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أصدر وزي���ر الصحة د.علي العبيدي قرارا يقضي بضم 
وكيل الوزارة املساعد للش���ؤون اإلدارية مرزوق الرشيدي 
الى عضوية اللجنة الدائمة ملراقبة املكلفني بالعمل اإلضافي 
للتفتي���ش على املوظفني املكلف���ني بالعمل اإلضافي بجميع 
قطاعات الوزارة، واملش���كلة مبقتضى القرار الوزاري رقم 
205 لس���نة 2008. ون���ص القرار على ان يكون الرش���يدي 
رئيس���ا للجنة، كذلك تضمن إلغاء القرار رقم 2 لسنة 2012 
والص���ادر في 2012/1/14 نظرا النته���اء مدة اخلدمة لرئيس 

اللجنة السابق.
حنان عبدالمعبود  ٭

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان وزير الصحة 
د.علي العبيدي أصدر قرارات أمس تقضي بتولي د.شجاع 
العنزي رئاسة مركز الراشد ألمراض احلساسية، وأوضحت 
املصادر ان هذا الق���رار جاء بعد حصول الطبيب على حكم 

قضائي بتولي هذا املنصب.
كما أكدت املصادر ان مديرة املركز د.منى العبدالصمد قد 
مت تعيينها مديرا ملستشفى الطب النفسي، وهو املنصب الذي 
ظل شاغرا لفترة طويلة عقب نقل املدير السابق د.إبراهيم 

معروف كمستشار ملكتب وكيل وزارة الصحة.
حنان عبدالمعبود  ٭

د.منى عبدالصمدمرزوق الرشيدي د.شجاع العنزيد.علي العبيدي

الرشيدي رئيسًا للجنة الدائمة 
ملراقبة املكلفني بالعمل اإلضافي

عبدالصمد مديرة لـ »النفسي« 
والعنزي ملركز الراشد للحساسية

»الهالل االحمر« توقع مسودة 
مشروع إنشاء مدرسة في إندونيسيا

العلي تفّقد جناح »املوانئ«
 في معرض االستقالل 51

الصحة: 15% نسبة املعرضني 
لإلصابة بتصبغ اجللد

كشف الصيدلي مبركز أس���عد احلمد لألمراض اجللدية 
بوزارة الصحة، نهار املتلقم، عن أن نسبة املعرضني لإلصابة 
بزيادة تصبغ اجللد في البالد بلغت 15%، مشيرا في الوقت 

نفسه إلى أنها تصيب أصحاب البشرة الداكنة.
وأض���اف في تصريح صحافي أم���س: يرجع لون اجللد 
الطبيع���ي الى وج���ود اخلاليا 
الصبغية املنتش���رة في الطبقة 
ما حتت البشرة والتي تفرز مادة 
امليالنني التي تتوزع بشكل منتظم 
لتعطي اللون املتجانس للبشرة، 
وترجع درجة لون البشرة الى 
عدد اخلاليا الصبغية والذي يحدد 

وراثيا.
وذكر املتلقم أن أسبابه ترجع 
الى زيادة في درجة لون البشرة 
نتيجة لعدة عوامل منها الطبيعية 
كالتعرض ألشعة الشمس املباشرة 
)األشعة فوق البنفسجية( فتؤدي 
الى زيادة لون صبغة البش���رة، والذي ب���دوره يعتبر من 
اآلليات الطبيعية حلماية البشرة من اآلثار الضارة لألشعة 
فوق البنفسجية، مشيرا الى أن صبغة امليالنني تعمل على 

امتصاصها وبالتالي تقليل أضرارها.
وتاب���ع: أما العوامل غير الطبيعي���ة مثل أعراض بعض 
األمراض الهرمونية كزيادة أو نقص هرمون الثيروكس���ني 
»الغدة الدرقية« وزيادة هرمون الغدة فوق الكلوية »الغدة 
الكظرية«، باإلضافة الى زيادة هرمون البروجستيرون عند 
احلوامل وتصب���غ اجللد بعد ح���دوث االلتهابات مثل حب 

الشباب واجلروح واحلروق.
وأكد املتلقم على أن العالج هو عدم التعرض ألشعة الشمس 
املباشرة لفترات طويلة واستخدام الكرميات واملستحضرات 
للوقاية من اشعة الشمس، ومعرفة السبب الرئيسي لتصبغ 
اجللد وذلك بعمل فحوصات وحتاليل طبية، عالوة على عالج 
البشرة املصابة بزيادة التصبغ باستخدام األدوية املوضعية 
للتقش���ير مثل مشتقات ڤيتامني »أ« وأحماض الفواكه »الفا 
هيدروكسي« مثل حمض »جليكوليك«، وكذلك الكرميات التي 

تعمل على تفتيح البشرة. 
وأشار الى أن فترة العالج تتراوح بني 3 شهور وسنتني 
حسب نوع تصبغ اجللد فإن كان سطحيا فيكون من 3 الى 
6 ش���هور، أما إن كان عميقا فمن املمكن أن يظل الى سنتني، 
الفتا الى أنه اذا لم تتم االستجابة للعالج فنلجأ الى استخدام 
التقش���ير بالليزر، فضال عن عالج حاالت التصبغ العميق 
باستخدام التقش���ير الكيميائي باستخدام مركب ترايكلور 

اسيتيك اسيد بتركيز يتراوح بني 25 و%80.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

وقعت جمعية الهالل االحمر الكويتي ومحافظة باندا اتشية 
في اندونيسيا امس مس����ودة مشروع انشاء مدرسة في قرية 

الراحل الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح.
وحضر توقيع املس����ودة من جانب الهالل االحمر الكويتي 
كل من رئيس مجلس االدارة برجس حمود البرجس وس����فير 
الكويت لدى اندونيسيا ناصر العنزي وامني الصندوق الفخري 
في اجلمعية سعد الناهض وعن محافظة باندا اتشيه امني عام 

احملافظة سعيد مصطفى.
وقال البرجس في تصريح ل� »كونا« ان املدرسة ستقام في 

املنطقة التي دمرتها كارثة )تسونامي( عام 2004.
وأكد أن اجلمعية تولي برامجها االنس����انية ومش����اريعها 
التنموية في اندونيسيا اهتماما كبيرا مشيرا الى ان اجلمعية 
لن تدخر وسعا في التواصل مع الشعب االندونيسي عبر تقدمي 
املزيد من الدعم واملساندة وتنفيذ املشاريع التي تلبي تطلعات 

الساحة االندونيسية.
وأش����ار البرجس الى ان اجلمعية نفذت مش����اريع عدة في 
اندونيسيا منذ كارثة تسونامي والزالزل املتكررة التي تعرضت 
لها منها قرية جابر االحمد ومحطات تنقية مياه واعادة البنية 
التحتية في املناطق املتضررة معربا عن »الفخر واالعتزاز بتقدمي 

املساعدات لهذا الشعب الكبير بعد كارثة تسونامي«.
من جانبه اش����اد السفير العنزي بالدور الكبير الذي تقوم 
ب����ه جمعية الهالل االحمر الكويتي وجهودها اجلبارة في دعم 

العمل االنساني ومتابعته بشكل متواصل.
وقال ان اجلمعية متد يد العون وتلبي النداءات االنسانية 
للمتضررين وتقدم املس����اعدات في ش����تى انحاء العالم وذلك 
بتوجيهات س����امية من صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 

االحمد.
واكد العنزي ان املش����اريع االنس����انية اخليرية الكويتية 
في اخلارج متثل أحد الوجوه املش����رقة للكويت وتقدم صورة 
ناصعة عنها في العالم عبر وجودها املستمر في قلب األحداث 

التي تستدعي حضورا انسانيا وحضاريا.
من جانبه اشاد امني عام محافظة باندا اتشيه سعيد مصطفى 
ب����دور دولة الكويت التي كانت من الدول الس����باقة في تقدمي 

املساعدات لضحايا تسونامي.
وثمن جهود جمعية الهالل االحمر الكويتي ومس����اعداتها 
املتواصلة للشعب االندونيسي مؤكدا أن بالده لن تنسى مواقف 
الكويت املشرفة وشعبها املعطاء الذي وقف بجانبها في أحلك 

الظروف.
وأعرب عن شكره وتقديره للجمعية على أنشطتها وبرامجها 
االنسانية املتميزة التي تنفذها في اندونيسيا السيما في محافظة 

باندا اتشيه في املجاالت كافة.

تفقد مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ د.صباح 
جابر العلي جناح مؤسس���ة املوانئ املقام ضمن انشطة 
مع���رض »االس���تقالل 51« في ارض املعارض مبناس���بة 
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية. واش���اد العلي خالل 
جولته التفقدية بحس���ن تنظيم جناح مؤسسة املوانئ، 
مثمنا جهود القائمني عليه من ادارات املؤسس���ة املختلفة 
الذين تفانوا في عملهم الظهار مؤسسة املوانئ بالصورة 
الالئقة واملشرفة، مشددا على االهتمام باجلمهور والتعاون 
معهم الجناح هذه االحتفالية الوطنية الغالية على قلوب 
اجلميع.  وقام العل���ي بجولة في اجنحة وزارة الداخلية 
واالدارة العامة لالطفاء ووكالة االنباء الكويتية وغيرها 

من املؤسسات احلكومية.
ويشارك في معرض االس���تقالل 51 نحو 7 ادارات من 
املؤسسة تضم كال من ادارة العالقات العامة التي تقوم بالرد 
على استفسارات الزائرين بصورة عامة وتعريفهم بنشاط 
املؤسسة واالدارات امللتحقة بها، وادارة العمليات البحرية 
متمثلة ب� »البرج« الذي يعتبر العمود الفقري للميناء ويقوم 
بتنظيم عمليات دخول وخروج الس���فن من وإلى املوانئ 
ومساعدة السفن في حال احلوادث املالحية من خالل تزويده 
بأحدث االجهزة املتصلة باالقمار الصناعية. بجانب ادارة 
الرافعات اجلسرية الثابتة واملتحركة )احلاويات( والتي 
تضم كفاءات كويتية حصلت على تدريبات في العديد من 

املوانئ العاملية، وادارة الغواصني وادارة املناولة.

تبادل وثائق العقدالشيخ د.صباح جابر العلي

بدء التسجيل في نادي رمياس 
للفتيات التابع ملبرة طريق اإلميان

صرحت نور الروضان مسؤولة نادي رمياس للفتيات التابع 
ملبرة طريق اإلميان التي يرأس مجلس إدارتها فضيلة الشيخ 
د.نبيل العوضي بأنه قد مت فتح باب االشتراك في النادي ملدة 
اربعة اسابيع بواقع يومني في االسبوع هما السبت واخلميس 
وذلك حتى تستطيع الفتاة قضاء فترة عطلة نهاية االسبوع في 

عمل صالح ومفيدة وذلك للفتيات من عمر 10 إلى 18 عاما.
وقد أوضحت الروضان ان برنامج عمل هذا املوسم سوف 
يكون حتت شعار »نرتقي للسماء« حيث يهدف البرنامج إلى 
االرتقاء بفكر الفتاة وبش���خصيتها وبإمكانياتها املختلفة من 
خ���الل برنامج عمل حافل وطموح يحت���وي على محاضرات 
ودورات ومسابقات وورش عمل ورحالت وأنشطة ترويحية 
وإبداعية تصقل الشخصية وتبرز ابداعاتها في جو من التنافس 
األخوي اخلالق بحيث نصل بالفتاة من خالل هذا البرنامج الى 
حالة من التفاعل االيجابي الذي يسهم في رقي وتقدم املجتمع 
وبناء جي���ل صالح من خالل إظهار وتنمية جوانب القوة في 

شخصية كل فتاة على حدة.
وقد اضافت الروضان ان فتيات رمياس يحظني من خالل 
النادي بكوكبة متميزة ومتخصصة من املدربني واحلاضرين 
بحيث يتم تزويد الفتيات املش���اركات في انشطة النادي بكم 
مكثف م���ن املهارات والتدريبات والعل���وم التي تؤهلهن إلى 
مستويات عالية من التكيف والتأقلم مع البيئة احمليطة بكل 
تداعياتها وجتاذباتها مع التركيز على جوانب املعارف احلياتية 
اليومية، مشيرة إلى أن فترة التسجيل واالماكن محدودة وذلك 

لكي يتم تقدمي أفضل برنامج عمل ممكن للمشاركات.

ليلى الشافعي  ٭

السفيرة الفرنسية أعلنت حتويل معهد فولتير إلى مركز ثقافي يفتتح 22 اجلاري

يافي تؤكد ضرورة التوعية بسرطان القولون: كويتيون 
يتلقون العالج من املرض في املستشفيات الفرنسية

بسرطان الثدي.
من جانبها، قالت مديرة مستشفى 
االميري د.افراح الصراف: ان من أهم 
روافد التنمية والتطوير في مجال 
الس����رطان تبادل اخلبرات، سواء 
على املس����توى احمللي واإلقليمي 
او على املستوى الدولي، وذلك من 
شأنه اثراء الرعاية الصحية على 
جميع األصعدة، وهلل احلمد توجد 
لدينا طاقات شابة ذات كفاءات عالية 
تشارك كذلك في الدول األخرى وتتم 
استضافتها واالستعانة بخبراتها 
الفنية. وأضافت: يتم حاليا التفكير 
بجدية الس����تحداث برنامج كامل 
للكشف املبكر عن سرطان القولون 
في مركز ثنيان الغامن كما هو احلال 
مع س����رطان الثدي، وذلك بعد ان 
مت رصد زيادة ملحوظة في أعداد 
املرض����ى الذين يعان����ون من هذا 
املرض، وبذلك يحقق مستش����فى 
االميري السبق في هذا املجال الذي 
نأم����ل ان يرى النور قريبا، حيث 
يعتبر هذا البرنامج االول من نوعه 

على مستوى الكويت.

حنان عبدالمعبود  ٭

بني البلدين وتتيح الفرصة لتبادل 
اخلبرات واملعلوم����ات حول هذا 
املرض اخلطير، مش����يرة إلى ان 
هناك عددا من الكويتيني يتلقون 
العالج في املستشفيات الفرنسية، 
فضال عن استضافة الكويت العديد 
الفرنسيني  من االطباء واخلبراء 
للمشاركة في تشخيص وفحص 

العديد من احلاالت املعقدة.
بدوره����ا أكدت االستش����ارية 
ف����ي مبرة حي����اة لرعاية امراض 
السرطان د.لبيبة متيم أن تكلفة 
الواحد لس����رطان  عالج املريض 
القولون والث����دي تتراوح ما بني 
16 و35 الف دينار في العام الواحد، 
الفتة الى أن الفترة الزمنية للعالج 
من هذه االمراض الفتاكة تتفاوت 
من مريض آلخ����ر حيت تتراوح 
بني ع����ام وثالثة أعوام، الفتة الى 
مساهمة مبرة حياة في عالج 250 
مريضا حتى اآلن، كما كشفت اقامة 
انشطة توعوية مستقبلية لسرطان 
املقبل بالتعاون  أكتوبر  القولون 
مع أحد املستش����فيات في أميركا، 
الفتة الى ان هذا الشهر يتزامن في 
الوقت نفسه مع احتفاالت املبرة 

أعلنت السفيرة الفرنسية لدى 
الكوي����ت ندى ياف����ي عن حتويل 
معهد فولتير احلالي في الكويت 
الى مركز ثقافي، وذلك من خالل 
تنظيم العديد من األنشطة الثقافية، 
والتي تش����مل محاضرات فكرية، 
وندوات ثقافية، ومعارض للفنون 
التشكيلية، الى جانب تنظيم حفالت 
الهدف  أن  الى  موسيقية، مشيرة 
من ذلك هو التواصل مع املجتمع 
والثقافة الكويتية، مؤكدة أن املركز 
الثقافي سيتم افتتاحه 22 اجلاري 
الفرنسي  التربية  بحضور وزير 
السابق ورئيس معهد فولتير على 

مستوى العالم.
جاء هذا االع����الن خالل ندوة 
س����رطان القولون الت����ي أقامتها 
الس����فيرة مبنزلها مساء اول من 
ام����س، ودع����ت اليه����ا نخبة من 
الس����رطان واملتخصصني  أطباء 
في هذا املج����ال من داخل وخارج 
الكويت في إطار احتفاالت جلنة 
الس����رطان  حياة لدع����م مرضى 
الغ����امن باالحتفال  ومركز ثنيان 
بالشهر العاملي لسرطان القولون 
بالتعاون مع السفارة الفرنسية، 
وش����ددت الس����فيرة في كلمة لها 
على ضرورة التوعية بس����رطان 
الس����رطانية  القولون واألمراض 
بشكل عام، مؤكدة أن تنظيم ورش 
العمل واقامة األنشطة العلمية من 
شأنهما املساهمة في دعم اجلانب 
التوعوي لهذه األمراض اخلطيرة، 
كما أثن����ت على عم����ق العالقات 
الفرنس����ية، مؤكدة   � الكويتي����ة 
التقارب الشديد بني وجهات النظر 
الكويتية � الفرنسية في مختلف 
القضايا السياس����ية واالقليمية 
والدولية، متمنية توطيد العالقات 
التجارية بني البلدين، طامحة ان 
تصبح فرنسا في القريب العاجل 
الش����ريك التجاري الرابع للدولة 
الكويت بدال من الشريك العاشر.

وقالت يافي: هناك تعاون طبي 
ب����ني الكويت وفرنس����ا في مجال 
سرطان القولون، واقامة مثل هذه 
االنشطة التوعوية تعزز التعاون 

السفيرة ندى يافي خالل الندوة

خالل احلفل اخلتامي للملتقى الربيعي الرابع ملركز االستقامة

براك للتائبني من اإلدمان: كونوا أبناء صاحلني
تبنون وال تهدمون وتصلحون وال تفسدون

والرخ���اء وهي بحاج���ة اليكم، 
فال تبخلوا عليها وأعطوها كما 
أعطتكم ومازالت تعطيكم، فقوموا 
من أنفسكم وكونوا أبناء صاحلني، 
تبنون وال تهدمون، وتصلحون 
وال تفسدون، ألنكم عماد الوطن 

وحصنه احلصني.
واختتم احلفل بتكرمي وكيل 
وزارة األوقاف املساعد لشؤون 
الك���رمي والدراس���ات  الق���رآن 
االسالمية عبداهلل براك ومشرف 
العطار،  مركز االستقامة صالح 
واملشاركون باملخيم واملنظمون 
ل���ه، وكذل���ك األطب���اء والكادر 

التمريضي.
حنان عبدالمعبود  ٭

وقال البراك في كلمة له ألقاها 
خالل احلف���ل اخلتامي للملتقى 
الربيعي الرابع لعام 1433ه�/2012م 
وال���ذي اقيم مبركز االس���تقامة 
للعلوم الش���رعية والعالج من 
االدم���ان، اننا ب���وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ندعمهم بكل 
ما أوتينا من قوة، ونش���د على 
أيديهم ملواصلة اجلهد، مضيفا 
ان أبواب ال���وزارة مفتوحة لهم 
ف���ي كل وقت، ولن نبخل عليهم 

باملشورة واملساندة والدعم.
البراك كلمة نصح  كما وجه 
وإرش���اد للتائبني قال فيها: »ان 
بلدكم الكويت واحة خير وعطاء، 
ومن معينها ارتشفتم السعادة 

أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
املساعد لش���ؤون القرآن الكرمي 
والدراس���ات اإلسالمية عبداهلل 
مهدي ب���راك ان العم���ل مبركز 
االستقامة للعلوم الشرعية هو 
املقدم  عمل عظيم، مثمنا اجلهد 
من خالل األعمال واألنشطة التي 
من أبرزه���ا امللتقيات الربيعية 
الناجحة وغيرها من األنشطة التي 
يبذل القائمون عليها كل طاقاتهم 
من أجل مس���اعدة أبناء الكويت 
ممن ابتلوا بآفة االدمان املهلكة، 
والعمل على رعايتهم ومساعدتهم 
للتخلص من آفة املخدرات، وظالم 
االنتكاس، واألخ���ذ بأيديهم الى 
طريق النور والهداية والرشاد.

طالب يتسلم هديته  )سعود سالم( براك يقدم هدية ألحد املكرمني

جمع من احلضور خالل االحتفال

نهار املتلقم


