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اذ روعي في تصميم مبن����ى املواقف تفادي املنظر غير 
اجلمالي ملباني مواقف السيارات التقليدية مع احملافظة 
على ضمان مشاهد مباشرة باجتاه املستشفى وواجهاتها 
ولتحقي����ق ذلك الهدف وتوفير مواقف س����يارات فعالة 
وبنقاط دخول وخروج مناسبة صمم موقف السيارات 
من ثالثة ادوار حتت مس����توى سطح االرض ودور على 

مستوى السطح.
وتتألف مداخل املوقع من 5 بوابات رئيسية باالضافة 
الى مدخل فرعي للخدمات قادرة على التعامل مع تدفق 
حركة املرور املتوقعة لدخول املستشفى، وبالتالي سيتوافر 
في مبنى مواقف السيارات ستة منحدرات بشكل حلزوني 
موزعة بعناية عل����ى احمليط اخلارجي للطريق الدائري 
الداخلي وذلك لتقصير مسافة االنتقال وتخفيف الضغط 

على املنحدرات واملمرات.
وستسمح املمرات الداخلية في مبنى املواقف بدوران 
السيارات باجتاه واحد، بينما يكون السير على املنحدرات 
بدوران عكس اجتاه عقارب الساعة وبنصف قطر داخلي 
طوله ستة امتار كحد ادنى وستكون هناك ثالثة منحدرات 
دخول وثالثة منحدرات للخروج لتحقيق انسيابية في 

توزيع حركة املرور.
ومت استحداث وصالت االلتفاف من اجل تقليل مسافة 
االنتق����ال والبحث عن مواقف، كما خصصت مس����احات 
للمواقف السطحية بالقرب من مداخل كل مبنى متاشيا 

ببعضهما البعض، فقد مت تصمي���م الواجهة االمامية 
باس���تخدام النجم الثماني االطراف وهو منط اسالمي 
تقليدي في حني صمم���ت الواجهة اخللفية على طراز 
ش���بكة ديكارتية ويربط بني هذه االش���كال الهندسية 
رابط قنطري على ش���كل هالل يضم مس���احات عامة 
وسوقا طبية وينير احلدائق السطحية كضوء ارشادي 

باجتاه السماء.
ويشكل البروز املتمثل في رؤوس النجم الهندسي املمتدة 
من املستشفى عنصرا تصميميا اساسيا للمنارة ويدمج 
تصميم مستشفى جابر االحمد ما بني مفهوم التخطيط 
وفن العمارة الزخرفية االس����المية ومدلول املنارة التي 

ترمز الى التاريخ البحري الغريق للكويت.
وتشكل االطراف اخلمسة لش����كل النجمة الهندسي 
عنصر املنارة او الفانوس، حيث ميتد الضوء الى اخلارج 
من خالل الفوانيس الرش����اد اجلمهور القادم من اطراف 
املوقع والشوارع احمليطة به وسيقف مشروع مستشفى 
جابر االحمد صرحا شامخا ومنارة ترمز للصحة والرخاء 

واالزدهار في الكويت.
وسيتم زراعة صفني من االشجار احلاجزة والشجيرات 
على طول محيط املستشفى لتعزيز خصوصية املوقع 
وتوفير حماية من تأثيرات الرياح والغبار والرمال وتوجه 
الطرق على محيط املوقع احملاطة بشجيرات منخفضة 

االرتفاع حلركة املرور.
وستتم زراعة املساحات املكشوفة واخلالية في املوقع 
باالشجار وبغطاء من العشب ملنع تفتت التربة واجنرافها، 
في حني ستزرع مبحاذاة الطرق وممرات املشاة صفوفا 
من االش����جار الوارفة لتوفير الظل ولتعزيز ممر حركة 

املشاة.
وتتكون مداخل املستشفى من مناطق تنزيل املرضى 
والزوار في مساحة بني كل برج واآلخر، اذ تخلق الفراغات 
املفتوح����ة فيها الى حد ما بيئة منت����زه عام، كما حتمي 
االبراج احمليطة هذه املساحات من اشعة الشمس القاسية 

والعوامل الطبيعية.
كما ستتم زراعة شجيرات الزهور التي يفوح عبيرها 
في االجواء ما سيجلب الراحة واالسترخاء للزوار والهيئة 
الطبية من الضغوط التي ق����د يواجهونها مع مرضاهم 
واحبائهم، حيث يضفي تصميم املس����احات اخلارجية 
ملس����ة ش����خصية للتجربة التي مير بها الزائر وتخلق 
بيئة مريحة تبدأ عند الدخول الى موقع املستشفى حتى 

حلظة اخلروج منه.
وسيصبح مستشفى جابر االحمد بعد استكماله اكبر 
مركز صحي في الكويت بسعة 1168 سريرا شامال خدمات 
التشخيص والعالج ومركز اصابات بأحدث املعدات، حيث 
يتألف املركز الطبي من اربعة مبان هي املستشفى ومركز 

االسنان واملركز السكني والوحدة املركزية.

مع العرف الس����ائد وذلك من اجل تقليل مسافات املشي 
للمرضى والزوار.

كم����ا مت توفير مواقف س����طحية مخصصة ملركبات 
ذوي االحتياجات اخلاصة باالضافة الى مواقف سطحية 
منفصلة للمباني الس����كنية وعيادة االس����نان ورصيف 

التحميل وساحة اخلدمات.
ومت األخذ في عني االعتبار تزويد مدخل منفصل الى 
مواقف مركبات كبار الشخصيات »ڤي.ڤي.آي.بي« وكذلك 

مدخل خاص بهم في اجلهة الشرقية من املستشفى.
ويسمح منحدر مروري مع نقطة سيطرة بالوصول 
الى املدخل اخلاص بكبار الشخصيات والواقع فوق مدخل 
الزوار في الدور االرضي، وس����توفر عملية الفصل هذه 
الدخول اآلمن للمرضى وضيوفهم، بينما يسمح للزائر 

العادي بدخول املبنى من الدور االرضي.
ويوجد 16 موقفا للمركب����ات بالقرب من مدخل كبار 
الشخصيات، كما مت تصميم مبنى مواقف السيارات طبقا 
للمعايير واملقاييس الكويتية واملتمثلة في دليل تصميم 
مواقف الس����يارات في الكويت، اذ روعي في تصميمه اال 
يكون بارزا حتى يس����مح للمستشفى بأن يكون محور 

االهتمام.
وانصب االهتمام الرئيسي عند تصميم موقع »مستشفى 
جاب����ر االحمد اجلابر الصباح« على انش����اء مبنى انيق 
ومتناسق يعبر عن مكانته املميزة في املجتمع، كما روعي 
ان يكون املبنى ذا مظهر رائع يضفي قيمة على االحياء 

السكنية املجاورة.
ويرتفع املبنى في اجلزء اجلنوبي وينحدر تدريجيا 
وبشكل طبيعي نحو الش����مال وحتد املباني احلكومية 
املوقع من اجلنوب والش����رق في ح����ني حتاذي املناطق 

السكنية اطرافه الشمالية والغربية.
ويقع املبنى الرئيس����ي للمستشفى في وسط املوقع 
ويحتفظ بذلك مبركز الصدارة ما يتيح الفرصة لتطوير 

وتصميم بناء مدمج ومناسب.
ولن يزيد ارتفاع املستشفى � في الغالب � عن 40 مترا 
ما عدا الواجهة االمامية التي سيصل ارتفاعها الى 70 مترا 

وستشمل اجنحة كبار الشخصيات.
ويحيط باملبنى مواقف الس����يارات وسكن املوظفني 
ومباني اخلدمات التي دمجت مع مناطق الزراعة التجميلية 

واملسطحات اخلضراء املمتدة نحو محيط املوقع.
وستس����اعد الطرق املعبدة في اجتاه الش����مال والى 
الغرب م����ن املوقع � ونتيجة إلبعادها طبقا حلق امللكية 
الع����ام ومناطق الزراعة التجميلي����ة احمليطة بها � على 
التقليل من اثر ضخامة املشروع على الضواحي املجاورة 
وس����ينتج عن هذا تعزيز املظهر العام واملكانة املرموقة 

ملنطقة الوزارات في جنوب السرة.
واستوحي تصميم املستشفى من خالل دمج محورين 

401 في اجلهة الشمالية من مقر املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية وسيتم انش����اء طريق خدمات بني شارع رقم 
401 وطريق س����ي بني املوقعني خلدمة كل من املستشفى 

واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وس����يخدم هذا الطريق الوحدة املركزية للمستشفى 
ومبدخل جانبي باالضاف����ة الى خزانات املياه والغازات 
الطبية وغيرها، اما اجلانب الش����رقي للموقع فسيكون 
الدخول اليه من خالل الطريق بي او الطريق سي اللذين 

يخدمان كال من املستشفى ومبنى وزارة الداخلية.
وسيكون الوصول الى املوقع ممكنا من اي جهة من 
اجلهات عند امتام واجناز املستش����فى باستخدام ثالثة 
ط����رق رئيس����ة، االول متفرع من ش����ارع امللك خالد بن 
عبدالعزيز على اجلهة الشمالية واآلخران من شارع 401 

على اجلهة الغربية.
كما س����تكون هناك ثالث وصالت داخلية اثنتان من 
طريق بي على اجلانب الشرقي والثالثة من الطريق سي 

على اجلانب اجلنوبي الشرقي.
ويعتبر موقع املستش����فى بوابة من مدينة الكويت � 
حيث يشغل موقعا في الركن الشمالي الغربي من منطقة 
جنوب السرة � الى االحياء املجاورة احمليطة بها وصرحا 
مدنيا ميث����ل مرجعا ورمزا ملرحل����ة التطور احلضاري 

والثقافي للكويت.
وحتيط باملوقع طرق رئيسية معبدة تسهل الدخول 
اليه من جميع اجلهات ويتألف نظام الطرق املؤدية الى 
املوقع من خمسة مداخل رئيسية ومدخل خدمات فرعيا 
واحدا وتتوافر عند كل مدخ����ل من هذه املداخل بوابات 

سيطرة تتحكم باحلركة الى داخل وخارج املوقع.
ومت تنسيق الزراعات التجميلية واملساحات اخلضراء 
لهذه املداخل بشكل جميل كما مت تزويدها باالنارة املناسبة 
للزائرين واملرضى عند دخولهم او خروجهم من املستشفي 
وتتكون من ست بوابات وهي مخصصة لدخول وخروج 

املركبات والعربات من والى املستشفى.
ويتركز تخطيط موقع »مستشفى جابر االحمد« حول 
انشاء نظام تنقل واضح وسهل باستخدام طريق دائري 
داخل املوقع ذي اربع ح����ارات وفاصل ليصل البوابات 

الست اخلارجية مع مداخل املبنى الرئيسية.
وتخدم نق����اط الوصول الداخلي����ة للطريق الدائري 
مركز طب االسنان وس����كن املوظفني والوحدة املركزية 

وورش الصيانة.
وتسهل دوارات املرور التي مت تصميمها عند كل نقطة 
من نقاط مداخل املبن����ى عملية انزال وحتميل املرضى، 
وعليه فإنه بامكان اي مركبة االنتقال ببساطة من مكان 

الى آخر دون احلاجة للخروج من موقع املستشفى.
وخصصت مواقف للس����يارات بس����عة 4500 موقف 
تقريبا للمرضى وللزوار وللهيئة الطبية والتمريضية، 

يشمل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد برعايته وحضوره اليوم توقيع عقد مش���روع 
»مستشفى جابر االحمد« من قبل وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر مببنى 

وزارة االشغال.
وسيصبح »مستشفى جابر االحمد« بعد اجنازه اكبر 
مرك����ز طبي في الكويت يقدم اخلدمات الطبية لس����كان 
منطقة جنوب الس����رة واملناطق احمليطة بها الذين يبلغ 

تعدادهم تقديريا 600 ألف نسمة.
وسيضم املستشفى 4 مبان مبساحة اجمالية 469370 
مترا مربعا ويتواف����ر فيه جميع انواع اخلدمات الطبية 
وبأحدث املعدات واالجهزة الطبية ويضم 36 غرفة عمليات 
كبيرة وصغيرة واربعة مختبرات قسطرة القلب واربعة 
مختبرات »ام آر إي« واربعة مختبرات »سي تي« باالضافة 
الى أنواع مختلفة من االجهزة واكبر مركز لالصابات في 

الشرق االوسط.
ويقوم املستش����فى بتوفير وتق����دمي أحدث اخلدمات 
والرعاية الطبية وفي الوقت نفسه يرتقي مبجال الطب 
باستخدام الوسائل والتسهيالت املتوافرة فيه، حيث يقوم 
املستشفى بتعزيز النمو والتعليم املتواصل من خالل قاعة 

احملاضرات بتقنية عصرية وبسعة 300 مقعد.
ويضم املستشفى غرفا لالجتماعات ولعقد احللقات 
الدراسية حيث ميكن استخدامها في املنتديات واملؤمترات 

في شتى املمارسات والتدريبات العملية.
ويوفر املستشفى س����وقا طبية عامة هاللية الشكل 
بطول 30 مترا تقع بني ابنية مخصصة للمرضى ومرافق 

التسهيالت العالجية.
وتتوافر في املستشفى اسباب الراحة للمرضى والزوار 
وتتيح لهم فرص قضاء حوائجهم مثل املكاتب االدراية 
وردهات االستراحة واحلدائق اخلارجية والكافيتريات 
ومح����الت بيع الهدايا وردهة قاع����ة االجتماعات وغرف 

للصالة.
وحرصت الكويت على ان تكون خدمات مستش����فى 
جابر االحمد ذات جودة ومعايير عالية عند تقدمي اخلدمات 
لسكان املنطقة، اذ سيوفر املستشفى العالج الشامل من 
خالل برنامج عناية متكامل ما من شأنه تعزيز الصحة 

والعافية لالجيال احلالية والقادمة في الدولة.
ويق����ع املستش����فى عند املدخ����ل الش����مالي الغربي 
ملنطق����ة الوزارات في جنوب الس����رة وقد مت تخصيص 
ه����ذه املنطقة من قبل الدولة في االصل النش����اء مقرات 
ومباني الوزارات الرئيس����ية عليه����ا لكونها بعيدة عن 
مدينة الكويت وذلك تخفيفا لالزدحام وتوفير بيئة عمل 

مساعدة للموظفني.
وتبلغ مساحة املوقع 224180 مترا مربعا ويقع جنوب 
تقاطع ش����ارع امللك خالد بن عبدالعزيز مع ش����ارع رقم 

يقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة جنوب السرة البالغ عددهم 600 ألف نسمة

رئيس الوزراء يدشن اليوم أولى خطوات إنشاء مستشفى جابر

الشيخة لطيفة الفهد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

د.هالل الساير والشيخ أحمد العبداهلل ود.منيرة العروج ود.كاظم بهبهاني يتقدمون املاراثون

تشارك في القمة العالمية حول األمن الغذائي بروما

لطيفة الفهد إليجاد آليات فعالة
تقضي على الجوع وأسبابه في العالم

اقامة آليات قادرة على توظيف 
املخصص���ات وعوائد املبادرات 
املختلفة مث���ل مبادرة صاحب 
السمو األمير الكرمية في اقامة 
صندوق احليازة الكرمية وتبرعه 
الس���خي في التنمية املستدامة 
مبا يضاعف من اثارها وفوائدها 

املرجوة.
واقترحت في هذا الصدد اقامة 
جلنة من الدول املانحة ملراقبة 
أداء هذه املساعدات والتأكد من 

منافعها.
وفيما أكدت موقفها الرافض 
الذي  لوجود واستمرار اجلوع 
»ينهش في أجسام مئات املاليني 
من األطفال والنساء والفقراء«، 
اعتب���رت »أن مواجه���ة اجلوع 
والقضاء عليه البد أن ميرا عبر 

التعرف على أسبابه وحلها«.
وقالت »اننا والناس ونتساءل 
عن س���ر هذا االقتتال والصراع 
املتواصل في كثير من املناطق 
في أفريقيا وآسيا وغيرها وعن 
تأخر اجله���ات الدولية املعنية 
في ايجاد حل���ول حقيقية على 

أرض الواقع«.
وفي هذا الصدد اشادت الشيخة 
لطيفة بالدور املهم وما ميكن أن 
تلعبه منظمة دول عدم االنحياز 
في حشد التضامن العاملي خلف 
مبادئ العدل والسالم كمنطلق 
أساس���ي ملواجهة هذه املشكلة 
االنس���انية الكبي���رة وتبعاتها 
اخلطي���رة وغيرها من القضايا 

املشتركة التي تهم العالم.
واس���تطردت قائلة »ال أمان 
إال بالسالم وال سالم إال بالعدل 
فإذا فق���د العدل ال���ذي يجب أ 
الدولي،  اليه املجتمع  يس���تند 
فانه ال مجال للتحدث عن حقوق 
اإلنسان وأبسطها حق اإلنسان 

في الطعام«.

العون  ي���د  اس���تقاللها في مد 
واملس���اعدة اينم���ا كانت هناك 
حاجة حتى جتاوز فيما تخصصه 
الفقراء والتنمية حول  ملؤازرة 
العال���م بكثير جمي���ع األهداف 
التي حددتها األمم  وااللتزامات 

املتحدة ملعونات التنمية.
أنها الحظت وبأس���ف  غير 
عميق انه رغم انحس���ار عصر 
الذي  االستغالل االس���تعماري 
استنفد وأباح وأهدر خيرات كثير 
من الشعوب فمازال العالم يشهد 
التردي في األوضاع  مزيدا من 
اإلنسانية في كثير من املناطق 
مثل الصومال، ال���ذي قالت ان 
»الفقر واجلوع الناجم عن الوضع 
املأساوي السائد دفع الى ظاهرة 

القرصنة«.
ال���ى املخاطر  وبينما لفتت 
اجلس���يمة التي ميكن أن تنجم 
الذي  الفقر واجلوع  عن تفشي 
صار يعان���ي منه واحد من كل 
س���تة حول العالم، أكدت على 
ضرورة التص���دي اجلدي لهذا 

الوضع غير املقبول.
وعبرت الشيخة لطيفة عن 
أملها أن تس���فر قم���ة »الفاو« 
العاملية حول األمن الغذائي عن 

روما � كونا: شددت رئيسة 
جلنة املرأة الكويتية الش���يخة 
لطيفة الفهد قبيل مشاركتها في 
القمة العاملية حول األمن الغذائي 
على ضرورة بن���اء آليات عمل 
فعالة لتطبيق املقررات الدولية 
في القضاء على ظاهرة اجلوع 

من أجل سالم وأمن العالم.
الش���يخة لطيفة  وعب���رت 
ف���ي تصريح ل� »كون���ا« امس 
العميق  في روما عن ش���كرها 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، على تكليفها الذي 
تعتز وتفخر به لتمثيل الكويت 
في القمة الثانية للسيدات األول 
حلركة عدم االنحياز ضمن املؤمتر 
العاملي املعني باألمن الغذائي الذي 
تنظمه منظمة األغذية والزراعة 

)فاو(.
وحول مشاركتها األولى في 
هذه القمة العاملية االستثنائية 
التي دعت اليه���ا »فاو« لبحث 
التص���دي جلائحة اجلوع الذي 
اصبح يعاني منه اكثر من مليار 
نس���مة الحظت رئيس���ة جلنة 
املرأة الكويتية »انه رغم الكثير 
من احلل���ول املطروحة واآلراء 
واملواقف املعلنة منذ س���نوات 
طويلة فإن األهم اآلن امام بقاء 
املشكلة واستفحالها االنتقال نحو 

العمل على تطبيق احللول«.
وشددت في هذا السياق وأمام 
هذا التحدي االنساني العظيم على 
»ضرورة وجود آليات تنفيذية 
فعالة لتطبيق وترجمة القرارات 
والتوصيات التي يسفر عنها مثل 
املؤمتر العاملي الذي يوشك على 
االنعقاد وما سبقه من مبادرات 

منذ القمة األولية«.
وفي ه���ذا الصدد اش���ادت 
الش���يخة لطيفة بدور الكويت 
الرائد وجهودها الس���باقة منذ 

فهد الرجعان

»التأمينات االجتماعية« تنظم
حملة للتبرع بالدم غدًا

حتت رعاية مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان، تنظم املؤسسة غدا 16 اجلاري بالتعاون مع بنك الدم حملة 
للتبرع بالدم في مقر املؤسسة الرئيسي، ويتوقع مشاركة عدد كبير 
من موظفي املؤسسة في احلملة. وأعرب مدير عام املؤسسة عن تقديره 
لهذه اخلطوة التي تأتي بدافع من مس����ؤولية املؤسسة جتاه القضايا 
اإلنسانية، كجزء من التزام املؤسسة املستمر نحو دعم املجتمع بكل 
جوانبه. وأوضح الرجعان ان احلملة تنبع من مبدأ التعاون والتكاتف 

الذي حث عليه ديننا اإلسالمي.

تحديث المعلومات الخاصة بلقاح »الخنازير« تعاون بين »الصحة« والبنك الدولي
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.عبير البحوه ان اإلدارة 
نظم���ت لقاء علميا بني أطباء اإلدارة وبعض األطباء املنتدبني لدى اإلدارة 
واألعضاء في جلان تعزيز الصحة باملناطق لتحديث املعلومات اخلاصة 
باللقاح اخلاص بوباء انفلونزا اخلنازير وحتديث اإلرشادات الصادرة من 
وزارة الصح���ة بخصوص اللقاح ومتابعتها مع املصادر الدولية املعتمدة 
من املعلومات مثل »منظمة الصحة العاملية WHO وال� CDC )مركز متابعة 

األمراض العاملي(.
واضافت في تصري���ح للصحافيني امس، وذلك انها طلبت من األطباء 
حتديث احملاضرة العلمية املقدمة للجهات املستفادة منها بهدف التوعية 
الصحية وتثقيف املدارس بخصوص مرض انفلونزا اخلنازير، مؤكدة ان 
ادارة تعزيز الصحة قد أصدرت قرصا مدمجا CD في بداية انتشار املرض 
لألطباء العاملني في اإلدارة بهدف توحيد املعلومات الصادرة من اطبائها عن 
تثقيف املدارس وجار اآلن حتديث القرص املمغنط CD ليواكب التطورات 

احلالية، خصوصا فيما يتعلق باللقاح املضاد للوباء.
ولفتت د.البحوه الى أن االدارة حترص على توحيد املعلومة الصادرة 
وتأكيد املعلومات بحيث تكون محدثة ومبنية على افضل األدلة والبراهني 

العلمية الدولية.
وافادت د.البحوه بأن هذا اللقاء سيكرر وسيعمم على باقي األطباء كجزء 

من النشاط العلمي لإلدارة ومن ضمن انشطة التعليم املستمر.

كش���ف وكيل وزارة الصحة املساعد للتخطيط واجلودة د.وليد الفالح 
عن برنامج للتع���اون بني وزارة الصحة والبن���ك الدولي يتضمن مالمح 
برنامج لتطوير اخلدمات الصحية واالستفادة من اخلبراء واملختصني في 

البنك الدولي.
وقال د.الف���الح ان زيارة ممثلي البنك الدول���ي مؤخرا لوزارة الصحة 
واجتماعاتهم املكثفة مع وزير الصحة د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبدالهادي، ومجموعة من القياديني واملديرين، وجهات متعددة بالوزارة، 
أس���فرت عن اتفاق مع البنك الدولي ليتضم���ن برنامج لتطوير اخلدمات 

الصحية واالستفادة من اخلبراء واملختصني في البنك الدولي.
وأوضح د.الفالح ان هناك ثالثة محاور رئيسية لبرنامج التعاون اولها 
موضوع التأمني الصحي واالنظمة املختلفة لتمويل اخلدمات الصحية في 

دول العالم املختلفة.
وبالنسبة للمحور الثاني، بني د.الفالح انه سيكون من خالل االستفادة من 
مختلف اخلبراء واملختصني في البنك الدولي، ومن أجل املشاركة واملساهمة 
في القطاعات املتعددة في وزارة الصحة. واشار د.الفالح الى احملور الثالث، 
والذي اعتبر من احملاور املهمة جدا من اجل تطوير آلية التواصل بني مختلف 
اجلهات في وزارة الصح���ة، باالضافة الى التواصل مع اجلهات احلكومية 
واالهلية في الكويت وخاصة من خالل تواصل وزارة الصحة مع وس���ائل 

اإلعالم املختلفة املسموعة واملقروءة واملكتوبة في الكويت.

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الساير 
امس ان مرض السكر من االمراض 
املزمنة التي لها مضاعفات خطيرة 
على اعضاء اجلسم احليوية منها 

القلب والكبد واالوردة الدموية.
وذكر د.الس����اير في تصريح 
للصحافيني مبناس����بة مهرجان 
ماراثون املشي مبناسبة االحتفال 
بيوم الس����كر العاملي ان الكويت 
تعتبر من الدول العش����ر األولى 
عاملي����ا الت����ي تعاني من نس����بة 
االصابات بالس����كر عند الصغار 

والكبار.
وقال ان امل����رض قد ال يرصد 
الكثيرون م����دى خطورته، وكم 
املضاعفات التي قد حتدث بسببه، 
حيث ان مرض السكر يؤثر على كل 
االوردة الدموية وكل عضو يتغذى 
عب����ر وريد معني، مثل العني التي 
ان تس����بب املرض في انسداد في 
اوردتها فان املريض يصاب بالعمى 
وكذلك الكلى التي يتسبب االنسداد 
باالوردة في االصابة بالفشل الكلوي 
كما هو احلال بالقلب الذي يصاب 
باجللطة واالطراف التي قد ال يصلها 
الدم وبخاصة االقدام ما قد ينتج 

عنه البتر.
ومن جانبه اعرب وزير النفط 

االحس����اس والتواصل املجتمعي 
الذي ندين له بالوفاء،  للمجتمع 
مضيفا ان تنظيم هذا املاراثون من 
قبل الشركة هو احدى مشاركات 
الشركة في نشر الوعي في اوسع 
نطاق ممكن للتوعية من االمراض 
واالملام بكيفية التعامل معها، وقد 
اس����تطعنا هذا العام القيام بعدة 
التعايش مع  حمالت من ضمنها 
مرض السرطان وكيفية السيطرة 
على السمنة ومنع التدخني وغيرها، 
والشركة ال تدخر وسعا باملشاركة 

في كل نشاط اجتماعي.
ومن جهته اك����د وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف احلرص 
عل����ى العمل اجلماعي املش����ترك 
للتصدي ملرض الس����كر بش����تى 
الطرق والوس����ائل وعلى رأسها 
رفع مس����توى الوع����ي والثقافة 
الصحية به����ذا املرض واعراضه 
وس����بل الوقاية منه، واضاف ان 
االمراض املزمنة غير املعدية وعلى 
رأسها مرض السكر اصبحت تهدد 
صحة االفراد واملجتمعات وتعرقل 
مس����يرة التنمي����ة مبختلف دول 
العالم نظرا لالعباء املترتبة منها 
على االفراد واملجتمعات والنظم 

الصحية.

ونحمد اهلل ان حجم املش����اركة 
كبير واشار وزير النفط الى دور 
الرسالة ليس  االعالم في نش����ر 
فقط ملرض السكر ولكن ستكون 
هناك مشاركات في حمالت تختص 

بامراض اخرى.
ومن جهته اشار مدير العالقات 
البترول  العامة واالعالم بشركة 
محمد العجمي الى ان قيام شركة 
البترول الوطني����ة بالتعاون مع 
وزارة الصح����ة ومركز دس����مان 
الس����كر يحمل  البحاث وع����الج 
انه يعكس  دالالت كبيرة، مؤكدا 

مرتفعة وخاصة في الفئات العمرية 
الصغيرة، واملالحظ من خالل بعض 
الدراس����ات ان نوع السكر رقم 2 
بدأ يظهر بني االطفال، ما يش����كل 
خطرا على شبابنا الذين يعدون 
ثروتنا االساسية والبد من االهتمام 
واالعتن����اء بهم للتأك����د من عدم 
انتشار املرض بينهم، وان تكون 
لديهم مناعة عن طريق التوعية 
حيث االعالم يقوم بدوره في هذا 
اجلانب، ومن هذا املنطلق جاءت 
مش����اركتنا في هذا اليوم وتقوم 
احدى شركاتنا بتقدمي اجلوائز، 

ووزي����ر االع����الم الش����يخ احمد 
املاراثون  العبداهلل عن استمرار 
الس����نوي اخلاص باليوم العاملي 
ملرض السكر، مشيرا الى ان االهتمام 
بهذا اليوم ليس بجديد وقال حتى 
بعد خروجنا من احلكومة شاركنا 
واليوم ومع حقيبة النفط واالعالم 
اردنا ان يكون هناك جهد مشترك 
مع وزارة الصحة بوجود الوزير 
د.هالل الساير، وبنينّ وزير النفط 
ان اهمية هذا احلدث تعود للرغبة 
في ايصال رسالة للمجتمع الكويتي 
على االقل بان مستويات املرض 

خالل مهرجان ماراثون المشي بمناسبة االحتفال بيوم السكر العالمي

الساير: الكويت من الدول العشر األولى عالميًا
التي تعاني من نسبة اإلصابة بالسكر عند الصغار والكبار


