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سلوت يحاضر عن الشيخ سالم المبارك اإلثنين المقبل »الزراعة« حظر صيد الروبيان اعتباراً من أول يناير

ضمن املوسم الثقافي لدار اآلثار االسالمية 
يلقي د. ب.ج.سلوت محاضرة باالجنليزية حتت 
عنوان »الشيخ سالم مبارك الصباح، االستفادة 
من هوامش ضيقة وسط عواصف كبيرة« في 
السابعة من مساء االثنني املقبل تقام احملاضرة في 
مركز امليدان الثقافي مقر منطقة حولي التعليمية 
ويقدمها ويدير حولها النقاش بدر احمد البعيجان 

رئيس اللجنة التأسيسية الصدقاء الدار.

تدور محاضرة د.س����لوت حول فترة حكم 
الشيخ سالم املبارك الصباح والتي تعد قصيرة 
برغم ما شحنت به من احداث مفصلية، كانت 
فترة عصيبة في تاريخ الكويت والكتب التاريخية 
املوجودة تعتمد عادة والى حد كبير على مصادر 
تاريخية معادية للش����يخ س����الم، اما الوثائق 
البريطانية حول منطقة اخلليج فهي اكثر حيادية 
وتعطي صورة عن حاكم حاول بكل جهده حماية 

الكويت ورفاهيتها، واحملافظة على الدولة كما 
كانت عليه خالل عهد والده، ادرك الشيخ سالم 
بحنكته كيفي����ة التوازن لضمان بقاء الكويت، 
ويشرح احملاضر كيف كان احلكم على الشيخ 
سالم متباينا، ولكن اذا اطلع املرء على الوثائق 
البريطانية يجد ان سياس����اته كانت معقولة 
وان الكثير من نقاط النقد له صدرت على غير 

اساس موضوعي.

اصدر رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بحظر صيد 
الروبي���ان في املياه االقليمية الكويتية خالل الفترة من 1 يناير 
حتى 1 أغس���طس، واشار القرار الى انه مينع اثناء فترة احلظر 
استيراد الروبيان الطازج واملبرد إال بإذن من الهيئة، وان مينع 
خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في املياه الدولية 

خالل نفس الفترة اال من تصريح من الهيئة.
كم���ا نص القرار على ان تقوم الهيئة بالتنس���يق مع االدارة 

العامة خلفر الس���واحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى 
التزام س���فن الصيد باملياه االقليمي���ة الكويتية مبضمون هذا 
القرار، وان تقوم الهيئة كذلك بالتنس���يق مع االدارات املختصة 
في كل من وزارة التج���ارة والصناعة وبلدية الكويت واالدارة 
العامة للجمارك في وضع الق���رار موضع التنفيذ، ونص قرار 
احلظر كذلك على انه يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم 
صيد الروبيان في املي���اه االقليمية الكويتية قبل املوعد احملدد 

حال اكتمال منو الروبيان.

البحوه: »إنفلونزا الماعز« ليس بجديد 
وال يمت بصلة إلنفلونزا الطيور أو الخنازير

 حنان عبدالمعبود
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة 
د.عبير البحوه ان مرض انفلونزا املاعز هو حمى 
حيوانية تنتقل من احليوانات املصابة إلى اإلنسان، 
مؤك���دة أنه مرض معروف مس���بقا وليس له أي 
عالقة بأنواع االنفلونزا املتحورة بنوعيها الطيور 
واخلنازير.وذكرت البحوه في تصريح صحافي ان 
انفلونزا املاعز مرض حيواني يصيب تقريبا كل 
انواع احليوانات كاملاشية واألغنام واملاعز، والكثير 

من احليوانات البرية مبا فيها الطيور.
واوضحت انه قد ينتقل الى االنسان من احليوانات 
املصابة ومنتجاتها امللوثة كاجللد والصوف واملشائم 
مضيفة ان املاش���ية واالغنام واملاعز هي املصادر 
الرئيسية للعدوى في اإلنسان. واألشخاص الذين 
هم على متاس وثيق مع حيوانات مصابة، أو من 
منتجاتها، بس���بب طبيعة عملهم أو إقامتهم، هم 
األكثر تعرضا لإلصابة. وهناك حاالت من العدوى 
البش���رية الناجتة عن اس���تهالك لنب ملوث لكنها 
حاالت نادرة، وبصفة عام���ة فإن انتقال العدوى 

من انسان إلى انسان امر ناد.
واشارت الى ان هذا املرض ليس مرضا جديدا، فقد 
سجلت أول احلاالت سنة 1935 في استراليا، ورغم 
ان البعض يطلق عليه اسم انفلونزا املاعز، فليس له 
أدنى عالقة باالنفلونزا املوسمية املعتادة وال بانفلونزا  
الطيور وال بانفلونزا )H1N1( فاالنفلونزا تنجم عن 
ڤيروسات، بينما انفلونزا املاعز تنجم عن صنف 
دقيق من امليكروبات )اجلراثيم( هي الريكتسيات 
البورنيتية أو الكوكسيلة البورنيتية وهي تتسم 
باملقاومة العالية للعوامل البيئية وملطهرات عديدة 
ويتوزع املرض في جميع أرجاء العالم والعدوى 

به متوطنة في 51 بلدا على األقل.
وقالت ان اعراضه تختلف بني الناس، فقد يظهر 
بشكل مفاجئ أو حاد عند البعض،، وتكون اعراضه 
شبيهة باعراض االنفلونزا مثل احلمى وفقد الشهية 
وألم عضلي، وصداع، وسعال خفيف وغثيان أو 

قيء أو إسهال.
وذك���رت ان اعراضه تظهر على ش���كل حاالت 

فردية أو فاشيات، والعدوى البشرية غير مصحوبة 
بأعراض عادة، وهي مرض غير وخيم لذلك ميكن 
أن تلتب���س مع األمراض احلمي���ة األخرى، ولهذا 
الس���بب ايضا غالبا ما متر احلاالت الفردية دون 

تشخيص.
واوضحت ان فترة حضانة املرض لدى البشر 
تتراوح بني اسبوعني وبني 39 يوما، مبتوسط 20 
يوما،، ويحمل املصابون الذين تش���افوا كليا من 
هذا املرض مناعة دائمة متن���ع عودة اإلصابة به 
اليهم. وقالت ان األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 
مبرض حمى املاعز ه���م الذين يرتبطون باملرض 
بشكل مباشر بسبب طبيعة العمل، حيث يصيب 
األطباء البيطريني أو املربني أو عمال املس���الخ او 
العاملني في املختبرات التشخيصية ممن يعملون 
عمال يضطرهم لكثرة االحتكاك باملاعز واألشخاص 
املصابني بأمراض صمامات القلب والتهاب األوعية 
الدموية وأمراض الكلى املزمنة والذين يعانون من 
نقص املناعة هم األكثر عرضة حلمى املاعز املزمنة.
واوضحت انه تتفاوت نسبة اإلصابة مبضاعفات 
حمى املاعز حسب عوامل اخلطورة لدى الشخص.. 
وتشمل التهاب في الغشاء الداخلي املبطن للقلب 
بنس���بة 40% لدى املصابني بأم���راض الصمامات 
والقلب والتهاب الغشاء اخلارجي بقلب وعضلة 
القلب 1% والتهاب الس���حايا 1% وااللتهاب الرئوي 
6% وأزمة تنفس���ية حادة ت���ؤدي الى عدم القدرة 
على احلصول على األوكسجني وااللتهاب الكبدي 
ومضاعفات احلمل مبا فيها اإلجهاض 25%، نقص 
في وزن اجلنني والوالدة املبكرة وتأخر منو اجلنني 
ووالدة اجلنني متوفى وتعتبر نسبة حاالت الوفاة 
من مرض حمى املاعز قليلة نس���بيا حيث تشكل 

1-2% من حاالت اإلصابة املفاجئة.
وبينت ان معظم حاالت املرض احلاد تش���فى 
عفوي���ا، ويندر ان يصبح املرض مزمنا، ويوصى 
باملعاجلة والتي تتألف، بشكل رئيسي، من مركبات 
التتراسيكلني أو أحد مشتقاته، مدة اسبوعني الى 
ثالثة. أما عالج احلاالت املزمنة فقد يس���تمر إلى 

4 سنوات.

نصح نائب رئيس مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
لتجار مواد املستلزمات الزراعية شاهني الربيع هواة 
ومحبي الزراعة واملزارعني في الكويت بضرورة اتخاذ 
االساليب الصحيحة في عملية التسميد الصحيح، 
حيث ان هذه الطريقة تقتضي التسميد طوال العام 
وعدم اقتصارها على اش����هر او فترة معينة سواء 
كان����ت زراعة جتميلية أو زراعة نخيل. واضاف ان 
التس����ميد اخلاطئ في فترات معينة واشهر معينة، 
والذي يقع فيه الغالبية ينتج عنه بقاء النبات باقي 
االشهر بدون غذاء، االمر الذي يسهم في منع وصول 
النبات املزروع الى الدرجة املمتازة من االنتاج، مشيرا 
الى ان احلالة املمتازة التي تبدو عليها املزروعات في 
املشاتل تعود الى التسميد الصحيح، في الوقت الذي 
تبدأ في الضعف بعد زراعتها في املنازل الفتقارها 

الى التسميد الصحيح.وبني الربيع الذي يشغل ايضا مدير عام مشاتل 
الشاهني ان التسميد الصحيح من أهم العوامل االساسية والضرورية 
إلنتاج الزراعات التجميلية والنخيل ومختلف انواع املزروعات بأفضل 
طريق����ة، وذلك للوصول ال����ى النتيجة النهائية وهي اضافة الش����كل 
اجلمالي للحديقة، موضحا ان االسمدة تنقسم الى نوعني: الول عضوية 
وهي الكائنات احلية، والثاني كيماوية، وهي تشمل ثالثة انواع: قابل 
للذوبان، بطيء الذوبان، ومتحكم في الذوبان، واالخير غير مستخدم 

في الكويت اال نادرا.
واعتبر ان سماد ازمكوت الهولندي من افضل انواع االسمدة الكيماوية 

وهو من النوع املتحكم في الذوبان، متوقعا ان يحقق 
طفرة في عالم الزراعة والتسميد، حيث يعالج التربة 
بطريقة صحيحة من خالل التسميد الصحيح طوال 

الفترة احملددة على الكيس اخلاص به.
وأشار الى ان هذا املنتج يعمل على التوفير في 
التكلفة واملدة والعمالة، موضحا ان استخدامه يتم 
في الزراع����ة ملرحلة االنتاج وفي الزراعات املنزلية 
واملش����اريع احلكومية، حيث يفض����ل زراعته في 
املس����طحات اخلضراء »الثيل«، النخيل، االش����جار 
املثمرة مثل احلمضي����ات والزيتون، باالضافة الى 
الورود بأنواعها مثل البتونيا والعنكروزا واجلوري 

والفل ومختلف االنواع االخرى.
وأش����ار الى ان الفائدة التي مينحها هذا الس����م 
هي توفير الغذاء واخلصوبة للتربة، ويعتبر غذاء 
أساسيا لها، ومن االمور االساسية لزراعة حديقة منوذجية، وبصورة 
صحيحة ومضمونة، وباالمكان استعماله في اي وقت في العام، حيث 
يتميز بأن كل فترة لها مقادير ونسبة لكمية رش السماد، وكذلك نوع 

خاص سماد ازمكوت لفترة ما قبل دخول فصل الشتاء.
واشار الى ان مشتل الشاهني يوفر خدمات تتمثل في معظم انواع 
االسمدة، باالضافة الى النباتات الداخلية واخلارجية، ومختلف االحواض 
الزراعية مبختلف االحجام، فضال عن املستلزمات الزراعية من معدات 
وشبكات ري بالتنقيط ويدويا، كما يوفر جميع انواع الزهور والورود 

الدائمة واملوسمية، وكذلك أنواع اشجار النخيل والبذور.

شاهني الربّيع

الربّيع: التسميد الخاطئ يقتل النبات

المؤمن: اختتام سلسلة محاضرات توعوية حول حقوق الطفل
اعلنت رابطة حقوق االطفال التابعة للجمعية 
الطبية انها ستقيم حفال مبناسبة اختتام سلسلة 
احملاضرات التوعوية حلقوق الطفل التي اقامتها 
الرابطة خالل األشهر الثالثة املاضية، وسيقام 
احلفل 30 اجلاري مبقر اجلمعية الطبية الكويتية 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير. وقال 
رئيس رابطة حقوق االطفال الكويتية د.جواد 
املؤمن ان الرابطة نظمت خالل الفترة املاضية 
العديد من االنش����طة كان من ابرزها سلسلة 
من احملاضرات للتوعية بحقوق الطفل وسوء 

معاملته، مبينا ان احملاضرات قدمها مجموعة من 
املتخصصني في هذا املجال، سواء من الناحية 
الطبية او النفسية او القانونية او الدينية او 
االجتماعية، حيث ان احملاضرات كانت موجهة 
بشكل خاص الى االطباء والعاملني في املجال 
الصحي بهدف التعرف بشكل اكبر على مشاكل 
االساءة الى االطفال، سواء بااليذاء اجلسدي او 
اجلنس����ي او النفسي والقدرة على استكشاف 
احلاالت املش����تبه فيها باملستشفيات واملراكز 
الصحية. واشار د.جواد الى ان احلفل سيقام 

مبناسبة النجاح املتميز الذي حققته احملاضرات، 
حيث حققت احملاضرات االهداف املرجوة منها 
سواء على املستوى التوعوي او التعليمي، الفتا 
الى ان اجلمعية تفتخر برعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير للحفل، مش����يرا الى ان احلفل 
سيحضره نخبة من الشخصيات العامة منهم 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وع����دد من نواب مجلس االمة ووكالء 
وزارة الصحة وعدد كبير من ضيوف الشرف 

واالطباء.

ملتقى مبرة الدعم اإليجابي 
لمرضى السرطان اليوم

 ليلى الشافعي
أعلن امين س���ر مبرة الدعم 
االيجابي لمرضى السرطان سالم 
العنزي انط���الق الملتقى االول 
لمب���رة الدعم االيجابي لمرضى 
الس���رطان تحت شعار »تعالوا 
نفرح ساعة« بالتعاون مع مركز 
حس���ين مكي جمعة وبحضور 
د.احمد العوض���ي مدير المركز 
حيث يلقي المحاضرة د.موسى 
الجويسر وسيتخلل الملتقى لقاء 
مع متعافية ومتعاف من المرض 
المرض  يتحدثان ع���ن تجربة 
والش���فاء منه لنق���ل الخبرات 

االيجابية ونشر التفاؤل.
واوضح العنزي في تصريح 
صحافي ان مبرة الدعم االيجابي 
لمرض���ى الس���رطان تعد فكرة 
تنموية متخصصة في التنمية 
البشرية ورائدة قامت على ايدي 
متخصصي���ن واصحاب تجربة 
مروا بمرحلة الش���فاء وتماثلوا 
للشفاء وهذه المبرة انشئت من 
اجل زيارة هؤالء، فزيارة المريض 
تزرع في نفسه االحساس بالحب 

لآلخرين.

سالم العنزي


