.خالد السهالوي

توجه أمس رئيس وحدة القسطرة مبستشفى 
الصدري، د.ابراهيم الرشدان، الى باريس، 

عقب الفتح اجلراحي الكويتي الذي خرج أمس 
االول من الكويت رأسا الى العاصمة الفرنسية 

باريس حيث يقام أكبر املؤمترات العاملية 
في مجال قسطرة القلب، والذي شاركت به 

الكويت بورشة عمل مت بثها باالقمار الصناعية 
من مستشفى الصدري بالكويت، الى القاعة 
الكبرى باملؤمتر بباريس والتي حضرها ما 

يزيد على 20 ألف طبيب متخصص من جميع 
أنحاء العالم.  وأكد الرشدان لـ »األنباء« في 
اتصال هاتفي معه من باريس أن العمليات 

الثالث التي مت اجراؤها في الكويت وبثت عبر 
االقمار الصناعية، وجدت صدى واسعا من 

قبل االطباء الذين يشاركون في املؤمتر، حيث 
أجمعوا على متيز اخلبرة الكويتية وانفرادها 

بطرق جديدة باجراء القسطرة. وكان الرشدان 
مع الفريق الطبي العامل معه باملستشفى قد 

أجروا ثالث جراحات معقدة ومت بثها باالقمار 
الصناعية لتعرض على االطباء املشاركني 
باالضافة خلبراء عامليني محكمني، وكانت 

احلاالت الثالث تعاني ضيقا باجلذع الرئيسي 
لشريان القلب مع اختالف درجات قوة وندرة 
احلاالت والتي يستدعي اجراء بعضها جراحيا، 

ولكن الطرق املبتكرة من قبل د. الرشدان 
مكنت من اجرائها بالقسطرة.

حنان عبدالمعبود  ٭

ترحيب عاملي بالرشدان في باريس بعد متيزه في عمليات القسطرة

)أنور الكندري( د.وليد اجلسار والبروفيسور علي كبه يتوسطان فريق عمل شركة »باير« 

د.حسني حسب النبي ود.عبدالوهاب الفوزان وحسان حوحو وياسر املغربي أثناء قطعة كيكة احلفل   )قاسم باشا(

الوطنية واالستقرار السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي مما 
يؤثر سلبا على الناجت القومي 
من الطاقات والكوادر الوطنية 
من الشباب واملبدعني واملتميزين 
الذين تنتجهم االسرة املستقرة 

واملتماسكة.
واضافت ان االسرة الكويتية 
علقت اماال واحالما على املجلس 
املنتخ����ب لتحقي����ق العدال����ة 
االجتماعية وحتسني اخلدمات 
التعليم وتشجيع  ومخرجات 
البشرية  االستثمار والتنمية 
واالخالقية بالتعاون مع مجلس 
ال����وزراء ملواجه����ة التحديات 
واملخاط����ر احملدق����ة بالوطن 
الكويتية احلضارية  واالسرة 
واملتمسكة مبوروثاتها االصيلة 
والعالق����ة الوطي����دة املتميزة 
ب����ني احلاكم واحملك����وم وبني 
ش����رائح املجتمع على خالف 

معتقداتهم.
الش����يخة فريحة  وحذرت 
من مغبة تداعيات ما حدث في 
املجلس وانعكاسه على املجتمع 
وعالقاته في وقت تتعرض فيه 

وليس فقط الفئة أو الطائفة 
أو القبيلة التي ساندته وذلك 
واضح من القسم الذي يؤديه 
النائ���ب للعمل على مصلحة 

الوطن كله.
وأكد الدب���وس رفضه أي 
مب���ررات ميكن أن يقدمها أي 
طرف من األطراف لتفسير ما 
قام به ضد الطرف اآلخر ألن 
املوضوع برمته غير مطروح 
للمناقشة واحتماالت اخلطأ 
والصواب بل هو خطأ صرف 
يج���ب أن يعتذر م���ن قام به 
للشعب الكويتي ويعمل على 
عدم تكراره مطالبا بإجراءات 
تؤطر آلي���ات احلوار والعمل 

داخل املجلس.
وأوض���ح أن خط���ورة ما 
حصل حتت قبة املجلس من 
اش���تباك في األيدي وتبادل 
لأللفاظ تتجلى في انعكاس 
ذلك على الشرائح املجتمعية 
املؤيدة له���ذا الطرف أو ذاك 
وخاصة من الش���باب الذين 
يبحثون عن قدوة يقلدونها 
أكثر  العنف  وقد يستهويهم 
من احلوار شأنهم في ذلك شأن 
أي شباب في الدنيا في بعض 

املراحل العمرية املعينة.
وختم الدبوس متمنيا على 
جميع النواب األفاضل الذين 
اختارهم الشعب وارتضاهم 

هو سلوك غير معروف لدينا 
باملرة منذ تأس���يس احلياة 
النيابية في الكويت، متمنيا 
ان يتوق���ف االم���ر عند هذا 
احل���د، وان يتضافر اجلميع 
املرور عليه  لتخطيه، وعدم 
اال لتذكره كاعتبار يدعو إلى 
رفض االجنرار وراء املشادات 

املدفوعة بالطائفية.
ان  إلى  ولف���ت عاش���ور 
الكوي���ت عديدة  اولوي���ات 
ومتشعبة، وحتقيق بعضها 
بات مزمنا، وبالتأكيد ال يوجد 
بني هذه األولويات ما يسمح 
بالتخلي عن الروح الوطنية 
املتع���ارف عليها  الواح���دة 
كإحدى أهم السمات االصيلة 
املؤس���س عليه���ا البني���ان 
االجتماع���ي الكويتي، مؤكدا 
ان ما حدث ليس إال سحابة 
صيف ستمر من دون أي اثر 
على اجلميع اال زيادة احلب 

والترابط.
ودعا عاش���ور مؤسسات 
القطاع اخلاص وفي مقدمتها 
إلى بذل  الوحدات املصرفية 
مزيد من اجله���د في تدعيم 
نشاطها االجتماعي، وتوفير 
أنشطة جديدة من شأنها ان 

طالب من أخطأ باالعتذار للشعب

فريحة األحمد: أسلوب اخلطاب يجب
أن يرتقي لنحفظ للكويت وجهها احلضاري

الدبوس: النائب حتت قبة البرملان
ميثل اجلميع ورأيه ليس ملكه وحده

عاشور: نتطلع إلى أن تسود
روح احملبة بني جميع أبناء الكويت

العسعوسي: ال غرامات ضد من ال يستبدل 
بطاقته املدنية بالذكية

نفى مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مساعد العسعوسي »ما تردد من إشاعات حول 
وقوع غرامة مالية على من ال يستبدل بطاقته 

املدنية بالبطاقة الذكية من املواطنني«.

وقال العسعوسي ل� »كونا« امس ان هيئة 
املعلومات املدنية تدعو املواطنني الى اإلسراع 
باستبدال بطاقاتهم املدنية، مؤكدا ان جميع مكاتب 

الهيئة املنتشرة تقوم بإجناز املعاملة.

الكويت للتهديدات غير املباشرة 
ودع����ت املجتمع ال����ى تفويت 
الفرصة على املتربصني بالبلد 
بحكمة صاحب السمو املعهودة، 
حفظه اهلل ورعاه، ونزع فتيل 
الى  القل����وب  االزمة وع����ودة 

الصفاء والنقاء.

ليمثلوه في املجلس أن يترفعوا 
ع���ن مثل ه���ذه املمارس���ات 
ويستعملوا العقل واحلوار بدل 
لغة العصا والضرب والشتم 
وهو ما ل���م يعتد عليه أبناء 
الكويت، مشددا على ضرورة 
إيجاد احللول الالزمة للتصدي 
املمارس���ات وعدم  ملثل هذه 
حتولها إلى ظواهر حتى ولو 
كان في األمر بعض الش���دة 
القانون  واحلزم حتت سقف 

والتشريع.

تعزز روح الوحدة الوطنية 
في البالد، مشيرا إلى ان كثيرا 
م���ن البنوك أرس���ت بعض 
القيم االجتماعية ذات الصلة 
بأنشطة اجتماعية مختلفة، 
متمنيا ان يجري هذا التقليد 
عند جميع املصارف في الفترة 
املقبلة مشددين على الوحدة 

الوطنية من خاللها. 

استنكرت رئيسة اجلمعية 
الكويتي����ة لالس����رة املثالي����ة 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة االحمد املشاجرة 
التي وقعت في مجلس االمة بني 
اعضاء املجلس، وذكرت الشيخة 
فريحة في تصريح لوس����ائل 
االع����الم ان اس����لوب اخلطاب 
يجب ان يرتقي عن الس����باب 
وتوجيه االتهام����ات والعراك 
باالي����دي ما يحف����ظ للكويت 
الوجه احلضاري والس����معة 
العريقة واملكانة الدولية التي 
تتمتع به����ا الكويت في مجال 
احلريات واحترام الرأي اآلخر 

ونبذ العنف.
واكدت على ضرورة التحاكم 
في القضايا املجتمعية للدستور 
دون املس����اس بذوات االخرين 
او التحريض الطائفي والقبلي 
والفئوي، مش����يرة الى وجود 
محرضني واع����داء يتربصون 
مبكتس����بات ومقدرات الوطن 

والقبلية واحلزبية.
واعتبرت الشيخة فريحة ما 
حصل مؤشرا خطيرا يهدد الوحدة 

قال عض���و مجلس األمة 
السابق عصام الدبوس إن ما 
شهدته جلسة مجلس األمة من 
أحداث مؤسفة وغير مألوفة 
الكويتي  بالنسبة للش���عب 
أص���اب كل مواطن ومواطنة 
بج���رح كبي���ر وخيب���ة أمل 
إليه األمور  أكبر مما وصلت 
البرمل���ان، معتبرا  حتت قبة 
أن هذه الس���ابقة في احلياة 
الدميوقراطية الكويتية يجب 
أال تتكرر بأي حال من األحوال 
وحتت أي ظرف من الظروف 
ألنها هزت صورة املس���يرة 
الدميوقراطية التي متتاز بها 
الكويت والتي تعتبر مكسبا 
ش���عبيا ال ميكن التفريط أو 
العب���ث به من أي جهة كانت 
فمواق���ف النائ���ب حتت قبة 
البرملان متثل اجلميع ورأيه 
في هذا املكان ليس ملكه وحده 
بل له إس���قاطات مجتمعية 

عميقة.
الدب���وس أن أي  وأضاف 
نائب يجب أن يتجرد من أناه 
وصورته الذاتية بعد حصوله 
على ثقة الناخبني ويستبدل 
ه���ذه الص���ورة بالص���ورة 
املوضوعي���ة  املجتمعي���ة 
املمثلة لكل ش���رائح الشعب 
عل���ى اختالفه���ا، ألن النائب 
في البرملان ميثل كل الشعب 

أعرب رئيس مجلس إدارة 
نقابة البنوك منصور عاشور 
عن استنكاره وأسفه ملا حصل 
في جلسة مجلس األمة أول 
من أمس من مشادات غريبة 
ومستهجنة وبعيدة كل البعد 
عن أخالقيات املجتمع الكويتي 
بني بعض النواب، متمنيا ان 
يكون حدثا اس���تثنائيا لن 
يتكرر مرة أخرى في احلياة 

الدميوقراطية في البالد.
وقال عاشور: »نتطلع في 
الكويت الى ان تس���ود روح 
األلف���ة واملودة ب���ني أعضاء 
املجلس وجميع ابناء املجتمع 
الكويتي الذين ميثلون نسيجا 
الطائفية  واحدا، ونبذ روح 
الغريبة عن عادات وتقاليد 
املجتمع الكويتي املعروف عنه 
انتماؤه إلى جسد واحد عنوانه 

العريض حب الكويت«.
وأضاف ان ما شهدته قاعة 
عبداهلل السالم من اشتباكات 
باأليدي والعقل بني عدد من 
النواب على خلفية مناقشة 
االجراءات احلكومية بش���أن 
االفراج عن الكويتيني املعتقلني 
في معتق���ل غوانتانامو، في 
سابقة هي األولى من نوعها 

الشيخة فريحة األحمد

عصام الدبوس

منصور عاشور

د.ابراهيم الرشدان


