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بروشورات توعوية

(فريال حماد)فحص نسبة السكري د.عبداهللا بن نخي متحدثا لوسائل اإلعالم

د.السهالوي متحدثا لوسائل اإلعالم 

السهالوي: تضافر الجهود لمواجهة ارتفاع 
معدل اإلصابة بالتصلب اللويحي المتعدد

حنان عبدالمعبود
أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
التصلب  الســـهالوي ان مرض 
املتعـــدد يعتبر من  اللويحـــي 
االمـــراض املناعية التي أظهرت 
زيادة في معدل االصابة بها ليس 
في الكويت فقط، بل على مستوى 
عاملي، مما تطلب تضافر اجلهود 
حملاولة الســـيطرة على املرض 
وتوفير حياة افضل للمرضى، 
مشيرا الى ان املؤمتر التوعوي 
االول هو احدى اخلطوات احلثيثة 
على هذا الطريق حيث تضافرت 
باجلهـــود لتقـــدمي التوجيهات 
الطبية السديدة للمرضى ومعرفة 
آخر ما توصل اليه العلم لعالج 
مرض التصلب املتعدد والوقاية 

منه.
واضاف د.السهالوي في كلمة 
ألقاها بافتتاح املؤمتر التوعوي 
االول مبـــرض التصلب املتعدد 
مساء اول من امس بالنيابة عن 
وزير الصحة د.هالل الساير ان 
فكرة تنظيم املؤمتر بدأت في قسم 
امراض املخ واالعصاب مبستشفى 
ابن ســـينا حتت مظلـــة رابطة 
االعصـــاب الكويتية واجلمعية 
الطبيـــة الكويتية، الفتا الى ان 
الفكرة  وزارة الصحة حولـــت 
الى واقع آمال ان تتحقق الفائدة 

املرجوة.

وقـــال انـــه نظـــرا للحاجة 
املتزايدة لقسم متكامل وحديث 
قامت احلكومة بإنشاء مستشفى 
ابن سينا سنة ١٩٨١ ومت نقل قسم 
امراض املخ واالعصاب الى مقره 
احلالي في هذا املستشفى، حيث 
بدأ القسم بسعة ١١ سريرا حتى 
مت افتتاح اجلناح السابع والثامن 
بسعة ٦٠ سريرا، باالضافة الى 
اسرة العناية املركزة ويعمل في 

القسم حاليا ١٧ طبيبا.
من جانبه، قال رئيس قسم 
امـــراض اجلهـــاز العصبي في 
ابن ســـينا د.رياض  مستشفى 

احمـــد خان انـــه مت تخصيص 
اليوم االول من املؤمتر للمرضى 
وعامة الناس للتعريف باملرض 
وأسبابه وطرق الوقاية والعالج 
منه، حرصا على عرض كل ما هو 
جديد بلغة عربية بسيطة يفهمها 

ويعيها عامة الناس.
وأفاد بـــأن املؤمتر يحضره 
نخبـــة مـــن االطبـــاء العامليني 
مـــن الواليات املتحـــدة وأملانيا 
وسويسرا والنمسا وجمهورية 
مصر العربية ودول اخلليج، داعيا 
جميع اطبـــاء الكويت حلضور 

أنشطة املؤمتر.

افتتح المؤتمر التوعوي األول نائبًا عن وزير الصحة

الشمري: لن نسمح ألبنائنا بدراسة الموسيقى حتى لو أعادوا العام

«المعلمين» تطالب باالستعانة بالقيادات المتمرسة 
واالستشاريين األكفاء وأهل الميدان في «التربية»

اكد الناشط السياسي خليل الشمري انه ال 
طاعة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
في فرض دراســـة مادة املوسيقى على ابنائنا 
وبناتنا في املراحل االبتدائية واالعدادية، ولن 
نســـمح ان يكون هذا االجبار مدخال ملعصية 
املولـــى عز وجل، ولتعلـــم الوزيرة ان هناك 
غيورين علـى حماية النـــشء من االنحراف 
من خالل محاولة تغريـــب املجتمـع والهائلة 
بالرقص والزمر والطبـل عن االلتزام بالسلوك 

القومي.
وقال الشـــمري: هناك من افتنت واعتقد ان 
تطوير املناهج التعليمية يأتي من خالل فرض 
املوسيقى كمادة اساسية في املرحلة االبتدائية 
واالعدادية واختيارية في الثانوية العامة، ونسي 

او تناسى ان مجتمع الكويت هو مجتمع مسلم وملتزم، وال يقبل 
ان تكون مخرجات التعليم راقصني وراقصات، فنحن في اشد 
االحتياج الى العلوم التطبيقية والتكنولوجية احلديثة التي 
تسهم في تنمية وتطوير املجتمع واالعتماد على ابناء الكويت 
في بناء نهضتها احلديثة واالقالل من جيوش الوافدين اجلرارة 
التي احدثت في املجتمع العديد من الظواهر السلبية والسلوكية 
التي نشاهدها يوميا على صفحات اجلرائد واحصائيات وزارة 
الداخلية متاحة ملـــن يريد ان يعرف املزيـــد، مؤكدا االحترام 
والتقدير لكل الشـــرفاء من املقيمني الذين يساندون اخوانهم 

الكويتيني في بناء الدولة.
واضاف الشمري انه على الوزيرة ان تعلم 
ان التعليـــم في تدهور مســـتمر، ولن جتدي 
املوسيقى نفعا في وقف تدهوره، بل عليها ان 
تتحمل مسؤولياتها لدراسة ومعرفة اسباب هذا 
التدهور ووقفه، وال يعقل ان تضرب بجميع 
التقارير الدولية التي توضح انهيار التعليم 
في الكويت عرض احلائط، وآخر هذه التقارير 
لم ميض عليها سوى شهر تقريبا، وعوضا عن 
تطبيق توصيات هذه التقارير مبا يتناسب مع 
قيم هذا املجتمع تركض الوزيرة وراء املوسيقى 
التي لن تأتي اال مبزيد من االنحالل واخلالعة 
واملجون، متصورة ان اولياء االمور سيقبلون 
بهذا االمر، ولم يخطر في بالها ان هناك رجال ال 
يقبلون املساس بدينهم وقيمهم املجتمعية التي تربينا ونشأنا 
عليها وفي مقدمتها التمسك بتعاليم هذا الدين االسالمي احلنيف 

والشريعة السمحاء.
ودعا الشمري اعضاء مجلس االمة باعتبارهم ممثلي الشعب 
بالتصـــدي لهذا املنهج التغريبي ووقف هـــذا العبث باملناهج 
التعليمية وحتمل كل مســـؤولياتهم جتاه الغاء دراســـة مادة 
املوسيقى التي ال نحتاج اليها واملطالبة بزيادة جرعة املناهج 
العلمية والثقافية والدينيـــة عوضا عن ذلك ونتجنب غضب 

اهللا تعالى.

طالبت جمعية املعلمني وزيرة التربية ووزيرة 
التعليـــم العالي د.موضـــي احلمود بأن تضع في 
اعتبارهـــا االول حاجتها املاســـة الى اعادة النظر 
في تركيبة القيادات واجلهات التي تســـتعني بها 
في اتخاذ القرار او الرد على التساؤالت النيابية، 
والى تعزيز ذلك من خالل االســـتعانة بالقيادات 
العليا املتمرســـة واالستشاريني املتخصصني من 
اصحـــاب الكفاءة والتميز، ومن خالل استشـــارة 
اهل امليدان من القيادات املدرسية، وفي تعزيز دور 
اللجنة التنسيقية املشكلة بني اجلمعية والوزارة 
لنقل الصورة الواضحة وبيان احلقائق الي قضية 
ومسألة تربوية واحتياجات ومتطلبات معاجلتها 
ولتحقيق غايات االصـــالح واملعاجلة والتطوير 

بالشكل املنشود.
واشـــارت اجلمعية في بيانها االسبوعي الى انه لن يختلف احد 
على ان السياســـة الهادئة املتزنة للوزيرة د.احلمود في تعاملها مع 
االوضاع التربوية بشكل عام، والقضايا واملسائل الهامة واملستجدة 
والســـاخنة بشـــكل خاص، لها تأثيرها املباشـــر في ايجاد نوع من 
االستقرار، وتهدئة االوضاع بالرغم من املنعطفات الصعبة التي مرت 
ومـــا زالت متر بها الوزارة، وفـــي تلطيف االجواء واحلد من ارتفاع 
مســـتويات ســـخونتها، وفي النأي بالوزارة من حدوث اي تصادم 
مباشر قد يصل الى حد التصعيد البرملاني والى الدخول مجددا في 
حسابات املساءلة ورهانات االستجواب كما حدث للوزراء اآلخرين 

وآخرها وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح.
واســـتدركت اجلمعية بانه من الواضح متاما وبالرغم من حالة 

الهدوء التي ســـادت الوزارة في الفترة االخيرة، 
واملســـاعي الطيبة واجلهود احلثيثة التي تبذلها 
الوزيرة في احتواء القضايا ومعاجلتها، ان هناك 
من يضع املســـائل التربوية واملستجدة بقصد او 
دون قصـــد في دائرة التصعيـــد واالثارة، وغالبا 
ما يعود ذلك الى الصـــورة اخلاطئة واملعلومات 
املغلوطة التي ترفع الى الوزيرة في شأن اي قضية 
او مســـألة تربوية مبا في ذلـــك املبررات الواهية 
التي يتم االســـتناد اليها والتي ال تتوافق في اي 
من االحوال مع الواقـــع ومعطياته واحتياجاته، 
بل رمبا مع النظم واللوائـــح واخلطط املعتمدة، 
االمر الذي غالبا ما يدفع بهذه القضايا واملســـائل 
الى املزيد من التصعيد والســـخونة، ويسير بها 
في اجتاه معاكس متاما ملا هو منشـــود في بيان 
احلقيقة واملالبسات، وفي تقريب وجهات النظر والرغبة اجلادة في 

ايجاد احللول املناسبة.
واشارت اجلمعية في بيانها الى انها ليست بصدد االشارة وتوضيح 
الدالئــــل حول ذلــــك اال ان ما حدث مؤخرا في موضــــوع مادة التربية 
املوسيقية ورد الوزيرة الذي شابه نوع من اللبس وعدم الدقة والوضوح 
هــــو خير دليل على ذلك، هذا اذا ما وضع في االعتبار ما يحدث حاليا 
على مستوى امليدان التعليمي من صدور العديد من القرارات املتناقضة 
واملثيرة للجدل واالستغراب كونها محل لبس وتتعارض متاما مع ما 
سبق اقراره من خطط ولوائح ونظم، واشادت اجلمعية في ختام بيانها 
بجهود الوزيرة د.احلمود ومساعيها احلثيثة ملعاجلة الكم الهائل من 

املسائل والقرارات املتباينة والقضايا املتراكمة واملستجدة.

ال طاعة للوزيرة في معصية الخالق وليس هذا جوهر تطوير المناهج

خليل الشمري

عايض السهلي

بن نخي في اليوم المفتوح بمركز دسمان ألبحاث السكر:
زيادة الوعي ضرورة للتعايش مع المرض والحد من خطورته

حنان عبد المعبود
أكد نائب املدير العام ملركز دسمان ألبحاث وعالج 
الســــكر د.عبداهللا بن نخي، أن يوم السكر العاملي هو 
مناسبة رســــمية حيث يحتفل العالم كله بهذا اليوم، 
وهــــو فرصة لزيادة الوعي فــــي املجتمع حول كيفية 
التعايش مع املــــرض واحلد من خطورته التي تكمن 
في احتماالت اإلصابة باملضاعفات املختلفة من حيث 
تأثير املرض على العني والقلب واألعصاب واألطراف 

وغيرها.
وبني أن الوعي املطلوب بالنسبة للمريض هو عبر 

التنظيم اجليد لتفادي حدوث هذه املضاعفات.
جاء هذا بعد انطالق أنشــــطة اليوم املفتوح الذي 
أقيم مبركز دسمان ألبحاث وعالج السكر برعاية شركة 
البترول الوطنية، وكبريات الشركات املتخصصة في 

األجهزة الطبية.
وأضاف بن نخي ان االحتفال باليوم العاملي للسكر 
هو مجرد اســــم ولكن العمل مستمر على مدار العام، 
خصوصا ان شعار العام «التثقيف والتعليم للتفادي 
والتعايش» فالكونفدرالية الدولية أكدت أهمية التثقيف 
ولذلك قررت اعتماد هذا الشــــعار للسنوات اخلمس 

املقبلة، من اليوم وحتى عام ٢٠١٣.
وأشــــار بن نخي الى ان الناس املعرضني لإلصابة 
باملــــرض، البد ان يعملوا على تقليل عوامل االختطار 
املوجودة لديهم ســــواء أكانت ســــمنة أو قلة حركة، 
وخمول، أو عادات غذائية سيئة، ونحن نحاول إلقاء 
الضوء على ظروف املعيشة العادية لتقليل هذه العوامل 
بهدف تقليل الوزن، والتشجيع على ممارسة الرياضة، 
وقــــال «كل هذه العوامل تؤدي لتقليل فرص اإلصابة 

بالسكري، إذا ما كان الشخص معرضا لإلصابة.
وتابع بأننا نسعى لنشر الوعي بني فئات املجتمع 
بصفة عامة لتبني النمــــط الصحي في احلياة، وهو 
الغذاء الصحي، والرياضة املعتدلة القابلة للممارسة، 

الســـكر بها فالشخص حينما يرى أعداد قطع السكر 
بالعبوة الواحدة من املؤكد أنه سيتردد أكثر من مرة 
عند تناولها، وفي اعتقادي أن هذا يعد فرصة تعليمية 
جيدة، باإلضافة إلى عروض العرائس «املابيت شو» 
حيث يتم تقدمي عرضني وعن طريقهما نوصل لألطفال 
رسالة في أول العروض عن كيفية التعايش مع املرض 
اذا كانوا مصابني، وفي العرض الثاني نتناول أهمية 
ممارســـة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي وقال «ان 
األنشطة املختلفة التي نقدمها في هذا اليوم من املمكن 
أن تؤدي الى رفع الوعي الصحي بالنسبة للحضور 
جتاه املرض من جميع اجلوانب سواء االعتناء صحيا، 
أو رياضيا، وغذائيا إذا ما كان املرض موجودا، وكذلك 
في الوقاية وتالفي عوامل اخلطورة لألشخاص املعرضني 

لإلصابة.
وعن احلضور من اجلمهور أفاد بن نخي بأن اليوم 
املفتــــوح من املفترض أن يبدأ الســــاعة الرابعة إال أن 
اجلمهور بدأ في التوافد قبــــل ذلك، واصفا احلضور 
باملمتاز، أما عن األنشطة األخرى اخلاصة، وأوضح أن 
أهمها انطالق املاراثون السنوي اليوم، والذي يشارك به 
وزارة الصحة وشركة البترول الوطنية، ورابطة السكر 
الكويتية ومركز دسمان ألبحاث وعالج السكر، وجمع 
كبير من الشركات املتخصصة في التجهيزات اخلاصة 
مبرضى الســــكر، وفي نهاية املاراثون سيكون هناك 
معرض كبير مفتوح للجميع، ووجه رسالة من خالل 
وسائل اإلعالم دعا فيها اجلميع بدعوة مفتوحة ملمارسة 
نصف ساعة من احلركة إليصال رسالة للمجتمع بأن 

املشي ليس صعبا وبإمكان اي شخص ممارسته.
وقال سيعقب املاراثون سحب على عدة جوائز مقدمة 
من شركة البترول الوطنية، كما ان هناك مؤمترا سيقام 
بعد غد باملركز عن منع اإلصابة باألمراض املزمنة غير 
املعدية، كالسكر والضغط، وفي شهر ديسمبر املقبل 

األبحاث اجلديدة عن مرض السكر.

وليس بهدف التنافس واحلصول على ســــبق، ولكن 
املطلوب هو حتريك اجلسم وتشجيع الدورة الدموية، 
وتقليل املضاعفات التي قد تنتج عن بعض املمارسات 

السيئة.
وعن أنشطة اليوم املفتوح أفاد بن نخي بأن هناك 
أكثر من نشاط حيث يضم معرضا طبيا يشمل متطلبات 
التعايش مع املرض من أجهـــزة التحليل املتطورة، 
واألشرطة املطلوبة واألدوات األخرى، وحتى كيفية 
العناية باألسنان حتى نتالفى مضاعفاتها مع اإلصابة 
بالسكر، وهناك أيضا مطبخ صحي يبني كيفية اختيار 
املواد الغذائية األساســـية الصحيـــة، ويتيح فرصة 
تشكيل وجبة غذائية شهية، وفي الوقت نفسه غير 
ضـــارة، كما أن هناك معرضـــا للطعام يبني محتوى 
الســـعرات احلرارية في بعض األكالت، واملشروبات 
مثـــل املياه الغازية التي يوضـــح العرض عدد قطع 

الكونفدرالية الدولية اعتمدت شعار «التثقيف والتعليم للتفادي والتعايش» للسنوات الخمس المقبلة
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