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من القداس (محمد هنداوي) االب رميون عيد مترئسا القداس 

كاتدرائية العائلة املقدسة احتفلت بعيد القيامة

األبدية، فاملسيح قام.. حقا قام، 
ونحن شهود على قيامته وحبه 
وعلــى حياته األبديــة ليكن 

مباركا اسم الرب.
ثــم وجــه كاهــن الرعية 
رســالة للمؤمنني حثهم فيها 
على الوحدة واحملبة والسالم 

ندى ابونصر

العائلة  أحيت كاتدرائيــة 
املقدســة في الكويت قداســا 
احتفاليا مبناسبة عيد القيامة 
املجيد وسط أجواء من الفرح 
والبهجة، وحضر القداس املئات 
مــن ابنــاء الرعيــة املارونية 
والطوائف األخرى، كما ترأس 
القداس اإللهــي كاهن الرعية 

املارونية األب رميون عيد.
القــداس قــراءة  وتخلــل 
اإلجنيــل املقــدس، وقال االب 
رميــون عيــد: أهنــئ جميــع 
الشــعوب خاصة املسيحيني 
الذين يعيشون يسوع املسيح 
القائم من املوت فينا، ليكون 
نوره فــي العالــم وملح هذه 
األرض، ولنكــون أشــخاصا 
ســعداء وفرحني في حياتهم 
يتناقلون البشــرى الســارة، 
وهي بأن شوكة املوت كسرت 

ودعا اجلميع للصالة من اجل 
الســالم بني الشعوب السيما 
في شرقنا احلبيب، وان ترافق 
نعمة األمن واألمان الكويت، كما 
شكر رجال األمن على السهر 
وعلى تواجدهم في الكنائس 

من اجل األمن واالستقرار.

وابطل اجلحيم بانتصار يسوع 
املســيح على املوت وبحياته 
األبدية فقد جعلنا ابناء القيامة 

وابناء األبدية.
واضاف: امتنــى ان يكون 
عيدا مباركا للجميع وللبشرية 
لرؤية نور اخلالص واحلياة 

جانب من احلضور خالل القداس 

 مشاركون بالقداس

واحد من كل ألف بالكويت مصاب بـ «اللوبس»
حنان عبد املعبود

نظمت مجموعة «اللوبس» 
بالتعاون مع الرابطة الكويتية 
للروماتيزم، ندوة جماهيرية 
أمــس بعنــوان «حياتي مع 
اللوبس» مبشــاركة عدد من 
الروماتيزم ومرضى  أطبــاء 

اللوبس. 
وفي بدايــة الندوة أكدت 
رئيــس الرابطــة الكويتيــة 
للروماتيزم د.أديبة احلرز أن 
نسبة االصابة بـ «اللوبس» 
واحد مــن كل ألف بالكويت، 
مؤكــدة انهــا نفس النســبة 
العاملية، مشــيرة الى أن كل 
٩ نســاء مصابــات باملرض 
يقابلهــن رجــل واحد، حيث 
يصيب املرض النساء من عمر 
١٥ الى ٤٠ عاما، موضحة انه 
من األمراض املناعية املزمنة 
حيــث يهاجم اجلهاز املناعي 
أجهزة اجلسم ويصيب اجللد 
او املفاصل او الكلى او الرئة، 
ويتشابه مع مرض الصدفية 
في إصابة اجللد مع «اللوبس» 
تكون نســبة اصابــة اجهزة 
اجلسم اكبر حيث يضر معظم 

أعضاء اجلسم.
وأضافــت احلــرز: هناك 

من جهته، قال استشاري 
الروماتيزميــة  األمــراض 
البروفيسور د.عادل العوضي 
«اللوبــس»  تشــخيص  ان 
مــن الصعوبــة الن اعراضه 
تتشــابه مع اعراض امراض 
أخرى كثيرة، الفتا ان الكلية 
االميركية ألمراض الروماتيزم 
واجلمعية األوروبية ملكافحة 
امــراض الروماتيزم وضعتا 
قواعــد ومعاييــر اساســية 
لتشخيص «اللوبس» ومنها 
ظهــور الطفــح اجللدي على 
الوجــه «الفراشــة» والطفح 
اجللدي مع التقشر. بدورها، 

قالــت نائب رئيس مجموعة 
اللوبــس الكويتيــة نداء ابل 
ان املجموعــة مت تكوينهــا 
فــي البداية من ٤ أشــخاص 
ووصلنا اآلن الى ٤٠ شخصا 
أغلبهــم من املرضى، وهدفنا 
هو رفع مستوى الوعي جتاه 
املرض، حيث نشارك دائما في 
منتديات ومؤمترات صحية 
خاصة الروماتيزمية. وأكدت 
أبل ان املجموعة لديها طموح 
كبير باالنتشــار والوصول 
مبجموعة اللوبس الكويتية 
الــى العاملية واملشــاركة في 

مؤمترات دولية.

ً احلرز: املرض يصيب ٥ ماليني حول العالم وتشخيصه صعب جدا

د.أديبة احلرز ونداء أبل وعدد من اعضاء مجموعة اللوبس خالل الندوة      (محمد هنداوي) 

٥ ماليــني مصــاب باملــرض 
حول العالم وتشخيصه من 
أصعب األمراض الروماتيزمية 
ولألســف قد يكــون متأخرا 
ليــس قلــة كفــاءة للطبيب 
ولكــن لصعوبة تشــخيصه 
حيــث نعتمــد كأطبــاء على 
تاريخ املرض وفحص املريض 
والتحاليل املخبرية معا وليس 
هناك حتليل واحد ميكن من 
اكتشــاف املــرض، وان كان 
احد افــراد العائلة مصابا بـ 
«اللوبــس» فإن بقيــة افراد 
العائلــة يكونــون عرضــة 
لإلصابة بأي مرض مناعي. 

ملشاهدة الڤيديو

كنائس الكويت احتفلت بعيد القيامة املجيد
أسامة ابوالسعود

احتفلــت كنائــس الكويــت بعيــد 
القيامة المجيد وفقا للتقويم الغربي، 
حيــث أقام عدد مــن الكنائــس قداس 
عيد القيامة، بينما استقبلت الكنيسة 
اإلنجيلية الوطنية عددا من المهنئين 

بهذه المناسبة.
وقــال راعــي الكنيســة اإلنجيليــة 
الوطنية القس عمانويل غريب: ندعو 
اهللا في هذه المناسبة السعيدة ان يحفظ 
الكويت وشعبها من كل مكروه وان تظل 
واحة امن وامان ورخاء واستقرار في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده األمين 

الشيخ نواف األحمد، حفظهما اهللا.
واكد غريــب لـ«األنباء» ان الجميع 
يعيش على ارض الكويت الغالية بخير 
وســالم ومحبــة والجميع يمارســون 

شعائرهم بكل حرية.
ودعا غريب ان يعم السالم والمحبة 
جميع ارجاء الدول العربية، وأن يسود 
السالم والمحبة العالم اجمع وهي رسالة 
السيد المسيح، رسالة السالم والخير 

والمحبة.

غريب: ندعو اهللا أن تدوم على بلدنا نعمة األمن واألمان في ظل قيادة صاحب السمو
(محمد هنداوي) القس عمانويل غريب متوسطا عددا من املهنئني     

السفير األردني صقر أبو شتال وعدد من املهنئني في الكنيسة االجنيلية

من احلضور

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

التطعيمات بني املأمونية وحدوث املضاعفات
عبدالكرمي العبداهللا

مــن  العديــد  أثيــرت 
التساؤالت والشــائعات في 
اآلونة االخيرة حول مأمونية 
التطعيمات وحدوث مضاعفات 
جراء استخدامها، مما أدى إلى 
وجــود مطالبات بــأن تكون 
«اختياريــة»  التطعيمــات 
ولألهالي احلق في عدم تطعيم 
ابنائهم، عالوة على األصوات 

املطالبة مبقاطعتها.
اإلشاعات جتاه التطعيمات 
أحدثــت هلعــا وقلقــا بــني 
املواطنني خوفا من ان تكون 
لها أضــرار على أطفالهم في 
املستقبل. وفي هذا السياق، أكد 
رئيس وحدة طوارئ االطفال 
مبستشفى العدان واستشاري 
طب االطفال مبستشــفى دار 
الشفاء د.مرزوق العازمي على 
ان التطعيمات من اهم سبل 

الوقاية من األمراض.
فــي  العازمــي  وطالــب 
تصريح خاص لـــ «األنباء» 
األهالي بعدم االلتفات الى كل 
مــا يثار عن اآلثار الســلبية 
للتطعيمات واحلمالت الداعية 

ان االخبــار تداولت انتشــار 
وتفشي بعض حاالت احلصبة 
في الواليات املتحدة مما دفع 
السلطات هناك ملنع االطفال 
الذين لم يتلقوا التطعيمات 
من حضور املــدارس، داعيا 
األهالي الــى االلتزام بجدول 
التطعيمات، معبرا عن فخره 
بنسبة االلتزام بالتطعيمات 
فــي البــالد والتــي بلغت ما 
يقارب ٩٩٪ . وفي السياق ذاته، 
عدلــت وزارة الصحة جدول 
التطعيمات األساسية للطفولة 
في الكويت بإعطاء طعم شلل 
االطفال عن طريق احلقن بدال 

مــن الفم، وذلــك عند عمر ٤ 
و٦ شهور. وتضمن التعديل 
الذي تنفرد «األنباء» بنشره ان 
يكون التطعيم ضد «السحايا» 
لألطفال بواقع جرعة واحدة، 
ويكون التطعيم ضد السحايا 
الرباعي عند بلوغ الطفل عمر 
سنة بدال من سنتني، وتطعيم 
االطفال ممن هم اكبر من سنة 
عند بدء تطبيق القرار حتى 
بلوغ السنتني بطعم السحايا 
الرباعي حلني انتهاء املرحلة 
االنتقاليــة والتــي تســتمر 
ملــدة عام مــن تعديل جدول 

التطعيمات.

العازمي لـ «األنباء»: ندعو األهالي إلى عدم االلتفات ملا يشاع عن اآلثار السلبية للطعوم

التطعيمات ضرورية لصحة األطفالد.مرزوق العازمي

الــى مقاطعتهــا، وذلك لعدم 
ثبــوت اي اثــار خطيــرة او 
جانبية لها، واي رابط بينها 

وبني مرض التوحد.
دراســة  الــى  ولفــت 
دمناركية نشــرت في أشــهر 
املجــالت الطبية تشــير الى 
أن االطفــال الذيــن يتلقــون 
الطعم الثالثي ضد احلصبة 
والنكاف واحلصبة األملانية 
ليسوا اكثر عرضة لإلصابة 
التوحــد، وذلك بعد  مبرض 
دراسة سجالت اكثر من نصف 
مليون طفل ولدوا في الدمنارك 
بني عامي ١٩٩٩ و٢٠١٠، مؤكدا 


