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ق��ال وزي��ر الصحة الدكتور جمال احلربي أمس 
االث��ن��ن ان التغطية التأمينية )ع��اف��ي��ة( اجلديدة 
ستشمل كبار السن واملتقاعدين وربات البيوت اضافة 
الى زي��ادة في تغطية بعض االم��راض واملستلزمات 

الطبية.
 ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للصحافين على هامش 
حضورة يوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن والتي 

نظمته مبرة ابراهيم طاهر البغلي لالبن البار السنوية.
 واك��د الوزير احلربي ان بطاقة )عافية( اجلديدة 
تشمل امراض وضع دعامات القلب لعمليات القسطرة 
وام��راض تبديل الركب واملفاصل واالورام احلميدة 
واخلبيثة وزراعة االسنان الثابته باالضافة الى صرف 

املستلزمات الطبية مثل الكرسي املتحرك ملن يحتاجه.
 واض��اف ان سيتم متديد فترة التأمن الصحي 
للمتقاعدين )عافية( الى وقت طرح العقد اجلديد مع 

الشركات احمللية والعاملية.
 واعرب عن شكره الهتمام صاحب السمو في وضع 
جائزة لتعزيز صحة كبار السن عامليا حتت مظلمة 
منظمة الصحة العاملية في جنيف والتي تقوم بأعطاء 

اجلائزة للفائز بتعزيز صحة كبار السن.
 واف��اد الوزير احلربي ان ال��وزارة انشئت مركزا 
لكبار السن في منطقة الروضة يهتم برعاية وتأهيل 
كبار السن باالضافة الى عمل سجل بيانات لتاريخهم 

د. جمال احلربي أثناء حضوره يوم العمل التطوعي لرعاية كبار السنالصحي ومعرفة االمراض املزمنه الغير معدية.

خالل حضوره يوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن

احلربي: »عافية« ستغطي تخصصات جديدة ومستلزمات طبية 

»الصحة« تدشن حملة توعية للمرض

املطيري: التشخيص املبكر لـ »الزهامير« يعني العيش بصورة أفضل

ريا�ض عواد 

 دشن املكتب االعالمى بوزارة الصحة احلملة 
ال��ت��وع��وي��ة مل��رض »ال��زه��امي��ر« حت��ت رعاية 
الشيخة عزة الصباح ومبشاركة مركز خدمات 
كبار السن مبنطقة حولى وادارات العالج 
الطبيعى واقسام الشيخوخة باملستشفيات 

احلكومية. 
و ق��ال��ت وئ��ي��س املكتب االع��الم��ي ب���وزارة 
الصحة د.غالية املطيري ان احلملة التوعوية 
تأتي تزامنا م��ع االحتفال بيوم »الزهامير« 

العاملي الذي يوافق ٢١ سبتمبر من كل عام.
واضافت في تصريح صحافي على هامش 
تدشن احلملة التوعوية للمرض : االحتفال 
باليوم العاملي مل��رض »الزهامير« ج��اء حتت 
شعار ف��اذك��رون��ي: التشخيص املبكر يعني 

العيش أطول بصورة أفضل«.
وأشارت الى أن احلملة متتد حتى نهاية شهر 
سبتمبر وتضم عدة فعاليات للجمهور وملقدمى 
الرعاية الصحية، مبينه ان حيث املكتب وضع 

بوث توعوى مبجمع االفنيوز أمس االثنن 
وأف���ادت ان احلملة التوعوية تشمل الى 
جانب تقدمي التوعية الصحية للجمهور توزيع 
كتيبات توعوية وفحوص طبية، كما تشمل 
احلملة يومن توعوين بديوانية الرعيل االول 
بالرميثية ومشرف، اذ سيقام خاللهما معرض 
صحى ومحاضرات تثقيفية وفحص مجانى 

وعرض للتمارين الرياضية املناسبة لفئة كبار 
السن. 

أم��ا بالنسبة لألطباء اف��ادت د.املطيري ان 
املكتب ينظم ورش عمل يوم الثالثاء 26 سبتمبر 
يشرف عليها نخبة من االط��ب��اء املتخصصن 
بأمراض الشيخوخة واخل��رف الطالع االطباء 
على أحدث التطورات العلمية اخلاصة مبرض 

الزهامير.
ونوهت الى أن مرض الزهامير هو أكثر أنواع 
اخل��رف شيوعا حيث ميثل حوالى %70 من 
حاالت اخلرف ويصيب غالبا كبار السن فوق 
65 عاما، كما يعرف اخلرف بعدة أعراض منها 
ضعف الذاكرة، قائله: وان كان هذا ال يعنى كما 
هو شائع عند عدد كبير من األشخاص أى ان 
ضعف بالذاكرة يعنى االصابة بالزهامير«، 

مبينه ان ضعف الذاكرة له أسباب متعددة.

واوضحت أن مرض الزهامير يشمل ايضا 
ع��دة اع��راض بجانب النسيان منها اضطراب 
النوم وصعوبة فى ايجاد الكلمات املناسبة عند 
الكالم ووضع األغراض فى اماكن غير مناسبة 
وغير معتادة وتغيرات فى الشخصية واملزاج 
وع��دم القدرة على التخطيط للمهام اليومية 
واحل��ك��م على األم���ور، علما ان ه��ذه األع��راض 
جميعا يجب على احمليطن باملسن االنتباه 
لها وطلب املشورة الطبية لتحديد التشخيص 

العالج وايجاد العالج املناسب. 
 ولفتت الى أنه بالرغم من ان كبار السن قد 
يعانون من ضعف الذاكرة لكنها فى الغالب ال 
تعيق ممارستهم حلياتهم اليومية على عكس 
الزهامير الذى يعتبر مرضا خطيرا خاصة فى 
املراحل املتأخرة من املرض حيث يعجز املريض 
ع��ن االع��ت��م��اد على نفسه ف��ى ت��ن��اول الطعام 

والشراب والنظافة الشخصية وغيرها.
وأوضحت رئيس املكتب االعالمى أن مرض 
ال��زه��امي��ر ال ي��وج��د اي ع��الج ن��اج��ح ل��ه، لكن 
التوعية الصحية تلعب دورا أساسيا فى العناية 
مبرضى الزهامير والقائمن على رعايتهم بدءا 
من االنتباه الى األع��راض املبكرة للمرض الى 
أهمية االلتزام بالعالج املقرر لتحسن األعراض 
وت��دري��ب احمليطن على كيفية التعامل مع 
التغيرات النفسية والعقلية للمريض واجراءات 
السالمة التى يجب اتباعها ملنع احلوادث وفقد 

الطريق خارج املنزل.
وتابعت : كما أن توعية مقدمى الرعاية 
الصحية ملرضى الزهامير عن عالمات االجهاد 
والتوتر التى قد يتعرضوا لها نتيجة متطلبات 
الرعاية وكيفية التعامل معها ذات أهمية بالغة 

للحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية.

املشاركون في الفعالية
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وزير الصحة في لقطة جماعية مع املكرمن

550 كيس أنقاض من شواطئ املارينا »بلدية حولي« رفعت 

لقطة جماعية للمشاركن

احلصان: تطوير النقل اجلماعي يساهم 
في حل مشكلة االزدحام املروري

ريا�ض عواد

ث��م��ن ال��وك��ي��ل املساعد 
لقطاع هندسة الطرق في 
وزارة االش��غ��ال العامة 
امل��ه��ن��دس أح��م��د احلصان 
ك��اف��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
من كافة اجلهات املعنية 
وع���ل���ى رأس���ه���ا االدارة 
العامة للمرور في مواجهة 
االزدح����ام امل���روري ال��ذي 
ينتج غ��ال��ب��ا ف��ي ال��ط��رق 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��ال��ق��رب من 
ال��ت��ق��اط��ع��ات ام���ا بسبب 
وج���ود اش����ارات م��روري��ة 
تتطلب االنتظار او بسبب 
ال��رام��ب��ات ذات احل���ارات 
القليلة، كذلك عند خروج 

الطلبة من املدارس بالشوارع الداخلية وينتج 
االزدح��ام لوجود عدد كبير من السيارات في 

مكان واحد وفي آن واحد.
وق��ال احلصان في تصريح صحافي أن 
مشكلة االزدح��ام في الكويت بدأت بالتفاقم 
في السنوات االخ��ي��رة وذل��ك بسبب ازدي��اد 
عدد السيارات املرخصة والتي ارتفع عددها 
من مليون سيارة الى حوالي مليونن وربع 

في خالل مده قصيره مما 
ادى الى اضعاف مستوى 
اخل��دم��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات 
مشيرا الى ان جميع الدول 
التي تعاني من االزدح��ام 
تتخذ اج�����راءات ح��ازم��ه 
وسريعه للحد من ذلك قبل 
ان تنفذ خطه شامله لزيادة 
القدرة االستيعابية لطرقها 

وحل املشكلة من جذورها.
وأق�����ت�����رح احل���ص���ان 
ع��دد من احللول ملواجهة 
االزم��ة املرورية في البالد 
م��ن اب���رز احل��ل��ول تطوير 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي، وعمل 
فروقات في اوق��ات الدوام 
ب��ن اجل��ه��ات احلكومية، 
كذلك تقليص كمية التراخيص للمركبات 
واس��ت��خ��دام ال��رق��م ال��ف��ردي للسيارات يوم 
والزوجي يوم آخر، باإلضافة الى عدم جتديد 
تراخيص املركبات القدمية وع��دم السماح 
للطلبة التسجيل للدراسة في غير مناطقهم 
السكنية احلقيقية، ع���الوة تسهيل مهمة 
القطاع املعني بالطرق لتطوير الطرق بأسرع 

وقت.

م أحمد احلصان

جتسيدا لدورها في مجال اإلغاثة وتنمية املجتمع داخل الكويت وخارجها

الصقعبي: األمانة العامة لألوقاف تقدم 
حوالي مليون دوالر أميركي إلغاثة 
الجئي »الروهينغا« في بنغالديش

أعلنت األم��ان��ة العامة 
ل����ألوق����اف ع����ن ت��ق��دمي 
ح���وال���ي م��ل��ي��ون دوالر 
أمريكي من خالل صندوق 
الدعوة واإلغاثة باألمانة 
العامة ل��ألوق��اف لصالح 
الجئي )الروهينغيا( في 
مخيماتهم ببنغالديش، 
بالتعاون مع بيت الزكاة 
ل��ت��ق��دمي��ه��ا ف���ي ص���ورة 
م��س��اع��دات إغ��اث��ي��ة، كما 
أعلنت تنفيذها ملصرف 
األض���اح���ي واحل����ج ه��ذا 
ال���ع���ام ح��س��ب ش���روط 
ال��واق��ف��ن، مب��ب��ل��غ ق��دره 
808188 د.ك بالتعاون 
م���ع اجل���ه���ات اخل��ي��ري��ة 

الكويتية احلكومية واألهلية.
وص���رح ن��ائ��ب األم���ن ال��ع��ام للمصارف 
الوقفية منصور الصقعبي أن األمانة العامة 
ل��ألوق��اف وبتوجيهات م��ن وزي��ر األوق��اف 
والشئون اإلسالمية وزي��ر الدولة لشئون 
البلدية محمد اجل��ب��ري إلغ��اث��ة الالجئن 
ضمن جهود دول��ة الكويت- بلد االنسانية 
– التي تسعى في ظل قيادة سمو أمير البالد 
- قائد اإلنسانية – الشيخ صباح األحمد، 
إل��ى تخفيف وي��الت ال��ن��زاع��ات واحل��روب 
التي يتعرض لها املسلمون في أي بقعة من 
العالم، مبينا أن األم��ان��ة العامة لألوقاف 
قدمت هذه املساعدات لدعم الوضع اإلنساني 
وتوفير املواد اإلغاثية بشكل عاجل بالتعاون 
مع بيت الزكاة، استشعارا ملسئوليتها أمام 
ه��ذه احلالة اإلنسانية وم��ا يعانيه الجئو 
)الروهينغيا( من أوضاع مأساوية ال تخفى 

على أحد.
وق���ال الصقعبي أن ه��ذا ال��دع��م ه��و من 
مصرف اإلغاثة الذي يشرف عليه الصندوق 
الوقفي للدعوة واإلغ��اث��ة وي��ص��رف ريعه 
وفق شروط الواقفن في مجال دعم وتقدمي 
مختلف جهود اإلغاثة املوجهة للمنكوبن 
من ال��ك��وارث الطبيعية من ال��دول واألف��راد 

واملجتمعات اإلسالمية حيثما وجدوا.
وأض���اف الصقعبي م��ن ج��ان��ب آخ��ر أن 
األمانة العامة لألوقاف نفذت مؤخرا مصرف 
األض��اح��ي وم��ص��رف احل��ج حسب ش��روط 

الواقفن لهذا العام، حيث 
ق��دم��ت دع��م��ا ماليا ق��دره 
808.188 )ث��م��امن��ائ��ة 
وث��م��ان��ي��ة أالف وم��ائ��ة 
وثمانية وثمانون دينار 
كويتي(، لدعم املشروعن 
من خالل إدارة املصارف 
اخلاصة وبالتعاون مع 
اجلهات اخليرية الكويتية 
ال��رس��م��ي��ة واأله���ل���ي���ة، 
تنفيذا لشروط الواقفن 
ف��ي ص��رف ري��ع أوقافهم 
وف��ق امل��ق��اص��د الشرعية 
وامل���ص���ارف احمل����ددة من 
قبلهم ملساعدة احملتاجن 
من فئات املجتمع املختلفة.

وفي هذا الشأن أوضح 
الصقعبي أن األمانة قدمت مبلغ 397.952 
ألف دينار لدعم مصرف األضاحي بواسطة 
بيت الزكاة، وجمعية إحياء التراث، وجمعية 
اإلص���الح االج��ت��م��اع��ي، وجمعية صندوق 
إعانة املرضى، ووزارة الشئون االجتماعية 
والعمل، ووزارة اخلارجية، وبعض اجلهات 

اخلارجية بواسطة بيت الزكاة أيضا.
وعن مصرف احلج بن أن األمانة قدمت 
مبلغ 410.236 ألف دينار كويتي بواسطة 
بيت الزكاة مببلغ 200000 دينار، ووزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية مببلغ 200000 
دي��ن��ار )مخصصة لدعم ح��ج غير محددي 
اجلنسية(، ومبلغ 10236 دينار كويتي 

بواسطة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.
وأشاد الصقعبي بتعاون اجلهات اخليرية 
الكويتية الرسمية واألهلية في تنفيذ هذه 
املصارف على أكمل وجه، مشيرا إلى حرص 
األم��ان��ة على مبدأ الشراكة املجتمعية في 
تنفيذ مشاريعها م��ع األج��ه��زة احلكومية 

واألهلية وجمعيات النفع العام.
وف��ي اخل��ت��ام وج��ه الصقعبي دع��وة إلى 
احملسنن من الشعب الكويتي األصيل وأهل 
اخلير ف��ي بلد اخلير للتواصل م��ع األمانة 
ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف )ع��ل��ى اخل���ط ال��س��اخ��ن 
1804777(، واملشاركة في تقدمي أوقافهم 
ومساهماتهم اخليرية في مشاريع األمانة 
العامة لألوقاف التي تدار وينفق من ريعها 

وفق شروط الواقفن مبا ال يخالف الشريعة.

 منصور الصقعبي 

د. غالية املطيري متحدثة ل� »الوسط«

رفع األنقاض

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
عن قيام إدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة حولي عن حملة لتنظيف 
ش��واط��ئ املرينا وام��ت��دت ال��ى شاطئ النادي 
العلمي مبشاركة فريق »ال��ط��وارئ املركزي« 

و»احل��م��ل��ة الوطنية حلماية ج��ون الكويت« 
والتي أسفرت عن رفع 550 كيس من مخلفات 
رواد الشواطئ. واض��اف مدير ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق د.سعد اجلالوي بان 
بلدية الكويت حت��رص ك��ل احل��رص للحفاظ 

على البيئة البحرية من خالل تنظيف الشواطئ 
من مخلفات مرتادي تلك الشواطئ الى جانب 
غرس مفهوم الوعي البيئي ملرتادي الشواطئ 
باحلفاظ على البيئة البحرية، الفتا الى ان هناك 
حمالت مستمرة لتنظيف الشواطئ اول باول من 

املخلفات.  وأشارت اإلدارة بأنها قد بدأت حملتها 
بشاطئ املرينا مبشاركة املتطوعن وعمال 
النظافة واختتمت بتنظيف شواطئ النادي 
العلمي بالتعاون مع الفريق التطوعي »الكويت 

واحة خضراء«.


