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»بيتك« يبدأ من »السرة« حملة لتشجيع المشي في المحافظات

الهيفي: 44% يعانون السمنة وزيادة انتشارها بين المراهقين

مجلد: الكويت منذ القدم تمّد يد العون لمساعدة الدول األخرى

حنان عبدالمعبود
أعلن عض����و هيئة التدريس بقس����م علوم األغذية 
والتغذية بكلية العلوم الصحية للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.أحمد راشد الهيفي عرض برنامج 
تلفزيوني »تغّذ جيدا« يتحدث عن كيفية التغذية اجليدة 
واحلفاظ على الوزن السليم والقدرة على فقدان الوزن، 
مشيرا الى ان انشاء هذا البرنامج جاء نتيجة االنتشار 
الكبير للسمنة بني البشر على مستوى الكويت وان هناك 
دراسة تفصيلية تفيد بان 44% يعانون من مرض السمنة، 
ومن االسباب املهمة ايضا زيادة انتشار مرض السمنة 

بني املراهقني الذين تتراوح اعمارهم بني 14 و19.
واوضح الهيفي خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده 
ظهر امس لالعالن عن البرنامج التلفزيوني ان للسمنة 
العديد من اآلثار الس����لبية التي تضر صحة اصحابها 

وهي االكتئاب النفس����ي وامراض القلب وبعض انواع 
السرطان والسكر من النوع الثاني. وذكر الهيفي ان مدة 
هذا البرنامج ستة اشهر وسيتخلله التطبيق وحتسني 
العادات الغذائية وتقليل 500 سعرة حرارية من االستهالك 

الطبيعي وزيادة مستوى النشاط البدني.
وبني أن الهدف من إنشاء مثل البرنامج تقدمي النصائح 
ألولياء األمور في االهتمام الصحي بأبنائهم وادراك اهمية 
الوزن الصحي وفوائد فقدان الوزن والتقليل من ضغط 
الدم ومستويات الكوليسترول واحلماية من االصابة 

بأمراض القلب والسكر والسرطان.
وقال ان للبرنامج 6 استراتيجيات سيتم تطبيقها 
وهي البحث عن اسباب الس����منة وفقا المناط احلياة 
وحتسني مستوى التثقيف الغذائي وتوفير النصائح 
الشخصية وتعديل أمناط السلوك الغذائي ورفع مستوى 

الوعي واحلصول على دعم اولياء األمور واتباع النظام 
الصحي وزيادة النشاط البدني وعقد اجتماعات منتظمة 

طوال فترة البرنامج.
واضاف أن املرحلة األولى للبرنامج ستبدأ 15 مارس 
وتنتهي في 19 مايو املقبل، وس����تكون تشكيلة فريق 
العمل من اخصائيي التغذي����ة والرياضة من الكويت 
والدول األخرى، وضيوف البرنامج خبراء في الصحة 
ومش����اهير وافراد يتمتعون بقوام مثالي الفتا الى ان 
احللقتني األوليني ستكونان محاضرات داخلية وبعدها 
ستكون على املستوى اخلارجي سواء كانت في املطاعم 
واملقاهي، موضحا ان املش����اركني في البرنامج ستكون 
اعمارهم بني 15 و18 عاما وسيقع االختيار عليهم وفق 

معايير وشروط يحددها البرنامج.

قال املستشار االقليمي للتعاون الدولي مبنظمة الصحة العاملية 
د.فؤاد مجلد ان الكويت عملت منذ القدم على مد يد العون ومساعدة 
الدول االخرى ادراكا منه���ا لترابط العالم واهمية تعاون الدول من 

اجل التخفيف عنها من جراء الكوارث الطبيعية.
وأعرب مجلد في تصريح ل���� »كونا« عقب لقائه رئيس جمعية 
الهالل األحمر الكويتي برجس البرجس عن الش���كر والعرفان لدور 
الكويت الكبير في دعم عملياته بتقدمي املعونات االغاثية والدوائية 

لشتى املنكوبني في مختلف بقاع العالم.
وأشاد بجهود جمعية الهالل األحمر الكويتي في اغاثة املنكوبني 
في شتى بقاع العالم، مش���يرا الى ان املنظمات الدولية كافة تشهد 
جلهود اجلمعية في تغطية اكثر املناطق في الكرة االرضية من خالل 
تقدميها املساعدات االنسانية. وذكر مجلد انه سيتم التنسيق خالل 
الفترة املقبلة مع جمعية الهالل االحمر الكويتي التي لديها خبرات 
كبيرة في تقدمي اخلدم���ات الصحية في الدول املنكوبة واحملتاجة. 
وقال ان وفد املكتب االقليمي لش���رق املتوسط التقى خالل زيارته 

 اختتم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
بنجاح حملته لتشجيع رياضة املشي التي 
نظمها في ممشى منطقة السرة مبشاركة 
وكي����ل وزارة الصحة املس����اعد لش����ؤون 
اخلدمات الطبية د.يوسف النصف، وعدد 
كبير من الرياضيني وهواة املشي واملهتمني 
باملجال الصحي واإلعالميني والشخصيات 
املرموقة، وتأتي احلملة اس����تكماال خلطة 
»بيتك« املتكاملة متعددة األنشطة للمساهمة 
في مقاومة تزايد انتش����ار مرض السكري 
بالتع����اون مع اجلهات الرس����مية املعنية 
مبواجهة املرض واحلد من تأثيراته السلبية 
على صحة اإلنسان وقوى املجتمع عامة، 
عبر التأكيد على أهمية الرياضة باعتبارها 
من أهم عوامل تفادي اإلصابة بالس����كري 
وتقليص تداعياته، بجانب ضرورة التوعية 

والفحص الدوري وغيرها من العوامل. 
وقد اش����اد د.يوس����ف النصف بجهود 
»بيتك« ومساهماته في املجال الطبي بشكل 
عام وفى جهود التوعية والتعريف بخطر 
مرض السكري خاصة، مشيرا الى ان »بيتك« 

يقدم مبساهماته االجتماعية منوذجا متميزا 
للمؤسسة املالية التي تضطلع بدورها في 
خدمة مجتمعها وتبني قضاياه امللحة ومنها 
امللف الصحي الذي يعني كل اسرة ويؤثر 
على حاضر املجتمع ومستقبله وفق درجة 
االهتم����ام والدعم الذي يحظى به رس����ميا 
وشعبيا.  من جهته قال مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة في »بيتك« م.فهد املخيزمي 
ان »بيتك« يقود حملة مستمرة تعمل على 
أكثر من جانب تصب جميع أنشطتها لتحقيق 
ه����دف واحد هو مكافحة مرض الس����كري 
بجميع الوس����ائل، وق����د مت تنظيم ندوات 
ومحاضرات وتوزي����ع مطبوعات تعزيزا 
لدور التوعية املهم، وفى جانب األنش����طة 
الرياضية كان هناك مس����اهمة من »بيتك« 
في دعم اليوم العاملي للس����كري حيث مت 
تنظيم عدة برامج توعوية ملوظفي وعمالء 
»بيتك« وفي وقت سابق شارك فريق »بيتك« 
بالتنسيق مع وزارة الصحة ومركز دسمان 
ورابطة الس����كري في دعم يوم املشي على 
شارع اخلليج شارك فيه اآلالف باإلضافة 

إلى وزيري الصح����ة واإلعالم، واليوم من 
خالل ممشى منطقة السرة يواصل »بيتك« 
نفس النهج لكن بأسلوب جديد ينتقل فيه 
إلى املناطق الداخلية ليكون اقرب للناس 
وأكثر قدرة على حتفيزهم على ممارسة هذه 

الرياضة البسيطة واملفيدة في آن واحد.
وشهدت حملة املش����ي مبمشى منطقة 
السرة تفاعال من قبل فريق إدارة العالقات 
العامة والتسويق في »بيتك« وبعض اجلهات 
في وزارة الصحة مع عموم املشاركني الذين 
بلغوا نحو 400 ش����خص، ووزع »بيتك« 
»عداد املشي االلكتروني« الذي يقيس عدد 
املفقودة  اخلطوات والس����عرات احلرارية 
بطريقة واضحة ودقيقة وقد أبدى معظم 
املشاركني الثناء على »بيتك« الهتمامه بتلك 
الرياضة ومشاركته لهم من خالل التواجد 
واملساندة بتقدمي االحتياجات الضرورية 
لرواد املمشى وتقدمي بعض النصائح التي 
تساعدهم في احلفاظ على لياقتهم، معبرين 
عن تقديرهم ملثل هذه املبادرات التي يقوم بها 
»بيتك« وحتقق إضافة ملموسة في جوانب 

حياة املجتمع املختلفة. وأشار املخيزمي الى 
ان خطة »بيتك« للفت����رة املقبلة تتضمن 
تنظيم حمالت للمش����ي في مناطق جديدة 
مبختلف أنحاء البالد بعد أن أوضحت معدالت 
الكبير  املشاركة وحجم اإلقبال واالهتمام 
مبثل هذه األنش����طة واألثر االيجابي الذي 
تؤكده، قناعة الكثيرين بأن الرياضة مصدر 
العافية وأساس احلياة السليمة املتوازنة، 
وباعتبار أن اجلهود واملس����اعدات والدعم 
جلان����ب الرعاية الصحية يجب أن يوازيه 
جهد مماثل في التعريف بأهمية الرياضة 
مع التوعية ضد األمراض املختلفة وسبل 
الوقاية ووسائل العالج السليمة، وممارسة 
الرياضة حيث تعد رياضة املشي من أفضل 
الرياضات التي تساهم في إضفاء احليوية 
والنش����اط على الفرد من خالل ممارستها 
بشكل مستمر كما يشير إليها بعض األطباء 
بأنها أحد األسباب الوقائية ألمراض الضغط 
والسكر والس����رطان والشيخوخة، عالوة 
على أنها رياضة يس����تطيع ممارستها كل 

أفراد األسرة. 

استكمااًل لجهوده المتعددة الوسائل لدعم مكافحة »السكري« 

أعلن عن برنامج »تغّذ جيدًا« للحفاظ على الوزن

أشاد بجهود »الهالل األحمر الكويتي« في إغاثة المنكوبين

د. إبراهيم العبدالهادي

د.راشد الرشود

د.ايسنز كريستوفد.شريف السعيد

صورة جماعية لبعض املشاركني في حملة املشي يتوسطهم الوكيل النصف فهد املخيزمي يسلم الوكيل النصف عداد املشي قبل االنطالق

»الشفافية« تحتفل 
بمرور خمس سنوات 

على نشأتها
الشفافية  تستعد جمعية 
الكويتية لالحتفال مبناسبة 
مرور خمس سنوات على انعقاد 
جمعيتها العمومية التأسيسية 
في 7 مارس 2005، وستنظم 
اجلمعية حفال بهذه املناسبة 
في فندق ساس يوم 14 مارس 
في السادسة والنصف مساء، 
تستذكر فيه اجنازاتها خالل 
السنوات اخلمس محليا ودوليا. 
وفي هذه املناسبة سوف تعلن 
اجلمعية عن نتائج »مؤش����ر 
مدركات االصالح في اجلهات 
العامة« 2010 وهي النس����خة 
الثالثة للمؤشر، حيث مت تقييم 
وترتيب 48 جهة حكومية وفق 
ستة معايير وهي: الشفافية، 
النزاه����ة، العدال����ة وتكاف����ؤ 
الفرص، املس����اءلة واحترام 
القان����ون، الفاعلي����ة وأخيرا 

التنافسية.
كم����ا تنعق����د اجلمعي����ة 
العمومي����ة العادية للجمعية 
في يوم 15 مارس 2010، ملناقشة 
التقريري����ن االداري واملالي، 
واالطالع على مشروع امليزانية 
التقديرية لعام 2010، وانتخاب 
إدارة جدي����د للفترة  مجلس 
2012/2010، الذي سيكون ثالث 
مجلس إدارة يقود اجلمعية.

علما بأن����ه مت اغالق باب 
الترش����ح لعضوي����ة مجلس 
االدارة، حيث تقدم للترشيح 
س����بعة من اعضاء اجلمعية 
العمومية فق����ط، وهو العدد 
املطلوب للمجلس، وسيعلن 
ع����ن فوزه����م بالتزكية عقب 
اجلمعي����ة العمومي����ة، حيث 
استمر من املجلس السابق 5 
الغزالي  اعضاء وهم: صالح 
وسلمى العيس����ى وعبداإلله 
معرفي وص����الح احلميضي 

وصالح الشمري.
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من �ل�شاعة 9 �شباحًا وحتى 9 م�شاًء

للإ�ستف�سار ت : 99749612

العبد الهادي: لجنة إلنشاء مركز ألمراض النوم

الرشود: عيادات لحساسية األطفال بالمستشفيات

طبيب األسنان األلماني كريستوف 
يزور مستشفى الراشد

حنان عبدالمعبود
متاشيا مع سياسة وزارة الصحة 
اجلديدة بتقدمي االقتراحات من قبل 
رؤساء األقسام لتطوير اخلدمات 
الصحية، أصدر وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي قرارا إداريا 
بتش����كيل جلنة لدراسة االقتراح 
الذي قدمه رئيس قس����م الصدر 
والدرن مبركز الراشد للحساسية 
د.محمد البدر، واخلاص بإنش����اء 
مركز متطور ألمراض النوم، وجاء 
بالقرار أن يرأس اللجنة د.محمد 
البدر وتضم في عضويتها كال من، 
اختصاص����ي أول أمراض الصدر 
مبستشفى ابن سينا د.عالية علوي، 
استشاري األعصاب مبستشفى ابن 
سينا د.رياض خان، رئيس قسم 
األمراض النفسية مبستشفى الطب 
النفسي د.عادل الزايد، اختصاصي 

حنان عبدالمعبود
أفاد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون اخلدمات األهلية د.راشد 
الرش����ود بأن األطباء بدأوا بفتح 
عيادات حلساسية األطفال في جميع 
إلى  الكويت، مشيرا  مستشفيات 
انه لم يكن هناك تخصص ملرض 
احلساس����ية في السابق لكن اآلن 
أصبح كل فرع م����ن الطب يضم 
تخصصا معينا، مش����يرا الى ان 
حساسية األطفال تختلف بعض 

األحيان عنها في الكبار.
وقال د.الرشود خالل افتتاحه 
أم����راض  مس����تجدات  ملؤمت����ر 
احلساس����ية والربو عند االطفال 
الذي ناب عن وزير الصحة د.هالل 
الساير بافتتاحه »ان هذا املؤمتر هو 
االول في الكويت من حيث شمولية 
املواضيع املطروحة، مؤكدا انه تتم 
مناقشة أمراض الربو واحلساسية 
إلى حساسية األطعمة  باإلضافة 
واألدوي����ة، موضح����ا ان املؤمتر 
يهدف في املق����ام األول إلى زيادة 
الوع����ي والتعريف بتش����خيص 

يس���ر مستش���فى الراش���د 
)الرائ���د األول لرعاية العائلة( 
ان ترحب باس���تقبال د.ايسنز 
كريستوف عضو جمعية األطباء 
أملاني���ا وعضو  بفرانكف���ورت 
جمعية زراعة األسنان وعضو 
اجلمعي���ة األوروبي���ة لزراعة 
األسنان والتجميل وزميل جمعية 
الوجه  عالج العصب وجراحة 
والفكني وه���و يتميز بخبرته 
الواس���عة في عمليات جتميل 
جراحة الفكني وزراعة األسنان 
بأحدث النظم العاملية والتركيب 
الفوري وزراعة األس���نان بعد 
اخللع مباش���رة وامكانية عمل 
طقم ثابت ومعاجل���ة املفصل 
الصدغي. باالضافة الى تخصصه 
مبعاجلة األسنان حتت التخدير 
العام والعالج اجلراحي للفكني 
الف���م واللثة  أم���راض  وعالج 

للمركز، من حيث املساحة واملعدات، 
والقوة البش����رية، وكذلك حتديد 
املكان األنسب إلنشاء املركز وأي 
من املستشفيات ميكنها استيعاب 
هذا املركز، باإلضافة إلى دراس����ة 
إمكانية إنشاء عيادة متخصصة 
الدورية  بتلك األمراض للمتابعة 
للمريض، على أن تكون مدة عمل 

اللجنة 6 أشهر.
ومن جانب آخر، أصدر وكيل 
الوزارة قرارا آخر بإعادة تشكيل 
جلنة املشتريات مبنطقة العاصمة 
الصحية واملشكلة بالقرار اإلداري 
رقم 3357 لس����نة 2008، على أن 
يرأس����ها مدير منطق����ة العاصمة 
الصحية د.عادل اخلترش وعضوية 
د.يحيى دشتي، ود.صالح بوشهري، 
وم.كاظ����م الص����راف، ومحم����د 

القالف.

والبلدان األخرى لتبادل اخلبرات 
ومناقشة بعض احلاالت املعقدة 
واملستعصية مع األطباء الزائرين، 
متمنيا ان يحق����ق املؤمتر أهدافه 
املرجوة من انعقاده مبا ينعكس 
إيجابيا على صحة الطفل والرعاية 

الصحية التي تقدم إليه.
ومن جانبه أكد رئيس املؤمتر 
د.ميثم حسني ان الهدف من استدعاء 
اخلب����رات من ال����زوار في مؤمتر 
مس����تجدات أمراض احلساس����ية 
والربو هو تقليل ابتعاث مرضى 
الربو املزمن الى العالج في اخلارج، 
مؤكدا ان الكوادر الفنية أكثر من 
كافية في أمراض احلساسية حيث 
يوجد الكثير من األطباء تخصصوا 
من الواليات املتحدة األميركية في 
كندا. وقال ان الوزارة وفرت جميع 
الطبيب  األدوية س����واء بوصف 
املختص او عن طريق مراكز الرعاية 
األولية واملستشفيات، موضحا ان 
معظم أمراض الربو واحلساسية 
مزمنة نتيجة أعراض متراكمة ملدة 

طويلة.

أمراض الصدر مبستشفى اجلهراء 
د.عبداهلل السعيدي، اختصاصي 
أول أم����راض القلب مبستش����فى 

الصباح د.موسى أكبر.
ومت حتديد اختصاصات اللجنة 
في حتديد اإلمكاني����ات املطلوبة 

أمراض احلساس����ية والربو لدى 
أطباء الرعاية األولية أيضا أطباء 
التش����خيص  األطف����ال لضرورة 
العالج بشكل  الس����ريع وتوفير 

مركز ودقيق.
الكوي����ت تفتخ����ر  ان  وأك����د 
باحتضان هذا املؤمتر الطبي الدولي 
املهم الذي يصاحب����ه العديد من 
األنش����طة واحملاضرات مبشاركة 
نخبة م����ن كبار األطباء واخلبراء 
الزائرين من دول مجلس التعاون 

وتفتيح لون اللثة.
كذلك يقوم بعمليات جتميل 
الوجه والفكني بأحدث التقنيات 
احلديثة وعالج وجراحة اللثة 

التجميلية.
وقد أعرب د.كريستوف عن 

سعادته الس���تقبال املراجعني 
وتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
لهم، وتستمر الزيارة من 6 الى 
11 مارس اجلاري بالتنسيق مع 
د.شريف السعيد ماجستير عالج 

العصب والتركيبات.

أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة المشتريات في العاصمة الصحية

مدير مدر�سة

 ثانوية عبداللـه العتيـبـي 
مبنطقــة العا�سمــة التعليـمـيــة

واأ�سـرة املـدر�ســة
يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

اأ�ســرة الطـالــب 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�سـامــي ابراهيـم املــبــارك
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بالعديد من اجلمعيات االنس���انية في الكوي���ت حيث اكدت اهمية 
الشراكة والتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العاملية في تقدمي 
اخلدم���ات الصحية للدول الفقيرة في دول االقليم والدول احملتاجة 

من الدول االخرى للمنكوبني.
وأكد ان الصحة باتت مس���ؤولية مش���تركة تنطوي على ضمان 
املس���اواة في احلصول على خدمات الرعاية األساسية والتدريبية، 
مشيرا الى ان املكتب االقليمي على استعداد القامة الدورات التدريبية 
ملتطوعي جمعية الهالل االحمر الكويتي. وحول الشراكة بني املنظمة 
واجلمعيات االخرى قال ان الشراكة اصبحت حتمية وهي واجبة على 
جميع منظمات املجتمع املدني، مشيرا الى ان اجلمعيات واملنظمات ال 
تستطيع العمل وحدها اال من خالل التعاون والتنسيق مع اآلخرين. 
وأكد مجلد اهمية جتسيد معاني الشراكة والتعاون من اجل اداء الدور 
االنس���اني واخليري على اكمل وجه مبا ينعكس على حياة الفقراء 

واحملتاجني والتخفيف من معاناتهم.
وحول اخلدمات التي يقدمها املكتب االقليمي للش���رق االوس���ط 
التابع ملنظمة الصحة العاملية قال انه يقدم جميع ما حتتاجه الدول 
من برامج صحية وبرامج خاصة بالنس���اء واالطفال اضافة الى ما 

يقدمه من عالج لألمراض الوبائية والصحة املدرسية.


