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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستقبال وفد مجموعة املرأة الدولية غادة شوقي ورميا طهبوب بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد (هاني الشمري)

رئيس التحرير استقبل وفد مجموعة املرأة الدولية
التحرير  اســتقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
وفد مجموعة املــرأة الدولية 
الــذي ضــم كال مــن رئيســة 
مجموعة املــرأة الدولية غادة 
شوقي، حرم السفير املصري 
فــي البالد أســامة شــلتوت، 
ورميا طهبوب، حرم السفير 
البالد رامي  الفلســطيني في 
طهبوب، حيــث ناقش اللقاء 
عددا من القضايا املتعلقة بدعم 
املرأة والعمل على متكينها من 
املساهمة في التنمية وحتقيق 

التطور في بلداننا العربية.
كما تناول اللقاء عددا من 
الســبل التي ميكن من خاللها 
تســهيل مشــاركة املــرأة في 
املجــاالت املختلفــة مــن أجل 
حتقيق النهضة الشاملة التي 
ال تقوم إال على شقي املجتمع، 
املرأة والرجــل. حضر اللقاء 
نائب رئيس التحرير الزميل 

عدنان خليفة الراشد.

اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا املتعلقة بدعم املرأة ومتكينها من املساهمة في حتقيق التنمية

السوداء  ألوانها  العيون بكل 
والبنية والعســلية واخلضراء 
والزرقاء والشهلة والرمادية تفيض 
بالصدق واحملبة لدى األخيار وهي 

مرآة النفس احلقيقية!
رسولنا الكرمي احلبيب الهادي 
املصطفــى ژ يقول: «عينان ال 
متسهما النار: عني بكت من خشية 
اهللا، وعني باتت حترس في سبيل 

اهللا».
علمتني احلياة انه عندما أناظر 
شخصا أول ما أنظر إلى عينيه أعلم 
على الفور هل هو فرح أم حزين؟ 
غاضب أم راٍض؟ من شعاع العني 
ونورها أو انكفائها او هيجانها ومن 
دمعها، لهذا قالوا: تعرف الشخص 

من نظراته.. حزنه وتفكيره..!
الفراسة تدرك لغة العيون ولغة 
اجلسد، فالعني لها أسرار يصعب 
حصرها، ولهذا أقول دائما: أجمل 
وأحلى ما في هذه الدنيا، عينان 
بالــذكاء وااللهام،  تتألقان دائما 
النباهة  األولى بنعــم اهللا مــن 
أو اخلوف واالنكسار  والفطانة 

من اهللا عز وجل في عاله!
لعل في ذاكرتي أبياتاً للشاعر 

جرير يقول:
إن العيون التي في طرفها حوٌر

 قتلننا ثــم لم يحيني قتالنا
يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

وُهنَّ أضعف خلق اهللا أركانا
لكل إنسان عينان، ولكن واحدا 
منا متنح له القــدرة على قراءة 
محيطه والبشر الذين يتعامل معهم، 
وهناك عيون (مغمضة) ال تدرك 

أسرار وخفايا العني!
من جميل مــا قرأت عزيزي 

القارئ لفضيل النمر:
إن العيون رســائل مفتوحة

 فاقرأ لعلك تفهم املعنى الدفني
كم حدثتني وهي صامتة مبا

أخفته في األعماق من سر مصون
فيها ترى معنــى اجلمال وغاية
اإلبداع بل فيها ترى السحر املبني

العيون كثيرة  ألوان  ٭ ومضة: 
منها اخلضراء والعسلية والزرقاء 
والســوداء والبنية والشــهالء 
واحلادة وكلها متعددة اجلينات 

في قزحية العني.
اللون األسود هو أكثر األلوان 
انتشارا والبني الداكن، والبندقي، 
أخطرها فــي احلياة (خط أحمر 

وعيون حمراء)!
ويقال، واهللا أعلم، إن العيون 
الزرقاء ثم البنية هي األجمل لكن 
بعض الدراســات تؤكد اجنذاب 
العسلية عند  العيون  الى  النساء 
الرجال، كما ان زرقاوات العيون 

هن األكثر جاذبية للرجال!

٭ آخر الكالم: فــي لغة العيون 
دروس عليــك عزيــزي القارئ 
الكرمي تعلمها حتى تفهم هاتيك 
العيون املختلفة التي تتعامل معها 
يوميا، وأعطيك خالصة النصيحة 
العيون: أي عني  والتجربة فــي 
هناك لغــة ان فهمتها وترجمتها 
بصورة صحيحة حتما ستصل 
الى عيون تلك الروح التي تتعامل 
معها، فالعيون إشارات وإيحاءات 
تعكس نظرة العني وحتكي ما ال 
يستطيع اللسان نطقه أو ما يتجنب 

قوله أو ما يخفيه!
العيون  لغــة  العزيز:  قارئي 
(علم ودراســة وخبرة) وأقصد 
بها التواصل غير اللفظي من أي 
روح آدمية من البشر ونظرة من 
هذه العيون أو تلك (احلاذق العالم) 
يعلم ما تقوله هذه العيون حتى 

وإن لم تتفوه بكلمة واحدة!
العيون أيها السادة الكرام ال 

تكذب أبدا.
وردت مادة (عني) في القرآن 

الكرمي ٦٣ مرة.
العيون  في احلياة احــذروا 
احلاسدة احلاقدة وهي تصدر من 
أشــخاص معينني تؤدي إلصابة 
اآلخرين بالعمى والتســبب لهم 
بسوء احلظ والطالع، مبعنى احذر 

صاحب العني الليزرية!
العيون  العمــوم فــي  على 
(حچاوي) كثيــرة، أجملها العني 
القانعــة املوحدة التي تخاف اهللا 
وال تنظر إلــى الناس إال بنظرة 

الغبطة فقط وهم قلة!
إجازة أسبوع سعيدة!

.. في أمان اهللا.

ومضات

في العيون «حچاوي»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وزير الصحة: ال نقص في األدوية الكيماوية ملرضى السرطان
عبدالكرمي العبداهللا

أكــد وزير الصحــة د.أحمد 
العوضي عدم وجود أي نقص 
في األدويــة الكيماوية ملرضى 
السرطان بالكويت، الفتا إلى أنها 
متوافرة وهللا احلمد، والوزارة 
تدعــم وجــود أدويــة املناعــة 
واملوجهة واســتقطابها في ظل 
التحديات والنقص العاملي في 
االدوية، مشيرا الى انه حتد كبير 
عقب انتهاء جائحة كورونا مع 

وجود زيادة في االسعار.
ولفت العوضي في تصريح 
صحافي على هامش املؤمتر الرابع 
جلراحة االورام للجهاز الهضمي 
أمس الى أن وزارة الصحة تهتم 
بالتوسع في املنشآت، ويجري 
على قدم وساق انشاء وتدعيم 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 
اجلديد، متوقعا افتتاحه قريبا 

للتوسع في خدمة املرضى.
وقال إن مؤمتر جراحة االورام 
واجلهــاز الهضمي يســهم في 
تبادل اخلبرات وحتســني اداء 
اخلدمات واجلراحــات الدقيقة 
لهذا النوع من السرطان، فضال 
عن دعم االقســام االخرى مثل 
العالج االشعاعي او الكيماوي أو 

ً أكد خالل مؤمتر جراحة أورام اجلهاز الهضمي افتتاح مركز مكافحة السرطان اجلديد قريبا

(متني غوزال) د.أحمد العوضي ود. مدحت عطيفة ود. خالد اخلالدي مع املشاركني في املؤمتر 

سرطان الدم في توفير خدمات 
متكاملة في هذا املجال.

وأشــار الــى دور الــوزارة 
الوقائي واملبادرات اإليجابية، 
والعــالج الــذي تقدمه ملرضى 
السرطان، مبينا ان الكويت من 
الدول الرائدة في رعاية مرضى 
الســرطان ألكثر مــن ٥٠ عاما، 

املناظير احلديثة،  باســتخدام 
مما أدى إلى حتســن كبير في 
النتائج املستقبلية للمرضى، 
مع تالفي التأثيرات الســلبية 
للعمليات التقليدية، كما أن هناك 
جهودا دائما مبذولة الكتشاف 
وتشــخيص هذه األنــواع من 
السرطانات في مراحلها املبكرة.

وتابــع: ال يخفــى عليكــم 
التطور امللحوظ الذي طرأ في 
السنوات األخيرة على ممارسات 
املبكر والعالجات  التشخيص 
املســتحدثة ســواء اجلراحية 
وغيــر اجلراحية لســرطانات 
الهضمــي املختلفــة،  اجلهــاز 
وكذلــك اجلراحــات التحفظية 

فقد مت إنشــاء املركز عام ١٩٦٨
لتقدمي الرعاية الصحية الالزمة، 
الوطنيــة  بالكفــاءات  مشــيدا 
واملخلصــة املتخصصــة فــي 
مجال األورام واخلدمات الوقائية 
والتشخيصية والعالجية التي 
البروتوكوالت  يقدمونها وفق 

العاملية.

املضف: مرضى «اإليدز» يتمتعون برعاية صحية مستمرة

عادل املرزوق: احتمال سقوط أمطار خفيفة السبت واألحد.. والطقس دافئ

دشنت اللجنة الوطنية الدائمة 
ملكافحة (االيدز) امس اخلميس 
في مجمــع (العاصمة) حملتها 
السنوية التوعوية حتت شعار 
(ابدأ حياة جديدة.. بادر بإجراء 

الفحص) وتستمر ثالثة أيام.
وقالــت الوكيلــة املســاعدة 
العامة بوزارة  لشؤون الصحة 
الصحة د.بثينة املضف في كلمة 
لهــا خالل افتتــاح احلملة التي 
تأتــي تزامنا مع اليــوم العاملي 
ملكافحة ڤيــروس نقص املناعة 
املكتسبة (ايدز) إن الوزارة لديها 
اســتراتيجية وطنيــة ملكافحة 

املرض.
أن  املضــف  وأوضحــت 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
االيدز تعتبر وثيقة عمل ومنطلقا 
لوزارة الصحة نحو مجتمع خال 
من االيدز، مشيرة إلى أن الوزارة 
ال تألو جهدا في تقدمي الدعم من 
خــالل اللجنة الوطنية ملكافحة 
(االيــدز). وبينــت ان مرضــى 
(االيدز) يتمتعون برعاية صحية 

قــال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق ان الكويت واملنطقة 
تقتــرب جدا من دخــول فترة 
املربعانية، فيما التزال املالبس 
الصيفيــة هــي الســائدة ولم 
تظهر املالبس الشــتوية رغم 
الفتــرات  ان املربعانيــة مــن 
الباردة في منطقة وسط شبه 
اجلزيــرة العربية، وتنخفض 
فيها درجات احلرارة انخفاضا 
كبيرا فــي املاضي وتبدأ عادة 
املربعانية يوم ٦ ديسمبر من 
كل سنة، ولكن هذه السنة وعلى 
غير املعتاد اليزال الطقس مييل 
نحــو الدفء، ويرجع ذلك الى 
متركز ضغط جوي ميكن وصفه 
باملرتفع، حيث يكون الضغط 
اجلوي على ســواحل اخلليج 

بقوة ١٠١٤ مليبار، بينما يكون 
منخفضا بني ١٠١٢-١٠١٠ مليبار 
على السواحل الغربية واملطلة 

الصحيــة وتطوير املؤشــرات 
الصحيــة لألفــراد املتعايشــني 
مــع الڤيروس. وذكــرت ان من 
أهداف االســتراتيجية الوطنية 
خفض عــدد اإلصابات اجلديدة 

على البحر االحمر.
واضاف: هذا الضغط اجلوي 
أدى الى هبوب رياح شــمالية 
شــرقية خفيفــة الــى معتدلة 
السرعة تكون سرعتها بني ١٨-

١٠ كلم/س، وسيستمر الطقس 
الدافئ حتى مســاء الســبت ٣
اجلاري، حيث من احملتمل ان 
تضعف فرصة سقوط االمطار 
ولكن مــن بعد منتصف الليل 
يوم الســبت ٣ اجلاري أو في 
فجر االحــد ٤ اجلــاري، ومن 
احملتمل سقوط امطار خفيفة 

في هذا اليوم.
وتوقع اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان تهب بعد ذلك رياح 
تكون بني شمالية الى شمالية 
غربية معتدلة الســرعة تزيح 

مــن جهته، قال مديــر إدارة 
الصحة العامة بالوزارة د.محمد 
الســعيدان في كلمــة مماثلة إن 
احلملة الوطنية ملكافحة (االيدز) 
تهدف إلــى الوصــول للحاالت 
املصابة وتوفير العالج لهم في 
وقت مبكر حلمايتهم من تدهور 

حالتهم الصحية.
واضاف السعيدان ان العالج 
املبكر يخفض من نسبة املرض 
وانتقالــه، مشــيرا إلى أن هناك 
عيادتني للفحص الدوري الذاتي 
ملــرض االيدز األولى فــي إدارة 
الصحــة العامــة، والثانيــة في 
مستشفى االمراض السارية ويتم 
فيهما تقدمي املتابعة عن طريق 

االطباء املتخصصني.
مــن جانبه، أكد استشــاري 
األمراض املعدية املشرف الفني 
على مكتــب (اإليــدز) د. املنذر 
احلساوي في كلمته إن الكويت 
أحرزت تقدما كبيــرا في مجال 
الوقايــة من (اإليدز) وكذلك في 

مجال العالج.

مئوية وفي النهار والليل ١٢-٨
درجات مئويــة، فاحلرارة في 
هذه االيام تكــون بني ٢٧-٢٤

درجة مئوية في النهار، اما في 
الليــل فتنخفض قليال فتكون 
في هذه الفترة بني ١٩-١٧ درجة 

مئوية.
واشار الى وجود احتمال في 
استمرار هبوب الرياح الشمالية 
الــى الشــمالية الغربية حتى 
منتصف الشهر اجلاري، لذلك 
فإن الطقس يحتمل ان يكون بني 
صحو وغائم جزئيا، واحملتمل 
ايضا ان يستمر معدل الدفء 
في اجلو بشكل عام مع احتمال 
انخفاض طفيف جدا في درجات 
احلرارة خــالل االيام القادمة، 

واهللا اعلم.

بڤيــروس (االيــدز) واحملافظة 
علــى معدل صفــر لالصابة بني 
األطفال وخفض معدالت التمييز 
ضد األفــراد املصابني بڤيروس 

نقص املناعة.

الغيــوم من املنطقــة وجتعل 
اجلو صحوا ومشمسا تقل فيه 
كثيرا فرصة سقوط املطر حتى 
منتصف هذا الشهر، ونتيجة 
لهبوب الرياح الشــمالية فإن 
اجلو سيميل الى البرودة قليال، 
خصوصا في يوم الثالثاء املقبل، 
حيث من املتوقع ان تنخفض 
درجة احلــرارة قليال وتكون 
بــني ٢٠-١٨ درجــة مئوية في 
النهار، وفي الليل قد تنخفض 
اكثر من ذلك وتكون في حدود 

١٢-١٠ درجات مئوية.
وتابــع: يالحظ اجلميع ان 
درجات احلرارة في هذه االيام 
هي اعلى من املعدل العام بكثير 
من املعــدل العام لهذه الفترة، 
حيث يكون بني ٢٢-١٨ درجة 

اخلبير الفلكي أشار إلى انخفاض درجات احلرارة الثالثاء إلى ١٠ درجات

د.بثينة املضف والعاملون في حملة مكافحة اإليدز خالل تدشني احلملة في مول العاصمة

عادل املرزوق

مستمرة لتحقيق أعلى مستوى 
مــن الصحة ميكــن بلوغه دون 
متييز، الفتة إلى أن االستراتيجية 
الوطنية لديها عدة أهداف منها 
للرعايــة  الوصــول  حتســني 

الدعيج: اإلشراف على ١٠٠ حالة والدة 
ملصابات بـ «اإليدز» دون انتقاله ألطفالهن

عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير مستشــفى اجلهراء 
٢ د.جمــال الدعيــج، أنــه بفضل 
من اهللا، ثــم بجهود فريق عالج 
مرض اإليدز باملستشــفى وعلى 
رأسهم د.أسامة البقصمي ود.املنذر 
احلساوي، مت بنجاح اإلشراف على 
١٠٠ حالــة حمــل ووالدة ألمهات 
مصابات بڤيروس اإليدز من دون 
أن ينتقل ألي من أولئك األطفال، 

مشيرا الى ان هذا اإلجناز يحسب 
للكويت.

جــاء هذا على هامش ورشــة 
العمل اخلاصــة بڤيروس نقص 
املناعة املكتسبة، والتي انعقدت 
أمس برعاية وكيلة وزارة الصحة 
املساعد لشــؤون الصحة العامة 
رئيســة اللجنة الوطنية الدائمة 
ملكافحــة اإليــدز د.بثينة املضف 
بالتعاون مع مستشفى األمراض 

السارية.

د.بثينة املضف ود.جمال الدعيج وعدد من املشاركني في الورشة

انطالق مؤمتر الكويت لألمراض 
اجللدية والليزر وطب التجميل السبت

يـفـتـــتح وزيــر 
د.أحـــمد  الصـحـــة 
العوضي أعمال مؤمتر 
الكويــت لألمــراض 
اجللدية والليزر وطب 
التجميل صباح يوم 
غد الســبت في مركز 
الشيخ جابر الثقافي.
وذكـــر رئـيـــس 
الـــمؤمتر د.محـــمد 
العتيبــي أن رعايــة 
وزير الصحة د.أحمد 
تعكــس  العوضــي 

حرص وزارة الصحة واهتمامها بدعم 
التدريب والتعليم الطبي املســتمر، 
إيقانــا منهم بتطويــر أداء العاملني 
في الــوزارة واكتســابهم للخبرات 
واملعلومات املتجددة من خالل عقد 
مثل هذه املؤمتــرات والندوات التي 
أصبحت ركيزة أساســية للنهوض 
باخلدمات الصحية والطبية في البالد.

وقال د.العتيبي إن املؤمتر سيناقش 

خالل انعقاده بني (٣
و٤ ديســمبر) ٢٠٢٢

أحدث األبحاث العلمية 
لألمــراض اجللديــة 
واســتخدامات الليزر 
الطبية وطب التجميل 
أوراق  خــالل  مــن 
وورش عمل ســتقدم 
خالل حلقات املؤمتر. 
وأضاف د.العتيبي انه 
سيشارك في املؤمتر 
نخبــة كبيــرة مــن 
األطباء املتخصصني 
فــي األمراض اجللدية والليزر وطب 
والتجميل من مختلــف دول العالم. 
وأشــار د.العتيبي الــى ان البرنامج 
العلمي للمؤمتر سيتناول آخر األبحاث 
العلمية لألمــراض اجللدية، وكذلك 
الطبية، إضافة  الليزر  اســتخدامات 
إلى طــب التجميل وآخــر ما توصل 
إليه الطب لتشخيص وعالج احلاالت 

املرضية املستعصية.

ملشاهدة الڤيديو

د.محمد العتيبي


