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»القدم السكرية« سبب 84% من حاالت بتر القدمين تقريبًا

العتيبي: 15% نسبة مرضى السكري
 في الكويت ومشاكل القدم أهم مضاعفاته

لألش�خاص  اإلجمال�ي  الع�دد  يص�ل  أن  المتوق�ع  م�ن   
المصابي�ن في العال�م إل�ى 380 مليون�اً بحلول ع�ام 2025

 حنان عبدالمعبود
اكد رئيس مركز النهضة الصحي عضو لجنة برنامج رعاية 
مرضى الس����كري د.محمد العتيبي، ان نسبة مرض السكري 
في الكويت في ازدياد كبير، موضحا ان النس����بة بلغت %15 

حسب آخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية.
واضاف د.العتيبي، خالل انشطة االسبوع التوعوي للقدمين 
تحت ش����عار »خطواتك غالية.. حافظ عليه����ا« الذي اقامته 
لجنة برنامج رعاية مرضى الس����كري ف����ي االدارة المركزية 
للرعاية الصحية االولية في وزارة الصحة في مركز مناحي 
صنهات العصيمي الصحي امس، »ان مرض السكري يعتبر 
احد االس����باب الرئيسية لالصابة بأمراض القدمين، ويعتبر 

مسؤوال عما يقارب من 84% من حاالت بتر القدمين«.
وبين ان القدم الس����كري تعتبر اح����دى المضاعفات التي 
 تصيب مريض الس����كري وتصيب 15% من مرضى السكري،
 وتعتبر من اكثر اس����باب دخول المستش����فى شيوعا بين 
المصابين بالس����كري، مش����يرا الى ان من اس����بابها اعتالل 
 االعصاب وتصلب الشرايين في القدمين، وان اهمال المريض
 لالجراءات الوقائية ي����ؤدي الى التقرحات وااللتهابات ومن 
ثم ال ق����در اهلل الى البتر، موضحا انه ف����ي الدول المتقدمة 

 صناعيا يوجد 5% من المصابين بالسكري يعانون من مشاكل
  الق����دم، وف����ي ال����دول النامي����ة تس����تنزف مش����اكل القدم
 حوال����ي 40% من موارد الرعاي����ة الصحية المتاحة لمرضى 

السكري.
واكد د.العتيبي ان المحافظة على مس����توى السكري في 
الدم المق����ارب للطبيعي، وتعليم مرضى الس����كري العناية 
الذاتية بالقدمين والفحص السنوي للقدمين بواسطة الطبيب 
المعالج، باالضافة الى سرعة معالجة مشاكل القدمين، يقلل 

نسبة االصابة بالقدم السكري بنسبة %85. 
ولفت الى ان اتخاذ االجراءات الوقائية بتنظيم مس����توى 
الس����كري وفحص القدمين يوميا الكتشاف الجروح والجلد 
الجاف او الخدوش وفحص ما بين االصابع باالضافة الى غسل 
القدمين بصورة يومية مع التجفيف الجيد لها، خاصة فيما 
بين االصابع وتفادي الماء الساخن جدا، او الشديد البرودة، 
وغي``رها من االجراءات الوقائية تشكل اهم العناصر لتفادي 

االصابة بالقدم السكرية.
وقال: من المتوقع حسب احصائيات منظمة اصحة العالمية 
ان يصل العدد االجمالي لالشخاص المصابين بداء السكري 

في العالم الى 380 مليونا بحلول عام 2025.

 مريم بندق
أعل���ن رئيس اللجنة املالي���ة البرملانية النائب 
د.يوسف الزلزلة ان احلكومة قدمت اخلطة السنوية 
مبيزانية مطابقة ملا قدمته للجنة امليزانيات وبناء 
على ذلك س���ترفع اللجنة تقري���ر اخلطة غدا الى 

املجلس.
وأوضح النائب د.الزلزلة في تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« ان امليزانية بلغت 7.733.6 مليارات دينار 
تعتمد لبرنامج االستخدامات االستثمارية منها 2.212.2 
مليار للقطاع احلكومي النفط���ي و2.807.4 مليار 

للقطاع غير النفطي و2.714 للقطاع اخلاص.
وأضاف ان اللجنة ستبدأ في مناقشة تعديالت 
قانون املعس���رين لالنتهاء منه قبل نهاية الفصل 
التشريعي احلالي على ان تنجز اللجنة بعده قانون 

حماية املستهلك ثم قانون الشركات، مؤكدا ان هذه األولويات تتناغم 
مع األولويات املتفق عليها مع احلكومة.

على صعيد مجلس الوزراء تبدأ اللجنة القانونية الوزارية صباح 
اليوم صياغة التعديالت ش���به النهائية على قانون املناقصات فيما 
يتعلق باملذكرة التفسيرية للقانون على ان تعرض على املجلس في 
اجتماعه مساء والذي يبحث أيضا قائمة بأسماء اللجنة الوطنية املنوط 

بها تعزيز الوحدة الوطنية وتصور عملها وقد سبق 
للمجلس تشكيلها استجابة ملرئيات النطق السامي 
في افتتاح دور االنعقاد احلالي بحسب تأكيد مصادر 

خاصة ل� »األنباء«.
وتوقعت املصادر ان يبحث املجلس تقرير جلنة 
تقصي احلقائق في جتاوزات مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بحسب مالحظات ديوان احملاسبة 
وجلنة التحقيق البرملانية حول احلسابات اخلتامية 
للمؤسس���ة والذي أجنزته مجموعة من املسؤولني 
بإدارة الفتوى والتش���ريع وديوان اخلدمة املدنية 

ووزارة املواصالت.
وتوقعت املصادر أيضا ان يناقش املجلس تقريرا 
حول استعدادات ومتطلبات وزارة الكهرباء واملاء 

ملواجهة صيف 2010.
هذا وأعلنت مصادر مقربة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان الوزيرة أعدت تقريرا حول تطورات األوضاع في 
اجلامعة العربية املفتوحة إلحاطة املجلس باألسباب املوضوعية التي 
أدت الى اتخاذ بعض القرارات مؤخرا، اضافة الى تصورات جديدة حول 
بعض اجلامعات العربية التي ترى وقف تسجيل الطالب الكويتيني 

بها اعتبارا من العام الدراسي 2011/2010.

الزلزلة لـ »األنباء«: 7.7 مليارات دينار ميزانية الخطة السنوية المقدمة من الحكومة والمطابقة لـ »الميزانيات«

مجلس الوزراء يبحث »المناقصات« وتقرير »الكويتية« 
ولجنة الوحدة الوطنية واستعدادات الكهرباء

وزي�رة التربية أعدت تقري�رًا حول تط�ورات األوضاع في الجامع�ة المفتوحة
إلحاطة المجلس باألس�باب الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ بعض القرارات مؤخراً

د.يوسف الزلزلة

المعتوق: الهيئة الخيرية ستواصل مسيرتها

المهري: تجسيد شخصيتي اإلمامين 
الحسن والحسين مخالف لفتاوى العلماء

د.عبداهلل املعتوق

السيد محمد املهري

جانب من التجمع االحتجاجي أمس للمطالبة باطالق سراح الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم النائب مسلم البراك لدى وصوله الى مكان االعتصام

تواصل التعاون والتنسيق مع كل 
الرسمية املعنية كوزارات  اجلهات 
املالية واإلعالم  األوقاف والشؤون 
واجلمعيات واللجان اخليرية داخل 
وخارج البالد. وقال ان املرحلة املقبلة 
ستش���هد مزيدا من تأصيل رسالة 
العمل اخليري بأهدافها الس���امية، 
إضاف���ة الى تفعي���ل بروتوكوالت 
واتفاقيات الهيئ���ة ومعاهداتها مع 
كل اجلهات، فضال عن زيادة التواصل 
مع قطاع املتبرعني. وأشار د.املعتوق 
الى ان الهيئة ستواصل العمل على 
تفعيل ما بدأته من توعية ونش���ر 
لفكر الوسطية عن طريق املؤمترات 
والندوات ووسائل اإلعالم، مؤكدا ان 
اإلسالم بريء من اإلرهاب، حيث ان 
تعاليمه السمحة مبنية على قيمه 

ومبادئه.
ومن اجلدي���ر بالذكر ان الهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية هيئة 
مستقلة عاملية تأسست سنة 1986 
وهي متعددة األنشطة تقدم خدماتها 
اإلنسانية للبؤساء واحملتاجني في 
العال���م دون متييز أو تعصب وقد 
تأسس���ت الهيئة ملواجهة احلاجات 
املتزايدة للمجتمعات الفقيرة، خاصة 

في العالم اإلسالمي.

الهيئ���ة اخليرية  قال رئي���س 
اإلسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق 
ان تشريف وحضور صاحب السمو 
األمي���ر الحتفال الهيئ���ة يعد وفاء 
وتكرميا من القيادة السياسية لرموز 

العمل اخليري الكويتي.
وذكر املعتوق ف���ي تصريح ل� 
»كونا« »ان تشريف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وحضوره 
ورعايته لالحتفال يعد ترجمة عملية 
ملقولة س���موه املأثورة »إن العمل 
اخليري تاج على رؤوسنا«. وأشاد 
املعتوق بدور مؤسس وقائد مسيرة 
السابق  الهيئة اخليرية اإلسالمية 
يوسف احلجي طوال األعوام ال� 25 
املاضية، ورغبته في إفساح املجال 
للدم���اء اخليرية الش���ابة ملواصلة 
مس���يرة الهيئة ودفعها الى األمام، 
مثمنا دورها في التنمية والعطاء داخل 
الكويت وخارجها. ودعا د.املعتوق 
اهلل سبحانه وتعالى ان يعينه على 
حتمل املسؤولية اجلسيمة التي أواله 
إياها أعضاء اجلمعية العامة للهيئة 
ومجلس إدارته���ا، معاهدا اهلل بأن 
يواصل السير على الدرب الذي خطه 
ورس���مه الرئيس السابق وإخوانه 
الذين رافقوه طوال مسيرة الهيئة 

صرح وكي���ل املرجعيات 
الكويت سماحة  الدينية في 
الس���يد محمد باقر  العالمة 
امله���ري بأن متثيل س���يدي 
ش���باب اهل اجلن���ة االمام 
احلسن واالمام احلسني عليهما 

على العمل الدؤوب في خدمة اإلسالم 
واملسلمني في جميع أنحاء املعمورة. 
وعبر عن خالص ش���كره ألعضاء 
العام���ة للهيئة ومجلس  اجلمعية 
إدارتها عل���ى الثق���ة الغالية التي 
أولوه إياها، مشيرا الى ان الرئيس 
السابق يوسف احلجي سيبقى رئيسا 
فخريا ومستشارا ولن يستغنى عن 
توجيهاته وآرائه ملواصلة مسيرة 
الهيئة الى أرفع املس���تويات. وأكد 
املعتوق ان الهيئة ستواصل مسيرتها 
وفقا لإلس���تراتيجية املعتمدة من 
قبل جمعيته���ا العامة، إضافة الى 

الس���الم من خالل مسلسل 
تلفزيون���ي حت���ت عنوان 
»االس���باط« خ���الف فتاوى 
العلماء ومراجع الدين وفيه 
اهانة واضحة لش���خصيتي 
االمامني املعصومني احلسن 
گ واحلس���ني گ اللذين 
نزلت آية التطهير )امنا يريد 
اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت ويطهركم تطهيرا( في 
حقهما وفي حق االمام امير 
املؤمن���ني علي بن ابي طالب 
گ وفي حق فاطمة الزهراء 
سيدة نس���اء العاملني عليها 
السالم، حيث ميثلهما بعض 
الفنانني الذين ليس���وا اهال 
لتمثيل مثل هذه الشخصيات 
العمالقة نعم اذا كان من ميثل 
االمامني سبطي رسول اهلل ژ 
احد العلماء املعروفني بالتقوى 
والتدين والفضيلة فال مانع 
من ذلك مع مراعاة الهدف من 
هذا املسلس���ل، فعليه يحرم 
متثيل االمامني عليهما السالم 
ألن في ذل���ك اهانة واضحة 
للحسن واحلس���ني عليهما 
السالم ونحن ال نرضى بهذا 
املسلسل وسنمنع عرض ذلك 
حسب القوانني املتبعة ومن 
الطبيع���ي ان جميع املوالني 
الس���الم  البيت عليهم  الهل 
سيتخذون سبيل مقاطعة هذا 
املسلسل )االسباط(، ونحن 
نطالب احلكوم���ة الكويتية 
املوقرة مبنع هذا املسلس���ل 
الكويت سواء  في تلفزيون 
التلفزيون احلكومي او غيره 
ألن في عرضه اساءة كبيرة 
ملش���اعر املواطنني الشيعة 
ويوجب اثارة البلبلة والفتنة 
خاصة بع���د حترمي املراجع 

العظام له.

تجمع أمام قصر العدل للمطالبة باإلفراج عن الجاسم
النيابة العامة قررت حبسه 21 يومًا.. ووضعه الصحي متدهور.. والبراك دعاه لوقف إضرابه عن الطعام

محمد الدشيش 
بينما أعلن جاس���ر اجلدعي محامي الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاسم ان النيابة قررت حبس موكله 21 يوما 
على ذمة التحقيق، نظم عشرات النشطاء السياسيني 
والقانونني واحلقوقيني جتمعا امام  قصر العدل في 
السابعة من مساء امس مطالبني بسرعة اطالق سراح 
اجلاسم بعد تردي حالته الصحية جراء اضرابه عن 

الطعام اليام داخل مبنى امن الدولة.
وجاء التجمع في اعقاب االعالن عن نقل اجلاسم 
الى املستشفى العسكري يوم امس االول ملرتني، ونقله 

ايضا الى املستشفى العسكري ظهر امس.
وخالل التجمع قال النائب مسلم البراك ان التهم 
التي وجهت الى اجلاس���م هي تهم توجه الرهابيني 
وليس لكتاب رأي، مش���يرا الى ان اجلاس���م لو باع 
ضمي���ره لفتحت له اخلزائن، داعي���ا إياه في الوقت 
ذاته الى التوقف عن اضرابه عن الطعام الن ذلك يزيد 

حالته الصحية سوءا.
إلى ذلك برزت عدة ردود فعل مطالبة باطالق سراح 

اجلاس���م منها موقف ملنظمة العفو الدولية، وكانت 
اللجنة الش���عبية للدفاع عن حري���ة الرأي اعتبرت 
في بيان لها ان االجراءات التي اتخذت مع اجلاس���م 
في جهاز امن الدولة تتعارض مع جميع االتفاقيات 
الدولية التي ابرمتها الكويت، واعربت عن املها في 

سرعة االفراج عن اجلاسم.
على صعيد ذي صلة اعتبر النائب د.فيصل املسلم 
ان احتجاز الكاتب محمد اجلاسم قد اساء الى سمعة 
الكويت، مشددا على ضرورة االفراج عنه فورا خصوصا 

بعد اخبار تدهور حالته الصحية.
وكان النواب د.اسيل العوضي وصالح املال ومبارك 
الوعالن ومحمد هايف وعدد من التجمعات السياسية 
بينها »ح���دس« والتحالف الوطني الدميوقراطي قد 

اعلنوا مواقف مشابهة.
من جهته اع���رب النائب د.ضي���ف اهلل ابورمية 
عن استيائه من التعس���ف في تطبيق القانون ضد 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاس���م رغم تدهور حالته 

الصحية.

واضاف ابورمية ان احتجاز اجلاسم بسبب ابدائه 
لرأيه امر خطير ويبع���ث عل ى القلق، رافضا تكميم 
االفواه »وعلى احلكومة أال تنظر الى الدميوقراطية 
بعني واحدة فاحلكومة دائما تتشدق بالدميوقراطية 
اذا كان���ت االمور تصب في صاحلها، وعندما يتحول 
االمر الى انتقادها من قبل كتاب الرأي تتعس���ف في 

تطبيق القانون وترفض الدميوقراطية«.
وقال ابو رمية ان الكاتب اجلاسم يعاني من تدهور 
حالته الصحية ويفترض على احلكومة ان تس���عى 
الى اطالق سراحه فهو مواطن ومحل اقامته معروف 
وتستطيع احلكومة استدعاءه في أي وقت ألخذ اقواله 
فيما نس���ب اليه من تهم، ولدينا قضاء ال نش���ك في 
نزاهته فلم هذا التعسف من قبل احلكومة مع محمد 

عبدالقادر اجلاسم؟
واختتم ابو رمية تصريحه محمال احلكومة املسؤولية 
الكاملة في حال تعرض حياة الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم للخطر، وال عذر للحكومة في ذلك حيث انها 

على علم بأدق التفاصيل الصحية للجاسم.

حتت رعاية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر، أقام توجيه مادة علوم االسرة واملستهلك 
ملتقى االجناز والتطوير، حيث تخلل امللتقى العديد 
من الفقرات واملس���ابقات وتكرمي الش���خصيات التي 
ساهمت في اجناح أعمال التوجيه طوال العام الدراسي 
في مدرسة املرقاب املتوسطة مبنطقة عبداهلل املبارك 
بحضور مدير ادارة االنشطة التربوية ناجي الزامل 
وموجهات مادة علوم االسرة واملستهلك، حيث أثنت 
العمر في كلمة لها على هامش امللتقى على جميع اجلهود 

التي بذلت طوال العام وس���اهمت في تنمية القدرات 
خللق جو ابداعي س���اهم في اذابة املناهج للمتعلمني 
لتمكينهم م���ن الوصول الى مراحل التميز، موضحة 
ان تلك البرامج ساهمت في تخفيف صعوبات العمل 
وس���عت لتطويره مبا يت���الءم واخلطط املوضوعة، 
مؤكدة في ذات الوقت ان هذا العمل األسري هو الذي 
مييز منطقة الفروانية التعليمية ويسهم في حتقيق 

النجاحات.
وأضافت العمر ف���ي تصريح صحافي ان حتقيق 

اهداف املنهج يتم وفق ما أعد له عبر خطط ميدانية 
تربوية لتهيئة املتعلمني الس���تقبال احلياة العملية 
متس���لحني مببدأ كونهم عوامل مؤث���رة في صناعة 
الثروة ال مجرد مس���تهلكني فق���ط عبر طرح مهارات 
تساعد املتعلم على كيفية االستعداد للقيادة والتعلم 
واستخدام وتطبيق املهارات احلياتية التي يتعلمها 
من خالل قدراته الشخصية، مشيرة الى ان مادة علوم 
االسرة واملستهلك تأتي كامتداد تربوي لغرس مفاهيم 

احملافظة االسرية وخدمة املجتمع والبيئة احمليطة.

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
ي�سرنا دعوتكم

حل�سور حما�سرة بعنوان

كيفـيـة اإدارة احلـيـاة

 للأ�ستاذ/ اإ�سماعيل ال�سطي
وذلك يوم الأحد املوافق 2010/5/16م

من ال�ساعة 5.00 اإىل ال�ساعة 8.00 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف

الد�سمة - �سارع املنقف - قطعة 6 - خلف حمطة البنزين

والدعوة عامة
ال�ستف�سار

�سباحًا: بدالة: 1882200/داخلي 3137-3958-3957

م�ساًء:   22521097 - 22521094

)متين غوزال(

جانب من املكرمات يسرى العمر تكرم موجهة مادة علوم األسرة عائشة العلي

العمر: علوم األسرة والمستهلك امتداد تربوي
لغرس مفاهيم المحافظة األسرية وخدمة المجتمع 


