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حنان عبدالمعبود
اعتب���ر رئي���س قس���م 
الصيدلة مبستشفى األمراض 
الس���ارية مساعد العطية ان 
املقاالت التي حذرت من لقاح 
انفلونزا اخلنازير تعتمد على 
االفتراض���ات والتنظي���رات 
البعيدة عن الناحية العلمية 
مش���يرا ال���ى ان مصدره���ا 
كثرة اإلش���اعات عبر شبكة 
املعلومات والت���ي يتناقلها 
الناس بينهم بس���رعة هذه 
األيام عن اللقاح املنتظر لوباء 
انفلونزا اخلنازير. واضاف 

العطية ان هذا املوضوع بدأ يأخذ الطابع العلمي اجلاد في الظاهر، 
ألن بعض االشاعات تستغل بعض احلقائق أو األحداث استغالال 
خبيثا باس���تخدام مراجع موثوقة خارج مضمونها الصحيح أو 
تس���تند إلى مراجع ذات مظهر علمي وه���ي في الواقع غير ذلك، 
مما يؤدي إلى بلبلة أفكار الناس العاديني بل حتى بعض املثقفني 
واملتخصصني. مبينا انه قد تنتج عن ذلك أضرار فعلية إذا صدق 
بعض الناس غير املختصني هذه اإلش���اعات ومنعوا أنفسهم أو 
أطفاله���م من تلقي اللقاح واالس���تفادة منه متس���ائال كيف حكم 
بعض الناس على اللقاح ونتائجه الس���لبية وتأثيراته اخلطيرة 

ولم يستخدم بعد؟!
وذكر ان اللقاح هو امليكروب املسبب للمرض، أو جزء منه، وذلك 
بعد إضعافه أو قتله وتؤدي اللقاحات مفعولها في تكوين األجسام 
املضادة بعد عدة ش���هور، ولكن مفعولها يدوم لفترة طويلة، قد 
تكون مدى احلياة.  وقال ان اللقاحات تقسم الى انواع لقاحات حية 
وهي التي حتتوي على ميكروبات، أو ڤيروسات حية لكنها مضعفة 
وواهنة بحيث ال تسبب أي أمراض لإلنسان، بل حتفز جهاز املناعة 

فقط. ومن أمثلة ذلك شلل االطفال، واحلصبة، والدرن.
واضاف ان اللقاحات غير احلية هي اللقاحات التي حتتوي على 
امليكروبات امليتة، أو على أجزاء منها، مثل لقاح الس���عال الديكي، 
ولقاح شلل األطفال، الذي يعطى عن طريق احلقن العضلي، وليس 
عن طريق الفم. واش���ار الى ان محتويات لقاح انفلونزا اخلنازير 
واملواد الت���ي أثير حولها الغموض واخلوف، تتكون من اجلزيء 
املعدي للڤيروس الذي يش���عر به اجله���از املناعي، وينتج ضده 
أجس���اما مناعية مضادة وهو ما يطلق عليه األنتيجني وقد يكون 
حي���ا مضعفا، أو ميتا، أو مصنعا عن طريق الهندس���ة الوراثية، 
والس���كوالني هو مركب عضوي طبيعي مت احلصول عليه أصال 

ألغراض جتارية في املقام األول من زيت كبد سمك القرش. 
وتابع انه يتم انتاجه في كبد االنسان ويجري مجرى الدم في 
جسم االنسان وأيضا السكوالني هو جزء طبيعي وحيوي يدخل 
في تخليق الكولسترول، هرمونات الستيرويد، وڤيتامني )د( في 
اجلسم البش���ري ووجود مثل هذه املادة في اللقاح يحفز اجلهاز 
املناعي على إنتاج األجس���ام املضادة بأقل كمية من الڤيروس أو 
األنتيجني، وبالتالي ميكن للشركات تصنيع كميات أكبر من اللقاح، 
فمثال كمية الڤيروس في اللق���اح التي ميكن أن حتفز املناعة في 
حالة وجود ه���ذه املادة تبلغ 3.75 ميكروغرام���ات، أما في حالة 
عدم وجودها فتصل إلى 21 ميكروغراما. وقال ان منظمة الصحة 
العاملية أعلنت أن هناك ما يقرب من 40 مليون شخص قد تناولوا 
أحد لقاحات االنفلونزا املوسمية يحتوي على مادة سكوالني منذ 
عام 1997 حتى اآلن، ولم حت���دث لهم أي مضاعفات. ولم تالحظ 
أي عالقة بني االعراض اجلانبية للقاح ومادة الس���كوالني، بل هي 

مجرد تفاعالت جينية موضعية خفيفة.

شددت رئيسة مؤسسة اداء برملاني متميز )منار( 
عائشة الرشيد على ضرورة التصدي للتقاليد واالعراف 
البالية، مشيرة الى ان هناك قوى تريد فرض ارادتها 
ونفوذها وتطرفها الفكري على املجتمع والى رفض 
اآلخر، مشيرة الى ان احلكومة مع االسف ال تتصدى ملثل 
هذه التيارات الفكرية. واضافت قائلة ان على احلكومة 
وضع حد للتجاوز عل���ى حريات وحقوق املواطنني 
ومنع التجاوز عليهم ومنع دعاوى التكفير وصدها، 
مش���يرة الى ان ذلك يعتبر انتصارا للعقل وتكريسا 
حلقوق االنسان وخارطة الطريق الوحيدة لبناء مجتمع 
حضاري وبناء مؤسسات املجتمع الدميوقراطي ودولة 
القانون. وطالبت الرشيد بأن يبقى الدين مبنأى عن 
املصالح السياسية التي لها من اآلليات الكثيرة للتعاطي 

وليس من العدل اقحام الدين في هذه املصالح، مشيرة 
الى ان االس���الم يركز على بناء االنس���ان والتعامل 
مع حالته النفسية واالخالقية والسلوكية وتدريبه 
على االلتزام بالقانون النه اذا متكن من بناء االنسان 
فان االخير قادر على بناء الدولة والنظام السياس���ي 
بالشكل الذي يراه مناسبا لطبيعة كل شعب. واكدت 
الرشيد ان قوى االسالم السياسي عليهم ان يعوا أن 
االس���الم كدين يحتوي على جوانب اخالقية حتاول 
صناعة انسان صادق ال يكذب وامني ال ميارس الفساد 
االداري واملالي وال الرشوة وال السرقة اثناء عمله في 
املؤسس���ة التنفيذية او التشريعية وملتزم ويحترم 
س���يادة القانون. وقالت ان على الدولة حماية الدين 

والدستور من دعاة الدين والدستور.

بشرى شعبان
قدم رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة بالوكالة فوزي الزيود 
الشكر والتقدير واالمتنان لوكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري على جهوده ودعمه الالمحدود ألنشطة املنظمة والتعاون 
والتواصل  االيجابي والذي كان له اكبر االثر في حتقيق العديد من 
املكاس����ب للمنظمة واحلد بشكل واضح من قضية االجتار بالبشر 
بفضل تعاون اركان وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وعلى رأسها 
الوزير د.محمد العفاس����ي الوكيل وبالتعاون مع االحتاد االوروبي 
جاء ذلك خالل توديع الوكيل الكندري لفوزي الزيود بسبب انتقاله 
للعمل كمدير برنامج »بناء قدرات احلكومة اليمنية« في ادارة الهجرة 
واحلدود باليمن الش����قيق. ومن جانبه اشاد الكندري بدور الزيود 
خ����الل فترة عمله بالكويت في املنظمة، مؤكدا على ان دور الوزارة 
هو حتقيق افضل تعاون ممكن مع املنظمات الدولية وخاصة املعنية 
مبلفات العمالة او االجتار بالبش����ر، وقد كان للمنظمة في الكويت 
دور فعال في اظه����ار احلقائق ووضع االمور في نصابها الصحيح 
من خالل التعاون اجلاد من قبل الوزارة واملنظمة والش����فافية في 
ابراز احلقيقة ومتنى الكندري للزيود حتقيق املزيد من النجاحات 
والتقدم والتفوق في عمله اجلديد ش����اكرا له هذا التواصل، حضر 
اللقاء اميان عريقات منس����قة البرامج والش����ؤون االدارية واملالية 

وعبداهلل احلمدان املستشار مبكتب الوكيل.

د.حميد غلوم

مساعد العطية

محمد الكندري وفوزي الزيود أثناء اللقاء

محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج أثناء لقائه عددا من أهالي األحمدي

»األشغال«: دراسة التقرير والتوصيات الصادرة من مجلس 
الوزراء بحق مهندسين تّم تحميلهم مسؤولية كارثة مشرف

غلوم: دليل إرشادي للتطهير يهدف
 لتعزيز اإلجراءات االحترازية على السفن

العبدالهادي: الكويت سبقت الواليات المتحدة
في اإلجراءات االحترازية ضد إنفلونزا الخنازير

فرج ناصر 
عقد وزير االش����غال د.فاضل صف����ر اجتماعا مع 
قياديي وزارة االشغال وذلك بحضور وكيل الوزارة 
عبدالعزيز الكليب والوكيل املس����اعد لقطاع هندسة 
الصيانة الصحية م.خالد اخلزي ورئيس مهندس����ي 
الهندسة الصحية م.محمود كرم ورئيس فريق اعادة 
اصالح وتشغيل محطة مشرف م.علي أبوالبنات وعدد 
من املهندسني حيث تناول االجتماع دراسة التقرير 
والتوصيات الت����ي صدرت من مجلس الوزراء بحق 
عدد من مهندسي وزارة االشغال الذين مت حتميلهم 
املسؤولية ومحاسبتهم على جوانب التقصير وخاصة 
العاملني في قطاع هندسة الصيانة الصحية. وكشف 
مصدر مس����ؤول بوزارة األشغال ان االجتماع بحث 
ايضا االستراتيجية واآللية اجلديدة التي مبوجبها 
يتم اصالح وتشغيل محطة مشرف للصرف الصحي 
والفترة التي يتم فيها االنتهاء من هذه احملطة وامليزانية 

التي سترصد إلصالحها. واضاف انه مت بحث خطة 
عمل جلنة التحقيق االدارية بالوزارة برئاسة الوزير 
د.فاضل صفر والتي مت تكليفها من قبل مجلس الوزراء 
بهذا اخلصوص لتؤدي عملها بالشكل املطلوب لترفع 
التقرير الى مجلس الوزراء، مش����يرا الى ان الوزير 
د.فاضل صفر قد طلب تشكيل فريق عمل وذلك بالتعاون 
مع ديوان اخل���دمة املدن��ية للقيام مبا تراه مناسبا 
من ق�رارات ادارية في حق عدد من املهندسني الذين 
مت حتميلهم املس����ؤولية ومحاس����بتهم على جوانب 
األخطاء والتقصير، مطالب����ا هذه اللجنة بأن تعمل 
بصمت وبشكل سري مراعاة ملصلحة التحقيق. واشار 
املصدر الى انه من املتوقع ان تبدأ الوزارة في التحقيق 
مع بعض املسؤولني واملهندسني خالل هذا االسبوع 
برئاسة الوزير وبحضور عدد من القانونيني في االدارة 
القانونية بوزارة االشغال ليتم بعد ذلك رفع نتائج 

هذه التحقيقات والتقارير الى مجلس الوزراء.

حنان عبدالمعبود
أعل����ن رئي����س قس����م املوانئ 
واحلدود بوزارة الصحة د.حميد 
غلوم عن خروج مس����ودة الدليل 
اإلرش����ادي لتطهير السفن، وذلك 
متهي����دا لالنته����اء م����ن تنقيحه 
وترجمته إلى عدة لغات وتوزيعه 
على الدول األعضاء مبنظمة الصحة 
الدليل  إلى أن هذا  العاملية.مشيرا 
اإلرشادي سيصدر مواكبا ملسيرة 
التطور خاصة أنه يهدف إلى تعزيز 
اإلجراءات االحترازية على السفن 
ليس فقط حلماية ركاب السفينة 
والعاملني عليها من املخاطر الصحية 
التي قد يتعرض����ون لها بل كذلك 
تعد تلك اإلجراءات الدرع الواقية 
التي تصد هجمات األوبئة ومتنع 
دخولها إلى املواني ومنها إلى املنافذ 

احلدودية داخل البالد.
جاء هذا اإلع����الن عقب عودة 
د.غلوم من االجتماع التش����اوري 
الثان����ي خلبراء منظم����ة الصحة 
العاملية والذي عقد في ليون بفرنسا 
وكان يحض����ره ممثال عن الكويت 
ودول إقليم شرق املتوسط، وكان 
االجتم����اع يدور ح����ول ما يخص 
اإلجراءات الضرورية لعملية املراقبة 
الصحية للس����فن وإصدار شهادة 

من املراقب����ة اإلصحاحية، ومؤكدا 
على وجوب تواف����ر بيئة صحية 
ش����املة على ظهر السفينة ابتدءا 
من تواف����ر اللياقة الصحية لطاقم 
البحارة والضباط  الس����فينة من 
ووجود سكن صحي مناسب لكل من 
الطاقم والركاب مع توفير الرعاية 

الطبية لهم.
ولفت الى أن التوجيهات التي 
بالدليل اإلرشادي تتماشى  جاءت 
الدولية  العمل  مع معايير منظمة 
ومتفقه مع القواعد الدولية األخرى 
التي تهدف إلى خلق مناخ صحي 
على ظهر السفينة. كما أبدى د.غلوم 
مالحظاته أثناء االجتماع حول بعض 
اإلجراءات الفنية الضرورية لعملية 
مراقبة احلالة الصحية للس����فينة 
وإصدار شهادة اإلعفاء من املراقبة 

اإلصحاحية.
وتطرق ايضا إلى أهمية التأكد 
م����ن صالحي����ة األغذي����ة املقدمة 
الس����فينة  للموجودين على ظهر 
وسالمتها وتوافرها بالكميات الكافية 
مع مراعاة تنوعها وكذلك التأكيد 
على سالمة مياه الشرب وضمان 
جودتها وخلوه����ا من امليكروبات 
املسببة لألوبئة على منت السفينة 

وأن تكون بكميات كافية.

اإلعفاء م����ن املراقبة اإلصحاحية، 
وذلك عن طريق استمارة تشتمل 
على أهم املتطلبات األساسية التي 
يجب على كل السفن االلتزام بها.

ف����ي تصريح  واف����اد د.غلوم 
صحاف����ي بأن االجتم����اع حضره 
لفيف من اخلب����راء املختصني في 
مجال إصحاح السفن من مختلف 
دول األقاليم الستة التابعة ملنظمة 

الصحة العاملية.
وموضحا أن االستمارة اشتملت 
على متطلبات أساسية وتوصيات 
الالزمة  إضافية ألخذ االحتياطات 
السفينة  إعفاء  استيفاء لش����هادة 

خالل اجتماع عقده الوزير صفر بقياديي الوزارة

عقب عودته من االجتماع التشاوري الثاني لخبراء الصحة العالمية بفرنسا

العطية: كيف حكم الناس على اللقاح 
ونتائجه وهو لم يستخدم بعد؟!

الرشيد: على الحكومة وضع حد للتجاوز 
على حريات وحقوق المواطنين

الكندري: »الشؤون« تتعاون مع المنظمات الدولية 
المعنية بملفات العمالة لوضع األمور في نصابها

أوضح أن مفعول اللقاح يدوم لفترة طويلة

طالبت بأن يبقى الدين بمنأى عن المصالح السياسية

تتقدم ب�صادق العزاء من

ومن الزميلة ندى ال�شريازي

عائلة اخلبـاز الكرام

لوفـــــــاة املرحـــــوم خالها

عبدالكرمي علي عبدالله اخلباز
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

Product Manager
for a leading Notebook brand

Candidates must have:

College degree preferably in Marketing 

or Business
Minimum of 2 yrs experience in Sales /
Marketing in the Kuwait market.
IT knowledge.
Transferable residency.

A major company in the field of
IT & Office automation

is looking for:

 Send CV & Particulars by e-mail
to following address:

gm@abm-kuwait.com

الدعيج استمع لشكوى أهالي األحمدي حول إزالة السوق القديم: 
همنا األول حماية حقوق الجميع وتأمين مصادر أرزاقهم

استمع محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 
الدعيج لش���كوى اهالي منطقة األحمدي 
املتعلقة بازالة س���وق مدين���ة األحمدي 
لبناء مش���روع آخر مكانه وقد قدم اهالي 
املنطقة ويتقدمهم مختار األحمدي محمد 
سعد الهاجري عدة بدائل جتاه هذا الوضع 

املفاجئ لهم.
واوضح د.الدعيج لألهالي ان هذا األمر 
يشغل أولويات اهتماماته من خالل التشاور 

والتباحث مع اجلهات املختصة واملسؤولة 
للوصول الى وضع يناسب اجلميع، مبينا 
انه س���يقوم بنقل الصورة بكامل ابعادها 
ومطالب املواطنني وبعض املقترحات لذوي 
االختصاص حتى ال يضار احد في مصدر 

رزقه.
كما اكد للحضور ان احلكومة على جميع 
املستويات همها األول رعاية وحماية حقوق 

املواطنني وازالة جميع العقبات.

وفي نهاي���ة اللقاء اعرب احلضور عن 
اطمئنانهم جتاه ما س���معوه من احملافظ 
كما تقدموا ملعاليه بالش���كر لسعة صدره 

واهتمامه باألمر.
اللق���اء حام���د االبراهيم مدير  حضر 
ادارة العالقات احلكومية باحملافظة ومن 
االهالي مشعان العنزي ومريد الديحاني 
وعلي النوري وس���عيد الكندري وجمال 

العنزي.

م.خالد اخلزي م.عبدالعزيز الكليب د.فاضل صفر

حنان عبدالمعبود
صرح مصدر مس���ؤول في وزارة الصحة بأن 
موقف الكويت جتاه انفلونزا اخلنازير لن يتغير، 
وان القرار الرئاسي األميركي بإعالن حالة طوارئ 
قومية في أميركا بس���بب هذا الوباء لن يكون له 
أي تأثير على اإلج���راءات التي تتخذها الكويت، 
موضح���ا ان اإلجراءات االحترازية قد اتخذت وان 
هناك خطة موضوعة ملكافحة ومواجهة الڤيروس 
والتي يأتي ضمنها افتتاح املختبرات وعمل حتاليل 
املتابعة وجتهيز األجنحة والكثير من اإلجراءات 

التي ال يوجد ما هو اكثر منها.
واضاف املصدر: أما بالنسبة ألميركا فقد تركت 
األمر منذ البداية ولم يكن هناك أدنى اهتمام باألمر، 
حتى وصل عدد الوفيات فيها الى 1000 حالة، كما 

أعلن الرئيس أوباما.
ورج���ح املصدر ان يكون الس���بب وراء إعالن 

الرئيس األميركي ال يعدو ان يكون وراءه س���بب 
سياس���ي كبير وهذا ألن الوفيات الس���نوية من 
اإلنفلون���زا العادية بأميركا تتجاوز 200 ألف ولم 
تعل���ن أي حاالت طوارئ. م���ن جانبه، أكد وكيل 
وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ل� »األنباء« ان 
القرار الرئاسي للرئيس األميركي باراك أوباما يعني 
ان الكويت قد س���بقت أميركا في اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية. وأوضح ان العالم توقع حدوث املوجة 
الثانية للڤيروس واملتوقع لها ان تكون أشد قسوة، 
ولهذا قرر الرئي���س األميركي اتخاذ هذه اخلطوة 
لتكون عامال مس���اعدا الى جان���ب التطعيم الذي 
س���يحاولون مواجهة املوجة القادمة به، مش���يرا 
الى ان الكويت قد س���بقتهم في التعامل بالطريقة 
الصحيحة، حيث بدأ الناس العاديون في املجتمع 
يتعاملون باملكتس���بات اخلاص���ة بثقافة الوقاية 

والتي أصبحت عالية جدا لديهم.


