
واصلت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
حملتها )الشتاء الدافئ( اإلغاثية لصالح 
االشقاء السوريني في ال��دول املجاورة 
ل��س��وري��ا م��ن خ���الل م��ق��ر احل��م��ل��ة لهذا 

األسبوع في مجمع الكوت.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ادارة 
جمعية ال��ه��الل األح��م��ر الكويتي ان��ور 
احل��س��اوي ف��ي تصريح صحفي أمس 
االث��ن��ني ان احلملة ال��ت��ي انطلقت منذ 
اسبوعني خ��الل تبرعات وه��ب��ات أهل 
اخلير ليس هدفها فقط توفير وسائل 
التدفئة بل إحياء آلمال األسر النازحة 
وتهيئة بيئة متكاملة لهم ملواجهة ظروف 

الشتاء القاسية.
وأض���اف أن جمعية ال��ه��الل األحمر 
اعتادت اط��الق حملة )الشتاء الدافئ( 
سنويا مع حلول فصل الشتاء من كل 
عام ملساعدة األسر املتعففة قبل أن تزيد 
الظروف اجلوية من معاناتهم في ظل 

عدم توافر االحتياجات الالزمة.
وأوض����ح احل���س���اوي أن م��ن ضمن 
م��ش��اري��ع احل��م��ل��ة ت��ق��دمي امل��س��اع��دات 

االنسانية مثل التي تختص بالتدفئة 
واإليواء والبطانيات باالضافة الى تقدمي 

السلة الغذائية للنازحني والالجئني في 
لبنان واألردن السيما أن معظمهم من 

األطفال والنساء.
ودع��ا جميع األف��راد واملؤسسات  في 
املجتمع الكويتي الى دعم هذه احلملة 
بتبرعاتهم ومساعداتهم املادية مضيفا 
ان��ه ميكنهم التبرع عبر موقع جمعية 
الهالل االحمر الكويتي الرسمي او التبرع 
من خالل مقر حملتهم في مجمع الكوت او 

زيارة اجلمعية في منطقة الشويخ.
كما ذكر أن ما تقدمه اجلمعية لألشقاء 
ال��س��وري��ني م��ا ه��و اال ام��ت��داد للخطة 
اإلنسانية العامة التي تنفذها جمعية 
الهالل األحمر وترجمة عملية لتوجيهات 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بدعم الوضع اإلنساني لالجئني مبتابعة 

مباشرة من أعضاء اجلمعية.
ودعا احلساوي جميع األسر املتضررة 
من االمطار اللجوء الى جمعية الهالل 
األحمر الكويتي لتقدمي املساعدات لهم 
سواء من أجهزة إلكترونية أو كهربائية 

أو أثاث.

ريا�ض عواد 

برعاية وزي���ر الصحة الشيخ د. 
باسل الصباح انطلقت أمس فعاليات 
احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة مل���رض التصلب 
العصبي املتعدد ms وتشمل جدول 
زم��ن��ي حمل��اض��رات ون����دوات ستقام 
ف��ي املستشفيات وامل��راك��ز الصحية 
واجلامعات واملعاهد واملدارس اضافة 
للكليات العسكرية، وتختتم في شهر 

مايو 2019.
وشهد حفل االفتتاح فيلم تعريفي 
عن امل��رض وكلمات من راع��ي احلملة 
وك��ل��م��ة جلمعية م��رض��ى التصلب 
العصبي املتعدد وكلمة الدارة تعزير 
الصحة، ومحاضرة قصير الستشاري 
األعصاب ورئيس اللجنة الطبية في 
جمعية م��رض��ى التصلب العصبي 

الكويتية د. رائد الروغاني.
ثم مت تكرمي جميع اجلهات املشاركة 
باحلملة التوعوية وافتتاح املعرض 
املصاحب الذي شهد مشاركة من قبل 
االدارات واالقسام املختلفة في وزارة 

الصحة.
وك��ش��ف��ت وك��ي��ل وزارة الصحة 
املساعد لقطاع اخلدمات الطبية األهلية 
الدكتورة فاطمة النجار أن الفعالية 
تأتي انطالقة برنامج توعوي متنوع 
يضم العديد من الفعاليات التي تسلط 

الضوء على م��رض التصلب املتعدد 
األمر الذي يجسد علي ارض الواقع.

وأض��اف��ت خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم 
العاملي ملرض التصلب العصبي املتعدد 
صباح أم��س أن ه��ذه الفعالية تأتي 
تاكيدا على اهتمام وزارة الصحة 
مب���رض ال��ت��ص��ل��ب امل��ت��ع��دد وال��ق��ي��ام 
مب��س��ؤل��ي��ت��ن��ا امل��ه��ن��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة 
والوطنية ف��ي امل��ش��ارك��ة ف��ى تطوير 
اخلدمات الصحية في دولة الكويت مبا 
يتفق مع الرؤية املستقبلية لشمولية 
هذه اخلدمة املتمثله بالوقاية والعالج 
الالزم لتلك احلاالت، مع احلرص على 
تفادي وتقليل مضاعفات االصابة بهذا 

املرض.
وقالت النجار إن مرض التصلب 
املتعدد او املتناثر كما يطلق عليه ،هو 
اضطراب فى املناعة الذاتية يصيب 
اجلهاز العصبي و يحدث تلفاً في 
ال��غ��ش��اء احمل��ي��ط ب��األع��ص��اب  ال��ذي 
من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية 
االتصال ما بني الدماغ وبقية أعضاء 
اجلسم. وفي نهاية املطاف، قد تصاب 
األعصاب نفسها بالضرر، وهو ضرر 
غير قابل لإلصالح موضحة ان هذا 
امل��رض يصيب اكثر من ،25 مليون 

شخص على مستوى العالم
وأك�����دت أن ه���ذا امل�����رض  يصل 

معدل اإلص��اب��ة ب��ه ف��ي الكويت الى 
٢٠٠٠ شخص كما يصل الى عشرة 
االف شخص ف��ى اململكة العربية 

السعوديةو ، ومائة الف مصاب فى 
بريطانيا

واكثر من اربعمائة الف شخص فى 

الواليات املتحدة ، مبا يعادل )٢٠-
٣٠( لكل ١٠٠.٠٠٠ شخص معظمهم 
من الفئات العمرية من ٢٠ ال��ى ٤٠ 

عاما. وأردفت مع ان الباحثني لم يقفوا 
على أسباب واضحة ملرض التصلب 
املتعدد – اال ان التباينات الوراثية 
والعوامل البيئية مثل نقص فيتامني د 
والتدخني والسمنة وارتفاع كمية ملح 
الطعام في الوجبات قد تكون مرتبطة 
جميعا بزيادة مخاطر االصابة بهذا 
امل����رض ال����ذي ب���ات ي��ص��ن��ف ضمن 
االمراض املزمنة غير املعدية التي ال 
تألوا ال��وزارة جهدا في التصدى لها 
و لكل عوامل اخلطورة ذات العالقة 
بها ضمن برنامج احلكومة متعدد 
القطاعات ومحدد االه��داف متاشيا 
مع خطة العمل العاملية ذات الصلة 
باالهداف العاملية للتنمية املستدامة 

في دولة الكويت
ب���دوره���ا ق��ال��ت اس��ت��ش��اري طب 
العائلة وعضو وزميل الكلية امللكية 
البريطانية للممارسني العامني ومدير 
إدارة تعزيز الصحة عبير البحوه  إن 
تعزيز الصحة ه��و حجر األس��اس 
ف��ي ب��ن��اء ال��رع��اي��ة الصحية وه��و 
وظيفة جوهرية من وظائف الصحة 
العمومية  وقد بدأ اإلعتراف بقيمته 
باطراد ألنه أحد وسائل تقليص عبء 
املراضة والتخفيف من وط��أة اآلثار 
اإلجتماعية واإلقتصادية الناجمة 

عن املرض.

وبينت أن تعزيز الصحة مفهوم 
شامل للصحة يرمي الى متكني األفراد 
م��ن زي���ادة قدراتهم ف��ي التحكم في 
صحتهم واحملافظة عليها ومع الدعم 
اإلجتماعي واالق��ت��ص��ادي والبيئي 
يقوم الفرد بترجمة املعرفة الى سلوك 
صحي ايجابي لتنمية املجتمع ويشمل 
ذل��ك األمن��اط الصحية واملمارسات 
العديدة في احلياة اليومية والتي 
من شأنها أن ترتفع بجودة احلياة 

وحتقق الصحة مبفهومها الشامل
وعرفت منظمة الصحة العاملية 
ال��ص��ح��ة ب��أن��ه��ا ح��ال��ة م��ن امل��ع��اف��اة 
الكاملة بدنيا ونفسيا واجتماعيا 
وروح��ي��ا ول��م يعد تعريف الصحة 
باخللو م��ن امل���رض أو العجز كما 
كان ف السابق – وهذا معنى شامل 
للصحة ، مبينه انه تعتبر مسؤولية 
الصحة اآلن مسؤولية مشتركة بني 
الفرد واملجتمع واخلدمات الصحية 
التي تقدمها وزارة الصحة باإلضافة 
الى اخلدمات واألنشطة التي تقدمها 
مؤسسات الدولة التي متس صحة 
اإلن��س��ان بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بل إن األمر يتعدى املؤسسات 
احلكومية ليشمل املنظمات األهلية 
ومؤسسات املجتمع املدني التطوعية 

والقطاع اخلاص .

للمرض  التوعوية  احلملة  فعاليات  افتتحت 

النجار: »الصحة« حريصة على تفادي »التصلب العصبي املتعدد«  وتقليل مضاعفات اإلصابة به
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تواصل حملة الشتاء الدافئ لألشقاء السورين

احلساوي: »الهالل األحمر الكويتي«  تعمل على  تهيئة بيئة 
متكاملة لألسر النازحة ملواجهة ظروف الشتاء القاسية
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قيادات وزارة الصحة

أنور احلساوي

حتت شعار »السكري يهم كل أسرة«

»الصحة« حتتفل غدًا باليوم العاملي ملرض السكري 
ريا�ض عواد 

أعلنت رئيس املكتب االعالمي بوزارة الصحة 
د.غالية املطيري عن االحتفال باليوم العاملي 
للسكر حتت شعار » السكري يهم كل أسرة« يوم 
غد األربعاء عبر اقامة يوما توعويا مفتوحا حتت 
رعاية وزير الصحة د.باسل الصباح وبحضور 
الشيخة أنيسة احلمود الصباح بالتعاون مع 
م��درس��ة روض الصاحلني ف��ي قاعة الشيخة 

سلوى الصباح.
وكشفت د.امل��ط��ي��ري  ف��ي تصريح صحافي  
أن %3 من حاالت الوفيات في الكويت يسببها 
مرض السكرى ، حيث يبلغ معدل االنتشار بني 
البالغني )18 سنة و أكثر(%15 من السكان تبعا 

لتقرير منظمة الصحة العاملية للعام 2016.
وع��ن  احتفال ه��ذا العام ، قالت : يركز على 
هدفني اساسيني أولهما أهمية أن يتعرف أفراد 
األس���رة على األع���راض التحذيرية للمرض ، 
خاصة أن 1 من كل شخصني مصاب بالسكرى 
يظل غير مشخص لفترة طويلة حتى يتعرض 
للمضاعفات ، ام��ا  ال��ه��دف الثانى ه��و تثقيف 
أف��راد األس��رة بكيفية العناية مبريض السكرى 
فالسيطرة على امل��رض حتتاج ال��ى أن يلتزم 
جميع أفراد األسرة بنمط احلياة الصحى،  كما 
يحتاج املريض الى دعم نفسى مستمر من االسرة 

و األصدقاء.
و اكدت على  أن مرض السكرى يهم كل أسرة 

كونه من أكثر األم��راض انتشارا على مستوى 
العالم ، حيث تذكر التقارير العاملية أن هناك 
415 مليون شخص حاليا مصاب بالسكرى ، 
أى أن 1 من كل 11 شخص على مستوى العالم 
مصاب بالسكرى،   و من املتوقع أن يصل العدد 
الى أكثر من 640 بحلول عام 2040، علما ان  
%80 من هذه احلاالت هى من النوع الثانى من 

السكرى التى ميكن الوقاية منه.
وأشارت الى  أن احتفال هذا العام ايضا  يعنى 

بالسيدات املصابات بالسكرى، حيث تشير 
االح��ص��اءات العاملية  ال��ى اصابة 199 مليون 
سيدة بالسكرى،  و من املنتظر أن يرتفع العدد 
ال��ى 313 مليون بحلول 2040 و 2 من كل 5 
سيدات مصابات بالسكرى  فى سن االجن��اب 
مما يحمل خطرا كبيرا على مستقبل االجيال 
القادمة .  وعن اليوم التوعوي، بينت د.املطيري  
ان��ه يشمل اق��ام��ة معرض صحي ت��ش��ارك فيه 
40 جهة من قطاعات وزارة الصحة و القطاع 
األهلى و جمعيات النفع العام املعنية مبرض 
السكرى،  حيث سيقدم املشاركون النصائح 
الطبية و املعلومات احلديثة عن تشخيص و 
العناية مبرضى السكرى مع توزيع املطبوعات 
الصحية و اجراء الفحوص املجانية للحاضرين، 
ف��ض��ال ع��ن ع���روض ت��ق��دم ل��ألط��ف��ال و أل��ع��اب 
تفاعلية للنشء. وقالت :  املكتب يشارك أيضا 
فى األنشطة التوعوية للمستشفيات و املراكز 
الصحية مبختلف املناطق الصحية مبناسبة 
االحتفال باليوم العاملى للسكرى ، كما يقيم 
حملة توعوية الكترونية على مواقع السوشيال 
ميديا و قناة اليوتيوب اخلاصة باملكتب تشمل 
رس��ائ��ل توعوية قصيرة و أف���الم تثقيفية و 
لقاءات مع  األطباء املتخصصني مبرض السكرى 
لتقدمي أحدث التطورات العلمية اخلاصة مبرض 
السكرى و ابراز أهم الطرق للوقاية  من املرض و 

جتنب املضاعفات للمصابني به.

الشيخة شيخة العبد الله والشيخة أنيسة حمود الصباح بجانب د فاطمة النجار الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات الطبية األهلية

متابعة من احلضور 

د. غالية املطيري

يغلق  الشعبي  املوروث 
غدًا باب التسجيل

 في مسابقاته
أعلنت اللجنة العليا املنظمة لفعاليات مهرجان 
امل��وروث الشعبي اخلليجي في قرية صباح األحمد 
التراثية أن عملية تسجيل املشاركني في مسابقات 
املهرجان االب��ل والصقور واألغ��ن��ام سيتم إغالقها 
يوم غدا األربعاء، بعد أسبوعني متتاليني من الكثافة 
الالفتة من املواطنني وأبناء مجلس التعاون اخلليجي 
في التسجيل بكافة املسابقات، وذلك مبقر التسجيل 
في منطقة صبحان بديوانية شعراء النبط من الساعة 

الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي أن تسجيل 
املشاركني في مسابقة اخليول سيكون خالل األيام 
القليلة املقبلة، وأن منافسات املسابقة ستنطلق 
بدء من اخلامس عشر من شهر ديسمبر املقبل عبر 
مسابقة ال��ق��درة والتحمل، وستكون ال��ب��داي��ة مع 
مسابقة الفرسان الناشئني أقل من عشرين عاما، وفي 
اليوم التالي ستنطلق مسابقة الفارسات الفتيات 
الكويتيات، وكالهما سيكون على مسافة 100 

كيلومتر.

تتمات

خادم احلرمن
وأكد أن اململكة ستستمر في التصدي للتطرف واإلرهاب 
والقيام بدورها القيادي والتنموي في املنطقة مبا يزيد من 

فرص االستثمار.
وذك��ر أن النظام اإليراني دأب على التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول األخ��رى ورعاية اإلره��اب وإث��ارة الفوضى 
واخل��راب في العديد من دول املنطقة وعلى املجتمع الدولي 
العمل على وضع حد لبرنامج النظام اإليراني النووي ووقف 

نشاطاته التي تهدد األمن واالستقرار.
وش��دد على أن »وقوفنا إل��ى جانب اليمن لم يكن خيارا 
بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان 
ميليشيات انقالبية مدعومة من إيران« مؤكدا الدعم للوصول 
إل��ى ح��ل سياسي وفقا ل��ق��رار مجلس األم��ن رق��م )2216( 
وامل��ب��ادرة اخلليجية ومخرجات احل���وار الوطني اليمني 
الشامل. وفي الشأن العراقي أشاد امللك سلمان مبا حتقق من 
»خطوات مباركة لتوثيق العالقات بني البلدين« متطلعا إلى 

استمرار اجلهود لتعزيز التعاون في مختلف املجاالت.
وأكد امللك سلمان بن عبدالعزيز أن اململكة تدعو إلى حل 
سياسي يخرج سورية من أزمتها ويبعد التنظيمات اإلرهابية 
والتأثيرات اخلارجية عنها ويتيح عودة الالجئني السوريني 

إلى وطنهم.
واش��ار الى مساهمة اململكة في تعزيز االقتصاد العاملي 

ومنوه مبا في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على 
التعاون والتنسيق مع املنتجني داخل منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبك( وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط 

مبا يحمي مصالح املنتجني واملستهلكني.
وشدد في هذا السياق على حرص اململكة على شراكاتها 
االستراتيجية مع الدول الصديقة املبنية على املنافع املشتركة 
واالحترام املتبادل.وقال إن »املواطن السعودي هو احملرك 
األساسي للتنمية في البالد وأداتها الفاعلة وشباب وشابات 
هذه البالد هم عماد اإلجناز وأمل املستقبل واملرأة السعودية 

شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة«.
واض��اف ان خطط التنمية في اململكة تسير بشكل متواز 
وحت��ق��ق أه��داف��ه��ا مب��ع��دالت مرضية مبينا »ان��ن��ا نتمسك 
بالشريعة اإلسالمية منهجا ونتبنى قيم الوسطية والتسامح 
واالع��ت��دال«. وذكر امللك سلمان »اننا سنستمر في التصدي 
للتطرف واإلره��اب والعمل على التنمية في املنطقة مضيفا 
»وجهنا ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية 
وإع���داد اجليل اجل��دي��د«.واض��اف »لقد أع��ز الله ه��ذه البالد 
بالشريعة اإلسالمية التي نتمسك بها منهجا وعمال ونسير 
على هديها في نشر الوسطية والتسامح واالع��ت��دال ولقد 
شرفنا الله بخدمة احلرمني الشريفني وتوفير اخلدمات 
لقاصديهما«. وقال امللك سلمان إن اململكة تأسست على نهج 
إسالمي يرتكز على إرساء العدل واملساواة اذ نعتز بجهود 
رج��ال القضاء والنيابة العامة في أداء األمانة امللقاة على 
عاتقهم، مؤكدا أن هذه البالد لن حتيد عن تطبيق شرع الله 

ولن تأخذها في احلق لومة الئم.

شارك وبوتن
وقال »وصلنا إلى املرحلة النهائية ملشروع السيل التركي 
واملشروع سيكون جاهزا للخدمة في 2019« مضيفا »السيل 
التركي لن يعود بالفائدة على بلدنا فحسب بل على جيراننا 

ومنطقتنا«.
وقال: »نشهد خطوة جديدة في التعاون في مجال الطاقة 

واملضي في االرتقاء بالعالقات بني تركيا وروسيا«.
وأضاف »بالنسبة لنا روسيا مصدر مهم للغاز الطبيعي 
ودول��ة صديقة نثق بها وميكننا التعاون معها على املدى 
الطويل«. وأوض��ح أردوغ��ان أن »تركيا اشترت من روسيا 
387 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ 1987 وهذا 
دليل على اجتياز عالقاتنا جميع التحديات في مجال الطاقة.. 
تعاوننا مع روسيا واسع جدا ومتعدد اجلوانب«.وأشار إلى 
أن »روسيا بالنسبة لتركيا مصدر مهم للغاز الطبيعي ودولة 

صديقة نثق بها وميكننا التعاون معها على املدى الطويل«.
بدوره قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني »إن مشروع 
)السيل التركي( أثبت فعالية التعاون مع تركيا في حل 

القضايا األكثر تعقيدا.
وأشار بوتني إلى أنه يأمل احلفاظ على وتيرة البناء في 
وضع اجل��زء البري من )السيل التركي( وإط��الق املشروع 

حسب اخلطة قبل نهاية عام 2019.

وقال بوتني: »أمامنا وضع اجلزء البري من السيل التركي 
آمل أن يتم تنفيذ هذه األعمال بنفس الوتيرة املتسارعة من 
أجل بدء عمل خط األنابيب كما هو مخطط حتى نهاية عام 

.»2019
وأم��ر كل من بوتني وأردوغ��ان خالل املراسم ببدء وضع 
املرحلة األخيرة من اجل��زء البحري من خط أنابيب الغاز 
)السيل التركي(.وأكد بوتني أن هدف وصول حجم التبادل 
التجاري بني روسيا وتركيا إلى 100 مليار دوالر »سوف 

يتحقق دون أدنى شك«.
ويوصف )السيل التركي( ال��ذي وقع مبدينة إسطنبول 
في أكتوبر 2016 بأنه مشروع ملد أنبوبني بقدرة 75ر15 
مليار متر مكعب من الغاز سنويا وسيخصص أحد اخلطني 
لتلبية احتياجات تركيا من الغاز في حني سينقل اآلخر الغاز 

الروسي إلى أوروبا.

»الدستورية«
ملجلس األمة وذلك فيما تضمنته هذه املادة من إجراءات 
مخالفة للدستور مت اتخاذها عند فقدان عضو مجلس األمة 
ألحد شروط انتخابه ال��واردة باملادة )82( من الدستور 
واعتبار هذه املادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من 
آثار اخصها سقوط عضوية املعلن إليه الثاني وعدم صحة 
ما اتخذ بشأنه من إج��راءات وتصويت باملجلس مع إلزام 

املطعون ضده املصروفات واألتعاب”.

تتمات


