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التقى البرجس وأشاد بدور اجلمعية

الكويت تعلن جاهزيتها للحصول
على »آيزو« خدمات األرصاد للمالحة اجلوية

املدني: »الهالل األحمر« حريصة على تقدمي
مبادرات سريعة إلنقاذ ضحايا احلروب والكوارث

جنيڤـ  كونا: أكد وفد الكويت أمام املؤمتر السادس 
عشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية امس تطبيق 
نظام اجلودة للحصول على شــــهادة »آيزو 2008-
9001«. وقال رئيس قســــم تنبــــؤات املالحة اجلوية 
علــــي عبدالنبي املطوع لـ »كونا« »أكدنا للمؤمتر أن 
الكويت ستكون جاهزة للحصول على هذه الشهادة 
خلدمات األرصاد للمالحة اجلوية قبل نهاية املوعد 

احملدد وهو نوفمبر 2012«.
واضاف أن الوفد قد شــــارك في مناقشة تقارير 
حول آخر ما توصلت اليه الدول األعضاء في مجال 
تطبيق »نظام تقييم كفاءة موظفي األرصاد اجلوية 
للمالحة اجلويــــة« ووجوب االنتهاء من تطبيق هذا 

النظام خالل عام 2013.
واوضح ان املؤمتر سمح مبناقشة عدة برامج تهم 
إدارة االرصاد اجلوية بالكويت حيث أكدت الكويت 
انها قد بدأت فعال في تطبيق احدث النظم وأنها على 
استعداد تام لتقدمي خبراتها املختلفة في هذا املجال 

لدول املنطقة.
وأشار الى ان الوفد ستكون له اجتماعات جانبية 
مت التنسيق لها مع خبراء التدريب املختصني لوضع 
برامج تدريبية مستمرة ومطابقة ملتطلبات املنظمة 

العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العاملية للطيران 
املدني وذلك لضمان احملافظة على كفاءة العاملني في 

مجال خدمة الطيران.
وبني ان وفد الكويت قد شارك ايضا في استعراض 
تقارير رؤساء االحتادات اإلقليمية وتقارير رؤساء 
اللجان الفنية مثل النظم األساســــية وأدوات وطرق 
الرصد وعلوم الغالف اجلوي واألرصاد اجلوية للطيران 
واألرصاد اجلوية الزراعية. وأضاف ان الوفد قد شارك 
أيضا في اعمال اللجنة الفنية املشتركة بني املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة الدولية احلكومية 
لعلوم احمليطات واملعنية بعلوم احمليطات واألرصاد 

اجلوية البحرية وجلنة علم املناخ.
كما شــــارك ايضا في مناقشة تقرير فرقة العمل 
رفيعة املســــتوى املعنية باإلطــــار العاملي للخدمات 
املالحيــــة واالجتماعــــات اخلاصــــة بالتدريب على 
األرصاد )الهيدرولوجية( ومناقشة البرنامج العاملي 

للمناخ.
وأوضح ان اطار برنامج املراقبة العاملية للطقس 
تضمن استعراض النظم العاملية للرصد واالتصاالت 
والنظام العاملي ملعاجلة البيانات والتنبؤ والتصدي 

للطوارئ. 

أشـــاد امني عام جمعية الهـــالل األحمر الليبي 
عبداحلميد املدني بجهود الكويت احلثيثة من أجل 
دعم الشـــعب الليبي والذي يأتي ضمن جهودها 
املتواصلة لتقدمي كافة أشـــكال العون االنســـاني 

للدول املتضررة.
وقال املدني فـــي تصريح صحافي عقب لقائه 
رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر برجس 
البرجس ان جمعية الهالل األحمر الكويتي حترص 
على تقدمي مبادرات إنسانية سريعة وحيوية إلنقاذ 
ضحايا احلروب والكوارث الطبيعية قبل اي حترك 

دولي في هذا االجتاه.
وأضاف ان جمعية الهالل األحمر لم تتردد في 
إرسال املساعدات الطبية والغذائية للمدنيني الليبيني 
مشيرا الى أن مهمة اجلمعية اإلغاثية تنطلق من 
الثوابت والتوجيهات اإلنســـانية السامية بقيادة 
صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد في 
تقدمي يد العون واملساعدة لألشقاء واألصدقاء من 

املنكوبني في أي مكان في العالم.
واكد أهمية تضافر اجلهود الدولية واإلقليمية 
من أجل تقدمي املساعدات اإلغاثية لليبيا لالسهام 
في رفع معاناة شـــعبها جراء األوضاع املأساوية 
التي تواجهها حاليا وكذلك أهمية تنسيق وتكامل 
اجلهود في مجال اإلغاثة واملســـاعدات اإلنسانية 
مشيرا في هذا الصدد الى ما قدمته جمعية الهالل 
األحمر الكويتي من مســـاعدات انسانية للشعب 

الليبي.
وعن احملادثـــات التي أجراها مع البرجس قال 
املدني انها كانت مثمرة وبناءة خلدمة بالده، مشيرا 
الى ان بالده ترتبـــط مع الكويت بعالقات اخوية 

متينة.
وخالل االجتماع استعرض البرجس اهم االعمال 
والتحركات االنسانية الكويتية إلغاثة ومساعدة 
الشـــعب الليبي من خالل املســـاهمات احلكومية 

واملساعدات االنسانية واالغاثية والطبية.

برجس البرجس مستقبال عبداحلميد املدني

نظــــم معهد احلجامة الصحــــي محاضرة علمية 
توعوية للجمهور حول العالج باحلجامة وفوائدها 
حاضر فيها اختصاصي الطب البديل والعالج باحلجامة 

الشيخ سلمان الشمري.
استهل الشيخ الشمري حديثه عن احلجامة باإلشارة 
الى نبذة تاريخية عن العالج باحلجامة وقال: احلجامة 
عالج قدمي معروف وهي من أروع وأقوى العالجات 
على اإلطالق وقد حث عليها اإلســــالم فقال ســــيدنا 
محمــــد ژ »خير ما تداويتم بــــه احلجامة« وغيره 
من األحاديث التي قد تصل إلى الـ 100 حديث، وهذا 
النوع من العالجات التي انتشــــرت بالدول الغربية 
املتقدمة طبيا )بريطانيا ـ أملانيا ـ فرنسا ـ الواليات 
املتحدة..( واآلن تدرس في كليات الطب مثل »كلية 
الطب واملهن الصحية« سانت جورج جامعة لندن، 
كما دلت الرســــوم على مقبرة امللك توت عنخ آمون 
على وجــــود احلجامة عند قدماء املصريني ونقوش 
معبد كوم امبو الذي كان ميثل أكبر مستشــــفى في 
ذلك العصر صورة لكأس يستخدم لسحب الدم من 
اجللــــد وورد ذكر العالج بكاســــات الهواء في كتاب 
اإلمبراطــــور األصفر لألمــــراض الداخلية الصيني 
قبل حوالي 4 آالف سنة، اما في الهند فكان السكان 
يقطعون أطراف القرون املجوفة لبعض احليوانات 
ثم يضعون اجلزء الواسع منها على اجللد وبعدها 
ميصــــون بالفم بقوة من الطرف الضيق إلى أن يتم 
تفريغ الهواء داخل القرن ثــــم يغلقون هذا الطرف 
باإلبهام مع الضغط بشدة على القرن ثم استبدلت قرون 
احليوانات بكاسات من الفخار والبامبو أو الزجاج. 
كما كانت احلجامة موجودة عند الرومان واإلغريق 

حيث كانت شعوب تلك احلضارات تعتقد بإمكانية 
مغادرة األرواح الشريرة اجلسد الذي تسكنه اذا نزف 
املريض نتيجة لتشريط معني في أجزاء محددة من 
جسمه. وأضاف تبلورت فكرة احلجامة وحتولت الى 
أسلوب عالج بفضل سيد األنام محمد ژ الذي كان 
يتداوى باحلجامة من صداع دائم كان يصيبه، ثم بعد 
ذلك توسع مفهوم العالج باحلجامة ليشمل العديد من 
احلاالت املرضية، مع وضع ادوات خاصة لالحتجام 
ومواعيد وأوقات وشروط لنجاح احلجامة. وأشار 
الشمري الى ان احلجامة تفيد في عالج ما يقرب من 
80 حالة مــــا بني مرض وعرض، وذلك طبقا لنتائج 
اخلبرة العملية التي سجلها املمارسون هنا وهناك، 
ومن تلك احلاالت على ســــبيل املثــــال: الروماتيزم، 
والروماتويد، والنقرس، والشلل النصفي، والكلى، 
وضعف املناعة، والبواســــير وتضخم البروستاتا، 
والغدة الدرقية، والضعف اجلنسي، وارتفاع ضغط 
الدم، وقرحة املعــــدة، والقولون العصبي، والتبول 
الالإرادي في األطفال فوق 5 سنوات، وضيق األوعية 
الدموية، وتصلب الشرايني، والسكر، ودوالي الساقني 
واخلصية، والسمنة، والنحافة، والعقم، والصداع الكلي 
والنصفي، وأمراض العني، والكبد، والكلى، وضعف 
السمع، والتشــــنجات، وضمور خاليا املخ، ونزيف 
الرحم، وانقطــــاع الطمث، والصداع بأنواعه ـ الربو 
ـ الم األكتاف ـ الديسك ـ إصابات املالعب.. وغيرها، 
كما تعالج احلجامة الكثير من األمراض النســــائية 
مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وضعف التبويض، 
واالضطرابات الهرمونية والتكيس املبيضي، وبعض 

أسباب العقم الثانوي املؤقتة.

سلمان الشمري مع بعض املشاركني في احملاضرة
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أشاد رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنسان د.عادل 
الدمخي بالقرار املصري الشجاع بفتح معبر رفح البري 
على احلدود على قطاع غزة من اجلانب املصري بشكل 
يومي وكامل مثمنا هذه اخلطوة املباركة معتبرا إياها 
انتصارا حلقوق اإلنســــان في إبطــــال اتفاقية املعابر 
الذكر وتأتي في  ســــيئة 
سياق الرد املناسب على 
خطاب نتنياهو العنصري 
الذي وضــــع فيه النقاط 
على احلــــروف لطبيعة 
التعامل مع هــــذا الكيان 
الصهيوني مستقبال الذي 
يتربــــص باألمة العربية 
واإلســــالمية ويريد لها 
واالنقســــام  التشــــرذم 
ليستقوي على حسابها 
ويتغذى من ضعفها، فجاء 
هذا القرار السليم ليتنفس 
أهل غزة الصعداء ويساهم بشكل مباشر في فك حصار 
استمر ألكثر من أربع سنوات وحرب وحشية تقرحت 
لها األكباد وسوف يسجل التاريخ بأحرف من نور هذه 

الوقفات اإلنسانية ملصر العروبة.
وأشار الدمخي الى أن جناح احلكومة املصرية في 
لم الشمل الفلسطيني عبر املصاحلة بني فتح وحماس 
وما أعقبه من فتح للمعبر بشكل كامل وتسهيل حركة 
املسافرين عبر املطارات واستصدار التأشيرات فضال 
للموقف املشرف من إيقاف تصدير الغاز إلسرائيل يؤكد 

عودة الدور الريادي ملصر.

د.عادل الدمخي

الدمخي: فتح معبر رفح 
خطوة شجاعة وانتصار 

حلقوق اإلنسان

»الشباب والرياضة« تنظم 
برامج تدريبية لعامليها

»السراج املنير« تطلق أنشطة 
النادي الصيفي 26 يونيو املقبل

في اطار ســــعي الهيئة العامة للشــــباب والرياضة 
الدؤوب لتطويــــر االداء الوظيفي للعاملني فيها ورفع 
كفاءتهم واالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
داخل نطاق عملها من اجل حسن سير العمل وانتظامه 

وربطها مع الرؤية املستقبلية. 
يساهم مكتب التطوير االداري بالهيئة بني حني وآخر 
في تزويد العاملني بالهيئة باخلبرات واملهارات االساسية 
في العملية التدريبية عمليا ونظريا، وتنظيمها وطرق 
العرض والتقدمي وكيفية التعامل مع تقنيات التدريب 

باشراف متخصصني في هذا املجال.

كشــــف مدير إدارة الســــراج املنير بالتكليف أحمد 
الكندري عن اعتزام اإلدارة تدشني أنشطة النادي الصيفي، 
للعام الثامن علــــى التوالي، وذلك خالل الفترة من 26 
يونيو الى 21 يوليو املقبلني. وأضاف الكندري في تصريح 
صحافي قائال: »إدارة السراج املنير حرصت على وضع 
خطة ومنهج خاص بهذا املشروع الرائد، الذي متيزت 
به ضمن باقة املشــــروعات التي تقدمها خدمة ألبنائنا 
وبناتنا، على ان تكون البرامج واألنشطة املعدة متكاملة 
وخاصة بالنادي الصيفي فقط، وهي تشمل اجلوانب 
الترويحية والرياضية، مع عدم إغفال اجلوانب الثقافية 
والشرعية«، مشيرا الى ان ما تتضمنه هذه البرامج لن 
يكون تكرارا للمناهج املدرسية، لكن مضمونها يتناسب 
مع روح العطلة الصيفية، حيث يغلب عليها اجلانب 
الترفيهي والترويحي، حيــــث يتم تقدمي هذه البرامج 
من خالل عدة مراكز مختارة للسراج املنير واملنتشرة 
في محافظات الكويت الـ 6. وأوضح الكندري ان أهداف 
النادي الصيفي تأتي لتؤكد على عدة غايات هي: استثمار 
أوقات الفراغ لدى الناشئة والناشئات من خالل برامج 
تربوية وثقافية وترفيهية هادفة، وحثهم على التمسك 
باملبادئ واألخالق اإلســــالمية الفاضلة، باالضافة الى 
تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي، وإكسابهم بعض 
املهارات احلياتية، وممارسة أنواع الرياضة اجلماعية 
والفردية. وعن عدد املراكز املشاركة في مشروع النادي 
الصيفي لهذا العام، بني الكندري انها 16 مركزا وذلك نظرا 
للطموح املتزايد في التوسع لتشمل النوادي الصيفية 

عددا كبيرا من مراكز السراج املنير.

أكد أن أسعار بعض األدوية ستنخفض في الكويت ألكثر من %30

في محاضرة توعوية جماهيرية نظمها معهد احلجامة الصحي:

د.احلساوي: قرار تخفيض أسعار الدواء
يخفف معاناة املرضى بشرط الرقابة على األرباح

األذينة: »اإلعالم الديني« أعدت كليبًا
يعالج املشاكل األسرية والعالقات الزوجية 

الشمري: احلجامة عالج قدمي وفعال يدرس
في الكثير من جامعات الدول الغربية املتقدمة

البنــــد الذي ينص على الســــماح 
لكل دولة بتحديد هوامش االرباح، 
مطالبا اللجنة اخلليجية للتسجيل 
املركزي بضرورة االسراع بوضع 
آلية لتفعيل القرار وتشكيل فريق 
عمل من املختصني في أسعار الدواء 
بــــإدارات الرقابة الدوائية بالدول 

األعضاء لتنفيذ هذا القرار.
وذكر باملـــادة 25 من اإلعالن 
العاملـــي حلقوق اإلنســـان التي 
جاء فيها »لكل شخص احلق في 
مستوى معيشـــة يكفي لضمان 
الصحة والرفاهة له وألســـرته، 
وخاصة على صعيد املأكل وامللبس 
واملسكن والعناية الطبية وصعيد 
اخلدمات االجتماعية الضرورية« 
والفقرتـــني )ب( و)ج( من املادة 
17 مـــن إعالن القاهـــرة حلقوق 
اإلنســـان اللتني تنصان على أن 
»لكل إنسان على مجتمعه ودولته 
حق الرعاية الصحية واالجتماعية 
بتهيئة جميع املرافق العامة التي 
يحتاج إليها في حدود اإلمكانات 
املتاحة« و»تكفل الدولة لكل إنسان 
حقه في عيش كرمي يحقق له متام 
كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل 
ذلك املـــأكل وامللبس واملســـكن 
والتعليم والعالج وسائر احلاجات 

األساسية«.
ليلى الشافعي  ٭

أكد األذينة على ان كثرة املشاكل 
الزوجية وسوء العالقات األسرية 
تتطلب تضافر اجلهود ومللمة القوى 
التي  وصياغة اخلطط والبرامج 
تعالج وتساهم في تخفيف اآلثار 
الســــلبية املترتبــــة على تصدع 
العالقات األسرية خاصة في ظل 
التحديات اإلعالمية والتكنولوجية 
التي تواجه املجتمع. وأشار األذينة 
الــــى ان الكليب ســــيهدي قريبا 
للمؤسسات التي لها عالقة بالشأن 
األســــري ليحقق أهدافه املرجوة 
وثمراته املنشودة، مختتما حديثه 
باإلشــــارة الى خطورة اخلالفات 
الزوجية معتبرها من اكثر القضايا 
تأثيرا على األجيال املقبلة وجتاهلها 
يعد كارثة حقيقية تهدم املجتمعات 

والشعوب.
ليلى الشافعي  ٭

واعتماد سعر االستيراد املسجل 
في اململكة العربية السعودية أو 
األخذ بأرخص االسعار لتطبيق هذا 
القرار، مبينا أن اجلمعية تبارك هذه 
اخلطوة فقد طالبت بتخفيض اسعار 
الدواء منذ سنوات، وأدرجت هذه 
القضية ضمن تقاريرها السنوية 
الصادرة حول واقع حقوق اإلنسان 
في الكويت، مؤكدا أن هذا التوجه 
سيخفف معاناة املرضى فأسعار 
الدواء في الكويت هي األعلى على 
مستوى العالم حسب تقارير منظمة 
الصحــــة العاملية وان هذا القرارـ  
حال تطبيقه بشكل صارمـ  سيغير 
الوضع الصحي للمواطنني واملقيمني 

لألفضل.
وتابع: حال دخول هذا القرار 
حيز التنفيذ فإن أســــعار الدواء 
ســــتنخفض كثيرا فــــي الكويت 
وبشــــكل ملحوظ إذ سيصل فرق 
السعر في بعض األودية ألكثر من 
30%، مؤكدا ان مثل هذا القرار يعد 
بارقة أمل ونافذة جديدة في عالج 
العديد من األمراض التي سيحصل 
أصحابها على الدواء األكثر كفاءة 

وبسعر أقل بكثير من ذي قبل.
واستدرك: إال أن هذا االنخفاض 
لن يكــــون مجديا إال إذا صاحبته 
مراقبة دقيقة علــــى جتار الدواء 
حتــــى ال يتم التالعــــب من خالل 

أعلــــن وكيل القطــــاع الثقافي 
فــــي وزارة األوقاف والشــــؤون 
اإلسالمية خليف األذينة ان إدارة 
اإلعالم الديني قد انتهت من األعمال 
الفنية والتقنية اخلاصة بكليبها 
الفني اجلديــــد »وينك«، الفتا الى 
انه يبث حاليــــا عبر قناة اإلعالم 
الديني على الـ »يوتيوب« حصريا، 
وقريبا عبر الفضائيات العربية. 
وأوضح األذينة ان الكليب يتوافق 
مع اســــتراتيجية الوزارة الرامية 
الى تعزيز القيم واملبادئ، وتهذيب 
السلوكيات السيما في هذا العصر 
الذي يتسم باملشاكل والصراعات 
الزوجيــــة على وجه اخلصوص، 
مشيرا الى ان الكليب يعالج املشاكل 
األســــرية وكيفيــــة تأثيرها على 
األطفال في املستقبل بطريقة راقية 
تتسم باملهنية والتقنية العالية. كما 

أشــــاد عضو مجلــــس اإلدارة 
ورئيس اللجنة الصحية بجمعية 
مقومات حقوق اإلنسان د.املنذر 
احلساوي مبوافقة مجلس وزراء 
صحة دول مجلس التعاون اخلليجي 
بدورته الـ 36 التي انعقدت على 
هامــــش أعمال املؤمتر الســــنوي 
ملنظمة الصحة العاملية على قواعد 
تسعيرة األدوية اخلليجية املوحدة 

د.املنذر احلساوي

خليف األذينة


