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جمعيـة الرحــــــاب التعاونـيـة
فتح باب قبول طلبات مراقبي احلسابات

الأ�سا�سي  النظام  ب�ساأن   2013 ل�سنة  »166/ت«  رق��م  ال����وزاري  ال��ق��رار  على  ب��ن��اء 

النموذجي للجمعيات التعاونية، تعلن جمعية الرحاب التعاونية عن:

فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 

2016/10/31م )ملكاتب تدقيق احل�سابات املوؤهلة( 

فعلى كل من يرغب يف القيام بتدقيق ح�سابات اجلمعية يف 2016/2015  مت�سمنًا 

لإدارة  وت�سليمه  املختوم  بالظرف  املتقدم  يحددها  التي  ال�سنوية  الأت��ع��اب  قيمة 

وملدة ع�سرة  املوافق 2015/11/18م  الأربعاء  يوم  الفرتة من  اجلمعية وذلك خالل 

اأيام عمل تنتهي بنهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2015/12/1م خالل اأوقات الدوام 

الر�سمي من الثامنة �سباحًا وحتى الثالثة ع�سرًا من الأحد اإىل اخلمي�س.

املدير املعني

»الغذاء والتغذية« تشكل 
جلاناً للتخطيط واملشتريات

عبدالكريم العبداهلل

أصدر رئيس مجلس ادارة الهيئ���ة العامة للغذاء 
والتغذية املدير العام عيس���ى الكن���دري جلنة دائمة 

للتخطيط بالهيئة برئاسته.
وتخت���ص اللجنة بوضع رؤية ورس���الة واضحة 
لعمل الهيئة وفقا لقانون انش���اءها، واقتراح اخلطط 
والبرام���ج التنفيذية لعملها، فضال ع���ن إبداء الرأي 
مبقترح ميزانيتها املعد من قبل اجلهات املعنية، ودراسة 
االوضاع التنظيمية واالدارية وإبداء الرأي في تقارير 
ودراس���ات فرق العمل واقتراحات االجراءات الالزمة 

لتطوير اساليب العمل ورفع كفاءة االداء.
كما شكل الكندري جلنة دائمة اخرى للمشتريات 
بالهيئة العامة للغذاء والتغذية تسمى جلنة املشتريات 
برئاس���ة نائب املدير العام للشؤون املالية واالدارية 

والتطوير االداري عبدالعزيز السمحان.

ارتفاع نسبة اإلصابة باالنسداد 
الرئوي يتطلب تثقيف املجتمع به

خالل »اليوم العاملي ملرض االنسداد الرئوي املزمن« 
الذي يصادف يوم 18 نوفمبر 2015، ش���دد عدد من 
خبراء الصحة على ضرورة رفع الوعي بهذا املرض 
وإدراك عوامل خطورته لكسر الوتيرة املتصاعدة 

من حاالت اإلصابة بهذا املرض اخلطير.
كانت هذه رسالة »منتدى الكويت الوطني لألمراض 
التنفسية«، املؤمتر اخلاص الذي استضافته شركة 
»أس���ترا زينيكا اخلليج« الت���ي قامت بجمع طيف 
واسع من اخلبراء في طب اجلهاز التنفسي للبحث 
عن أفضل السبل للتصدي ملرض االنسداد الرئوي 
املزمن وغيره من أمراض اجلهاز التنفسي في جميع 

أنحاء املنطقة.
ويس���تخدم مصطلح االنس���داد الرئوي املزمن 
لتوصيف عدة حاالت من بينه���ا االنتفاخ الرئوي 
والتهاب الشعب الهوائية املزمن. ويؤثر مرض االنتفاخ 
الرئوي على احلويصالت الهوائية، بينما يؤثر التهاب 
الشعب الهوائية املزمن على الشعب الهوائية. وميكن 
لألشخاص املصابني مبرض االنسداد الرئوي املزمن 
أن يصابوا بواحدة من هاتني احلالتني أو كلتيهما، 
األمر الذي يسبب صعوبات تنفسية كضيق التنفس 
والس���عال املزمن، ويعتبر هذا املرض مسؤوال عن 

ثالثة ماليني حالة وفاة حول العالم سنويا.
وبهذا الصدد، أشار أستاذ الطب في جامعة الكويت، 
ورئيس وحدة أمراض اجلهاز التنفسي في مستشفى 
مبارك د. موس���ى خدادة، إلى أن مرض االنس���داد 
الرئوي املزمن ميثل مشكلة صحية رئيسية وعامة 
في الكويت، حيث قال: »يحمل مرض االنسداد الرئوي 
املزمن تأثيرات ش���خصية واجتماعية واقتصادية 

كبيرة«.
وأضاف أنه »يصاب حوالي 3.6% من سكان منطقة 
الشرق األوسط وافريقيا مبرض االنسداد الرئوي 
املزمن، ويشهد هذا املعدل زيادة سنوية. حلسن احلظ، 
ميكن الوقاية من هذا املرض إلى حد كبير في حال 
أدرك الناس ماهية أسبابه. وميثل دخان التبغ املسبب 
الرئيسي لهذا املرض، سواء كان التعرض إليه عن 

طريق استهالك التبغ أو التدخني السلبي«.
وقال خدادة إنه »لألس���ف، ال يوجد عالج ملرض 
االنس���داد الرئوي املزمن، إال أن هن���اك الكثير من 
العالجات املتاحة التي تس���اعد عل���ى إدارة احلالة 
وحتسني األعراض. وينبغي على أي شخص يعاني 
من أعراض تنفس غير طبيعية الذهاب إلى الطبيب 

إلجراء الفحوصات الرئوية الالزمة«.
ويتم تأكيد مرض االنسداد الرئوي املزمن بواسطة 
اختبار تشخيصي يسمى قياس التنفس، حيث يعمل 
ه���ذا االختبار على قياس كمي���ة الهواء الذي ميكن 
للمريض استنشاقها أو طرحها، ومدى سرعة دخول 

وخروج الهواء من الرئتني.

موسى خدادة  د.منى األحمد 

وكيلة الصحة العامة نابت عن العبيدي في افتتاح املؤمتر الثالث جلراحة املفاصل الصناعية

تسجيل 500 إصابة فقط باإلنفلونزا املوسمية منذ بداية العام
هناك تقنيات جديدة ومعرض 
سيشارك فيه العديد من الشركات 
وكل شركة تعرض التقنيات التي 
لديها واملتعلقة في تبديل املفاصل 
سواء مفاصل الركبة او مفاصل 

الورك أو الكتف.
من جانبه، قال استش����اري 
جراحة العظام والعمود الفقري 
ورئيس رابطة جراحني العظام 
في الكويت د.عبدالرزاق العبيد، 
أن املؤمتر يقام سنويا بحضور 
محاضرين دوليني من ش����تى 
دول العال����م م����ع محاضرين 
محليني في تط����ورات جراحة 
املفاص����ل الصناعية، مبينا أن 
هذا يص����ادف احتفال اليوبيل 
الفضي لرابطة جراحي العظام 
الكويتية الذي مضى عليها 25 
عاما منذ تأسيسها، الفتا إلى أنه 
سيتم خالل املؤمتر تكرمي رواد 

الرابطة واملؤسسني.
وأضاف: نطمح بأن يكون 
هناك دور اكبر للرابطة سواء 
محليا أو على املستوى الدولي 
ونتوقع ان تكون هناك مشاركات 
اكثر وهن����اك طموح في تقدمي 
أوراق علمية في املستقبل محليا 
في مشاركات دولية في مؤمترات 
تش����رف عليها رابطة جراحي 
العظام وهناك ورش عمل ستقام 
في املؤمتر وقامت الرابطة بعمل 
أكثر من 40 ورشة عمل، وورش 
العمل مهمة جدا لتطوير الكوادر 
احمللية سواء من ناحية األطباء 
أو من ناحية الهيئة التمريضية 
أو الهيئات املساندة في املجاالت 

الطبية جلراحة العظام.

بأن هذه االنفلونزا املوس����مية 
متوقع الزيادة ف����ي العدد الن 
هذا موسمها مع دخول الشتاء 
وهذا يعرف في جميع مناطق 
العالم وليس فقط في الكويت، 
وما زالت األعداد ال تس����تحق 
اخلوف أو الهلع. وعن املؤمتر 
قالت: إن استضافة اخلبراء وكبار 
اجلراحني واألطباء العامليني له 
مردود إيجاب����ي بالنهوض في 
اخلدمات الصحي����ة باإلضافة 
الطالع األطباء على كل ما هو 
جديد في مج����ال تقدم العلوم 
الطبية وتدريبهم الكتس����اب 
املهارات على استخدام األجهزة 
ذات التكنولوجيا املتقدمة في 
إج����راء العملي����ات اجلراحية 
الدقيقة، كما هو احلال في أرقى 

املراكز الطبية العاملية.
ب����دوره، قال رئيس قس����م 
جراحة العظام في مستش����فى 
الفرواني����ة ورئي����س مجلس 
أقس����ام جراحة العظام والطب 
الطبيعي ورئيس املؤمتر عبداهلل 
بوناجمه، انه سيكون على مدار 3 
أيام وسيحتوي على محاضرات 
علمية وبحوث، وستكون هناك 
ورش عمل عديدة ومحاضرات من 
الزوار األجانب االختصاصيني من 
كندا واجنلترا والسويد وإيطاليا. 
وأوضح أن عنوان املؤمتر هو 
تبدي����ل املفاص����ل الصناعية، 
وس����يكون عن مفاصل الكتف 
ومفصل الورك ومفصل الركبة، 
مبينا أنه مت خالل العام احلالي 
إجراء 150 عملية تبديل ملفصل 
الورك، مشيرا إلى أنه ستكون 

من األساس لديهم أمراض في 
اجله����از التنفس����ي أو أمراض 
تخفض مناعتهم مثل أمراض 
السكري والس����منة واحلوامل 
كذلك ولم نسجل أي حالة وفاة 
ولكن هناك حاالت في العناية 

وهذا امر متوقع.
وقالت: الكل يته����م وزارة 
الصحة بأنها تخفي الكثير من 
املعلومات وليس����ت لديها أي 
ش����فافية، ولكن بالعكس نحن 
أس����بوعيا نس����عى الن جنمع 
املعلومات ونضع اإلحصائيات، 
ودائم����ا ال نعتم����د فقط على 
مصادرن����ا اخلاص����ة بل حتى 
على املنظمات العاملية، وخاطبنا 
منظمة الصحة العاملية ولدينا 
اتصال مباشر مع »االميرو« وهي 
املنظمة في اإلقليم، والكل يؤكد 

يحتاج الدخول الى املستشفى، 
ومنهم من يتلقى العالج داخل 
املنزل مبتابعة املخالطني، ومنهم 
من يتلقى العالج داخل املستشفى 
وأيضا تت����م متابعة املخالطني 
لهم واألدوية متوافرة وجميع 

اإلمكانيات كذلك متوافرة.
وأضافت القط����ان: مقارنة 
بالعام املاضي هناك زيادة بسيطة 
خصوصا مع دخول الش����تاء، 
والع����ام املاضي في ديس����مبر 
بدأت احلاالت بالنزول بش����كل 
كبير، وحتى في هذا املوس����م 
احلاالت متفرقة وال توجد في 
م����كان واحد حتى لو كانت في 
مدرسة عند طالب او طالبني فذلك 
ال يعني انتشار املرض، ودائما 
املصابون باالنفلونزا توجد لديهم 
عوامل اختطار والذين يكونون 

حنان عبدالمعبود

كشفت وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.ماجدة القطان، عن تسجيل 
ال����وزارة 500 حال����ة إصاب����ة 
باالنفلونزا املوسمية منذ بداية 
العام حتى اآلن، مبينة أن هناك 
مجموعة من الڤيروسات أصبح 
يطلق عليها االنفلونزا املوسمية، 
من ضمنها ڤيروس H1N1، مشيرة 
إلى أنه من املتوقع أن تزيد نسبة 
اإلصابة في هذا املوسم، خاصة 

مع دخول فصل الشتاء.
وبينما أكدت القطان أن وزارة 
الصحة مس����تمرة في التوعية 
وتقدمي النصائ����ح للجمهور، 
أش����ارت إلى أن ظاهرة مقاومة 
امليكروبات للمضادات احليوية 
أصبحت أحد التحديات املهمة 
الت����ي تواجه الصح����ة العامة 
والنظ����ام الصحي، وش����ددت 
على أن أبواب الوزارة مفتوحة 
ألي استفس����ارات، داعية إلى 
االستفسار من املختصني مثل 
األطب����اء املختص����ني بالصحة 
املدرسية واملختصني بالوزارة، 
وع����دم االعتماد على كالم غير 

املختصني.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
لها على هامش نيابتها عن وزير 
الصحة د.عل����ي العبيدي، في 
افتتاح املؤمتر الثالث جلراحة 
املفاصل الصناعي����ة أمس في 
فندق املارينا قاعة سلوى، مؤكدة 
أن جميع املصابني بالڤيروس 
يتلقون الع����الج ومنهم من ال 

د. ماجدة القطان ود.عبدالرزاق العبيد في جولة باملعرض املصاحب

برعاية وزير الصحة وتنظيم »إكسبو - تاج«

الرحلة حازت رضا املساهمني.. واجلمعية تستعد لالحتفال باليوبيل الذهبي

مركز د. إبراهيم العنزي شريك إستراتيجي 
ملعرض ومؤمتر »الصحة والرشاقة واجلمال«

220 مساهماً شاركوا في عمرة »تعاونية الفيحاء«

من قيمة العملية.
إلى أن  وأش����ار د.العنزي 
املركز له اجن����ازات عديدة في 
مجال الصحة والتجميل على 
الصعيدي����ن احمللي واإلقليمي 
مثل استخدام تقنية »الفيزر« 
ألول مرة في الكويت واخلليج، 
كم����ا أن للمركز دورا رائدا في 
عمليات الشفط محليا وخليجيا، 
الفتا إلى أن سيتم قريبا افتتاح 
مركز متكامل للتجميل والصحة 
والرشاقة خالل الفترة املقبلة، 
إيج����اد برامج  والعم����ل على 
تأهيلية متكاملة ملا بعد عمليات 

السمنة وبرنامج النضارة.

أسواق العزيزية وزيارة ملناسك 
احلج وإطالق مسابقات متنوعة 
ثقافية ودينية خالل الرحالت 
الفائزين  الهدايا على  وتوزيع 
كما مت عمل جروب تواصل بني 
جميع املعتمرين وذلك ضمن 
أجواء روحية وأسرية عاشت 
تالحم أبناء املنطقة وشعورهم 
العالي باملسؤولية جتاه بعضهم 
البعض. وأشار الهويدي إلى أن 
رحلة العمرة تعد ضمن برنامج 
حافل لألنشطة االجتماعية على 
العام وجار العمل حاليا  مدار 
عل����ى إقامة املخي����م الربيعي 
للمس����اهمني. وكذلك استعداد 
التحضير لالحتفال باليوبيل 
الذهبي إلنشاء جمعية الفيحاء 
البرنام����ج حافال  وس����يكون 

ومتميزا بإذن اهلل تعالى.

والتوعية حول مشاكل السمنة 
واألضرار الناجتة عنها، فضال 
الس����ليمة  التغذية  عن أهمية 

ودورها في الصحة العامة. 
وأضاف د.العنزي أن املركز 
سيقدم خالل املعرض استشارات 
الس����منة  طبية مجانية حول 
والتجميل والتغذية واألمراض 
إلى تقدمي  اجللدية، باإلضافة 
خدمات »بوتك����س« و»فيلر« 
وأحماض فواك����ه وليزر إزالة 
 )PRP( الشعر والبالزما املشبعة
وليزر اجلروح مجانا، فضال عن 
العمليات  تقدميه خصما على 
اجلراحي����ة يصل الى حد %50 

املش����اركون في العمرة 4 أيام 
شاملة جميع اخلدمات الراقية 
حيث قدم القائمون على الفندق 
كل ما يسهم في راحة املعتمر 

وسكينته.
أن  الهوي����دي  وأض����اف 
الرعاية والعناي����ة واالهتمام 
باملس����اهمني بدأ من اللحظات 
األولى لالنطالقة ووصوال إلى 
مطار جدة حيث كان بانتظارهم 
وفد إداري قام بالترحيب بهم 
وتوزيع العصائر واملشروبات 
قبل ركوب احلافالت مع استقبال 
مميز لهم حلظة وصولهم إلى 
فندق التوحيد وتسليم مفاتيح 
الغرف الفندقية التي راعت فيها 
تلبية رغبات املعتمرين، وتنوع 
البرنامج املصاح����ب للرحلة 
بعمل رحلة تسوق إلى منطقة 

وآخ����ر تطوراتها ما يش����كل 
بيئة مالئم����ة لتبادل اخلبرات 
واملعلومات املتعلقة لالستفادة 
من جتاربه����م الكبيرة في هذا 

املجال.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
»مركز دكتور ابراهيم العنزي 
للجراحة« االستشاري د.إبراهيم 
العنزي، إن املركز يرعى املعرض 
كشريك استراتيجي، ويسعى من 
خالل تلك املشاركة إلى توعية 
املواطنني صحيا، وعرض أحدث 
التقني����ات العاملي����ة في مجال 
الشفط والشد، إضافة لعرض 
خدمات املركز الطبية للمواطنني، 

من خالل تسليطه الضوء على 
آخر ما توصلت إليه جراحات 
التجميل من ابتكارات وتقنيات، 
كما يس����لط الضوء على آخر 
العمليات اجلراحية التجميلية 
العالجية الهامة التي متت في 
هذا اإلط����ار، مبا يخدم األطباء 
املختصني وعم����وم اجلمهور، 
ان ما ميي����ز معرض »الصحة 
والرش����اقة واجلم����ال« األول، 
هو تواجد وحضور مجموعة 
هامة م����ن اجلراحني البارزين 
على مستوى الكويت واملنطقة 
حيث يلقون محاضرات حول 
اجلراحة التجميلية العالجية، 

بارز ف����ي اجناح رحلة العمرة 
وتوفي����ر جمي����ع اإلمكانيات 
خلدم����ة املعتمري����ن، وبني أن 
رحل����ة 2015 متي����زت بإقامة 
رائعة في فندق التوحيد املطل 
على احلرم املكي حيث أمضى 

لوال اجلهود املشهودة ألعضاء 
مجلس اإلدارة والفريق اإلداري 
الذي قام بالس����هر على راحة 
املعتمرين ومتابعة أمورهم أوال 
بأول، وكذلك مكتب س����فريات 
مساعد الصالح الذي كان له دور 

يعتب����ر مؤمت����ر ومعرض 
»الصحة والرشاقة واجلمال« 
األول الذي يبدأ من 23 حتى 25 
اجلاري بفندق مارينا-الكويت، 
حتت رعاية وزير الصحة د.علي 
العبيدي، وتنظمه »اكس����بو-
تاج« للمع����ارض واملؤمترات 
مبشاركة مركز »سعود البابطني 
جلراحة وجتمي����ل احلروق«، 
الكويتية لألطباء،  واجلمعية 
ورابطة جراحة التجميل، ويضم 
أكثر من 40 منتجا وماركة عاملية 
ومحلية خلدمة مجال التجميل، 
فهو األول من نوعه في الكويت، 
التوعية  يسعى لتحقيق تلك 

أعلن رئيس جلنة اخلدمات 
االجتماعية واملس����اهمني في 
جمعية الفيحاء التعاونية أحمد 
الهويدي عن أن رحلة العمرة 
التي نظمتها اجلمعية خالل األيام 
السابقة وشارك فيها حوالي 220 
معتمرا ح����ازت رضا اجلميع، 
حيث أعرب املش����اركون فيها 
عن سرورهم الكبير مبستوى 
املقدم����ة والبرنامج  اخلدمات 
املميز الذي مت تطبيقه وأشار 
الهويدي إلى انه مت التحضير 
ال����الزم لتوفير  واالس����تعداد 
اخلدمات الالزمة للمس����اهمني 
الرحلة  املش����اركني في ه����ذه 
إل����ى وضع برنامج  باإلضافة 

متميز ومتعدد اجلوانب.
وأشار إلى أن النجاح الذي 
حققته الرحلة لم ميكن يحدث 

د.إبراهيم العنزي

املشاركون في عمرة تعاونية الفيحاء خالل تواجدهم في احلرمأحمد الهويدي

الكويت شاركت في املؤمتر العاملي 
لالستعدادات للطوارئ النووية واإلشعاعية

حنان عبدالمعبود

أعلن���ت رئيس���ة مجلس أقس���ام الطب 
النووي بوزارة الصحة د. إميان الشمري، 
عن مشاركة وفد من الكويت في املؤمتر العاملي 
لالستعدادات للطوارئ النووية واإلشعاعية، 
والذي أقيم خالل الفترة من 19 إلى 23 اكتوبر 
املاضي ، في مقر الوكال���ة الدولية للطاقة 

الذرية في العاصمة النمساوية ڤيينا.
وأوضحت في تصريح صحافي أنها كانت 
ضمن الوفد ممثلة عن وزارة الصحة، باإلضافة 
إلى ممثلني عن كل من جامعة الكويت، معهد 
األبحاث، الفتة إلى أن املؤمتر اس���تمر على 
مدار خمسة أيام، مبشاركة وفود من جميع 

دول العالم، وقد عرضت ورقة علمية من قبل 
الكويت في هذا الشأن، مؤكدة أن املشاركة 
في مثل هذه املؤمترات العاملية من شأنها أن 
يرفع كفاءة االستعدادات بالكويت، وتطويرها 
وفقا ألحدث التقنيات واالس���اليب العلمية 

احلديثة.
وذك���رت الش���مري أن املؤمت���ر ناقش 
االستعدادات للطوارئ النووية واالشعاعية، 
ومراجعة استعدادات كل دولة على حدة، الفتة 
إلى أنه شهد ايضا تقدمي عدة محاضرات من 
قبل عدد من اخلبراء العامليني املتخصصني 
في هذا املجال من عدد من الدول الكبرى مثل 
أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا، حول كيفية 

رفع هذه االستعدادات الى احلد األمثل.

القطان: 
ظاهرة مقاومة 

امليكروبات 
للمضادات 

احليوية أصبحت 
أحد التحديات 

العاملية

أقيم في ڤيينا خالل الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر املاضي


