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الصحة تؤكد أن الطعوم جاهزة للشرائح ذات األولوية للتطعيمخالل افتتاحه المعرض الدولي السادس للعقار

الفوزان: »السكنية« تطرح 470 ألف متر مربع 
 في المرقاب بمزاد علني خالل النصف األول من 2010

تورياني: لقاح  إنفلونزا الخنازير غير ضار

أعلن انطالق مؤتمر السكر لدى األطفال في األول من نوفمبر

المزيدي: 20 طفاًل من كل 100 ألف مريض 
بالسكر وبحث دور العالج الجيني للصغار

»إنفلونزا الخنازير« تؤرق مجمع دور الرعاية
 بشرى شعبان

هل حتول مجمع دور الرعاية الى بؤرة إلنفلونزا 
اخلنازير؟ وما التدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون 
للحد من انتشار هذا الڤيروس؟ سؤال يطرحه العاملون 
في مجمع دور الرعاية الذين باتوا يعيش����ون حالة 
قلق مس����تمرة من انتقال العدوى له����م ونقله إلى 

عيالهم وأسرهم.
ويقولون ان نسبة 70% من املوظفني في مختلف 
ادارات املجمع من العنصر النس����ائي ومس����ؤوالت 
عن اس����ر وأطفال ومنهن احلوامل. فتحوا قلوبهم 
ل����� »األنباء« وقالوا الوضع لم يعد يحتمل التأخير 

واملماطلة نستطيع القول انه يكاد ال تخلو دار من دور 
الرعاية لم تسجل فيها اصابات بانفلونزا اخلنازير 
ولالسف دون تدابير توفر احلد األدنى من احلماية 
وبينوا ان دار الطفولة في إدارة احلضانة العائلية 
أصيب فيها ما يقارب ال� 18 طفال، الدور التابعة إلدارة 
االحداث اكثر من 9 اصابات منهم 6 في دار واحدة، 
دور املعاقني ما يق����ارب 12 حالة، غرف العزل غير 
مجهزة بالتكييف، الدور لالسف ال يوجد فيها كمامات 
للعاملني مع النزالء، واملطهرات قليلة وغير موجودة، 
واملراجعات التي قام بها املس����ؤولون عن الدور لم 

تصل الى نتيجة بل هي مجرد وعود فقط.

 حنان عبدالمعبود
كش����ف نائب رئيس قسم األطفال في مستشفى 
البنك الوطني د.زيدان املزيدي عن اصابة 20 حالة 
بني كل 100 ألف طفل في الكويت مبرض سكر األطفال، 
الفتا الى ان الكويت من الدول التي ترتفع فيها نسبة 
االصابة بالسكر بني  االطفال، مشيرا الى ان السبب 
الرئيسي إلصابة السكر عند االطفال غير معروف، 
وان هناك عوامل تس����اعد على االصابة منها عوامل 
جينية باالضافة الى بعض االلتهابات الڤيروس����ية 

التي تؤثر على خاليا البنكرياس.
وقال املزيدي ف����ي املؤمتر الصحافي الذي عقده 
صباح  امس في مستش����فى البنك الوطني لألطفال 
لإلعالن عن انطالق انشطة مؤمتر السكر لدى األطفال 
والذي يبدأ في االول من نوفمبر املقبل، مبش����اركة 
اطب����اء عامليني في هذا املج����ال »ان املؤمتر يناقش 
موضوعات مهمة حيث س����يتم تناول عالج السكر 
لدى االطفال عن طريق مضخة االنسولني وحقيقة 
ما يتردد عن دورها في عالج الس����كر لدى االطفال، 
باالضافة الى مناقشة دور العالج اجليني واخلاليا 
اجلذعية ومدى فائدتهما ف����ي العالج عند االطفال، 
وأضاف: كما س����يناقش املؤمتر زراعة البنكرياس 
ودورها في عالج الس����كر عند االطفال، مشيرا الى 

حصول األطباء املشاركني في املؤمتر على 16 نقطة 
من التعليم املستمر.

ودعا املزيدي أهالي األطفال املصابني بالسكر الى 
التعاون مع أطباء التغذية واألطباء املعاجلني، مشيرا 
الى ان 90% من اسباب دخول االطفال املرضى بالسكر 
الى املستشفى يرجع الى عدم تنفيذ األهل لتعليمات 
األطباء املعاجلني، حيث »يترك البعض احلبل على 

الغارب« للطفل في تناول احللويات.

 »الكويتية لالستثمار«: حملة لمواجهة »الخنازير«
دشنت الشركة الكويتية لالستثمار حملتها التوعوية الوقائية 
للتصدي لڤيروس إنفلونزا اخلنازير بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
التربية في خطوة تهدف الى مزيد من املشاركة التوعوية واالجتماعية 
للتصدي لذلك الوب����اء. وقالت دالل املضف ضابط العالقات العامة 
واإلعالم بالش����ركة الكويتية لالستثمار ان حملتنا تأتي تزامنا مع 
بداية العام الدراسي وتستمر حتى يستشعر اجلميع مدى خطورة 
الوباء وكيفية وأهمية الوقاية وان احلملة لن تقتصر على املدارس 
فحسب، بل تش����مل تغطية توعوية صحية وإرشادية كاملة داخل 

املجمعات الوزارية واحلكومية والتجارية.

 حنان عبدالمعبود
اكدت اخلبيرة االميركية في 
الطب الوقائي واالمراض املعدية 
فرنسيش����كا توريان����ي ان لقاح 
انفلون����زا H1N1 غي����ر ضار وان 
استجابة اجلسم له فعالة اكثر من 
لقاح االنفلونزا املوسمية مشيرة 
الى ان اللقاح سيحمي اجلسم من 

املرض لعام واحد فقط.
وقالت توريان����ي التي تزور 
البالد بدعوة من وزارة الصحة في 
مؤمتر صحافي عقد امس في مقر 
الوزارة ان املرضى الذين اصيبوا 
باملرض وتعافوا ال يحتاجون الى 
التطعيم. وتوقعت تورياني ان 
يستمر املرض الى املوسم املقبل، 
مشيرة الى ان النظريات العلمية 
تتوق����ع ان يتح����ور الفي����روس 
ويصبح كاالنفلونزا املوس����مية، 
الفتة الى احتمال ان يكون الطعم 
من هذا الوباء سنويا وان يتم دمج 
طعوم االنفلونزا لتصبح موحدة 
بع����د ادخال املض����ادات اخلاصة 

.H1N1 بانفلونزا
واشارت الى ان جميع الدراسات 
الفيروسية لم تظهر اي حتورات 
او مضاعفات مؤك����دة ان الطعم 

سيكون فعاال.
وبين����ت انه����ا اطلع����ت على 
االجراءات الت����ي اتخذتها وزارة 
الصحة ملكافحة وباء H1N1 مشيرة 
الى انها اجراءات سليمة في جميع 
جوانبها م����ن الوقاية والتطعيم 
والع����الج ومطابق����ة لتعليمات 
منظمة الصح����ة العاملية ومركز 
مكافحة االوبئة. واوضحت ان من 
االشياء املهمة ان هذا الوباء الذي 
انتشر عامليا ينتقل من االنسان 
الى االنسان لكن هذا ال يعني ان 
املرض خطير بل هو هادئ مقارنة 
بالوباء الذي اصاب العالم عام 1918 

وباالنفلونزا املوسمية.
وقالت: اتوقع ان تكون هناك 
نتائج فعالة في التعامل مع هذا 
املرض، وخاصة بعد توافر جميع 
املعلومات العلمية عنه والفيروس 

املسبب له، وكيفية انتقاله وكيفية 
عالجه حيث كان����ت تلك األمور 

غامضة سابقا.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
للشؤون الفنية والرعاية الصحية 
االولية د.خالد السهالوي ان طبيعة 
املرض لم تتغير وخطورته بسيطة 
الى متوسطة مشيرا الى ان عملية 

انتشاره دخلت املوجة الثانية.
وقال الس����هالوي الذي يرأس 
الفني����ة ملكافحة املرض  اللجنة 
ان اللجنة بحث الفئات التي لها 
اولوية احلص����ول على التطعيم 
والتي تق����در الكمي��ة االولى منه 

ب� 145 الف طعم.
واش����ار الى ان اول فئةسيتم 
تطعيمها هي احلجاج ثم النساء 
احلوامل ثم العاملون في اخلدمات 
الصحي����ة في املستش����فيات ثم 
االطفال الذي يدرسون في املرحلة 
االبتدائية من سن 6 سنوات الى 
11 س����نة. ولفت الى انه في حال 
توافر الكمية او وجود فائض من 
الكمية احلالية نظرا الن التطعيم 
اختياري فإنه سيتم البدء بتطعيم 
االطفال من سن خمس سنوات الى 
6 شهور. واوضح ان هناك لغطا 
يدور حول اللقاح والتطعيم وهو 
مناف للصحة فاملصل والتطعيم 
بدأ في الواليات املتحدة االميركية 
وفي اوروبا ولم تظهر اي مشاكل 
او اع����راض ملن اخذوه، الفتا الى 

ان م����ا حصل في ع����ام 1976 في 
الواليات املتحدة االميركية حصل 
منذ الب����دء بالتطعيم وعكس ما 
يحدث حاليا من سالمة تامة ملن 

اخذوا التطعيم.
من جانبه اعلن الوكيل املساعد 
للصحة العامة د.يوسف النصف 
الساير  ان وزير الصحة د.هالل 
الوزارة سيدش����نون  وقيادي����ي 
البدء بالتطعيم في لقاح انفلونزا 
اخلنازير وذلك من خالل اخذهم 

التطعيم.
واشار النصف الى ان الكمية 
الثانية من اللقاحات ستصل الى 
البالد في نهاية ديس����مبر املقبل 
وتقدر ب����� 600 الف جرعة بينما 
يكون استكمال الدفعة الثالثة في 

فبراير املقبل.
ولفت الى ان الزيادة في اعداد 
االصابات في االس����بوع املاضي 
والت����ي وصلت الى اكثر من الف 
اصابة هي بسبب دخول املوجة 
الثانية من موسم االنفلونزا مشيرا 
الى ان املوج����ة االولى كانت في 
مايو املاضي والفتا الى ان املوجة 
الثالثة ستكون في نهاية فبراير 

وبداية مارس.
ونبه النصف الى سالمة لقاح 
التطعيم مشيرا الى ان املاليني قد 
اخذوا اجلرعة في اوروبا والواليات 
املتحدة االميركي����ة ولم يصابوا 

بأي مرض.

 عمر راشد
كشف مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية على الفوزان عن طرح 470 ألف متر 
مربع تابعة للمؤسسة مبنطقة املرقاب في 

مزاد علني خالل النصف األول من 2010.
 وأوضح الفوزان في تصريح صحافي، 
أول من أمس، عقب افتتاحه أنشطة املعرض 
الدولي الس����ادس للعقار، نيابة عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلس����كان الش����يخ احمد الفهد، أنه يجرى 
حاليا إعداد الوثائق واملخططات لتقسيمها 
وبيعها ف����ي املزاد العلن����ي كقطع جتارية 
محددة االستخدام، مشيرا الى أن اجلدوى 
االقتصادية لألراضي س����يتم االنتهاء منها 
قريبا عن طريق مستش����ارين اقتصاديني 

خالل املرحلة املقبلة.
 وقال إن تلك األراضي حتت يد املؤسسة، 
وسيتم استخدام حصيلة البيع في االستثمار 
في مش����اريع جديدة، إضافة إلى تأسيس 
شركات بنظام ال� B.O.T باملساهمة مع القطاع 
اخلاص على فترات زمني����ة تصل إلى 60 
عاما.  وردا على تس����اؤل ح����ول الوحدات 
الس����كنية التي سيتم توفيرها خالل خطة 
وزارة اإلسكان املقبلة، أشار الفوزان الى أن 
املؤسسة ستوفر 70 ألف وحدة سكنية كاملة 
املرافق خالل ال� 4 سنوات القادمة، الفتا الى 
أن املؤسسة العامة للرعاية السكنية ليست 
الوحيدة لتوفير السكن للمواطنني  اجلهة 
وتوفير األموال ليس مشكلة، فتوفير األراضي 
هو األهم وعندم����ا مت تخصيص األراضي 

ستقوم املؤسسة بالعمل على التنفيذ.
وقال إن الوزارة لديها توجه في الفترة 
املقبل����ة لتأس����يس ش����ركات لتنفيذ املدن 
الس����كنية والتي من بينها مدينة اخليران 
التي حتتوي على 35 ألف وحدة س����كنية 
باملرافق العامة والبنية التحتية إضافة إلى 

األماكن الترفيهية.
 ونوه إن من بني املدن األخرى التي تقع في 
بؤرة اهتمام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تنفيذ مدينة املطالع في الشمال، إضافة إلى 
مدينة جابر األحمد التي مت تنفيذ جزء منها، 

وس����يتم تنفيذ اجلزء الباقي من خالل بيع 
عقارات غير سكنية تابعة للمؤسسة.

 وق����ال ان هذا االجتاه يعكس سياس����ة 
الوزارة في تقليص فت����رات االنتظار أمام 
املواطن للحصول على سكن وذلك بالتنسيق 
مع بلدية الكويت واجلهات احلكومية األخرى 
لتوفير مزيد من األراضي لبدء تنفيذ اخلطة 
اإلسكانية والتي متتد حتى 2016. وحول سعي 
املؤسسة لتوفير مزيد من األراضي، أوضح 
الفوزان أن املؤسسة تسعى من خالل التنسيق 
مع اجلهات احلكومية األخرى لتوفير مزيد 
من األراضي موضحا أن اجتماعا سيعقد اليوم 
بني املؤسسة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء 
واملاء ووزارة األشغال اليوم لبحث كيفية 
حل معوقات توفي����ر أراض جديدة وإزالة 
املعوقات أمام املش����روعات التي تقوم بها 
املؤسسة حاليا.  وأكد أنه ال توجد مشكلة أمام 
املؤسسة في توفير ال� 70 ألف وحدة سكنية 
لوجود األراضي املخصصة لبنائها، الفتا الى 
أن االجتماعات التي جترى حاليا لتوفير مزيد 
من األراضي لفترة ما بعد توفير ال� 70 ألف 
وحدة سكنية. وحول توفير الكهرباء، قال 
إن هناك تنسيقا بني وزارة الكهرباء لتوفير 
الكهرباء الالزمة للبنية التحتية خالل فترة 

األربع سنوات املقبلة. وفي إشارة منه إلى أن 
توفير الرعاية السكنية ليست قاصرة على 
املؤسسة وحدها، أوضح الفوزان أن توفير 
الرعاية السكنية مسؤولية مشتركة بني عدة 
جهات حكومية وأن املشكلة ليست في األموال 
ولكن في توفير األراضي، مستدركا بالقول 
ان املشكلة اإلسكانية ليس لها نهاية وإمنا 
تستمر بتواجد أسر جديدة، موضحا أن هدف 

املؤسسة تقليص فترات االنتظار.
 وعما إذا كانت جتربة »الصوابر« ستعود 
مجددا في املدن اجلديدة، أوضح أن مشروع 
املرقاب كان قد خصص ليكون »سكنيا« ولكن 
مت صرف النظر عن ذلك، مستدركا أن هناك 
تنس����يقا حاليا مع املجلس البلدي إلعادة 
تخصيصها على أس����اس جتاري.  وبني أن 
الشقق التي سيتم توفيرها في مدن صباح 
األحمد وجابر األحم����د واخليران وجنوب 
غرب الصليبخات بنظام خاص ومختلف عن 
الصوابر حيث تبلغ مساحة الشقة 400 متر 
مربع وتوزع بواقع شقة في كل دور منفصلة 

وتتكون العمارة من 5 أدوار فقط.

3 مليارات دوالر

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة 

شركة آنه جروب مساعد احلداد إن الشركات 
املشاركة س����تقوم بعرض مشاريع ضخمة 
في كل من دول اخللي����ج وأوروبا والدول 
العربية وتركيا باستثمارات تصل قيمتها 

إلى 3 مليارات دوالر.
وقال إن الش����ركات املشاركة ستعرض 
عقارات محلية وخارجية وعربية، متوقعا أن 
يحقق املعرض مبيعات كبيرة نظرا للعروض 
املقدمة من الشركات والتي تصل إلى أقساط 
ميس����رة تبدأ من 50 دينارا. وأشار إلى أن 
الشركة استقطبت ش����ركات جديدة خالل 
املعرض تصل نس����بتها إلى 40% من عدد 
الشركات املشاركة بعد أن التمست الشركة 
برغبة قوية من الشركات اجلديدة التواجد 
وخصوصا في مثل هذه الفترة، الفتا إلى أن 
أغلب الشركات املشاركة ستقدم عروضا قوية 
وبأسعار تنافسية الستقطاب شريحة كبيرة 
من املستثمرين القتناء العروض العقارية 
املميزة خالل تلك الفترة. وبني أن املعرض 
سيساهم في منو وتش����جيع املستثمرين 
مبختلف مستوياتهم لالستثمار في العقار، 
مشيرا إلى أن الشركة تعي متاما أهمية هذا 
القطاع وتأثيره على املستوى االقتصادي 

احمللي والدولي.

70 ألف وحدة س�كنية توفرها الرعاية الس�كنية خالل 4 س�نوات وتوفير السكن مس�ؤولية حكومية مشتركة

تجربة الصوابر لن تتكرر في المدن الجديدة ونخاطب المجلس البلدي إلعادة تخصيصها من »سكني« إلى »تجاري«

النصف: زيادة اإلصابات مؤشر على دخول الموجة الثانية

الس�هالوي: أميركا وأوروبا أعطوا الطعم ولم تظهر أي مشاكل 

)متين غوزال(الفوزان يقص شريط االفتتاح

د.خالد السهالوي د.يوسف النصف

متاضر السديراوي

)سعود سالم( د.زيدان املزيدي متحدثا في مؤمتر »السكر لدى األطفال«

السديراوي تشيد بتنفيذ 
خطة »الصحة« و»التربية«

عقدت وكيلة وزارة التربية 
متاض����ر الس����ديراوي اجتماعا 
موسعا ناقشت فيه االستعدادات 
اخلاص����ة بالوضع الصحي في 
املدارس واستمعت السديراوي 
الى التقارير التي أعدتها املناطق 
التعليمية بشأن الوضع الصحي 
وقالت السديراوي عقب االجتماع 
»ان هذا اللقاء يأتي اس����تكماال 
التربية ألوضاع  ملتابعة وزارة 
ف����ي اجلانب الصحي  املدارس 
واالط����الع عل����ى التقارير التي 
أعدتها املناطق التعليمية بشأن 
إجراءاتها ملواجهة وباء ڤيروس 
H1N1 وجتارب املدارس في التعامل 

مع احلاالت املصابة.
وأشادت السديراوي بحسن 
تعامل مديري ومديرات املدارس 
في تنفيذ خطة وزارتي الصحة 
اع����دت ملجابهة  التي  والتربية 
هذا الوباء حيث بذلت الهيئات 
التدريسية واإلدارية جهودا طيبة 
الطمأنين����ة في نفوس  لغرس 

الطلبة وأولياء أمورهم.
ضم االجتماع الوكيل املساعد 
اللوغاني  العام من����ى  للتعليم 
ومدي����ري املناط����ق التعليمية 
ومدير عام التعليم اخلاص محمد 
الداحس وم.احمد رمضان مدير 
ادارة الهندس����ة الطبية باإلنابة 
بوزارة الصحة ورئيس قس����م 

املستحضرات د.مرمي الياسني.

يت�شــرف

�سعود عنيزان العتل العازمي
بــدعــوتــكــم حلــ�ــشــور

ـــده ـــــاف ول ـــــل زف عبدالعزيزحــفـــ

وبح�سوركم يتم الفرح وال�سرور

وذلك م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/29 

يف �شالة الرقعي مقابل الدائري اخلام�س

العـــازمياأفراح

والـدعـوة عـامـةلال�ستف�سار:   97973747 - 66597769

العـــازمي


