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ناشدت »التجارة« إلزام المصانع بالتحذير من مسببات الحساسية في منتجاتها

ناشد وزير البلدية وضع حل لمأساة المزارعين

 سعاد الفريح: أكثر من 8 آالف مصاب
 بداء السلياك ونتبع طريقتين لتشخيص المرض

العرادة لحل مشكلة الحيازات خارج التنظيم

الفضلي: البعد عن القلق وتجنب اإلجهاد  وأخذ قسط 
من الراحة أهم النصائح للطلبة فترة االمتحانات

البرجس إلقرار البدالت والمكافآت للعاملين في هيئة الزراعة

»كان« تدعو الجمهور لالستفادة من »التواصل الهاتفي«
يومياً من الساعة 5 إلى 8 مساء ما عدا أيام العطل

الساير طالب باالنتهاء من كوادر غير الكويتيين

»الصحة« تحيل معامالت عالج بالخارج
 بشبهة التزوير للتحقيق فيها

 حنان عبدالمعبود
صرحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ان 
هناك اكثر من تحقيق يجرى في الوقت الحالي 
بشأن العالج بالخارج، ووصفت المصادر ان 
العامل المشترك بين أغلب هذه التحقيقات هو 
عنصر التزوير، مشيرة الى ان إحدى المعامالت 
المحولة للتحقيق خاصة بمريض توفي وتم 
وضع اسم شـــخص آخر غيره سافر بالفعــل 
للعالج »طبيعيا«، ومعاملة أخــرى خاصة بعالج 
العقم الذي تم وقفه تقريبا في الخارج، إال أن 
هناك حاالت اليزال يتم ايفادها للعالج بالخارج، 
حيـــث يتالعب اصحاب النفوس الضعيفة في 
التاريخ الخاص بالمعاملة وتغييره الى تاريخ 

سابق للقرار الوزاري.
ومن جانب آخر علمت »األنباء« ان وزير الصحة 
د. هالل الساير سوف يقوم بعملية تدوير في 
االدارات المركزية الخمس، وهي الجودة، الرعاية، 
االدوية، الصحـــة العامة، وإدارة منع العدوى، 
عقب عودته، وبينت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
ان الوزيـــر وضع التصور الفعلي لالدارات، اال 

انه لن يعلن عنه في الوقت الحالي.
كما علمت »األنباء« ان الوزير قام بمخاطبة 
رئيـــس مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة باإلنابة 
الشيخ د.محمد الصباح، لالنتهاء من الكوادر 
الخاصة بغير الكويتيين من االطباء والفنيين 

وغيرهما.

شـــجعت حملة »كان« التوعوية لمرض 
السرطان الجمهور في الكويت على االتصال 
بخدماتها الهاتفية يوميا من الساعة 5 الى 8 
مساء ما عدا أيام العطل، من اجل االستفادة 
من االطباء المســـتعدين لالجابة عن اسئلة 
حول التوعية بأمراض الســـرطان، وكذلك 
توجيه من يحتـــاج منهم الى أقصر الطرق 

لتلقي الرعاية الصحية.
وأفـــادت الحملة بأنه منـــذ أن بدأت هذه 
الخدمة استفاد منها جمع كبير من المواطنين 
والمقيمين بما يتعلق بالعوامل التي قد تسبب 
السرطان أو لالستعالم عن االعراض المبكرة 
عن هذا المرض، مما ساهم في زيادة الوعي 
وتحســـين نسب االكتشـــاف المبكر. ومن 

المعلوم ان الحملة التوعوية لمرض السرطان 
»كان« حملة يرعاها صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، ويقودها كل من د.فايزة 
الــلذين  العوضي،  الخرافي ود.عبدالرحمن 
يطمحــان الــى توصيل رسالة التوعية بشأن 
هذا المرض الى كل مواطن ومقيم على أرض 

الكويت الطيبة.

قالت الباحثة والمستشارة 
سعاد الفريح: ان هناك اكثر 
من ثمانية آالف مريض مصاب 
بداء السلياك وفقا الحصاءات 
عالمية، وان هذا المرض سببه 
الدقيقة من  تحسس االمعاء 
الموجودة  الجلوتيـــن  مادة 
القمح والشعير  في بروتين 

والشوفان والحنطة.
واوضحـــت ان »مرض 
)السلياك( ازداد في الكويت 
في الفترة االخيرة حيث ان 
الدراسات اثبتت ان االشخاص 
االكثر عرضة لالصابة بهذا 

المرض هم اقارب مرضى )الســـلياك( ومرضى 
متالزمة داون ومرضى متالزمة تيرنر«، مؤكدة ان 

التشخيص المبكر هو المفتاح لحياة افضل.
ودعت الى االهتمام بهذا المرض وتضافر الجهود 
من اجل دعم المرضى، ومشيرة الى ان هناك نقصا 
في المعلومات عن المرض باللغة العربية ويواجه 
المرضى نقصا حادا في المواد البديلة في االسواق 

المحلية وخاصة المنتجات البديلة للقمح.
وناشـــدت الفريـــح وزارة التجـــارة الـــزام 
المصانـــع بالتحذير مـــن انـــواع المحتويات 

المختلفة  المسببة للحساسيات 
في صناعاتهم، مؤكدة ان »اتباع 
نظام غذائـــي خال من الجلوتين 
مدى الحياة يســـاعد على الشفاء 

من هذا المرض«.
يذكـــر ان من اعـــراض اصابة 
الشخص بمرض حساسية الحبوب 
)الســـلياك( تقلصـــات االمعـــاء 
وانتفاخ البطن وازدياد الشـــهية 
الشـــديد او نقصانها وحموضة 
الغازات  المعدة اضافة الى كثرة 
واآلم الظهر واالمساك و االسهال 
والتورم والضعف الشديد واالجهاد 
اللســـان وتقلصات في  وتشقق 
العضالت خاصة القدمين والســـاقين وجفاف 
الجلد وتحسسه.كما ان المريض قد يشعر بالعشى 
الليلي والصداع النصفي وفقر الدم غير المفسر 
اضافة الى التغير في المزاج والعادات واالكتئاب 
والتوتر وامراض اخرى تتعلق بالجهاز العصبي 
كبطء التعلم وتأخر النمو لدى االطفال واالجهاض 
المتكرر.وتوجد طريقتان لتشـــخيص المرض 
اوالهما تحليل الدم وهو يعطي تشخيصا دقيقا 
بنسبة 90% والثانية عن طريق المنظار الذي يؤكد 

المرض حيث تؤخذ عينة من االثنا عشر.

بشرى شعبان
اســــتغرب رئيــــس االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود العرادة 
وجود حيــــازات زراعية خارج 
التنظيم في بلدية الكويت على 
الرغم من حصول اصحابها على 
عقود مــــن أمالك الدولة، كما أن 
املزارعني من مالكي تلك احليازات 
النباتي،  الدعم  يحصلون على 
الكتب  الزراعة متنحهم  وهيئة 
واخلرائط لهــــا، فهل هذا يعني 
ايهام املزارعني بــــأن حيازاتهم 
معتمدة ومســــجلة ومرسومة 
باخلرائط ويطبق عليها القانون 
واللوائح وفــــي املقابل البلدية 

تضعها خارج التنظيم؟!
وناشد العرادة في تصريح صحافي وزير البلدية 
د.فاضل صفر وضع حل ملأساة املزارعني الذين حكم 
عليهما ان يتم وضعهم بهذا الوضع ومنحهم أبسط 
حقوقهم كمزارعني ومالكني حليازاتهم الزراعية، 
وكلنا أمل في تفهم الوزير صفر الذي عودنا على 

دعمه الدائم للمزارعني.
وقال العرادة: اننا كمزارعني نعتب على هيئة 
الزراعة التي رسمت اخلرائط ومنحت التراخيص 
وحولت العقود الى وزارة املالية إلبرام العقود وهي 
مواقع خارج التنظيم، متســــائال: أين الرسامون 
والطاقم الفني واالداري في هذه املشكلة، وهل هذا 
ناجت بسبب اتساع الرقعة الزراعية بالكويت أو ناجت 
عن تقاعس البعض عن القيام بواجباتهم أو هو مجرد 
ازعاج للمزارعني وزيادة في قهرهم ومعاناتهم أو 

يقصد من ذلك مضايقة املزارعني 
ومهما كانت االسباب فيجب ايجاد 
حل سريع لهذه املشكلة ومنح 
املزارع املستحق للتوسعات وعدم 
حرمانه بســــبب ان تلك املزارع 

خارج التنظيم.
وقــــال العــــرادة ان مجلس 
ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
حريص على احلفاظ على حقوق 
الى جانب  املزارعني وســــنقف 
اخواننــــا املزارعني املتضررين 
التنظيم  من احليازات خــــارج 
وســــنطالب مبنحهم حقوقهم 
الرسمية، خاصة  القنوات  عبر 
من قبل البلدية ممثلة بوزيرها 
والذي أصبح عليه واجب وطني 
في حل هذه املشكلة وعدم منح أي حيازات زراعية 
خارج التنظيم واملنح يكون داخل التنظيم ليكمل 
املزارع مســــيرته الوطنية من اجل احملافظة على 

األمن الغذائي.
وقال العرادة: اننا أصبحنا نعيش في عام 2010 
ومن غيــــر املقبول ان تكون هناك حيازات خارج 
التنظيم ومن حق املزارع على احتاده وبلدية الكويت 
وهيئة الزراعة ان نوفر له أبسط حقوقه، وهي أن 
تكون مزرعته ضمن تنظيم البلدية وتخطيطها، 
وال نشــــغل املزارع بتلك االمور الهامشية والتي 
يفترض ان تعالج قبل توزيع احليازات الزراعية 
ويجب منح املزارعني حق فرز مزارعهم في الوفرة 
والعبدلي حيث مينع فرز بعضها بحجة انها خارج 

التنظيم.

صرحت اختصاصي األمراض 
الباطنية في مستشفى األمراض 
السارية وعضو هيئة التدريس 
بكليـــة الطب جامعـــة الكويت 
د.مرمي الفضلي بأن الكثير من 
املذاكرة  أيام  الطالب يشـــكون 
واملراجعة التي تسبق االمتحانات 
من الكسل وامليل الى النوم أو 
التشتت والنسيان وعدم التركيز 
ملا يستذكره وكأن مخه ال يعمل 

بكامل كفاءته.
ونصحـــت د.الفضلي قائلة 
في أيام املذاكـــرة واالمتحانات 
يجب عدم تناول كميات كبيرة 
من الطعام، كما يفضل ان يبتعد 

عن األكل املليء بالدهون حتى ال يستغرق وقتا طويال 
في الهضم ألن الدم يكون وقتها متجمعا حول األمعاء 
لالنتهاء من عملية امتصاص الطعام، وال يصل الى املخ 
الكميـــة الكافية من الدم لكي يعمل بالكفاءة املطلوبة، 
ولهذا يشعر من تناول كمية كبيرة من الطعامـ  خاصة 
الدسم ـ بالكسل والوخم ألن مخه غير مستعد للعمل، 
ولهـــذا يجب عدم البدء في املذاكرة قبل مرور ســـاعة 
بعد تناول الطعام، كما ميكن إذابة ملعقة من اخلميرة 
في كوب ماء صباحا، ومثلها في املساء ألنها حتتوي 
على ڤيتامني B الالزم لعمـــل املخ. كما نصحت أيضا 
بتناول األطعمة الغنية بالفسفور كاألسماك واجلمبري 
واحليوانات البحرية. كذلك تناول األلبان ومنتجاتها 
ألنها غنية بالكالسيوم الالزم لصحة األعصاب. وأضافت 
د.الفضلي: أثناء املذاكرة يستطيع الطالب ان يتناول 
الفاكهة الطازجة واخلضراوات كاخلس واجلزر الحتوائها 
على الڤيتامينات املفيدة خلاليا املخ.الى جانب االهتمام 
بتناول السكر الطازج كالعسل االبيض او االسود ألن 
املخ يحتاج في عمله الى الســـكريات الطازجة ال الى 
املخزنة في اجلسم، بشـــرط ان يبتعد عن احللويات 
الشرقية كالبسبوسة والكنافة وغيرها الحتوائها على 
نسبة كبيرة من الدهون. وقالت بالنسبة للمشروبات 
فال مانع من تناول فنجان أو اثنني من الشـــاي طيلة 
النهار، أما الينسون فيجب عدم تناوله مع بداية فترة 
املذاكرة ألنه يؤدي الى اإلحســـاس باالسترخاء ولهذا 
ينصح بتناوله فقط قبل النوم، والعكس مع الشـــاي 

أو القهوة.
وقدمت الفضلي أهم النصائح املهمة للمذاكرة أيام 

االمتحانات ومنها:
1- البعد عن القلق، فإذا كان الطالب 
مستعدا لالمتحان فال داعي للقلق، وإذا 
لم يكن مستعدا فعليه أن يستعد، ويبدأ 

في املذاكرة بهدوء.
2- بالنسبة للطالب الذين يستمرون 
في االســـتذكار لفترات طويلة عليهم 
ان يدركوا ان ملراكـــز الذاكرة في املخ 
قدرات معينة، بعدها يقل التركيز ويقل 
الفهم والتذكر، ولهذا يجب التوقف ملدة 
10 دقائق كل ساعة أو ساعة ونصف 
لالسترخاء واخلروج الى مكان مفتوح 
به هواء متجدد كشرفة املنزل مثال أو 
يستمع الى موســـيقى هادئة، لكن ال 
يتحدث خاللها أو يشـــاهد التلفزيون 
حتى تستعيد مراكز املخ نشـــاطها، وان يبتعد أثناء 
املذاكرة عن مصادر الضوضاء، وعن التفكير في شيء 
آخر غير املذاكرة، ألن هذا يقلل التركيز ويعرض ما مت 
استذكاره للنسيان بعد فترة قصيرة، كما ال يجب ان 

يذاكر وهو متعب جسميا أو إذا كان جائعا.
3- جتنب أسباب إجهاد العني والصداع الناشئة عن 

األوضاع اخلاطئة والعادات السيئة أثناء االستذكار.
4- وعندما نتحدث عن الطريقة املثالية للمذاكرة 
يهمنا أن نذكر ان وقت املذاكرة من األفضل تقســـيمه 
على فترتني وهذا يختلف حسب املناهج الدراسية في 
مراحل التعليم املختلفة وايضا في املرحلة اجلامعية 
يختلف من كلية الى اخرى، ومن ناحية اخرى إن معدل 
املذاكرة يزداد مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل 

الدراسي أو العام الدراسي.
5- وهنـــاك نقطة مهمـــة يجـــب مراعاتها هو ان 
األفضل أخذ قسط من الراحة ملدة 10-15 دقيقة بعد كل 
ساعتي مذاكرة، يكون الطالب فيها في وضع استرخاء 
ليعطي راحة لعينيه ويتجنب أســـباب إرهاق العني 

وإجهادها.
6- ومن األخطاء الشـــائعة بني الطالب ـ بالنسبة 
لالســـتخدام الصحيح لإلضاءة الكافية املناسبة أثناء 
القراءة االعتماد فقط على ضوء أباجورة بينما احلجرة 
مظلمة، ألن هذا من شأنه إرهاق العني بسبب األشعة 
املنعكســـة عليها وننصح في هذا الشـــأن باستخدام 
ضوء األباجورة مع إضاءة الغرفة بضوء مناسب حتى 
ال تنعكس األشـــعة على العني وبذلـــك ميكن جتنب 

إجهاد العني.

أكد أن موجات الغبار ترفع من أعدادهم

األحمد: الحساسية من أكثر األمراض انتشارًا 
وتصيب نحو 40% من المواطنين والمقيمين

امـــراض  قـــال اخصائـــي 
احلساسية والباطنية في مركز 
الراشد للحساســـية د.ناصر 
االحمد ان موجات الغبار التي 
تشهدها البالد حاليا ترفع من 
اعداد مرضى احلساسية التي 
تعد من اكثر االمراض انتشارا 

في الكويت.
واضاف االحمد في تصريح 
لـ »كونا« ان احلساسية عبارة 
عن مجموعة كبيرة من االمراض 
تتشابه في الكثير من اعراضها، 
مشيرا الى ان اهم االنواع التي 
حتدث في الكويت هي حساسية 
االنف والربو.واشار الى ان الغبار 
يعتبر من اكثر املهيجات ملرضى 
احلساســـية وال يشمل الغبار 
على حبيبـــات الرمل فقط بل 
يحتوي على االوساخ وحبوب 
اللقاح والفطريات التي تتسبب 
في استثارة أعراض احلساسية 

لدى املريض املصاب.
وأوضح االحمد ان احلساسية 
االنفية من اكثر انواع االمراض 
في الكويت وتصيب نحو %40 
من املواطنني واملقيمني، مشيرا 
الى ان اكثـــر احلاالت هي من 
فئة الشباب ما يعتبر مؤشرا 
خطيرا على وضع الصحة في 

املجتمع الكويتي.
ودعا مرضى احلساســـية 
الى جتنب اخلروج من املنزل 
في هذه االجواء مع التأكد من 
احكام اغالق االبواب والنوافذ 
الكمامات  وضرورة استخدام 

الوجه،  الطبية السميكة على 
والتي تضمن عدم تسرب ذرات 
الغبار واحملسسات املختلفة في 

حالة اخلروج من املنزل.
كما دعا االحمد الى استخدام 
الدوائية االحترازية  اجلرعات 
قبل اخلروج من املنزل سواء 
كانت بخاخات للتنفس او لالنف 
او قطـــرات للعـــني او حبوبا 
للحساســـية مع مراعاة اغالق 
النوافـــذ والفتحات اخلارجية 
للسيارة.يذكر ان مركز الراشد 
الى  يســـتقبل يوميا من 200 
300 حالة يعاني معظمها من 
امراض الربو ويصل عدد تلك 
احلـــاالت الى 600 حالة يوميا 
في مواسم احلساسية، ويغطي 
املركز جميـــع مناطق الكويت 
البالد حاليا  الســـكنية.ومتر 
مبوجة من الغبار الذي زاد عن 

معدالته الطبيعية.

د.ناصر االحمد

الغبار من ابرز اسباب زيادة معدالت االصابة باحلساسية

د.هالل الساير

رئيس الوزراء يغرس شجرة في »صحارى كويت«

قام ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
بزيارة الى منتجع صحارى كويت، حيث كان في استقباله 
المديـــر العام لشـــركة الجزيرة للتنميـــة العقارية نبيلة 
العنجري، والمدير العام لمنتجع صحارى كويت حســـان 

بايرلي، وبعد جولة في مرافق المنتجع قام ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيــخ ناصر المحمد بغرس شجرة في 
حقول المنتجع توثيقا لزيارتـــه الكريمة، وذلك بحضور 

الوفد المرافق لسموه.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أثناء غرس الشجرة بحضور نبيلة العنجري وحسان بايرلي

ناشـــد رئيس مجلـــس إدارة نقابة 
العاملني في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، محسن البرجـــس 
إيجاد بيئة تشريعية متناغمة مع قانــون 
اخلصخصة الذي أقـــره مجلس األمة 
بحيـــث يحقق جميــــع أهدافه مع إيجاد 
ضمانات للعاملني في القطاع احلكومي، 
وحمايتهم، وحتقيق مبدأ املنافسة بني 
شركات القطاع اخلاص ورفع مستوى 

اخلدمات.
وقال البرجس: إن القانون الذي أقر 
يخول األمة حق مراقبة سير القانون 
كل ستة اشـــهر وذلك من خالل ديوان 
احملاســـبة، ومجلس األمة، متمنيا أن 
يسهم القانون بصورة فاعلة في حماية 
املســـتهلك من جشـــع التجار وكسر 

االحتكار.

من جهـــة أخرى، 
التقينا  البرجس  قال 
الهيئة  املسؤولني في 
العامة للزراعة والذين 
ابـــدوا مـــن جانبهم 
جتاوبا مـــع مطالب 
النقابة بإقرار البدالت 
واملكافآت للعاملني في 
الهيئة اسوة بغيرهم 
في الهيئات واجلهات 
احلكوميـــة األخرى، 
امله في  معربا عـــن 
التجاوب والبت بسرعة 
في تلك املطالب ورفعها 

الى ديوان اخلدمة املدنية، ودعمها من 
قبل املسؤولني في الهيئة وعلى رأسهم 
مدير عام الهيئة جاسم البدر. واضاف 

ان النقابة تقدمت ايضا 
للمسؤولني في الهيئة 
مبقترح لتعديل نظام 
الدوام بناء على طلب 
قـــدم إليها مـــن قبل 
شـــريحة كبيرة من 
املوظفـــني، داعيا الى 
ان ينظـــر للمقتـــرح 
بعـــني االعتبار، ومبا 
يتناســـب مع طبيعة 
ووضـــع  العمـــل 
العاملـــني في الهيئة، 
وان يعـــاد النظر في 
العمل بنظام البصمة، 
وذلـــك ملـــا يعتريـــه مـــن مثالـــب 
 تتعلـــق بطبيعـــة اعمـــال الكثير من

 املوظفني في الهيئة، داعيا املسؤولني 

في هيئـــة الزراعـــة، إلـــى النظر في 
 الطلبات املقدمة من النقابة بإعفاء بعض
 فئـــات املوظفني من نظـــام البصمة، 
 ومـــن تلـــك الفئـــات، مـــن جتـــاوز

 الـ 20 ســـنة في اخلدمـــة، والوظائف 
االشرافية، واملعاقون، وامهات املعاقني، 
واملوظفـــون فـــي املراكـــز اخلارجية 
واحلوامـــل. وفي ختام تصريحه، دعا 
الى  الهيئة واملسؤولني فيها  البرجس 
النظـــر في مطالب نقابـــة العاملني ملا 
فيه مصلحتهم، داعيا في الوقت نفسه 
املوظفني الى التقدم للنقابة بشكاواهم 
واقتراحاتهم وإبداء مظاملهم، وقال نحن 
قادرون بإذن اهلل على إيصال اصواتكم 
فالنقابة وجدت مـــن أجلكم ومن أجل 
احلفاظ على مكتســـباتكم واالهتمام 

مبظاملكم.

سعاد الفريح

د.مرمي الفضلي

محسن البرجس

سعود العرادة

إحدى املزارع خارج التنظيم


