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تنسيق حكومي لضبط مخالفي اإلقامة العاملني باملستشفيات اخلاصة

عبدالكريم العبداهلل

تبدأ وزارات الصحة والداخلية 
والشؤون االجتماعية بتشكيل 
فريق ثالث����ي لضبط مخالفي 

االقامة والعمل في مستشفيات 
ومراكز القطاع االهلي الطبية.

وكشفت مصادر صحية في 
تصريح خاص ل� »االنباء« عن 
ورود معلومات لوزارة الداخلية 

عن وجود اعداد كبيرة من مخالفي 
االقامة وقانون العمل يعملون 
في العيادات اخلاصة واملراكز 
الطبية والعالجية واملختبرات 
والصالونات التي تقوم مبزاولة 

املهن الطبية والعالجية بجميع 
املناطق. واك����دت املصادر بأن 
وزارات الصح����ة والداخلي����ة 
والشؤون اعتبرت هذه العمالة 
مخالفة لقانون االقامة والعمل 

ملمارستها املهنة بدون ترخيص 
او تدريب في ه����ذه العيادات. 
وذكرت املص����ادر أن الوزارات 
ستشكل فرقا ستقوم بجوالت 

سرية لضبط مخالفي االقامة.

»استكمال أحكام الشريعة« تستقبل 
املهنئني بشهر رمضان 12 اجلاري

تقدم مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 
في اللجنة االستش���ارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
محمد الكندري بخالص التهاني والتبريكات 
ملقام صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وكافة أبناء الشعب الكويتي مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، اعاده اهلل على 
األمة باألم���ن واألمان. وأوضح الكندري ان 
اللجنة س���تقيم ديوانيتها الرمضانية لهذا 

العام الستقبال املهنئني بالشهر الفضيل يوم 
االحد 7 رمضان املوافق 12 يونيو من الساعة 
9.30 الى الساعة 11.30 مساء وذلك في مقر 
اللجنة االستشارية العليا، في ضاحية مبارك 
العبداهلل اجلابر »غرب مش���رف«. وقال ان 
الديوانية الرمضانية هي عادة سنوية يستقبل 
فيها اعضاء وموظفو اللجنة العليا الضيوف 
املهنئني من داخل الكويت وخارجها، مبينا 
ان الديواني���ة من العادات االجتماعية التي 
تبرز في رمض���ان، وهذا مما مييز املجتمع 

الكويتي.

أدوية جديدة لعالج »الصدفية«
حنان عبدالمعبود

أكد استشاري االمراض اجللدية د.هشام اخلطيب أن الصدفية 
مرض جلدي التهابي يأتي على شكل بقع حمراء سميكة مغطاة 
بقشور بيضاء جافة، وهو أحد 
أمراض املناعة الذاتية، حيث يهاجم 
جهاز املناعة اجللد، مضيفا ان أكثر 
األماكن التي تصاب باملرض هي 
اجللد، وف���روة الرأس واملرفقني 
والرجلني والركبت���ني، ولكن ال 
تقتصر عليها فقط، فحوالي %20 
من املصاب���ني يعانون أيضا من 
التهاب املفاصل الصدفي ومشاكل 

في اجهزة اخرى.
وبني اخلطيب أن املرض يظهر 
في أي عمر، ولكن على األرجح، 
في الناس الذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 و30 عاما، موضحا أن فرص 
اإلصاب���ة به تزيد 10% إذا كان أحد الوالدين مصابا و50% إذا كان 
كال الوالدين مصابني، وبنس���بة 10% إذا كان لدى املريض التهاب 
القولون التقرحي أو م���رض كرون. وأوضح أن أنواع الصدفية 
تتمثل في الصدفية املزمنة: وهي األكثر شيوعا وتظهر في 90%من 
املرضى و»النقطية« املعروفة ايضا باسم »الصدفية شبه احلادة« 
وتظهر في اقل من 10% من املرضى، وأكثر ش���يوعا في األطفال، 
و»القيحية« وهي التهاب حاد يؤدي إلى تش���كيل بثور صغيرة 
على اجللد، مشيرا إلى أن عوامل ظهورها تتلخص في التهابات 
وإصابات اجللد، بعض األدوية، الضغط النفسي والقلق، استهالك 
الكحول، التدخني والسمنة. وذكر ان العالج يتلخص في ادوية 
العالجات املوضعية مثل املراهم وكرميات مشتقات الكورتيزون 
ومشتقات ڤيتامني د، او العالج بالضوء، حيث يساعد التعرض 
ألشعة الش���مس في عالج املرض، وهناك ايضا العالج الضوئي 
الكيميائي، والعالج باألشعة فوق البنفسجية ب )UVB(. اما العالج 
باألدوية فيأتي على شكل أقراص وأقوى من العالجات املوضعية 
حيث مجال التأثير في جميع أنحاء اجلسم مثل امليثوتريكسيت، 
السيكلوسبورين، مشتقات حمض الفيوماريك وڤيتامني أ ولكن 
هذه األدوية لها الكثير من اآلثار اجلانبية ويجب استخدامها حتت 
إش���راف طبي فقد تؤثر علي الكبد والكلى وضغط الدم ونسبة 
الدهون في الدم، موضحا أن أحدث فئة من العقاقير لعالج الصدفية 

هو األدوية البيولوجية.

د.هشام اخلطيب 

»البراق« تصدر ملحقًا خاصًا
مبناسبة اختيار الكويت »عاصمة للثقافة اإلسالمية«

اإلس����المية للعام 2016 من 
قب����ل املنظمة اإلس����المية 
للتربية والعلوم والثقافة 
»ايسيسكو« وتضمن امللحق 
كلمة لألمني العام للمجلس 
م.علي اليوحة حول برنامج 
القراءة لألطفال، ونبذة عن 
الوطن����ي للثقافة  املجلس 
والفنون واآلداب، وتغطية 
للفعاليات الثقافية الكويتية 
في معرض فلسطني للكتاب، 
وبحث حول مدافن ما قبل 
التاري����خ في ش����مال جون 
الكويت للباحث د.سلطان 
الدويش، وجولة في مكتبة 
الكويت الوطنية، ولقاءات مع 
فنانني تشكيليني وقياديني 
من املجلس، إضافة الى أجندة 
فعاليات املجلس ودار اآلثار 
اإلس����المية لشهري يونيو 

ويوليو 2016.
يذك����ر أن امللحق يصدر 
باللغتني العربية واالجنليزية 
ويوزع على نطاق واس����ع 
بالتع����اون م����ع مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 
ويأتي ضمن سياسة املجلس 
الوطن����ي للثقافة والفنون 
واآلداب لنشر الوعي بأهمية 

الثقافة في املجتمعات.

أصدرت مجلة اخلطوط 
الكويتية »البراق«  اجلوية 
ملحق����ا خاص����ا للمجلس 
الوطن����ي للثقافة والفنون 
واآلداب مبناس����بة اختيار 
الكويت عاصم����ة للثقافة 

غالف امللحق 

العبيدي قام بزيارة مفاجئة للمستشفى األميري
حنان عبد المعبود

تفّقد وزير الصحة د.علي 
العبيدي املستشفى األميري 
في زي����ارة تفقدية مفاجئة، 
وبين����ت مص����ادر صحية 
مطلعة ان الوزير تفّقد أقسام 

احلوادث باملستشفى عقب 
صالة التراويح مباشرة.

وأشارت املصادر الى ان 
اجلولة بدأت بزيارة قس����م 
احلوادث العامة ومنها انتقل 
إلى باقي اقس����ام احلوادث، 
الوزير  ان  واجلدير بالذكر 
ل����م يس����جل أي مالحظات 
سلبية على سير العمل داخل 
املستشفى حيث تواجد جميع 
العاملني على رأس عملهم، 
وكان����ت حرك����ة املراجعني 

ضعيفة الى حد ما.
كما أكدت املصادر أيضا 
أن الوزير العبيدي لم يتخذ 
أي قرارات اصالحية بشأن 
آلية العمل باملستشفى، ولم 
يسجل أي مالحظات على أداء 
العاملني أوالتزامهم مبواعيد 

الدوام الرسمي. د.علي العبيدي خالل زيارة  للمستشفى األميري 


