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 النصف: تسجيل ١٧ إصابة جديدة 
بإنفلونزا الخنازير لقادمين من الخارج 

 استشاري يستأصل مرارة باستخدام تقنية
ألول مرة تستخدم في المستشفيات الحكومية

 نجح استشاري كويتي في استئصال حويصلة 
مرارية عـــن طريق ثقب واحد فقط باســـتخدام 
تقنية جديدة الول مرة تستخدم في المستشفيات 
الحكومية. وقال اختصاصي الجراحة العامة وجراحة 
المناظير في المستشفى األميري د.وليد البستكي 
في تصريـــح لـ«كونا» ان التقينة الجديدة مكنت 
من اســـتئصال المرارة عن طريق ثقب واحد عن 
طريق فتحة الســـر حيث كان استئصال المرارة 
يحتاج الى نحو اربعة ثقـــوب في جدار البطن. 

وذكر البستكي ان المريضة في العقد الثالث من 
العمر كانت تعاني من آالم مزمنة نتيجة لوجود 
حصوات في المرارة موضحا ان العملية استغرقت 
نحو الساعة ونصف الساعة وقد غادرت المريضة 

المستشفى وحالتها مستقرة.
  واشار الى ان هذه الجراحة تساعد على تقليل 
اآلالم الناشئة عن الجروح وسرعة خروج المريض 
من المستشفى وعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية 

اضافة الى عدم ظهور ندوب بعد الجراحة.

 القالف: نبات الموز
  يصلح للزراعة

في البيئة الكويتية
  قالت املهندسة الزراعية في 
الزراعي بالهيئة  ادارة االرشاد 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية سلوى القالف ان بيئة 
املناخ احلار في فصل الصيف في 
الكويت تعد فرصة مالئمة لزراعة 
نباتات وأشجار الفاكهة كنبات 
املوز الذي ينمو في املناطق احلارة 
اذا ما توافرت له ظروف النمو 
املناسبة. وذكرت م.القالف امس 
ان زراعة املوز حتقق عائدا يفوق 
ما تقدمــــه معظم انواع الفاكهة 
طاملا توافرت لزراعته السالالت 
اخلالية من االمــــراض والبيئة 
والرعاية املناسبتني، معتبرة ان 
انتاج املوز افضل صور االستثمار 
في االراضي اخلصبة والرملية 
اجليدة الصرف. واضافت ان ثمار 
املوز ذات قيمة غذائية وحيوية 
عالية حيث حتتوي على نسبة 
عالية مــــن الكربوهيدرات، كما 
تعتبر مصدرا مهما للبوتاسيوم 
والفوسفور والكالسيوم واملنغنيز 
واليود والزنك والكوبلت واحلديد 

والنحاس. 

 تنسيق بين «التربية» و«الصحة» لعدم انتشار المرض بالمدارس

 د.يوسف النصف

 د. بدر الزمانان 

 احملامي مبارك املطوع 

عالجها في المنازل.
  واوضح ان وزارة الصحة 
شرعت في اختيار الشركة التي 
ستتولى مهمة القيام بـ «حملة 
توعية» خاصة بالمرض ابتداء 
من شهر اغسطس المقبل وقبيل 
بدء العام الدراســـي وموســـم 

الحج.
  وفـــي هـــذا الصـــدد قالت 
دراستان علميتان حول مدى 
انتشار وباء انفلونزا الخنازير 
ومقارنته بأوبئـــة االنفلونزا 
الفئات  السابقة وتأثيره على 
الموجة  ان  المختلفة  العمرية 
األولى له احدثت اصابات أكثر 
بين صفوف الصغار والشباب 
مما أحدثته بين الكبار وحذرت 
من أن تصبح موجته الالحقة 

أقوى.
  الدراسة األولى التي أجراها 
باحثون في األوبئة والرياضيات 
اريزونا  والنمذجة في جامعة 
األميركيـــة ومن معهد الصحة 
العامة الوطني ومؤسســـات 
أخرى في المكســـيك نشرتها 
مجلة «نيـــو انغالند جورنال 
أوف ميديســـن» في الـ ٢٩ من 
يونيو الماضي اوردت احصاءات 
حول االصابات واظهرت تحوال 
كبيرا فيها نحو فئات «األعمار 
الصغيـــرة» مقارنة باصابات 

االنفلونزا الموسمية.
التي  الثانية  الدراســـة    اما 
نشرها باحثون يابانيون في 
مجلة «يوروسارفيالنس» في 
يونيو الماضي فأكدت ان ٩٠٪ 
من االصابات وقعت بين األطفال 

في سن الدراسة.
  يذكر ان الڤيروس ظهر أول 
مـــرة عام ١٩١٨ وأدى الى مقتل 
ماليين الناس بعد تحوله الى 
وباء عالمي آنذاك ثم ظل ينتشر 
في شكل موجات وبائية صغيرة 
القرن  حتى الخمسينيات من 
الماضي لحين ظهور ڤيروس 
آخر لالنفلونزا تسبب في وباء 

عالمي جديد عام ١٩٥٧. 

 اعلنت وزارة الصحة أمس 
تســـجيل ١٧ اصابة جديدة 
بانفلونزا الخنازير لقادمين 
مـــن الخـــارج معظمهم من 
الحاالت  العمرة ليصل عدد 
الى ١٢٨  البالد  المسجلة في 

اصابة.
  وقال المتحدث الرســـمي 
الوزارة د.يوســـف  باســـم 
النصف لـ «كونا» ان الفحوص 
المخبرية اكدت اصابة حاالت 
جديدة بالڤيروس (ايه اش ١ 
ان ١) مضيفـــا ان المصابين 
الالزم في  العالج  سيتلقون 
مستشفى االمراض السارية 

وان حالتهم مطمئنة.
النصـــف ان ١٣    واوضح 
من الحـــاالت الجديدة تعود 
لمواطنيـــن والبقيـــة تعود 
لوافدين قادمين من اندونيسيا 
وباكستان مشيرا الى ان معظم 
الحـــاالت تماثلت للشـــفاء 
وغادرت المستشفى وعادوا 
لممارسة حياتهم الطبيعية.

  الى ذلك تتابع السلطات 
المتعلق  الوضـــع  الصحية 
بڤيروس (ايـــه اتش ١ ان ١) 
المعـــروف باســـم انفلونزا 
الخنازير باهتمام بالغ وسط 
تحذيـــرات اطلقتها منظمة 
الصحة العالمية من أن غالبية 
المصابين هم من متوسطي 
السن ما بين ١٢ و١٧ سنة وأن 
حاالت االصابة قد تنتشر بين 

طالب المدارس الصغار.
وزارة  جهـــود    وتأتـــي 
الصحة في اعقاب تســـجيل 
١٢٨ اصابة في البالد في حين 
تم االعالن عن ٨٠ ألف اصابة 
في العالـــم توفي منهم ٣٥٩ 
شخصا بحسب منظمة الصحة 

العالمية.
  واكـــد مديـــر العالقـــات 
التربوي محســـن  واالعالم 
ابورقبة  وجود تنسيق بين 
وزارتي التربية والصحة بشأن 
الوقائيـــة لمواجهة  الحملة 

انفلونـــزا الخنازير وضرورة 
الالزمة مع  عمل االستعدادات 

بداية العام الدراسي للطالب.
  وقـــال ان مخاطبـــات تمت 
الموضـــوع لتوفيـــر  حـــول 
المضادات البنائنـــا لمكافحة 
المرض سواء كانت على شكل 
شراب او عقاقير وذلك مع بدء 
الدراســـة  الى مقاعد  عودتهم 
كاجراء احترازي فقط وتحسبا 
للظروف نظرا لعودة المعلمين 
الوافدين وبعـــض الطلبة من 
اجازاتهم خارج البالد. واضاف 
ان وزارة الصحة تعمل جاهدة 
من خـــالل اجهزتها وتعاونها 
المطلق مع وزارة التربية السيما 
اللجنة العليا لمكافحة المرض 
وتوفير «التامفلو» على هيئة 
شراب لتالميذ رياض االطفال 
واالبتدائي امـــا العقاقير فمن 
المحتمل ان تكون للطلبة في 

المراحل االخرى.
ادارة الصحة    وقال مديـــر 
العامة في وزارة الصحة راشد 
انه ســـيتم اعطاء  العويـــش 
المشـــتبه باصابته بالمرض 
مضـــاد التامفلـــو وفـــي حال 
ظهور االعـــراض يتم تحويله 

الى المستشفى.
  وقـــال العويش ان الوزارة 
خصصـــت جناحيـــن في كل 
مستشفى لمعالجة المصابين 
وتحديد الحاالت التي تستدعي 

واضح خالل األشـــهر املاضية 
إللقاء الضوء على كل ما يتصل 
بذلـــك املوضـــوع واإلجراءات 
املتبعة وذلك عبر أجهزة اإلعالم 
التي مت  البروشورات  وطباعة 
توزيعها على أماكن التجمعات 
الكبيـــرة فـــي كل محافظـــات 
الكويت، اضافة الى وضع هذه 
الوزارة  املطبوعات على موقع 
www.» على شـــبكة اإلنترنت
moj.gov.kw» إلتاحـــة الفرصة 
أمام جميع الشرائح املجتمعية 
لالطالع عليهـــا، كما خصصت 
إدارة التوثيقات الشرعية اخلط 
الســـاخن (٢٤٨٠١٨٠٩) لإلجابة 
عـــن كل االستفســـارات حول 
ذلك املوضوع او االستفسارات 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر 
الشـــرعية التوثيقـــات  إلدارة 

.«laud@moj.gov.kw»

اليوم  العـــدل   تبـــدأ وزارة 
(اخلميـــس) تطبيـــق العمـــل 
بقانـــون الفحـــص الطبي قبل 
الزواج والـــذي يلزم املتقدمني 
الكويتيني تقدمي  للزواج مـــن 
نتيجة الفحص من وزارة الصحة 
إلدارة التوثيقات الشـــرعية او 
املأذونني الرســـميني املعتمدين 
لدى وزارة العدل، صرح بذلك 
العدل للشـــؤون  وكيل وزارة 
الزمانان، قال  القانونية د.بدر 
ان ادارة التوثيقات الشرعية قد 
أرسلت رسائل SMS تذكيرية لكل 
الذين يعملون  املأذونني سواء 
داخل إدارة التوثيقات الشرعية 
او خارجها من املأذونني املعتمدين 
بعدم توثيـــق أي عقد زواج إال 
التوثيقات  ادارة  بعد موافقـــة 
الشـــرعية حتـــى ال يحدث اي 
لبس وانه مت وضع كل الترتيبات 
واالستعدادات اخلاصة باستقبال 
املتقدمني للزواج في مقر ادارة 
الشـــرعية مبجمع  التوثيقات 
محاكم الرقعي وفروع االدارة في 
احملاكم اجلزائية ومراكز خدمة 
املواطن ومت تأهيـــل املوظفني 
املختصني وتدريبهم على اآللية 
اجلديدة التي مت اعتمادها لتوثيق 
عقود الزواج، كما ســـتبدأ من 
اليوم تطبيـــق العقوبات التي 
القانون للمأذونني  نص عليها 

املخالفني لتلك النصوص.
الوزارة  ان    وقال د.الزمانان 
أعدت مناذج خاصة بإجراءات 
الفحص على املتقدمني للزواج 
تدويـــن بياناتهـــم الثبوتيـــة 
لتوجيههـــا لـــوزارة الصحـــة 
وهذه النمـــاذج متوافرة بإدارة 
التوثيقات الشرعية وفروعها 
وان هذه االجراءات يتم إجنازها 
في وقت قياسي، وذكر د.الزمانان 
بأن نتيجة الفحص الطبي ليست 
حائال دون إمتـــام عقد الزواج 
وتوثيقه مـــادام الطرفان رغبا 
في ذلك اال في حالة عدم بلوغ 
الزوجة سن الرشـــد ففي هذه 

احلالة فقط ال يعتد مبوافقتها 
او موافقة ولي أمرها، حيث نص 
القانون على ان نتيجة الفحص 
الطبي ال متنع مـــن ابرام عقد 
الزواج اال للمرأة التي لم تبلغ 
سن الرشـــد فإنه في حال كون 
نتيجة الفحص غير آمنة فإنه ال 
يعتد في هذه احلالة مبوافقتها 
وال يحـــق لوليهـــا متثيلها في 
هذه احلالة، وبالنسبة حلضور 
الزوجني أوضح د.الزمانان ان 
املطلوب هو حضور احد طرفي 
الزواج (الـــزوج او الزوجة او 
الولي) او اي شخص آخر مفوض 
بوكالة رسمية مصطحبا معه 
اإلثباتات األصلية التي ســـيتم 
اعتمادهـــا لعمـــل الطلب وهي 
البطاقة املدنية األصلية او جواز 
السفر بالنسبة لغيرهم او كتاب 
من اللجنة التنفيذية للمقيمني 

احد طرفي عقد الزواج كويتيا 
الزوجة  او  الزوج  ســـواء كان 
وان القانون اســـتثنى املقيمني 
من تلك االجراءات، مشيرا الى 
ان قانـــون الفحص الطبي قبل 
الزواج ذو أهداف واضحة أهمها 
حماية الزوج والزوجة وذريتهما 
من األمراض املعدية والوراثية 
وهي في ذلك حماية لألسرة عامة 

واملجتمع بأسره.
  وعـــن اجلهـــات املعتمـــدة 
إلجراءات الفحـــص الطبي أكد 
ان اجلهـــة الوحيـــدة املعتمدة 
هـــي وزارة الصحة متمثلة في 
مركز الفحص الطبي قبل الزواج 
وبالتالي فلن تعتمد اي شهادة 
صادرة عن غير ذلك املركز سواء 
مستشـــفيات خاصة او غيرها 
من املراكز الطبية، وأشـــار الى 
ان الوزارة قامت بجهد توعوي 

بصورة غير قانونية في حالة 
ما اذا كان احد طرفي العقد غير 

كويتي.
  وذكر د.الزمانـــان أيضا ان 
الفحص الطبي مقصور فقط على 
الكويتيني او حالـــة ما اذا كان 

 مؤمن المصري
  عبر احملامي مبارك املطوع عن قلقه البالغ من الزيادة الكبيرة في 
االصابة مبرض انفلونزا اخلنازير التي اصبحت في زيادة يومية ال 
تدعــــو الى االطمئنان. وقال املطوع في تصريح لـ «األنباء» ان معدل 
الزيادة في االصابة بهذا املرض املخيف اصبح مقلقا واالســــتعداد له 
غير متكافئ خاصة مع عودة املســــافرين من اخلارج وموسم عمرة 
رمضان وبدء العام الدراسي، ما يوجب علينا التنبيه له واعداد الالزم 
ليكون حتت الســــيطرة. مضيفا انه يجب ان يتم بحث هذه املسألة 

اخلطيرة ضمن اعمال اجللسة الطارئة ملجلس االمة.

 المطوع لبحث المرض
  في جلسة المجلس الطارئة

 أعلنت وزارة الصحة امس ان الفحص الطبي االلزامي قبل 
الزواج مجانا يبدأ رسميا االحد المقبل للمواطنين فقط.

  وقال مديـــر ادارة الصحة االجتماعية فـــي وزارة الصحة 
د.يعقوب الكندري في تصريح لـ«كونا» ان مدة نتيجة الفحص 
تستغرق نحو خمسة ايام عمل مشيرا الى ان صالحيتها ستة 

اشهر فقط وفقا للقانون.
  واضاف الكندري ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو ضمان 
اسرة آمنة وصحية وســـعيدة وخالية من األمراض الوراثية 
او المعدية مشـــيرا الى ان االمر بعـــد النتيجة متروك لخيار 

الزوجين وقرارهما وليس هناك اي الزام لهما.
  واوضح ان الفحص ســـيكون لثالثة امراض وراثية وهي 
تكسر الدم المنجلي والثالسيميا وانزيم نقص الخميرة (انيميا 
الفول) اضافة الى االمراض المعدية مثل الزهري وااليدز والتهاب 

الكبد الوبائي (ب-ح).

  واشـــار الكندري الـــى ان الصحة لم يقتصـــر دورها على 
اخذ العينات فقط وانما تحويل المريض في حالة اكتشـــاف 
اصابته بمرض ما الى الجهـــة المخولة لعالجه من االمراض 

التي يعاني منها.
  وذكـــر ان مركز الفحص قبل الزواج فـــي منطقة الصباح 
الطبية جاهز للعمل وقد تم اجراء فحوصات مبدئية لمقبلين 
على الزواج ويتســـلمون نتائجهم غدا مشـــيرا الى ان االمور 

على ما يرام.
  وقـــال الكندري انه اذا كان الطرفان خاليين من اي امراض 
نقوم بإعطائهما شهادة خلو من موانع الزواج اما اذا كان احدهما 
مصابا بأي مرض معد او وراثي فان الوزارة تتصل به وتقدم 
له المشورة وفي حال اصرار األطراف على اتمام الزواج رغم 
وجود موانع مرضية فيجب ان يوقعوا على اقرار ويتسلموا 

شهادة الفحص قبل الزواج. 

 الزمانان: اليوم بدء تطبيق قانون الفحص الطبي
قبل الزواج وعقوبات رادعة للمأذونين المخالفين

 تعليمات بعدم توثيق أي عقد زواج إال بشهادة الفحص
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 «الصحة»: الفحص اإللزامي يبدأ رسميًا األحد للمواطنين فقط
  ومدة الفحص ٥ أيام وصالحيته ٦ أشهر 

 االستقرار في مصايد األسماك يعود لجهود الهيئة

 السماح بصيد الروبيان اعتباراً من أول أغسطس 
 اصدر رئيس مجلس االدارة 
العامة  العام للهيئـــة  واملديـــر 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاســـم البدر قرارا بالسماح 
بصيد الروبيان اعتبارا من بداية 
اغســـطس في امليـــاه االقليمية 

الكويتية.
  واوضحت الهيئة ان االستقرار 
الذي تشهده مصايد االسماك في 
الوقت الراهن في املياه االقليمية 
الكويتية يعود الى اجلهود التي 
تبذلها الهيئة مؤخرا في سبيل 
صون وتنمية املخزون السمكي 
على االسس واملعلومات املتوافرة 
مع مراعاة العوامل االقتصادية من 
خالل دعم احلركة التسويقية في 

اسواق االسماك وانتعاشها.
أنها تسعى  الهيئة    واضافت 
للوصـــول الى معـــدالت انتاج 
مرتفعة من االنتاج احمللي وذلك 
بالتعاون مع املسؤولني في قطاع 
صيد االسماك لشركات االسماك 
الوطنيـــة واالحتاد  الكويتيـــة 
الكويتـــي لصيـــادي االســـماك 

والعمـــل على تطبيق سياســـة 
الهيئة حلماية املخزون السمكي 
في املياه االقليمية والتي تتعرض 
لالستنزاف واالستغالل املكثف 
بصورة غير شرعية من قبل بعض 
الصياديـــن واللنجات االجنبية 
التـــي تدخـــل امليـــاه االقليمية 

الكويتية بغرض الصيد بطرق 
غير شـــرعية. واشارت الى انها 
تسعى ان تتجاوز النتائج املرجوة 
من تطبيق سياساتها حدود املياه 
االقليمية الكويتية الى ابعد من 
ذلك لتشمل منطقة اخلليج لصيانة 
وحماية املـــوارد البحرية بدعم 

اساليب الرقابة الفعالة والرصد 
واملتابعة واملســـتمرة النشطة 
الصيـــد والتأكد من مدى التزام 
سفن الصيد بالقوانني والقرارات 
والتدابير التي وضعتها اجلهات 
املعنية اقليميا وااللتزام بقانون 

البحار الدولي. 

 الروبيان احمللي يعود إلى املائدة أول اغسطس 


