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ت��زاي��د االه��ت��م��ام خ��ال ال��س��ن��وات املاضية 
بعمليات التجميل لتجميل الشرة وإزالة جتاعيد 
ال��وج��ه حيث دخ��ل��ت تقنيات ج��دي��دة تعالج 
األمراض اجللدية وتعيد للجلد شبابه وحيويته.
د. هشام لطفي اخلطيب إستشاري ورئيس 
قسم األم��راض اجللدية في مستشفى األمراض 
الصجلدية وعضو اجلمعية الفرنسية ألمراض 
اجل��ل��دي��ة - ب��اري��س واحل��اص��ل على ال��ب��ورد 
الفرنسي – جامعة مارسيليا - فرنسا،دبلوم 
الليزر – جامعة مونبلييه - فرنسا ودبلوم 
التجميل الطبي – جامعة مارسيليا - فرنسا 

يحدثنا عن هذه األمور في اللقاء التالي:
< ماهي األشياء التي تقوم بها؟

- جميع أجهزة الليزر، حقن البوتوكس، 
الفيلرز وامليزوثيرابي.

< برأيك ملاذا تزايد االهتمام بعمليات التجميل 
في األونة األخيرة؟

- أعتقد زيادة الوعي الصحي، إنتشار وسائل 
اإلعام ووسائل التواصل اإلجتماعي.

< وم��ا هو الفرق بني البوتكس والفيلر في 
جتميل البشرة وإزالة التجاعيد؟

- البوتوكس لعاج التجاعيد أما الفيلرز فهو 
عبارة عن حقن مالئة لتعويض ذبول البشرة

< وم��اذا عن إذاب��ة الدهون عن طريق احلقن 
امليزوثيرابي، ما مدى فعاليته؟

- تقنية قدمية ذات فعالية محدودة ويجب 
اختيار الطريقة واملادة بعناية.

< ماهو التحسن الذى يطرأ على وظائف اجللد 
بعد إجراء هذه التقنيات؟

- يعود اجللد أكثر شبابا وحيوية.
< هل تظهر النتائج مباشرة بعد حقن البازما 

املشبعة او البوتكس؟
� خال أيام قليلة بعد عملية احلقن.

< مااملقصود بتقشير اجللد بالليزر وماخطورة 
عمليات التقشير عى الوجه؟

� تقشير اجللد بالليزر هو تقنية ذات فعالية 
ممتازة لعاج الكثير من مشاكل البشرة مثل 
الندب وأثار حب الشباب وليس له خطورة طاملا 

قام به طبيبا متخصصا.
< ماذا عن استخدام مستحضرات التجميل ) 

املاكياج ( بعد عملية التقشير؟
- ميكن استخدامها بعد أيام من التقشير،

< هل ميكن استخدام الليزر فى االنتفاخات 
والسواد حول العينني وهل يوجد اى مشاكل 

عنة وهل هو مكلف؟
- ال يوجد ليزر ذو فعالية لعاج هذة املشكلة

< هل توجد اث��ار جانبية من كثرة استخدام 

املريض ألجهزة الليزر أو احلقن بالبوتكس او 
البازما املشبعة او الدهون؟

- ال يوجد طاملا مت العاج حتت أيدي خبراء.
< هل من املهم ان يقدم الطبيب املعالج شرحا 
مفصا للمريض عن التوقعات احملتمل حدوثها 

قبل معاجلة البشرة؟
- طبعا حتى ال تقع في محظور التوقعات 

الغير واقعية
ماذا عن جتاعيد الوجه وكيف ميكن عاجها؟
- البوتوكس أو الليزر أو عمليات شد اجللد.

< ماهي افضل طرق العناية بالبشرة وكيف 
حت��ص��ل ال��ف��ت��اة ع��ل��ى ب��ش��رة نقية خ��ال��ي��ة من 

العيوب؟
- أف��ض��ل ط��رق العناية بالبشرة ه��ي أوال 

العناية بالصحة العامة وثانيا احملافظة على 
نظافة البشرة من الدهون الزائدة وكذلك احلفاظ 
عليها من أشعة الشمس والعوامل اخلارجية 
باإلضافة إلى استخدام كرميات العناية الدائمة 
للبشرة م��ث��ل ك��رمي��ات ال��ت��رط��ي��ب ومكافحة 

الشيخوخة.
< كيف نعتمد على الغذاء في احملافظة على 

نضارة البشرة؟
- ش���رب امل���اء وت��ن��اول ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة من 
السوائل وكذلك الفواكه واخلضراوات الطازجة 
أفضل ما ميكن أن يتناوله اإلنسان للحفاظ على 

البشرة. 
< ما اجلديد في مجال األمراض اجللدية؟

- هناك الكثير من التقنيات احلديثة في أجهزة 
الليزر والتي تساعد كثير في ع��اج مشكات 

كانت مستعصية قدميا. 
< ما هي هذه املشكات؟

- مثل مشاكل التصبغات اجللدية والكلف 
وآثار حب الشباب.

< كيف ميكن حل هذة املشكات؟ 
- يوجد اآلن أجهزة ليزر حديثة جدا تستطيع 
أن ت��س��اع��د امل��ري��ض ع��ل��ى التخلص م��ن ه��ذه 

املشكات خال عدة جلسات.
< هل هذه األجهزة آمنة أم هناك مضاعفات أو 

آثار جانبية الستخدامها؟
- على العكس من ذل��ك فاألجهزة احلديثة 
تراعي متاما األمان وكذلك سهولة العاج بحيث 
ال يتطلب األم��ر ف��ت��رات إستشفاء طويلة بعد 

العاج.
< هل هناك جديد في عاج حب الشباب؟

- نعم هناك أجهزة حديثة لعاج حب الشباب 
املستعصي على العاج بالعقاقير واألدوي��ة 

ونتائجة ممتازة بدون أثار جانبية.

اخلطب خال إحدى عمليات التجميل

رئيس قسم األمراض اجللدية في مستشفى »املواساة اجلديد«

اخلطيب: زيادة الوعي الصحي أدت إلى تزايد االهتمام بعمليات التجميل

25 متخصصا انطالق املؤمتر األول ألمراض التهاب األمعاء بحضور 

4 آالف مريض »كرونز« الفضلي: 
في الكويت واملرض في تزايد

 كشف رئيس مركز هيا احلبيب للجهاز 
الهضمي في  مستشفى مبارك الكبير د. أحمد 
الفضلي عن وجود 3000 إلى 4000 مريض 
»كرونز« في الكويت، مشيرا إلى أن هناك 
تزايد وارت��ف��اع في معدل اإلص��اب��ة مبرض 
»كرونز« في الباد، وهو من أن��واع التهاب 

األمعاء املزمن.
وق��ال الفضلي في تصريح للصحافيني 
صباح أمس على هامش افتتاح املؤمتر األول 
ألم��راض التهاب األمعاء املزمنة، إن العام 
2018 شهد حتقيق قفزات نوعية في العمل 
الطبي، متثلت في إج��راء أول زراع��ة قلب 
صناعي ملريض كويتي، إلى جانب زراعة 

أول كبد في الكويت ملريض كويتي أيضا.
وأش��ار الفضلي وهو رئيس املؤمتر إلى 
أن »كرونز« مرض مزمن ويحتاج إلى عاج 

بشكل مستمر.
وقال إن داء »كرونز« مرض خطير ومزمن، 
موضحا أنه عبارة عن التهاب يصيب اجلهاز 
املعوي ويؤثر في حياة املايني من الناس في 
جميع أنحاء العالم، الفتا إلى أن األعراض 
الشائعة له تشمل االسهال، التشنج، آالم 
في البطن، فقدان الوزن، احلمى، وفي بعض 

احلاالت نزف في املستقيم.
وأوض���ح أن السبب الرئيسي ألم��راض 
التهاب األمعاء املزمنة اليزال غير معروف، 
ول��ك��ن بالتأكيد ه��ن��اك دور ه��ام للعوامل 

الوراثية والبيئية، ومن بينها األكات غير 
الصحية.

وش���دد على أهمية التشخيص املبكر 
للمرض، الفتا إلى أنه ليس هناك عاج دائم 
لهذا املرض فهو أحد األم��راض املزمنة التي 
تستمر مدى احلياة، اال ان التشخيص املبكر 
ميكن أن يقلل م��ن ش��دة وت��وت��ر األع���راض، 

وميكن أن يعطي املريض فرصة لعيش حياة 
طبيعية وعادية. 

وأوض��ح أن املؤمتر الذي يعقد ألول مرة 
في الكويت يحضره 25 متخصصا، بواقع 5 
من اخلارج و20 مشارك من داخل الكويت، 
الفتا إلى حضور متخصص واح��د من كندا 
واث��ن��ني م��ن اجن��ل��ت��را ومثلهما م��ن اململكة 

العربية السعودية.
وأش��ار إلى أن املؤمتر يهدف إلى تثقيف 
املرضى بأهمية االكتشاف املبكر للمرض، 
إضافة إلى االرتقاء باملستوى الطبي لألطباء 

في الكويت.
وقال إن اللجنة التنظيمية للمؤمتر تفكر 
في عقد هذا املؤمتر بشكل سنوي أو مرة كل 
سنتني ألهمتيه للمرضى واألطباء على حد 

سواء.
ودعا د. أحمد الفضلى، املرضى بااللتزام 

بالعاج واملراجعة الطبية املنتظمة.
من جانبه أكد اختصاصي اجلهاز الهضمي 
في مركز هيا احلبيب، د. محمد ملك إن املؤمتر 
سيتخلله 27 محاضرة طبية حول التهاب 
األم��ع��اء املناعي، الفتا إل��ى أن محاضرات 
غدا )اليوم( ستكون مخصصة لعرض آخر 
ال��ت��ط��ورات ف��ي تشخيص وع���اج أم��راض 
التهاب األمعاء املزمن، والعاجات اخلاصة 
باملرض، إلى جانب تقدمي الشركات املشاركة 
في املؤمتر ألحدث األدوية واملناظير وغيرها.

د. أحمد الفضلي

احلادث ال يعطل مسار أعمال املشروع

احلصان: محاسبة املتسبب 
بحادث سقوط دعامة معدنية 

على الدائري السادس 
 أكد املدير العام لهيئة 
ال��ط��رق وال��ن��ق��ل ال��ب��ري 
املهندس أحمد احلصان 
عدم تسبب حادث سقوط 
دع���ام���ة م��ع��دن��ي��ة على 
الطريق الدائري السادس 
بأي إصابات مشيرا الى 
اعداد تقرير حول احلادث 
ومحاسبة املقصر »اذا 

وجد اي تقصير«.
 وق�����ال احل���ص���ان ل� 
)كونا( ان احل��ادث متثل 
ف���ي س���ق���وط احل��م��اي��ة 
املنصوبة أسفل خطوط 
الضغط العالي القريبة 
من موقع احد املشروعات 
نتيجة ال��ري��اح القوية 
وح��ال��ة الطقس املتقلبة 

التي متر بها الباد.
 ون��ف��ى م��ا ت����ردد عن 
سقوط اج���زاء انشائية 

من اجلسر موضحا ان هذه »الشدة املعدنية« توضع أسفل خطوط الضغط 
العالي ضمن إج��راءات األمن والسامة التي تشترطها هيئة الطرق على 

املقاولني املنفذين للمشروعات.
 واضاف احلصان انه لم ينجم عن احلادث أي إصابات مبينا انه مت ازالة 

احلديد عن الطريق متهيدا لفتحه وعودته إلى وضعه الطبيعي.
 وذك��ر ان الهيئة طالبت باملقاول ب��ض��رورة االل��ت��زام بأسس األمن 

والسامة مؤكدا أن احلادث ال يعطل مسار األعمال اخلاصة في املشروع.
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د. هشام لطفي اخلطيب

 م. أحمد احلصان

رئيس اجلمعية أشاد بسرعة تفاعل الوزير واملهندسني في »األشغال« 

العتل: نحتاج إلى أنظمة 
ذكية في تطبيق أنظمة 

اشتراطات السالمة
جددت جمعية املهندسني 
الكويتية مطالبها بتشديد 
اج����راءات األم���ن والسامة 
ف��ي امل��ش��اري��ع وخ��اض��ة تلك 
ال��ت��ي ت��ك��ون ق��ي��د االن��ش��اء، 
مشيدة بسرعة جتاوب وزير 
األشغال العامة واملهندسني 
فيها للحد م��ن األث���ار التي 
ترتبت على انهيار سقالة 
ج��س��ر ق��ي��د اإلن���ش���اء على 
الدائري السادس العاصفة 
اجلوية التي شهدتها الباد 
يوم السبت املاضي 19 يناير.
رئيس اجلمعية املهندس 
فيصل دوي���ح ال��ع��ت��ل أش��اد 
ب��ت��ج��اوب وزي����ر األش��غ��ال 
ال��ع��ام��ة امل��ه��ن��دس ح��س��ام 

الرومي والزماء املهندسني وتواجدهم في املوقع، وبالتعاون مع اجلهات 
األخرى في االطفاء العام والدفاع املدني حيث متكنوا من انهاء اآلثار التي 
ترتبت على انهيار الساقلة، الفتا الى ض��رورة أن تكون جلنة التحقيق 
بهذا احلادث مشتركة ومن خارج اجلهة التي ينفذ املشروع لصاحلها لكي 
تكون تقاريرها فنية – بحتة ودون أية محاباة ملقاول أو متهاون في تطبيق 

جراءات األمن والسامة في املواقع اإلنشائية. 
ووجه العتل في بيان للجمعية أن مثل هذه احلادث تتكرر في الكويت 
وخاصة في املشاريع قيد اإلنشاء دون أن نرى أية اج��راءات للحد منها، 
مؤكدا أن هذا التكرار يعني وجود خلل في هذه املواقع بتطبيقات األمن 
والسامة مما يعني أننا بحاجة الى تفعيل أنظمة ذكية لهذه التطبيقات 

لتكون فعالة على مدار الساعة. 

فيصل العتل 

اخلالدي: بلدية »األحمدي« 
885 مخالفة في  حررت 

ديسمبر املاضي
كشفت إدارة العاقات العامة 
ببلدية الكويت عن قيام قسم 
إزال���ة املخالفات بفرع بلدية 
محافظة االح��م��دي بتحقيق 
ال��ع��دي��د م��ن اإلجن����ازات خال 
شهر ديسمبر املاضي حيث قام 
املفتشون م��ن خ��ال جوالتهم 

اليومية بتحرير 885 مخالفة.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أوض��ح 
رئ��ي��س قسم إزال���ة املخالفات 
ب��ف��رع بلدية احمل��اف��ظ��ة محمد 
اخلالدي بأن املفتشني بالنوبات 
ال��ث��اث��ة وم��ن خ��ال جوالتهم 
اليومية ق��ام��وا بتحرير 885 
مخالفة اع��ان تنوعت ما بني 
إق��ام��ة اع��ان خ��اص بالنشاط 
بدون ترخيص من قبل البلدية 
، إضافة اعان خاص بالنشاط 

بدون ترخيص ، عدم إقامة اعان تعريفي بالنشاط ، مخالفة االشتراطات 
الصادر على أساسها ترخيص اإلعان ، عدم جتديد ترخيص اإلعان وعدم 

وضع ترخيص اإلعان في مكان بارز.
وأضاف اخلالدي بان اجلوالت املتواصلة للمفتشني بالنوبات الثاثة 
لقسم إزالة املخالفات في االحياء السكنية باحملافظة أسفرت عن توجيه 
52 إنذارا الصحاب املنازل املخالفة لقانون ولوائح البناء وقد مت حتصيل 

12400 دينارنظير أوامر الصلح في املخالفات.
وتابع اخلالدي قائا بانه قد مت غلق 62 محا جتاريا ملخالفة لوائح 
وأنظمة البلدية باإلضافة الى فتح 53 محا جتاريا فتحا مؤقتا حلني 

استيفاء الشروط املطلوبة لقوانني البلدية.
و دعت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت اجلمهور في حال وجود 
أي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي التواصل عبر مواقع التواصل 
االجتماعي للبلدية @kuwmun أو اإلتصال على اخلط الساخن 139 

والذي يعمل على مدار الساعة.

 محمد اخلالدي

بهدف توصيل رسالة نشر الوعي البيئي

فريق »أمنية« شارك في معرض الكويت للطيران 

شارك فريق »أمنية« التطوعي البيئي في 
فعاليات املعرض األول للطيران الذي أقيم 
مطار الكويت الدولي حتت رعاية صاحب 
السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح األحمد 

واختتم أنشطته يوم أمس األول.
وق���ال���ت ف���رح ش��ع��ب��ان أح���د مؤسسي 
الفريق في تصريح أن رغبة املشاركة في 
املعرض ج��اءت من رئيس اللجنة املنظمة 
أحمد بهبهاني ال��ذي ح��رص على تواجد 

ح��اوي��ات »أُم��ن��ي��ة« ف��ي ه��ذا احل��دث احمللي 
الفريد من نوعه، وأيضا من باب احلرص 
على دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
واملساهمة في نشر الوعي البيئي من خال 
فعاليات ه��ذا املعرض، معبرة عن شكرها 
العميق لهذا الدعم والتعاون لتحقيق أُمنية 

كويت جديدة.
وشددت شعبان على أهمية املشاركة في 
مثل تلك النوعية من املعارض التي تعني 

في كافة خدمات وابتكارات الطيران، السيما 
أن الفريق يحرص بالتواجد في األنشطة 
احمللية من أجل توصيل رسالته البيئة التي 

تخدم الوطن واملجتمع.
يذكر أن فريق »أمنية« التطوعي الذي 
يهتم ف��ي نشر ال��وع��ي البيئي، ش��ارك في 
العديد من الفعاليات احمللية، والذي يقوده 
ثاثة من الشباب الكويتي الطموح سناء 

مشاركة »أمنية« في املعرضالغماس، فرح شعبان، سعود االفوزان.

 فريق أمنية التطوعي في معرض الطيران


