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محافظ األحمدي: الشدائد واألزمات 
تظهر معدن شباب الكويت األصيل

الشيخ فواز اخلالد مكرما املواطن سعد السبيعي

وزارة الصحة احتفلت باليوم العاملي للمرض 

3 في املئة من حاالت الوفيات بالكويت سببها مرض السكر  الصراف : 

ريا�ض عواد 

حتت وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح  أق��ام��ت وزارة الصحة 
اليوم التوعوي املفتوح بحضور مديرة 
منطقة العاصمة الصحية الدكتورة أفراح 
الصراف والتي القت كلمة وزير الصحة 
في االحتفالية.  وق��ال��ت:  يعتبر مرض 
السكرى أح��د  االم���راض املزمنة واسع 
االنتشار التي يعاني منها منها العالم 
حيث تذكر التقارير العاملية أن هناك 
مليون شخص حاليا مصاب بالسكرى 
على مستوى العالم وم��ن املتوقع أن 
يصل العدد الى أكثر من 640 بحلول عام 
2040. وبالنسبة لدولة  الكويت، فتذكر 
تقارير منظمة العاملية للعام 2016أن 
%3 من حاالت الوفيات بالكويت يسببها 
م��رض السكر ويبلغ معدل 15 ح��االت 

السكرى االنتشار بني البالغني ) 18
سنة وأكثر( %15 من السكان.

وأضافت أن التقارير العاملية تشير إلى 
أن 1 من كل شخصني مصاب بالسكرى 
يظل غير مشخص لفترة طويلة حتى 
يتعرض للمضاعفات وا احلقيقة أن 
م��س��ئ��ول��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى األع����راض 

املبكرةللسكرى ال تقع على عاتق املريض 
وحدة بل على عاتق جميع أفراد األسرة 
كما تقع على كاهل االس���رة مسئولية 
ك��ب��ي��رة ب��ع��د تشخيص امل���رض س��واء 
مبساعدة املريض على االلتزام بالعالج 
و منط احلياة الصحى أو تقدمي الدعم 

النفسى واالجتماعي للمريض.
وكجزء من وزارة الصحة الكويتية 
في السيطرة على األم��راض املزمنة غير 
املعدية بدولة الكويت وتنفيذا خلطة 
التنمية املستدامة ، حترص الوزارة على 
تسليط الضوء على ط��رق الوقاية من 
هذه األمراض وخاصة السكرى حيث أن 
80 % من  حاالت السكري هي من النوع 
الثاني التي ميكن الوقاية منه والسيطرة 

عليه مرض للعام 2030
وأش��ارت الصراف بأن هناك تضافر 
للجهود ب��ني وزارة الصحة ووزارة 
ال��ت��رب��ي��ة و ع����ددا ك��ب��ي��را م��ن اجل��ه��ات 
احلكومية و اخلاصة وجمعيات النفع 
ال��ع��ام وه���و م��ا يعكس وع���ي املجتمع 
املتزايد بأهمية ملرض السكرى كأحد أهم 
التحديات الصحية التى تواجه مستقبل 

الوطن.

اجلمعية الطبية حتذر من االعتماد 
على »العالج بالطاقة« لعالج 
األمراض العضوية والنفسية

ريا�ض عواد 

حذرت اجلمعية الطبية الكويتية 
من االعتماد على ما يسمى  “العالج 
بالطاقة”  ان صح التعبير لعالج 
االم����راض العضوية والنفسية، 
م��ؤك��دة على ان اص��ول ه��ذا النوع 
العلمية غير معتمدة، وليس له 
أب��ح��اث وان��ه م��ت��وارث م��ن الشرق 

اآلسيوي .
ج��اء ه��ذا ف��ي تصريح صحافي 
انطالقاً من دورها التوعوي املهني 
في املجتمع وحماية حقوق وسالمة 

املرضى.
ولفت رئيس اجلمعية الطبية 
الكويتية د.احمد ثويني العنزي 
الى ان هذا النوع من العالج مبنى 
على نظريات لم يتم إثبات فاعليتها 

بشكل علمي كما هو احلال في دراسات الطب احلديث، بل انه مبني على 
اعتقادات تداخل الطاقة الكونية واحلياتية مع وج��ود مراكز خيالية ، 

وليست عضوية ملصادر الطاقة في اجلسم.
وبني انه وان كان لهذه الطرق واملمارسات بعض اإليحاءات النفسية 
احمل��دودة فانها مفتوحة ملمارسة اي شخص واي��ا كان كونها  ال أصول 
او ثوابت علمية ومراجع معتمده لها، فضال عن عدم وجود تعريف لها 
في التداوي لدى املؤسسات الصحية العاملية، مما يجعل الباب مفتوح 
على مصراعيه لتناول هذا النوع من طرق العالج املستورد من الشرق 
اآلسيوي ، وهذا بحد ذاته يشكل خطرا على صحة من يتلقى مثل هذا النوع 
من العالجات، باالضافة الى ان االمر  تعدى في بعضهم إلستخدام هذه 
الطريقة في التحكم في الغيبيات والسيطرة على اآلخر أو عالجه عن بعد،  
وما يجر ذلك من خرافات وخزعبالت قد تخدع بعض الناس الى حد قريب 
من الشعوذه أحياناً، مما يجعل سلبيات وأضرار  هذه الطرق تفوق كثيراً 

هذه اإليحاءات النفسية وآثارها ان وجدت.
وحذر  من انتشار هذا املصطلح بني الناس لدرجة انه اصبح يستخدم 
كتفسير لتقلبات واضطرابات احلالة والصحة النفسية سلباً وايجاباً، على 
نقيض احلقيقة في الصحة النفسية وتأثرها سلبا وايجاباً حسب تقلبات 

الظروف اجلسدية والنفسية والبيئية حولها.
وطلب د.العنزي من املرضى املرضى عدم اللجوء ملثل هذه العالجات 
الغير معتمدة مما قد يؤدي الى تدهور املرض، وذلك لسالمتهم، معتبرا 
تدخل مثل ه��ؤالء املمارسني ف��ي ال��ع��الج الطبي وتوجيه امل��رض��ى مبا 
يتعارض مع عالجهم هو تدخل يحمل شق تعمد الضرر ملثل هؤالء املرضى، 
متسائال : كيف يحق ملن يجهل علم الطب املؤصل التدخل واإلفتاء فيه، مبا 
قد يؤدي الى تفاقم احلالة الصحية، كاشفا عن دراسة جتريها اجلمعية  عن 

الوضع القانوني ملثل هذه املمارسات الضارة 
واختتم تصريحه بانه ان كان هناك ما نستعني به مع أص��ول الطب 
احلديث بشقيه العضوي والنفسي، فهو الرقية الشرعية املعروفة 
بتحصني اإلنسان لنفسه بالقرآن واألذكار الثابتة عن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وهي خير 
ما يستعان به مع أخذ األسباب في التطبب، ال ان نلجأ الى علم من شرق 

آسيا ليس له أصول ودالئل معتمدة.

د.أحمد العنزي
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أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد أن موجة 
األم��ط��ار االستثنائية األخ��ي��رة التي تعرضت لها 
البالد، وكانت احملافظة األكثر تأثرا بها وتضررا 
منها أظهرت املعدن األصيل لشباب وأبناء الكويت 
وتعاضدهم ومتاسكهم بروح وطنية صادقة للتغلب 

على الشدائد واملعوقات.
جاء ذلك خالل استقبال احملافظ للمواطن سعد 
السبيعي، بديوان عام احملافظة، حيث وصفه بأحد 
شباب احملافظة ال��ب��ررة، الذين اثلجوا صدورنا 
بحسهم الوطني الرفيع وتفاعلهم االيجابي البالغ، 

وأهداه احملافظ  درعا تذكارية تعبيرا عن السعادة 
واالمتنان له قائال : دائما ما تتجلى القيم والعادات 
االصيلة والصفات النبيلة ألبناء الكويت في وقت 
االزمات والشدائد وفي مختلف الظروف، فقد سارع 
االب��ن سعد ال��ي احلضور ميدانيا مل��ؤازرة اخوانه 
منتسبي اجلهات الرسمية القائمة علي مواجهة 
تداعيات االمطار معنوياً ، وق��ام بتوزيع القهوة 
واحللوى عليهم ، مجسداً ال��روح الطيبة الباعثة 
على االعتزاز بشباب الكويت وأهلها الكرام ، فهنيئا 

حملافظتنا احلبيبة وللكويت الغالية بكل أبنائها .

تترك آثارًا كارثية ومدمرة على البيئة 

الكويت تؤكد ضرورة احلد من مخاطر الذخائر 
واملتفجرات التي خلفتها احلروب

أكدت الكويت أمس األربعاء ضرورة احلد 
من مخاطر الذخائر العسكرية واملتفجرات 
من مخلفات احلروب محذرة من أنها تعرض 
حياة االالف م��ن األب��ري��اء للخطر وتترك 

آثارها الكارثية واملدمرة على البيئة.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة في جنيف 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة االخ���رى ف��ي جنيف 
السفير جمال الغنيم أم��ام اجتماع )ال��دول 
األطراف املتعاقدة السامية في اتفاقية حظر 
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

األثر( مبقر االمم املتحدة.
واوض���ح السفير الغنيم »ان مخلفات 
احل���روب القابلة لالنفجار ستظل تهدد 
وتشوه املدنيني بشكل عشوائي معرضة 
حياة االالف من األبرياء للخطر وستترك 
آثارها الكارثية واملدمرة على البيئة التي 
تعد ال��رك��ي��زة االس��اس��ي��ة للسالم واألم��ن 
والتنمية املستدامة وذلك حتي بعد انتهاء 
العمليات العدائية والصراعات واحلروب 
داخل حدود النزاع ومحيطة املباشر لفترات 

طويلة«.
وأوض����ح »ان ال��ك��وي��ت وان��ط��الق��ا من 
اميانها الراسخ بأهمية االتفاقية وسعيا 
منها لتعزيز عامليتها فقد قامت بالتوقيع 
والتصديق على االتفاقية وبرتوكوالتها 

اخلمس في 24 مايو 2013 ».
وح��ث كافة دول العالم التي لم تنضم 
ح��ت��ى االن ع��ل��ى »س��رع��ة االن��ض��م��ام إل��ى 
االتفاقية وذلك نظرا ملا لها من مكانة كصك 
رئيسي في القانون الدولي االنساني يحظر 
استخدام االسلحة ذات االثار العشوائية في 
النزاعات املسلحة والتي تعد املصدر األكثر 
مأساوية في مسلسل احلروب التي شهدتها 

البشرية«.
وأوضح »أن االستخدام غير املبرر لتلك 
األسلحة زاد من النسب املئوية لضحايا 
النزاعات املسلحة خاصة في ظل الظروف 

السياسية املعقدة التي مير بها العالم«.
كما أك��د »أن تصاعد ح��دة الصراعات 
وطول امدها ساهم بشكل مباشر في انتشار 
ان��واع مختلفة من األسلحة التقليدية غير 
املشروعة واستخدامها من قبل اجلماعات 

االرهابية واملتطرفة«.
وق���ال: »إن ك��ل ه��ذا يتطلب م��ن اجلميع 
ت��ع��زي��ز س��ب��ل ال��ت��ع��اون ع��ل��ى الصعيدين 
االقليمي و الدولي ملنع انتشارها واالجتار 

بها للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«.
وشدد سفير الكويت على ض��رورة احلد 
من مخاطر الذخائر العسكرية واملتفجرات 
من مخلفات احلروب ملنع األضرار الناجتة 

عن استخدام تلك األسلحة.
وبني أن الكويت قد عانت بشكل خاص 
م��ن امل���واد املتفجرة م��ن مخلفات احل��روب 
شأنها ش��أن معظم دول املنطقة وه��و ما 
يشكل تهديدات بيئية للنظم البيئية البرية 

والبحرية.
واشار الى ان العوامل تتداخل وتتفاوت 
في حتديد اضرار املواد املتفجرة وامتدادتها 
اجلغرافية من بلد آلخ��ر ما يتطلب تعزيز 
التعاون بني كافة الدول األط��راف من خالل 
تقدمي املساعدات التقنية والتدريب وتبادل 
املعلومات وتنظيم حمالت للتوعية باملخاطر 
االنسانية وباالثار البيئية الضارة لاللغام 
لتجنب والتخفيف من حدة االضرار التي قد 
تتسبب بها تلك املخلفات مع ضرورة توفير 

املساعدات للضحايا الناجني.
 وبني السفير الغنيم ان الكويت قد انضمت 
من دون ان تختار ذلك إلى قائمة الدول التي 
تعاني من بقايا مخلفات احلروب بعد غزو 
واح��ت��الل ع��ام 1990 مشيرا ال��ى املعاناة 
واالض��رار اجلسيمة وتداعيات كارثية على 
البيئية ما دفعها إلى التركيز واالهتمام بشكل 
خاص على برامج تطهير التربة من االلغام 

واملتفجرات التي خلفتها حرب 1991 .
واوضح ان الكويت حرصت على عمليات 
التطهير تلك حرصا منها على حماية ارواح 

املواطنني واملقيميني على حد س��واء حيث 
رصدت أنواع مختلفة من القنابل واملتفجرات 
وب���دأت ف��ي إزال���ة املتفجرات م��ن مخلفات 
احلرب بعد التحرير مباشرة والتي زرعت 
بطول سواحل الكويت البرية والبحرية 

وحول منشأتها النفطية واالقتصادية.
وأضاف ان هذه العملية مرت بعدة مراحل 
كان لكل منها أه��داف وآليات تنفيذ محددة 
كما واجهت فرق العمل املسئولة عن التطهير 
حتديات فنية كبيرة ولوجستية اثناء عملية 
التنفيذ من اهمها طبيعة البيئة البرية التي 
ساعدت على اختفاء أعداد هائلة من الذخائر 
حت��ت كثبانها الرملية كما وان درج��ات 
احل��رارة املرتفعة خالل فصل الصيف أدت 

إلي انفجار كميات كبيره منها بشكل ذاتي.
وق��ال ان الكويت متكنت بعد جهود من 
إزالة مليون و650 ألف لغم حتى اآلن من بني 
نحو مليوني لغم بري وبحري حيث قدرت 
تكلفة تطهير الكيلو متر مربع الواحد ما بني 

31 و67 ألف دوالر .
واوض����ح السفير الغنيم ان الكويت 
وانطالقا من سياستها القائمة على احترام 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية وحفظ األمن 
والسلم فقد اقر مجلس األمة الكويتي في عام 
2015 قانون دائم جلمع األسلحة والذخائر 
وامل��ف��رق��ع��ات غير امل��رخ��ص��ة م��ن مخلفات 

الغزو .
كما اقر القانون الكويتي اتخاذ اجراءات 
صارمة ضد من تعاقد مع منظمات وخاليا 
اره��اب��ي��ة لبيع او ش��راء تلك االسلحة مع 

مصادرة املضبوطات.
وق��ام��ت السلطات الوطنية الكويتية 
بحملة لتجميع السالح غير املرخص من 
املواطنني واملقيمني باإلضافة إلي اطالقها 
لبرامج اعالمية توعية حتث اجلميع على 
تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصه دون 
حتمل أي تعبات قانونية طاملا تقيدوا بفترة 

السماح القانونية .
في السياق ذات��ه ق��ال السفير الغنيم ان 
الكويت قد أول��ت اهتماما خاصا ملساعدة 
ال��ض��ح��اي��ا وذل�����ك م���ن خ����الل اص���دراه���ا 
للتشريعات الوطنية التي حتظر التمييز 
ض��د االش��خ��اص امل��ع��اق��ني ك��م��ا ان��ه��ا توفر 
العالج الكامل واملجاني لألشخاص الناجني 
م��ن مخلفات احل���روب ب��امل��راك��ز الصحية 
واملستشفيات املتخصصة وايضا بتقدمي 

املساعدات املالية والرعاية االجتماعية لهم .
واوضح أن الكويت جتدد التزامها الكامل 
بجميع أهداف االتفاقية ودعمها الكامل لها 
مع االهتمام بالقضاء التام على املتفجرات من 
مخلفات احلروب وإع��ادة أعمار املجتمعات 
امل��ت��ض��ررة وت��ق��دمي امل��س��اع��دة وال��رع��اي��ة 

للضحايا.
في الوقت ذاته أعرب عن جتديد الكويت 
اللتزامها بالعمل مع جميع آليات وهيئات 
األمم املتحدة من أج��ل ن��زع السالح وبناء 
السلم واألم��ن الدوليني مبختلف أبعادهم 

السياسية واألمنية واإلنسانية.

السفير جمال الغنيم

د.أفراح الصراف متحدثة  الشيخة أنيسة ود. الصراف مع مسؤولي مستشفى املواساة اجلديد 

تكرمي  مستشفى املواساة

الكويت تعرب عن تقديرها جلهود قوات حفظ السالم في إفريقيا
أعربت الكويت عن تقديرها واعتزازها بأفراد قوات 
حفظ السالم في افريقيا وحول العالم مجددة الدعم 
جلهود ال��دول االفريقية في مجلس االم��ن مبا في ذلك 

عزمها طرح مشروع قرار بشأن عمليات دعم السالم.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي في 
جلسة ملجلس األمن حول تعزيز عمليات حفظ السالم 

في افريقيا  الثالثاء.
وق��ال العتيبي إن ميثاق األمم املتحدة وف��ر مظلة 
للتعاون اإلقليمي وبعد 73 عاما اتفقت غالبية الدول 
األع��ض��اء ف��ي املنظمة على تبني إع��الن االل��ت��زام��ات 

املشتركة الذي تناول قضايا منها الشراكة كما ورد في 
مبادرة األمني العام وهي العمل من أجل حفظ السالم.

وأضاف “لن جند مثاال على ذلك أبلغ من التعاون بني 
األمم املتحدة واالحتاد االفريقي لذلك فحري مبجلسنا 
الدفع قدما بتعاونه مع مجلس السلم واألمن مسترشدا 
بقراريه 2320 )2016( و2378 )2018( اللذين 
يبرزان االلتزام بتعزيز األمن اجلماعي واتخاذ خطوات 

نحو املزيد من التعاون مبا في ذلك متويل البعثات”.
وذك���ر العتيبي أن اإلط���ار املشترك ل��ع��ام 2017 
لتحسني الشراكة في السلم واألم��ن إضافة للقاءات 
السنوية ب��ني مجلس األم��ن ومجلس السلم واألم��ن 

وكذلك عضوية األمم املتحدة في مجلس أمناء صندوق 
السالم التابع لالحتاد ستوفر فرصة متجددة لزيادة 
واستمرار احل��وار بني املنظمتني ودعم تقدمي احللول 

السياسية وأولويتها.
وأك��د أن “الهدف النبيل السكات البنادق وإن كان 
حاليا بعيد املنال لكنه ال يزال ممكنا وأقرب للتحقيق 
بتضافر جهودنا” مشيرا الى ان انضمام الكويت بصفة 
مراقب في االحت��اد االفريقي عام 2001 واستضافتها 
للقمة العربية -االفريقية الثالثة ع��ام 2013 ميثل 
إمي��ان��ا منها بأهمية ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ارة االفريقية 
واخلصوصية التي متثلها ل��ل��دول العربية وأمنها 

املشترك. وأعرب العتيبي عن تطلعه الستمرار املجلس 
في االهتمام بقضايا التعاون اإلقليمي مشيرا الى انه 
يعول على وحدة الدول االفريقية في االحتاد ومجلس 
األم���ن. وق���ال: “ال ينازعنا ش��ك ف��ي إص���رار االحت��اد 
االفريقي وعزمه التصدي لتحديات القارة فدول االحتاد 
لها املسؤولية الوطنية األول��ى عن أمنها إضافة ملا 
تتمتع به من دراية وسرعة في االستجابة للتحديات 
الطارئة”.وأشار العتيبي الى ان التعاون امليداني بني 
املنظمتني في حفظ السالم يتجلى في عمليتني حلفظ 
السالم في بلدين عربيني في الصومال واقليم )دارفور( 
غ��رب ال��س��ودان وم��ا متثالنه من من��وذج يضع ال��دول 

االفريقية في صدارة املدافعني عن أمن قارتهم والبناء 
لقدرات الدول املستضيفة.

ولفت ال��ى ان ل��ل��دول االفريقية املساهمة بقوات 
أفضلية سرعة التحرك والتصدي للتحديات الطارئة 
باإلضافة إلى ما تكون لديها من خبرة خالل العشرين 
عاما املاضية حتى أصبحت قواتها متثل حوالي نصف 
ق��وات األمم املتحدة حلفظ السالم. وبني العتيبي ان 
“عمل املنظمتني جنبا إل��ى جنب في حتديد والي��ات 
واضحة لعمليات السالم مبا في ذلك استراتيجيات 
خروجها ودور امل���رأة فيها أضحى أول��وي��ة لعملنا 

املؤسساتي الذي يسترشد بامليثاق واألطر املشتركة”.


