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ضمن برنامج زيارة األطباء الدوليني للمستشفى

مواقيت

أعلن مستشفى املواساة اجلديد
ع��ن زي���ارة اس��ت��ش��اري األم��راض
العصبية والصرع الدكتور هاني
النجار لقسم األم��راض العصبية
وذلك ضمن برنامج زيارة األطباء
الدوليني للمستشفى.
وأكد املستشفى أن الدكتور هاني
النجار الباحث في مجال العالجات
اخل��ل��وي��ة ل�ل�أم���راض العصبية
وح����االت ال��ص��رع واس��ت��ش��اري
األعصاب في مستشفى فيكتوريا
امللكي في اململكة املتحدة ،ميتلك
خ��ب��رات علمية وعملية كبيرة
ف��ي تشخيص وع�ل�اج النوبات
الصرعية والنوبات التشنجية
الغير صرعية وح���االت اإلغماء
امل��ت��ك��رر ،إض��ط��راب��ات ال��ص��داع
والصداع النصفي ،أمراض الدورة

الدموية املخية والسكتة الدماغية
وطرق الوقاية منها باإلضافة إلى
تشخيص أمراض التصلب املتعدد
وغيرها من إضطرابات النخاع
ال��ش��وك��ي وم��ت�لازم��ات النخاع
الشوكي وإعتالل اجلذور الشوكية
واألعصاب الطرفية
وأوضح املستشفى أن الدكتور
هاني النجار وهو عضو اإلحتاد
البريطاني ألطباء املخ واألعصاب،
عضو اإلحت��اد اإليرلندي ألطباء
امل��خ واألع��ص��اب وعضو الهيئة
الدولية ملكافحة الصرع باإلضافة
إل��ى عضو اجلمعية األمريكية
للصرع
باإلضافة إل��ى كونه محاضر
ب��ع��ل��م ط���ب امل����خ واألع���ص���اب
اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي وب���اح���ث مب��ج��ال

ال��ع�لاج��ات اخل��ل��وي��ه اجلزيئية
ألمراض املخ واألعصاب  -إيرلندا
م���ن ج��ان��ب��ه��ا رح��ب��ت م��دي��رة
تطوير األع��م��ال والتسويق في
مستشفى املواساة اجلديد علياء
السيد بالدكتور ه��ان��ي النجار
مؤكدة أنه من الكفاءات العلمية
واألك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة املتميزة
في مجال تخصصه وأن زيارته
إل��ى قسم االم��راض العصبية في
املستشفى ضمن برنامج زي��ارة
األطباء الدوليني للمستشفى تعد
ف��رص��ة ج��ي��دة للمرضى ملعاينة
حالتهم مشيرة إلى أن مدة الزيارة
له ستكون من تاريخ  15حتى 19
يونيو  ،2019وأن أولوية معاينة
احل���االت ستكون وفقا ألسبقية
احلجز.

فجر

الصالة

«املواساة» يرحب بزيارة استشاري األمراض العصبية والصرع الدكتور هاني النجار
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في الصـميم
ثالثة أسباب رئيسية لنفوق األسماك في جون
الكويت وعلى رأسها تصريف مجرور الغزالي,
وإل��ق��اء مياه ال��ت��وازن ف��ي سفن النفط القادمة
للتحميل ,وترسب املخلفات بسبب التعديات على
البيئة ومنع دوران امل��ي��اه ..أسماك الكويت من
أجود األسماك في العالم ويجب احملافظة عليها..
ارحموا البيئة!!

د .هاني النجار

فريق طبي كويتي يستئصل ورم ًا من املخ بتقنية «املالح اجلراحي»
جنح فريق طبي كويتي في استئصال ورم حميد من املخ باستخدام تقنية
(املالح اجلراحي -كيرف) التي تعد األحدث في مجال العالج املتخصص.
وق��ال رئيس مجلس أقسام اجل��راح��ات التخصصية ب��وزارة الصحة
الدكتور طارق الشيخ لـ (كونا) أمس إن املريضة وهي مواطنة ثالثينية
كانت تعاني من ص��داع مستمر نتيجة إصابتها ب��ورم كبير في منطقة
حساسة من الدماغ بالقرب من مركز احلركة واأللياف البصرية الدماغية
بحجم سبعة سنتيمترات.
وأضاف الشيخ الذي يشغل أيضا رئيس قسم جراحة املخ واألعصاب
في مستشفى ابن سينا أن إجراء هذه العملية «احلرجة والدقيقة» استغرق
نحو ثالث ساعات باستخدام جهاز (املالح اجلراحي  -كيرف) للوصول
بدقة إلى الورم عن طريق فتح اجلمجمة بدائرة قطرها خمسة سنتيمترات.
موضحا أنه مت الوصول إلى الورم بشكل مباشر بعيدا عن املراكز الدماغية
املهمة ومن دون إحلاق أي ضرر بها.
وذكر أن استخدام هذه التقنية األملانية املتطورة أتاح للفريق الطبي
إجراء العملية في وقت سريع وقياسي مع تقليل املضاعفات ذات الصلة
مبينا أن اجلهاز املستخدم حدد بدقة عالية مكان وحجم الورم ما سهل على
اجلراحني إزالته كامال دون أعراض جانبية.
وأفاد بأن آلية عمل اجلهاز املستخدم في هذه التقنية التي تعد األولى
من نوعها في الكويت والثالثة خليجيا بعد السعودية واإلم��ارات تكمن
في جمع أكثر من  250صورة ثنائية األبعاد لدماغ املريض وحتويلها إلى
صورة كاملة ثالثية األبعاد تكون مجسمة وشبيهة متاما ملناطق وجغرافية
الدماغ.
وأوض���ح أن ه��ذه التقنية تعطي خ��ارط��ة طريق (بوصلة) لتحديد
أفضل وأسهل املسارات املمكنة للوصول مباشرة إلى املناطق املتأثرة من
الدماغ (أورام أو عيوب خلقية في الشرايني) وبدقة مذهلة دون املساس
أو التعرض ملراكز الدماغ وأنسجته احلساسة ما يضمن سالمة املريض
الكاملة من أية مضاعفات جراحية.

Retweet
 @fareah1فارعه ال�سقاف
خالد املال فنان أصيل له شعبية كبيرة لفنه يرتفع رصيده الشعبي
في قلوب الناس بسبب أغنية عبر فيها عن نبض الشارع بصدق لم يعد
املال أيقونة للفن الشعبي فحسب وإمنا أصبح أيقونة #حرية_التعبير
املال يختار رسالته

 @aalmonayyesد�.أحمد املني�س
جانب من العملية

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلة الزايد
لوفاة

فاطمة إبراهيم الزايد
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

دراس����������ة ج�����دي�����دة حت�������ذر م��ن
تناول عصائر الفواكه بكثرة
كشفت دراسة جديدة أن تناول عصائر الفواكه أمر سيئ
للغاية للصحة ،وميكن أن يؤدي إلى الوفاة املبكرة.
ووج���دت ال��دراس��ة زي���ادة خطر ال��وف��اة امل��ب��ك��رة ،من
أي سبب ،ل��دى الذين يستهلكون الكثير من املشروبات
السكرية.
وقارن الباحثون األمريكيون ،ألول مرة ،عصير الفواكه
مع املشروبات احملالة بالسكر مثل املشروبات الغازية،
ووج��دوا ارتباطات متشابهة للغاية بني عصائر الفواكه
واملشروبات السكرية ،مع زيادة خطر الوفاة املبكرة ،على
الرغم من أنهم أكدوا على ضرورة إجراء املزيد من البحوث.
ووصف أحد اخلبراء الدراسة بأنها مهمة ،مشيرا إلى
أنه ال يوجد خطر من تناول كوب واحد من عصير الفاكهة
بحجم  150مل يوميا.
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 @omjasse51341280لولوه بنت عبداملح�سن
القرقيعان راحت ازهوته مع األسف و صار ماله طعم،راح زمن
البساطة و يانا زمن التكلف ياعوينتي هل جيل الي ماحلق على وناسه
قرقيعان قبل

 @docshayjiعبداللـه ال�شايجي
نهنيء ونبارك فوز فريق مجلس األمة  2-3على فريق احلكومة
الكويتية اليوم.ونشكر احلكومة واملجلس على اإلص��رار على إقامة
املباراة بني فريق الوزراء والنواب،وهذا تقليدا سنوي متبع في الكويت
في شهر رمضان.لكن هذا العام له طعم خاص لطمأنة الناس في ظل
التصعيد واالحتقان-أن األوضاع «سهود ومهود»!

@Alwasatkuwait

جتارب رحالة كويتيني تنصح بوجهات سفر غير مألوفة
أضحت م��واق��ع التواصل االجتماعي منصات مهمة للتسويق
والدعاية تعرض من خاللها مختلف املنتجات واخلدمات وتنقل عبرها
ثقافات متنوعة ومعلومات متعددة في مختلف حقول املعرفة من بينها
السياحة التثقيفية والترفيهية والتعريف بثقافات الدول والشعوب.
وب��رزت من خ�لال تلك امل��واق��ع صفحات ثقافية تتضمن توثيق
رحالت وجتارب لرحالة كويتيني يجوبون دول العالم للتعرف على
مدن ووجهات سياحية جديدة واستكشاف حضاراتها.
وجنح هؤالء الرحالة في تغيير «امل��زاج السياحي» لألفراد عبر
استعراض وجهات سفرهم اجلديدة وجتاربهم فيها ،ع�لاوة على
تقدمي تفاصيل مفيدة تتعلق باإلجراءات الواجب اتباعها قبل زيارة
تلك الوجهات بدء من احلصول على تأشيرة السفر وخطوط الطيران
املتوفرة وافضلها والفنادق املناسبة واالحتياطات الواجب اتخاذها
قبل قرار حتديد الوجهة.
وأك��د عدد من الرحالة الكويتيني املؤثرين في مواقع التواصل
االجتماعي مب��ج��ال السياحة وال��س��ف��ر ل��ـ (ك��ون��ا) حرصهم على
استعراض وتوثيق رحالتهم عبر حساباتهم في (مواقع التواصل)
بغية تعريف املتابعني بالوجهات السياحية التي يقصدونها ال سيما
اجلديدة منها مبا يسهم في إتاحة الفرصة أمامهم لتقييمها قبل اتخاذ
قرار السفر.
وقالت الرحالة الكويتية فاطمة املطر إن بدايتها في هذا املجال كانت

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

موقف وطني لنواب شرفاء تقدموا باقتراح برغبة في مجلس
 1963بسحب جناسي اعطيت بدون وجه حق ..د .أحمد اخلطيب،
ومحمد الرشيد ،وراشد التوحيد ،وعبدالرزاق اخلالد ،وسامي املنيس.
الله يبارك ويطول بعمر األحياء ويرحم األموات ويغفر لهم.

�إدارة الإعالن
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الرحالة فاطمة املطر أثناء زيارتها للصخرة امللونة في أستراليا

قبل ثماني سنوات وكان لديها آنذاك مدونة تكتب فيها عن جتاربها
مبجال السياحة الداخلية.واضافت املطر انها عندما بدأت في الكتابة
عن وجهات السفر اخلارجية كانت تتلقى ردود فعل واسئلة كثيرة
عنها فتحول تركيز مدونتها الى السفر والسياحة اخلارجية.
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