
محليات
السبت 23 اغسطس 2014

04
30098 تزوجوا و6335 وقع بينهم »أبغض احلالل«

36 ألف حالة زواج وطالق بني الكويتيني 
خالل السنوات اخلمس املاضية

عبدالكريم العبداهلل

كش���ف تقري���ر حديث 
العدل عن  صدر عن وزارة 
36433 حالة زواج وطالق 
بني الكويتيني حدثت خالل 
السنوات اخلمس املاضية من 
العام 2009 حتى العام 2013، 
مشيرا الى أن عدد الكويتيني 
الذين تزوج���وا خالل هذه 
الفترة بلغ عددهم 30098، 
وع���دد ح���االت الطالق من 
الكويتيني في االعوام ذاتها 

بلغ 6335.
وذكر التقرير الذي تنشره 
»األنباء« أن عدد الكويتيني 
الذين تزوجوا وطلقوا من 
غير كويتيات خالل اخلمس 
اعوام من 2009 الى 2013 بلغ 
عددهم 3043، موزعني على 
2593 حالة زواج، و450 حالة 
طالق، مبينا في الوقت ذاته 
أن ع���دد الكويتيات الالتي 
تزوج���ن وطلق���ن من غير 
الكويتيني خ���الل اخلمس 
اع���وام س���ابقة الذكر بلغ 
عددهن 1779، موزعات على 
1399 حالة زواج، و380 حالة 

طالق.
واك���د التقري���ر أن عدد 
حاالت الطالق التي حدثت بني 
الكويتيني هي االعلى خالل 
السنوات اخلمس املاضية 
ب� 6335 حالة طالق، ويليها 
الكويتيون املتزوجون من 
غير كويتيات ب� 450 حالة، 
علما بأن االقل عددا في حاالت 
الطالق كان���ت من نصيب 
الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي ب���� 380 حالة فقط، 
اما بالنسبة حلاالت الزواج 
فقد حصل زواج الكويتيني 
م���ن بعضهم عل���ى املرتبة 
االولى بالعدد خالل السنوات 
اخلمس املاضية ب� 30098، 
الكويتي من  ويليهم زواج 
غير الكويتية ب� 2593، ومن 
ثم زواج الكويتية من غير 

كويتي ب� 1399.

زواج الكويتيين

وافاد التقرير بأن اكثر 

عدد في حاالت الزواج بني 
الكويتيني حدثت في العام 
2013 ب����� 6435، ويليه في 
الع����ام 2011 ب� 6239، ومن 
ثم الع����ام 2009 ب� 5964، 
و5861 في العام 2012، وكان 
العام 2010 هو االقل في عدد 

املتزوجني من الكويتيني.

طالق الكويتيين

اما بالنس����بة حلاالت 
الكويتيني في  الطالق بني 
السنوات اخلمس املاضية 
من 2009 ال����ى 2013، فقد 
حص����د الع����ام 2012 اكثر 
عدد في حاالت الطالق بني 
الكويتي����ني، حيث بلغت 
1355 حال����ة طالق، ويليه 
الع����ام 2009 ب� 1301، ومن 
ثم العام 2013 ب� 1262 حالة 
طالق، و1213 في العام 2010، 
وكان الع����ام 2011 االق����ل 
ف����ي عدد ح����االت الطالق 
الس����نوات اخلمس  خالل 

املاضية.

كويتي من غير كويتية

ل����زواج  وبالنس����بة 
الكويتي من غير الكويتية 
الس����نوات اخلمس  خالل 
املاضية )2009 � 2013(، فقد 
كان العام 2009 االعلى في 
عدد زواج الكويتي من غير 
كويتية ب� 690 حالة زواج، 

ويليه الع����ام 2012 ب� 613 
حالة، ومن ثم العام 2013 
ب� 559 حالة، والعام 2010 
ب����� 379 حالة، وكان العام 
2011 هو االقل في عدد زواج 
الكويتي من غير الكويتية 

ب� 252 حالة زواج.
اما بالنسبة لعدد حاالت 
الطالق بني الكويتي املتزوج 
من غير كويتية، فقد كان 
الع����ام 2013 هو االعلى ب� 
107 ح����االت طالق، ويليه 
الع����ام 2010 ب� 105 حاالت 
طالق، ومن ثم العام 2012 
ب� 97، والعام 2009 ب� 71، 
وكان العام االقل في حاالت 
الطالق بني الكويتي املتزوج 
من غير كويتية هو العام 

2011 ب� 70 حالة طالق.

الكويتية المتزوجة من غير 
كويتي

وبالنسبة حلاالت الزواج 
من الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي خالل السنوات 
اخلمس املاضية من 2009 
الى 2013، فقد اكد التقرير أن 
العام 2011 شهد اكثر حاالت 
زواج بني الفئة سابقة الذكر 
ب� 386 حالة زواج، ويليه 
العام 2012 ب����� 271 حالة، 
ومن ثم العام 2012 ب� 256، 
و245 في العام 2009، وكان 
العام االقل في عدد حاالت 
الزواج للكويتية املتزوجة 
غير الكويتي هو العام 2010 

ب� 241 حالة زواج.
اما بالنس����بة حلاالت 
الطالق التي حدثت للكويتية 
املتزوجة غير كويتي خالل 
السنوات اخلمس املاضية، 
فاشار التقرير الى أن اعلى 
عدد في حاالت الطالق بني 
الفئة سابقة الذكر كان في 
ب����� 187 حالة  العام 2010 
طالق، ويليه العام 2013 ب� 
55 حالة، ومن ثم العام 2012 
ب� 52 حالة، والعام 2009 ب� 
45 حالة طالق، وكان العام 
2010 االقل في عدد طالق 
الكويتية من غير كويتي 

ب� 41 حالة طالق فقط.

مبنى وزارة الصحة

عبد الكريم العبداهلل

في الوق����ت الذي خلت فيه 
مخاطبة وزارة الصحة السعودية 
لنظيرته����ا »الكويتية« عن اي 
شيء يتعلق بڤيروس »ايبوال« 
ف����ي االش����تراطات الصحي����ة 
الواج����ب توافرها في القادمني 
ألداء فريضة احلج هذا العام، 
اكد تقرير منظمة الصحة العاملية 
اإلبالغ 113 حالة جديدة من مرض 
ڤيروس اإليبوال )حاالت مؤكدة، 
وحاالت محتملة، وحاالت مشتبه 
فيها( فضال عن 84 حالة وفاة 
من غينيا، وليبيريا، ونيجيريا، 
وسيراليون، خالل الفترة ما بني 

14 و16 أغسطس 2014. 
وأفادت منظمة الصحة العاملية 
في تقريرها على موقعها على 
»االنترنت« بتواصل استجابة 
سائر الشركاء لفاشية ڤيروس 
اإليب����وال في غيني����ا وليبيريا 
ونيجيريا وسيراليون، وذلك 
للحد من احتمال نقل املصابني 
بالع����دوى للم����رض خ����ارج 
مجتمعاتهم احمللية، حيث أنشأت 
احلكومات مناطق حجر صحي 
في األماكن الت����ي يرتفع فيها 
معدل االنتقال مبا في ذلك املدن 
األكثر تضررا مثل غويكيدو في 
غينيا، وكينيما وكايالهون في 
سيراليون وفويا في ليبيريا، 
ما مينع من يعيشون في هذه 
املناطق من االنتقال إلى أجزاء 
أخرى م����ن البالد مما يزيد من 
احتمال انتقال مرض ڤيروس 
اإليبوال، علما بأنه ومع ذلك، فإنه 
يعني أيضا أن القيود املفروضة 
على الس����فر حتد م����ن فرص 
حصولهم على الغذاء وس����ائر 
الضروريات األخ����رى، وعلى 
الرغم من أن الوقاية من حدوث 
املزيد من االنتقال ملرض ڤيروس 
اإليبوال متثل أمرا بالغ األهمية، 
إال أنه م����ن الضروري حصول 
الناس في تل����ك املناطق على 
الغذاء واملاء واإلصحاح اجليد 
وغيرها من اإلمدادات األساسية، 
اذ تعمل منظمة الصحة العاملية 
مع برنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة )WFP( للتأكد من 
حصول الناس في مناطق احلجر 
الصحي على املساعدات الغذائية 
املنتظمة وغيرها من اإلمدادات 
غير الطبية. ويقوم البرنامج 
اآلن بتوس����يع نطاقه ليتمكن 
من توزيع الغذاء على حوالي 
1 مليون شخص يعيشون في 
مناطق احلجر الصحي في غينيا 

وليبيريا وسيراليون، بحيث مت 
تسليم املواد الغذائية للمرضى 
في املستشفيات والناس حتت 
احلجر الصحي غير القادرين 
على مغادرة منازلهم لش����راء 
الطع����ام. فتوفير اإلم����دادات 
الغذائية املنتظمة هو وسيلة 
فعالة للحد م����ن احلركة غير 

الضرورية.
ومازالت منظم����ة الصحة 
العاملية ال توصي بفرض أي قيود 
على السفر او التجارة، باستثناء 
احلاالت التي مت فيها تأكيد إصابة 
أشخاص بعدوى مرض ڤيروس 
اإليبوال أو يشتبه في إصابتهم 
بها، أو احلاالت التي خالط فيها 
أشخاص حاالت مصابة مبرض 
ڤيروس اإليبوال، )وال يش����مل 
مخالطي احلاالت العاملني في 
مجال الرعاية الصحية والعاملني 
في املختبرات الذين توفر لهم 

احلماية املالئمة(

»الصحة السعودية«

ه����ذا وخال خط����اب وزارة 
الصحة السعودية املوجه الى 
نظيرتها »الكويتية« بخصوص 
االشتراطات الصحية الواجب 
توافرها في القادمني ألداء العمرة 
واحلج لهذا املوس����م، خال من 
ڤي����روس »ايب����وال«، حيث لم 
تتطرق وزارة الصحة السعودية 
اليه في خطابها املوجه الى وزارة 

الصحة الكويتية.
الصح����ة  وزارة  ودع����ت 
الس����عودية القادمني من الدول 
املوبوءة باحلمى الصفراء في 
االشتراطات التي يجب توافرها 
في احلصول قبل احلصول على 
تأشيرة الدخول للعمرة واحلج 
الى تقدمي شهادة تطعيم سارية 
املفعول تثبت تلقيهم التطعيم 
ضد هذا املرض قبل وصولهم 
للملكة مبدة ال تقل عن 10 ايام 

وال تزيد على 10 سنوات.
وطلب����ت وزارة الصح����ة 

السعودية من الطائرات والسفن 
ووسائل النقل املختلفة القادمة من 
البلدان املعلنة املوبوءة باحلمى 
الصفراء ما يفيد بإبادة البعوض 
من على متنها حسب النماذج 
الدولية طبقا للوائح الصحية 
الدولية 2005، مشيرة في خطابها 
الى أن الدول املوبوءة باحلمى 
الصفراء تتمث����ل في »انغوال � 
بنني � جنوب السودان � السنغال 
� بوركينا فاسو � سيراليون � 
اثيوبي����ا � جمهوري����ة الكنغو 
الدميوقراطية � الغابون � غامبيا 
� غانا � غينيا � غينيا االستوائية 
� غينيا بيساو � توغو � كينيا 
� ليبيري����ا � النيجر � نيجيريا 
� مالي � موريتاني����ا � راواندا � 
االك����وادور � غيانا الفرنس����ية 
� غيانا � البرازي����ل � بوليڤيا � 
سورينام � بيرو � بنما � ترينداد 
وتو باغو � ڤنزويال � كولومبيا � 

االرجنتني � الباراغواي«.
كما طلب����ت وزارة الصحة 
الس����عودية في االش����تراطات 
الصحي����ة الواجب توافرها في 
القادم����ني ألداء العمرة واحلج، 
والتي حصلت »األنباء« نسخة 
منها كل قادم للعمرة واحلج او 
العمل املوسمي مبناطق احلج 
من اي دولة تقدمي شهادة تطعيم 
سارية املفعول ضد احلمى املخية 
الشوكية تثبت تطعيمه ضد هذا 
املرض قبل قدومه للمملكة مبدة 
ال تقل عن 10 ايام، وال تزيد على 
3 سنوات كشرط للحصول على 
تأشيرة احلج او العمرة او العمل 
املوسمي على ان تتولى اجلهة 
الصحية ف����ي البلد القادم منه 
الشخص التأكد من امتام عملية 
التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح 

الرباعي.
وأوص����ت وزارة الصح����ة 
الس����عودية ايض����ا كل قادم 
للعمرة واحلج بالتطعيم بلقاح 
االنفلونزا املوسمية خصوصا 
املصابني بأمراض مزمنة »القلب 
� الكل����ى � اجله����از العصبي � 
التنفسي � امراض االعصاب � 
السكر« ومرضى نقص املناعة 
اخللقية واملكتسبة، واحلوامل 
اقل من 5 س����نوات  واالطفال 
الس����منة املفرطة، كما  ودوي 
اوصت ايضا جميع السلطات 
التي يقدم  بال����دول  الصحية 
منه����ا املعتم����رون واحلجاج 
بتوعيته����م باألمراض املعدية 
وانواعه����ا واعراضها وطرق 
انتقالها ومضاعفاتها وس����بل 

الوقاية منها.

خالل مخاطبتها لـ »الصحة الكويتية«

»اشتراطات« السعودية لـ »القادمني« إلى احلج خالية من »إيبوال«

»الصحة العاملية«: 
اإلبالغ عن 113 

حالة جديدة من 
مرض ڤيروس 

اإليبوال و84 وفاة 
من دول غرب 

أفريقيا 

»الصحة« 
تبدأ حملتها 

التوعوية الشاملة 
لـ»احلجاج« سبتمبر 

املقبل.. وتشمل 
»كورونا وإيبوال«

د.نزيلة الدويساند.غالية املطيري
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دعت رئيس جلنة التوعية 
باألمراض املعدية بوزارة الصحة 
د.غالي����ة املطي����ري احلج����اج 
بوجوب تلقي لقاح ضد مرض 
السحايا الدماغية مبدة ال تقل 
عن عش����رة أيام قبل احلج كما 
توصي بلقاح االنفلونزا املوسمي 
خصوصا للمصابني بأمراض 
مزمنة »أمراض القلب، أمراض 
الكلى، أمراض اجلهاز التنفسي، 
أم����راض األعص����اب، م����رض 
السكري« ومرضى نقص املناعة 
اخللقي واملكتسبة، واألمراض 
االستقالبية، واحلوامل، وذوي 

السمنة املفرطة.
وطالبت في تصريح صحافي 
احلجاج أيضا باصطحاب الكارت 
الصحي الذي ميأل من قبل طبيب 
املركز الصح����ي التابع للحاج، 
والذي يبني فيه األمراض والعالج 
له عند مراجعة العيادات في مقر 
البعثة إذا استدعى األمر ذلك، 
مشددة على ضرورة اتباع الطرق 
الوقائية للوقاية من األمراض 
املعدية، مؤكدة أن وزير الصحة 
د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة 
د.خالد السهالوي حريصان على 

صحة احلجاج وسالمتهم
بدوره����ا، نصح����ت عضو 
جلنة التوعية باألمراض املعدية 
ب����وزارة الصح����ة واخصائي 
أم����راض الس����كري د.نزيل����ه 
الدويس����ان مرضى الس����كري 
الراغبني في أداء احلج هذا العام 
االستعداد جيدا من خالل اتخاذ 
االحتياطات الالزمة ليتيسر له 
أداء هذه الفريضة دون ان يعرض 
نفسه ألي مضاعفات. وأفادت 
د.الدويسان في تصريح صحافي 
بأن م����ن أهم األمور التي يجب 
ان يقوم بها مريض الس����كري 
قبل الذهاب ألداء فريضة احلج 
ٔان يضمن الرفيق قبل الطريق 
فيصحب معه قريبا ٔاو صديقا 
يعرف كيف يتعامل مع مرض 
السكر في حالة الطوارئ، عالوة 
على زيارة الطبيب املعالج قبل 
احلج، وذلك للحصول على كمية 
العالج الكافي����ة، وأخذ تقرير 

مفصل ع����ن حالت����ه املرضية 
والعالج املتبع لالستفادة منه إذا 
لزم األمر، والتعرف على أعراض 
ارتفاع وانخفاض السكري في 
الدم وكيفية التعامل معها، فضال 
عن أخذ التطعيم����ات الالزمة 
»احلمى الشوكية - االنفلونزا«، 
واستش����ارة اخصائي التغذية 
ملعرف����ة أصن����اف األكل التي 

تتناسب مع ظروف احلج. 
وذكرت بأنه يجب حتضير 
حقيبة خاصة ملصاب الس����كر 
منفصلة ع����ن حقيبة املالبس 
مالزم����ة ل����ه ف����ي كل األوقات 
حتتوي على بطاقة تفيد بٔانه 
مصاب بالسكري وتوضح احلالة 
الصحية واألدوية، وكمية كافية 
من العالج سواء كان حبوبا ٔاو 
ٔانسولني، علما بأنه يجب مراعاة 
حفظ »األنس����ولني« في ثالجة 
خاص����ة في األي����ام التي يكثر 
فيها التنقل، هذا باإلضافة الى 
اصطحاب جهاز قياس نس����بة 
السكر بالدم، وزيادة عدد مرات 
الفحص خالل فترة احلج عن 
املعدل الطبيعي، عالوة على أدوات 
فحص نسبة السكر والكيتون في 
البول، وبعض احللوى ٔاو قوالب 
السكر لعالج حاالت انخفاض 

السكر في الدم.
ودعت د.الدويسان مرضى 
السكري الراغبني في أداء فريضة 
احلج ال����ى جتهيز كمية كافية 
من املالبس الواسعة واملريحة 
- اجلوارب القطنية، وأحذية 
املريحة واسعة يفضل أال تكون 
جديدة حتى ال تكون ضاغطة، 
وٕاحضار الشمسية للوقاية من 

ضربات الشمس. 
ونصحت د.الدويسان مرضى 
السكري الراغبني في اداء فريضة 
احلج ٔان ئاخذوا قس����طا كافيا 
من الراحة والن����وم ٔاثناء اداء 
املناسك، ولبس حذاء واسع مت 
اس����تخدامه من قبل، علما بأن 
نسبة اإلحس����اس عند مصاب 
السكر في القدمني ٔاقل من املعدل 
الطبيعي، لذا يجب احلرص عند 
املشي على اال تقع قدماه اال على 
مكان نظيف وخال من اي مواد 
حادة أو صلبة ممكن ان تؤذي 
قدميه، فضال عن االهتمام بتهوية 
القدمني وفحصهما في كل مرة 
يخلع فيها احلذاء حتى يتٔاكد من 
عدم وجود احمرار ٔاو ٕاصابات، 
واحلرص عن����د تقليم األظافر 
حتى ال يجرح نفس����ه، مشددة 
على مرضى السكري بأنه يجب 
عليهم احل����رص على النظافة 
ٔاثناء احللق والتقصير تفاديا 
حلدوث ٔاي ٕاصابات ٔاو جروح، 
واالهتمام بالنظافة الشخصية 
وغس����ل اليدين مرارا وتكرارا 
باملاء والصابون او باملطهرات 
اخلاصة، واحلرص علي جتنب 
مالمسة أي سوائل أو أغراض 
اآلخرين الشخصية، وتغطية 
اجلروح أو التشققات اجللدية 
جيدا لتجنب تلوثها، فضال عن 
االمتناع عن تناول الطعام من 
الباعة املتجولني أو في مطاعم 
غير نظيفة فيجب احلرص على 
تناول الوجب����ات التي تقدمها 
احلملة، ولبس الكمام في أماكن 

الزحام لتجنب العدوى.
 وعن طواف وسعي مريض 
الس����كري، قالت: قبل الطواف 
والس����عي يجب يتناول وجبة 
خفيفة مع كمية من الس����وأيل 
ٔاو املاء، ويجب حمل قطعة من 
احللوى ٔاو السكر الستخدامها 
عند الضرورة في حال الشعور 
بٔاع����راض انخفاض الس����كر، 
واالبتعاد عن أماك����ن الزحام، 
واختيار وقت ب����ارد للطواف 
والسعي، ويجب قياس نسبة 
الس����كر في الدم قبل الطواف 
والسعي وبني ٔاشواطهما لتجنب 
نوبات هبوط مستوى السكر.
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الطالق بني 
الكويتيني جاء في 

املرتبة األولى.. 
واألقل بني الكويتية 
املتزوجة من غير 

كويتي

زواج الكويتي من 
غير كويتية كان 

في املرتبة الثانية 
بعد الكويتيني من 

بعضهم

زواج الكويتية من 
غير كويتي جاء في 
املرتبة األخيرة من 

حيث العدد

الدويسان: على 
مرضى السكري 

الراغبني في احلج 
أخذ االحتياطات 

وجتهيز حقيبة 
خاصة باملرض


