
أكدت الرئيس الفخري للرابطة الكويتية لهشاشة 
العظام الشيخة الدكتورة سعاد الصباح أمس السبت 
على األهمية التي توليها دولة الكويت ممثلة بوزارة 

الصحة للوقاية من مرض هشاشة العظام.  
وقالت الشيخة سعاد في تصريح صحفي على هامش 
االحتفال باليوم العاملي لهشاشة العظام الذي يصادف 
تاريخ اليوم في مجمع االفنيوز ان مرض الهشاشة هو 
مرض صامت داعية في الوقت ذات��ه الى االبتعاد عن 

العادات غير الصحية السيئة كشرب املشروبات الغازية 
وعدم ممارسة الرياضة او تناول األكل غير الصحي.

وأضافت أن مرض هشاشة العظام “يدخل كاللص 
والبد من االنتباه من مرحلة الشباب” مشيرة الى بعض 

اجلهود التي تبذلها الكويت للتصدي لهذا املرض.
من جهتها قالت رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة 
العظام الدكتورة نادية العلي إن مرض هشاشة العظام 
من األمراض اخلطيرة الصامتة التي تصيب 30 في املئة 

من النساء عامليا بعد سن ال 50 عاما.
وأضافت أن نسبة اإلصابة في الكويت بلغت نحو 40 
في املئة في حني تبلغ نسبة املرض لدى الرجال نحو 20 
باملئة عامليا بعد سن 50 عاما فيما تصل نسبة املرض في 

الكويت  الي نحو 40 في املئة.
وأوض��ح��ت الدكتورة العلي ان نسبة الكسور في 
الكويت تعتبر عالية مقارنة بدول الشرق االوسط الفتة 
ال��ى ان الهدف من اقامة الفعالية هو تكثيف اجلهود 

التوعوية.
وذك��رت أن نسبة كسور هشاشة العظام تزيد عن 
تسعة ماليني حالة سنويا حيث أن هناك كسرا ناجتا 
عن ترقق العظام يحصل كل ثالث ثوان في العالم أي 
واح��دة من كل ثالث نساء وواح��د من كل خمسة رجال 
سيتعرضان بعد جت��اوز سن ال 50 لكسر خالل بقية 

حياتهما.
وأوضحت أن حاالت الكسور الناجتة عن ترقق العظم 

لدى النساء اللواتي جتاوزن سن ال 45 تؤدي إلى فترات 
مكوث في املستشفى اطول من الفترات املرتبطة بحاالت 

أخرى عدة.
يذكر أن اليوم العاملي ملرض هشاشة العظام يركز 
فيه العالم على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص 
والعالج من امل��رض خصوصا بعد سن ال50 إضافة 
إلى دور التغذية الصحية والنشاط البدني على صحة 

العظام.

على هامش االحتفال باليوم العاملي للمرض

سعاد الصباح: الكويت تولي أهمية للوقاية من هشاشة العظام

محليات alwasat.com.kw 6

استمرارا ملخطط مشروعها الوطني باملدارس »مدرستي ترقى بصحتي« 

»التنمية االجتماعية« في صندوق إعانة املرضى تواصل
 التوعية الصحية لتالميذ الكويت

حتت مظلة مشروعها الوطني 
في مجال التوعية الصحية لطلبة 
وطالبات املدارس “ مدرستي ترقى 
بصحتي “ والذي القى استحسانا 
من كافة شرائح وفئات املجتمع 
وك���ذا مؤسسات املجتمع املدني 
تواصل ادارة التنمية االجتماعية 
بجمعية صندوق اعانة املرضى 
اق���ام���ة احمل���اض���رات ال��ت��وع��وي��ة 
ف��ي امل�����دارس  وض��م��ن فعاليات 
مشروعها ال��ت��وع��وي “مدرستي 
ترقى بصحتي 3” وأقامت  عددا من 
الفعاليات أبرزها :  محاضرة عن 
تأثير األجهزة اإللكترونية اللوحية 
على العني وطرق استرخاء العني” 
للدكتور عزمي كتانة م��ن إدارة 
تعزيز الصحة وذل��ك في ثانوية 
النهضة - بنات مبنطقة خيطان 
بجانب ثالث محاضرات توعوية 
استهدفت طلبة املرحلة املتوسطة 
وال��ث��ان��وي��ة منها م��ح��اض��رة عن 
النشاط احلركي والصحة العامة 
الختصاصي العالج الطبيعي نايف 
طليح وص��ال��ح سفيان م��ن إدارة 
خدمات العالج الطبيعي وكانت 
مبدرسة حمود الصباح املتوسطة 
بنني مبنطقة اجل��ه��راء التعليمية 
ومحاضرة عن اإلسعافات األولية 
لألستاذة أب��رار العتيبي من إدارة 
الطوارئ الطبية وكانت مبدرسة 
ال��ع��دان الثانوية ب��ن��ات مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية ومحاضرة 
أي��ض��ا ع��ن اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة 
لألستاذة مي الظفيري من إدارة 
الطوارئ الطبية وكانت مبدرسة 
ابن عساكر املتوسطة بنني مبنطقة 
األحمدي التعليمية بلغ فيها عدد 
احل��ض��ور للثالث م��ح��اض��رات ما 
يقارب ٢٠٠ طالب مع مجموعة من 

اعضاء الهيئة التدريسية
كما قامت التنمية االجتماعية 
ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ي��وم الرياضي 
مب��درس��ة امل���ال م��رش��د ) مبنطقة 
ال���دوح���ة( ال��ت��اب��ع��ة للعاصمة 
التعليمية وذلك من خالل معرض 
ص��ح��ي ملختلف إص��دارات��ه��ا من 
امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��وع��ي��ة اخل��اص��ة 
ب��ال��ري��اض��ة إل���ى ج��ان��ب بعض 
إصدارات التوعية الصحية األخرى 

وقد  صاحب املعرض توزيع هدايا 
على املشاركني من طلبة املدرسة

وفي ذات التوقيت وبشراكتها 
اإلستراتيجية مع إدارات وزارة 
ال��ص��ح��ة ق���ام���ت ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��دة 
م��ح��اض��رات ك��ان منها:محاضرة 
مب��درس��ة عبد ال��رح��م��ن الغافقي 
االب��ت��دائ��ي��ة بنني مبنطقة حولي 
التعليمية وكانت بعنوان النشاط 
احل���رك���ي ألخ��ص��ائ��ي��ات ال��ع��الج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي أالء س��ي��د وش��ي��خ��ه 
العجمي من جلنة التوعية الصحية 

ب���إدارة خدمات العالج الطبيعي 
وم���ح���اض���رة مب���درس���ة ش��ري��ف��ة 
العوضي الثانوية بنات مبنطقة 
العاصمة التعليمية وكانت بعنوان 
صحة ال��ف��م واألس��ن��ان وعالقتها 
بصحة اإلن��س��ان لالختصاصي 
ط��ارق نايف عليان من البرنامج 
امل��درس��ي لصحة الفم واألس��ن��ان 
ومحاضرة مبدرسة صباح السالم 
ال��ث��ان��وي��ة ب��ن��ات مبنطقة مبارك 
الكبير التعليمية وكانت بعنوان 
النشاط احلركي والصحة العامة 

ألخصائيات العالج الطبيعي أمنية 
الهاجري وعائشة احل��م��ادي من 
إدارة خ��دم��ات ال��ع��الج الطبيعي 
وم��ح��اض��رة مب��درس��ة أب���و أي��وب 
األنصاري املتوسطة بنني مبنطقة 
حولي التعليمية للدكتورة فاطمة 
اخلامت من إدارة التغذية واإلطعام 
وكانت بعنوان أضرار مشروبات 
الطاقة ومحاضرة مبدرسة محمد 
الشايع االبتدائية بنني مبنطقة 
حولي التعليمية وكانت بعنوان 
النظافة الشخصية ومنع العدوى 

للدكتور مها محمد الصيادي من 
إدارة م��ن��ع ال��ع��دوى ب��االض��اف��ة 
ال��ى ع��دد )4( محاضرات شملت 
م��درس��ة ه��الل فجحان املطيري 
املتوسطة بنني مبنطقة مبارك 
الكبير التعليمية وكانت احملاضرة 
بعنوان) دافعية التعلم لدى طالب 
املدرسة(  للدكتورة نسرين البحر 
من مركز الكويت للصحة النفسية 
وم��درس��ة عبد احملسن البابطني 
املتوسطة بنني مبنطقة األحمدي 
التعليمية وك��ان��ت احمل��اض��رة 
بعنوان سوف تكون محاضرتي 
ب��ع��ن��وان “ ف��ن إدارة الغضب” 
للدكتورة مرمي السبيعي من مركز 
الكويت للصحة النفسية ومدرسة 
بيان الثانوية بنات مبنطقة حولي 
التعليمية وك��ان��ت احمل��اض��رة 
بعنوان اضرار مشروبات الطاقة 
للدكتورة فاطمة اخلامت من إدارة 
التغذية واإلطعام باالضافة الى 
مدرسة سالم احلسينان املتوسطة 
بنني مبنطقة العاصمة التعليمية 
وكانت احملاضرة أيضا بعنوان 
اضرار مشروبات الطاقة للدكتورة 
فاطمة ات��ش م��ن الهيئة العامة 

للغذاء.
وانطالقا من الدور املناط بها في 
املساهمة بنشر التوعية الصحية 
م��ن خ��الل توطيد العالقات ذات 
ال��ش��راك��ة املجتمعية ف��ي مجال 
التوعية الصحية فقد  شاركت 
االدارة في فعاليات اليوم العاملي 
للروماتيزم والذي نظمته الرابطة 
الكويتية للروماتيزم حتت شعار 
تواصل.... التتأخر  برعاية وزير 
الصحة وبحضور وكيل وزارة 
الصحة د. مصطفى رضا نائبا عن 

راعي احلفل.
وق���د شملت ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 
ع���دة م��ح��اض��رات ت��وع��وي��ة عن 
م���رض ال��روم��ات��ي��زم إل���ى جانب 
ف��ق��رة اس��ت��ف��س��ارات م��ن جمهور 
احل��ض��ور وق���د متثلت مشاركة 
التنمية االجتماعية ف��ي معرض 
م��ط��ب��وع��ات ت��وع��ي��ة ص��ح��ي��ة عن 
م���رض ال��روم��ات��ي��زم  إل���ى جانب 
مطبوعات توعية صحية أخرى من 

إصداراتها.

جاسم الربيع يتقدم احلضور 

لرصد املخالفات واملتسببني في احتراق خطوط الكهرباء 

فريق الضبطية القضائية يشن حملة 
واسعة على »جليب الشيوخ«

ريا�ض عواد 

حتت إش��راف رئيس الفريق 
عدنان دشتي وم��راق��ب شبكات 
ت��وزي��ع م��ح��اف��ظ��ة ال��ف��روان��ي��ة 
م . ع��م��اد اجلطيلي ش��ن فريق 
ال��ض��ب��ط��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة حملة 
واس���ع���ة ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة جليب 
الشيوخ وذلك لرصد املخالفات 
واملتسببني في احتراق خطوط 
الكهرباء نتيجة األحمال الزائدة 

بالكهرباء دون علم ال��وزارة في 
ال��ع��ق��ارات وال��ع��ب��ث ف��ي شبكة 
الوزارة واكتشف الفريق عشرات 
املخالفات التي تخص توصيالت 
م��ب��اش��رة للكهرباء دون ع��داد 
ومتديدات مخالفة تهدد السالمة 
العامة للمواطنيني واملقيمني 
تسبب فيها قاطنو هذه العقارات.

 ك��م��ا ن��ف��ذ ال��ف��ري��ق محاضر 
مخالفات وف��ق ال��ق��ان��ون ٤٨/ 

٢٠٠٥ والقرار ال��وزاري ١٢١/ 
٢٠١٧ وق��ام بقطع اخلدمة عن 
املخالفني، كما مت أثناء احلملة 
دف���ن ال��ك��ي��ب��الت ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
احملترقة املكشوفة وربط خطوط 
كهرباء جديدة. وقد حذر رئيس 
فريق الضبطية القضائية كل 
من يتعدى على خدمات وزارة 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء ويتسبب في 

انقطاع اخلدمة نتيجة ذلك.

جانب من املشاركني في االحتفال تكرمي الشيخة سعاد الصباح خالل االحتفال باليوم العاملي لهشاشة العظامد.سعاد الصباح

لقطة جماعية لفريق الضبطية القضائية

تصوير محمد صابر  عدنان دشتي 

معرض على هامش الفعاليات 

أعلن عن إطالق املبرة اإلسالمية اخليرية ملشروعي » بقشة« و»سلة خير« في بلد اإلنسانية

الطارش : أهل الكويت جبلوا على العمل اخليري ودعم احملتاج قبل ظهور النفط
أعلن رئيس مجلس إدارة املبرة اإلسالمية 
اخليرية عبدالله ال��ط��ارش عن انطالق حملة 
املبرة اإلسالمية اخليرية وبرنامجها الذي وضع 
لتوزيع “ بقشة خير “ في عدة مواقع وأماكن في 

دولتنا احلبيبة الكويت بلد اإلنسانية . 
وأوض���ح ال��ط��ارش ف��ي تصريح صحفي أن 
أس���رة امل��ب��رة اإلس��الم��ي��ة اخليرية وم��ن خالل 
مشروعها سقيا ماء والذي هو ضمن ما حتويه 
“ بقشة خير” والتي وزعت على املتواجدين من 
املواطنني واملقيمني والعاملني في سوق شرق 
، حيث مت توزيع امل��اء عليهم في ه��ذه األج��واء 

احلارة ناشرة قيمة الصدقة وفضل سقيا املاء .
وأض���اف أن أس��رة امل��ب��رة سعت إل��ى إضفاء 
أج���واء م��ن السعادة وال��ف��رح بعملها اخليري 
املتمثل في “ خيرنا بديرتنا “ والتي حتمله 
كشعار وعمل بذلك ، وم��ا رأينا إال القبول من 
اجلمهور والترحيب ملثل تلك األعمال اخليرية 
السخية التي ُجبل عليها أه��ل الكويت سواء 
املواطنني وحتى املقيمني على هذه األرض الطيبة 
قبل ظهور النفط أي أكثر من ق��رن من الزمان 

واألمثلة على ذلك كثيرة .

وتوجه ال��ط��ارش بالنيابة عن أس��رة املبرة 
بالشكر إلدارة سوق شرق متمثلة مبحمد دشتي 
، فكل الشكر والتقدير لشخصه ال��ك��رمي على 
ح��رص��ه وترحيبه وتنظيمه العمل ملثل تلك 

الفعاليات اخليرية .
وبني أن املبرة طرحت للجمهور وأهل اخلير 
واجلود مبشروعها اخليري الرائد “ سلة اخلير 
“ الذي يشمل جميع املشاريع اخليرية للمبرة 
اإلس��الم��ي��ة اخل��ي��ري��ة داع��ي��ا جميع املواطنني 
واملقيمني أصحاب األي��ادي البيضاء املساهمة 
به لتتم مساعدة أكبر عدد ممن يحتاج املساعدة 
والعون داخل ديرتنا احلبيبة حيث عملت عدة 
مشاريع لألسر املتعففة واألي��ت��ام ودع��م طلبة 

العلم وحفظة القرآن الكرمي .
ون��اش��د ال��ط��ارش أه��ل اخل��ي��ر م��ن املواطنني 
واملقيمني على هذه األرض الطيبة دعم أنشطة 
املبرة فهي مبرة اجلميع وأقيمت بسواعدهم  ولن 
تستمر إال بوقوفهم إلى جانب مشاريعها اخليرية 
، فاستبقوا اخليرات مبساهمتكم في “ سلة اخلير 
“ تفرجون كربة وترفعون غمة وبعملكم اخليري 

التوزيع في سوق السمكتتضاعف األجور. رئيس املبرة عبدالله الطارش

عبر احلوار املباشر مبختلف اللغات

3000 مهتد  الدعوة اإللكترونية: 
93 دولة حول العالم  ومهتدية من 

 أعلن مدير جلنة الدعوة اإللكترونية التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
عبد الله الدوسري إشهار إسالم عدد 3000 مهتدي ومهتدية من 93 دلة 
حول العالم، وذلك من خالل مشروع حوار اإلميان والذي يهتم بالتواصل 

االلكتروني مع غير املسلمني وتعريفهم ودعوتهم للدين احلنيف.
وقال الدوسري: نحرص في دعوتنا على إظهار محاسن وآداب وقيم 
اإلسالم وتعامالته الراقية مع كافة البشر ، وبفضل الله لدينا مهتدين من 
كافة املستويات الثقافية والعلمية واالجتماعية الراقية، وبدورنا نحرص 
على التواصل معهم ومتابعتهم واإلجابة على استفساراتهم، حيث ال 
يقتصر  دور اللجنة على نطق الشهادتني فقط، بل نعتبر املتابعة جزء هام 

من عملنا.
م��ؤك��داً أن م��ش��روع احل���وار املباشر للتعريف ب��اإلس��الم يشمل عدة 
لغات منها )اإلجنليزية_ اإلسبانية – اليابانية – الصينية -التجالوج 
– السواحلية_ الكورية_ اإليطالية_ واألوربية( وتسعى إدارة اللجنة في 
القريب العاجل إلى إضافة عدة لغات أخرى نظراً للتطورات واإلجنازات 

النوعية التي يشهدها املشروع والتي فاقت التوقعات.
وأكد الدوسري حرص اللجنة على اختيار اللغات اجلديدة في مجال 
الدعوة والتعاون مع الدعاة املتخصصني في شتى دول العالم، لذا نناشد 
أهل اخلير واحملسنني من املواطنني واملقيمني بدعم مشاريع اللجنة املتعددة 

واملتنوعة.
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