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سفير البحرين أقام مأدبة غداء 
على شرف بطريرك األرمن األرثوذكس

استقبل سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة قداسة بطريرك األرمن األرثوذكس 
الكاثوليكوس آرام األول مبناسبة زيارته األخيرة 
للكويت الفتتاح الكنيســة واملطرانية اجلديدة 
للجاليــة األرمينية حيث أقــام مأدبة غداء على 
شرف قداسة البطريرك بحضور عدد من السفراء 
والوجهاء ورجال الدين. وقد أشاد قداسة البطريرك 
بدعــم مملكــة البحرين للتســامح واحلوار بني 
احلضارات والثقافات واألديان واملذاهب املختلفة، 
والــدور الفعال لصاحب اجلاللــة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة في ترسيخ مبدأ حوار احلضارات 
والتسامح واالحترام املتبادل بني احلضارات، وذلك 

من خالل رؤية جاللته وحرصه على استضافة 
العديد مــن املؤمترات واملنتديات بحضور كبار 
العلماء ورجاالت الديــن واملفكرين من مختلف 

الديانات.
وقد قام الســفير الشــيخ خليفة بن حمد آل 
خليفــة بتقدمي الشــكر لقداســة البطريرك آرام 
األول على تلبية الدعوة التي جتسد روح العيش 
املشترك بني أصحاب الرساالت السماوية واآلخر، 
وتعطي دليال ناصعا ان هناك عقالء وحكماء في 
هذا العالم، مستذكرا ما تقوم به الكويت الشقيقة 
بقيادة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

من جهود نيرة حلوار احلضارات.

جانب من اللقاء بحضور عدد من السفراء

سفير البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وقداسة بطريرك األرمن األرثوذكس الكاثوليكوس آرام األول

»الكهرباء« تبدأ تطبيق الـ ٥ فلوس على »التجاري« اليوم
وحلول مؤقتة جلعل »التعرفة اجلديدة« سارية

تسوية األمور املالية بني املكتب الصحي واملستشفيات األملانية

دارين العلي 

تبدأ وزارة الكهرباء واملاء 
من اليوم احتســاب التعرفة 
اجلديــدة علــى االســتهالك 
الكهربائي في القطاع التجاري 
واملقدرة بـ ٥ فلوس للكيلوات 
الواحد بعد ان كانت فلســني 

فقط جلميع القطاعات. 
الــوزارة بالقطاع  وتبــدأ 
التجاري متهيدا لتعميم الزيادة 
على القطاعات االســتثمارية 
والصناعيــة والزراعية وفقا 
جلــداول زمنيــة مت وضعها 
التعرفــة اجلديدة  لتطبيــق 
التي حددت بـ٥ فلوس جلميع 
القطاعات كزيادة اولية سمح 
بها القانــون متهيدا لتطبيق 
نظام الشرائح الذي واجهته 
العديــد مــن املشــاكل أولها 
عــدم وجــود بيانــات كافية 
للمســتهلكني ودمــج قطاعي 
التجاري واالستثماري وعدم 
وجود عدادات منفصلة للشقق 
االستثمارية، اضافة الى انتظار 

ان  املصــادر  وتقــول 
املستهلكني الذين لم يسددوا 
الســابقة  كامــل فواتيرهــم 
فسيتم تقسيم االشهر اخلاصة 
بالقــراءة علــى املبلــغ املالي 
بالفاتورة وتوزيعه  اخلاص 
على االيام التي سبقت التعرفة 
الحتسابها وفق النظام القدمي 
وااليــام التــي تلــت تطبيق 
التعرفــة الحتســابها وفــق 

التعرفة اجلديدة.
وبالرغــم مــن االنتقادات 
التي وجهت بسبب عدم عدالة 
خيار احتساب معدل االستهالك 
لالنشطة التي ليس لها عدادات 
منفصلة اال ان الوزارة ماضية 
بهــذا اخليــار، حيــث أكــدت 
املصــادر ان الــوزارة امتــت 
استعداداتها لتطبيق تعرفة 
االستهالك اجلديدة، الفتة الى 
انها قامت قبل اسبوعني بإجراء 
التجارب على انطمة احلاسب 
اآللي اخلاصة بإدخال القراءات 
الحتســاب القراءات اجلديدة 

وفق التعرفة اجلديدة.

عــدم انتهائها حتــى اآلن من 
اجــراء املســح بشــكل كامل 
لفصل عدادات القطاعني اللذين 
تتفــاوت فيهما التعرفة وفق 
نظام الشــرائح الــذي جرى 

تأجيله.
كما تواجه الوزارة مشاكل 
أخرى في تطبيق التعرفة ما 
أجبرهــا علــى ايجــاد حلول 
التعرفــة  مؤقتــة لتطبيــق 
اجلديــدة الى حــني الوصول 
لتطبيق النظام سابق الذكر، 
ومن هذه املشاكل عدم تصفير 
بعض املستهلكني لعداداتهم 
للبــدء بتطبيق تعرفــة الـ٥ 
فلوس، ما جعل الوزارة تلجأ 
وفق مصادر مطلعة الى ابتكار 
حل يكمن في احتساب فاتورة 
املستهلكني الذين لم يبادروا 
الــى تصفيــر عداداتهم وفق 
القراءة االخيرة لتحديد قيمة 
االستهالك وفق نظام التعرفة 
القدمية التي سبقت التطبيق 
واحتساب باقي القراءة وفق 

التعرفة اجلديدة. 

العدادات الذكية التي ستركبها 
الوزارة بعد عامني وستكون 
السبيل لتطبيق الشرائح كما 

ورد في القانون. 
ويشــكل توحيد التعرفة 
وجعلهــا بـ ٥ فلــس للكيلو 
وات في كال القطاعني التجاري 
واالســتثماري حال للمشكلة 
التي تعانيها الوزارة بسبب 

حنان عبد المعبود
عبدالكريم العبداهلل 

بدأ امللحق املالي باملكتب 
الصحي الكويتــي في أملانيا 
احمــد العجمــي بجولة على 
املستشــفيات األملانية لتفقد 

أحوال املرضى الكويتيني. 
وذكر العجمي في تصريح 
صحافــي أن هذه اجلولة هي 
بداية جلوالت مستمرة خالل 
الفترة املقبلة جاءت بناء على 
تعليمات وزير الصحة د.جمال 
احلربي لتسهيل أمور املرضى 
الكويتيني الذين يرقدون في 
املستشفيات واملراكز الطبية 
فــي أملانيــا، مشــيرا إلى أن 

اجلــوالت ستشــمل جميــع 
املستشــفيات التــي يتواجد 

بها املرضى. 
وبني العجمــي أن الهدف 
من اجلوالت على املستشفيات 
أيضا تســهيل األمور املالية 
واملخصصات مع املستشفيات 
الزيــارات  خــالل  مــن 
للمستشــفيات واملصحــات، 
فضال عن دفــع املخصصات 
املالية للمستحقني من املرضى. 
وكشف العجمي عن عمل 
زيارات مقبلة للمستشفيات 
واملصحات األملانية التي يرقد 
بها املرضى الكويتيني لتسوية 
األمــور املاليــة العالقــة بني 
املكتب الصحي واملستشفيات.

وزارة الكهرباء واملاء

أحمد العجمي خالل زيارته للمرضى الكويتيني باملستشفيات األملانية

»فارما زون« نظمت ندوة للتوعية بالعالج بالمواد الطبيعية واألعشاب

1٥% من سكان الكويت مصابون بالعقم 
حنان عبد المعبود

 كشفت استشاري امراض 
النســاء والتوليد د. ماجدة 
اليتامى عــن اصابة ١٥% من 
سكان الكويت بالعقم، و١8% 
من النساء بتكيسات املبايض 
مــن بينها 4 الــى 8% حاالت 
معقــدة حتتــاج الــى عالج 

طويل.
 جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي لها على هامش ندوة 
نظمتها فارما زون للتوعية 
الطبيعية  باملــواد  بالعــالج 
واألعشاب اول من امس برعاية 
وحضور نخبة من استشاريي 
للتوعيــة  الصحــة  وزارة 
بالتثقيــف الدوائــي والقــاء 
الضــوء على طــرق العالج 
احلديثــة باملــواد الطبيعية 
في شتى التخصصات الطبية 
التناسلية، واجللدية، والعظام 
واالمراض املعدية لدى االطفال 

وكيفية مواجهتها.
واكدت اليتامى ان العوامل 
الوراثية تلعب دورا رئيسيا 
في االصابة بتكيسات املبايض 
لدى املرأة، وهذه التكيسات 
تظهر نتيجــة اضطراب في 
الدورة الشــهرية الى جانب 
االصابة بالعديد من االمراض 
االخرى مثل السكري والسمنة 
واضطرابات عمل االنسولني 
وكل هذه االســباب مجتمعة 
تــؤدي الى تكيــس املبايض 
لــدى البنــات والنســاء في 
الكويــت، واشــارت الــى ان 
السيدات املصابات بالتكيسات 
واضطراب الدورة الشــهرية 

هن األكثر عرضــة لإلصابة 
الرحم الن بطانة  بســرطان 
الرحــم لديهــن تكــون غير 

طبيعية.
العــالج  ســبل  وعــن   
املختلفة، لفتت الى ان العالج 
من العقــم يأخذ عدة مراحل 
تبدأ باحلبوب املنشــطة ثم 
احلقن، ويليها املنظار الى ان 

تنتهي بأطفال االنابيب.
 بدورها تطرقت استشاري 
االمراض اجللدية والتجميل 
بــوزارة الصحــة د. مــرمي 
الشــمري خــالل اللقــاء الى 
اســباب وعــالج التغير في 
اجللــد والتعرف على مالمح 
هــذا التغيــر خــالل املراحل 
املختلفة للتقــدم في العمر، 
واكدت أن االجسام احلرة هي 
اكبر مسبب للتجاعيد والتقدم 
في العمــر، وانها تتكون في 
التعــرض  اجلســم نتيجــة 
لتغيرات بيئية مختلفة منها 

الغبار، والتلوث، والشــمس 
احلياتيــة،  والضغــوط 

واالمراض املزمنة.
 وعلــى الرغــم مــن عدم 
وجود احصائيات دقيقة حول 
سرطانات اجللد في الكويت اال 
ان الشمري اكدت ان سرطان 
اجللد الليمفــاوي هو األكثر 
انتشارا بني االطفال والكبار 
فــي الكويــت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
 وعن احــدث طرق عالج 
خشونة املفاصل باألدوية او 
بالعالج الطبيعي او التدخل 
اجلراحــي قــال اختصاصي 
جراحة العظام واملفاصل في 
مستشــفى الرازي د. طارق 
رشدي ان ابرز االسباب املؤدية 
الى امــراض اخلشــونة هي 
قلة اللياقة البدنية وضعف 
الــوزن  العضــالت وزيــادة 
والتشــوهات اخللقيــة لدى 
االطفــال منذ الــوالدة مؤكدا 

ان االسراع بعالج التشوهات 
منذ الصغر كفيل بالبعد عن 
امراض اخلشونة عند الكبر.
 وذكــر ان عــدد عمليات 
يجريهــا  التــي  املفاصــل 
مستشــفى الرازي اسبوعيا 
تتــراوح بــني ١٥ و٢٠ عملية 

مبختلف انواعها.
 من جانبه، قال مدير شركة 
فارما زون د. مصطفي امين 
سعيد ان الندوة شملت العديد 
من التخصصــات في مجال 
الطب سواء في املستشفيات 
احلكوميــة او فــي القطــاع 

اخلاص.
 واشــار الــى ان شــركة 
فارمــا زون تعتبــر صاحبة 
الوكالــة احلصرية ملنتجات 
مارنيز االسبانية املتخصصة 
في الطــب البديــل والعالج 
الطبيعية، الفتا  باملنتجــات 
الــى ان مارنيز من الوكاالت 
احلديثة على السوق الكويتي.

 د.طارق رشدي ود.مرمي الشمري ود.ماجدة اليتامى خالل الندوة

د. مصطفي امين سعيد

رشدي: السمنة 
وقلة اللياقة

أهم أسباب 
اإلصابة بخشونة 

املفاصل

 سعيد: »فارما 
زون« صاحبة 

الوكالة احلصرية 
ملنتجات 

مارنيز اإلسبانية 
املتخصصة في 

الطب البديل

ً أمراض القلب تتسبب في وفاة 17.7 مليون شخص سنويا
حنان عبدالمعبود

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعية القلب د. فيصل املطوع 
ان التدخني يتسبب في وفاة 
٧.٢ ماليني شــخص ســنويا 
حول العالم، ودعا املواطنني 
واملقيمــني إلــى االقــالع عن 
التدخني، اذ انه التدخني وغيره 
من عوامل اخلطورة األخرى 
مثل الســمنة وزيادة الوزن 
البدنــي والتغذية  واخلمول 
غير الصحيــة ذات احملتوى 
العالي من األمالح والسكريات 
والدهون منخفضة احملتوى 
الفواكه واخلضــراوات  مــن 

تتســبب في أمــراض القلب 
واألوعية الدموية وغيرها من 
األمراض املزمنة غير املعدية. 
وأضاف املطوع، في تصريح 
صحافي مبناســبة االحتفال 
باليوم العاملــي للتدخني، ان 
منظمة الصحة العاملية قدرت 
الوفيات الناجتة عن أمراض 
القلب بنحو ١٧.٧ مليون وفاة 
سنويا، لتحتل بذلك املرتبة 
األولى بني الوفيات الناجتة عن 
األمراض املزمنة غير املعدية، 
وأكــد أن عوامــل اخلطــورة 
إلــى أمــراض  التــي تــؤدي 
القلــب واألوعية الدموية من 
املمكن تالفيها من خالل اتباع 

السلوكيات الصحية وأمناط 
احليــاة املعــززة للصحــة 
واالكتشــاف املبكــر لعوامل 
اخلطورة عن طريق االستفادة 
من أنشــطة الوحدة املتنقلة 
جلمعية القلب الكويتية والتي 
جتوب جميع مناطق الكويت 
في حمالتها التوعوية وتقوم 
بقياس ضغط الــدم والوزن 
والطول وتقدير كتلة اجلسم 
وقياس السكر والكوليسترول 
فــي الدم وتقدمي اإلرشــادات 
الطبيــة املتعلقة  والنصائح 
بالوقايــة من أمــراض القلب 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بها. وقال املطوع ان احلمالت 

تنظمهــا  التــي  التوعويــة 
اجلمعية تشــهد إقباال كبيرا 
يعكس مســتوى وعي أفراد 
املجتمــع بأهمية االكتشــاف 
املبكــر لعوامــل اخلطــورة 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
وحرص جميع املســتفيدين 
من تلــك احلمالت على تلقي 
اإلرشادات والنصائح الطبية 
املعززة للصحة، وجدد التزام 
جمعية القلب الكويتية بالقيام 
بدورها التنموي الرائد للعمل 
على خفض الوفيات الناجمة 
عــن األمــراض املزمنــة غير 
املعدية مبا فيها أمراض القلب 

بنسبة ٢٥%.

د. فيصل املطوع

رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية تهنئ 
روحاني بإعادة انتخابه: شعبكم محب للسالم

د.عبدالرحمن العوضي

هنأت رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية الرئيس اإليراني 
د.حسن روحاني بحصوله على ثقة الشعب اإليراني لفترة 

رئاسية جديدة.
وقال رئيس الرابطة د.عبدالرحمــن العوضي في بيان 
أصدرته الرابطة وحصلت »األنباء« على نسخة منه: باسمي 
وأعضاء رابطة الصداقــة الكويتية ـ اإليرانية نهنئكم على 
حصولكم على ثقة الشــعب اإليراني الشقيق للمرة الثانية 
على التوالي، وهو ما يحمل داللة عميقة على ما تتمتعون به 
من رصيد ضخم وتقدير لنجاحاتكم خالل املرحلة املاضية، 
كما يؤكد انتخابكم على روح ومحبة الســالم لدى الشعب 
اإليراني الشقيق، وتدعو اهلل أن تكون املرحلة املقبلة مرحلة 
ازدهار واستقرار على الصعيدين الداخلي واإلقليمي، وأن 
تكون فرصة لتعزيز العالقات بني دول اخلليج واجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية مبا يحفظ استقرار املنطقة.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائــلـة الطواش الگرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

منى أحمد عبداحلميد الدهمه 
زوجة / عبدالعزيز مجبل الطواش

والدة / سعود، مجبل، محمد، فيصل 

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

استمرار عملية المسح لفصل عدادات القطاع التجاري عن االستثماري


