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العيوب الوالدية تمثل 9% من أسباب الوفيات

العميري: ارتفاع معدالت التغطية الصحية للحوامل في المنطقة إلى 66.5% العام الماضي
يبدأ بالتدخالت الوقائية التي 
يتعين أن تعزز العادات الغذائية 
الصحية وانماط الحياة الصحية 
بين الناس لتجنب الممارسات 
مثل  المخاطر  تكتنفها  التي 
معاقرة المسكرات والمخدرات 
والعدوى المنقولة عبر ممارسة 
تشجيع  جانب  ال��ى  الجنس 
اجراء الفحوصات قبل الزواج 

والحمل.
الثاني  المجال  بينما يهتم 
الذي يركز  العالجي  بالجانب 
العيوب  على سرعة معالجة 
الوالدية قبل تفاقمها والتخفيف 
من آثارها قبل ان تتفاقم المشكلة 
الدراسية  المناهج  مع تعزيز 
الطبية بمواد ذات  االكاديمية 
التعامل  صلة تتعلق بكيفية 

مع العيوب الوالدية.
الثالث  ال��م��ج��ال  وي��رك��ز 
الرعاية  تقديم  كيفية   على 
المناسبة لألطفال المصابين 
في  بما  ال��والدي��ة  بالعيوب 
التعويضية  الوسائل  ذل��ك 
تراكم  لتقليل  وااللكترونية 
مع  الفئة  تلك  ل��دى  العجز 
انشاء مجموعات لدعم األسر 
التي تضم أشخاصا مصابين 

بعيوب والدية طويلة األمد.

الذي تم انشاؤه في  الوراثية 
عام 1979 لتشخيص األمراض 
الوراثية بما فيها أمراض الدم 
واالضطرابات الصبغية ويقدم 
النصائح لألسر الى جانب إعداد 
دراسات متخصصة على تلك 

األمراض وتطوراتها.
وأشار الى الخدمات المجانية 
لذوي  الكويت  تقدمها  التي 
وتزويدهم  الخلقية  العيوب 
مجانية  تعويضية  بوسائل 
اضافة الى تقديم الدعم المالي 
ألسرهم وتطبيق قانون يلزم 
الزواج بأهمية  المقبلين على 
اجراء فحوصات طبية للكشف 
عن احتماالت االصابة باألمراض 
الوراثية وخلوهم من األمراض 
الكبد  التهاب  مثل  المعدية 
المناعة  الڤيروس��ي ونق��ص 

المكتسبة وغيرها.
وأكد نجاح الدورات المكثفة 
والمشاركة  األمهات  لتوعية 
لحمالت  وال��دؤوب��ة  الفاعلة 
الوطنية مشددا في  األنشطة 
الوقت ذاته على ضرورة العمل 
الجينية  الخدمات  ادماج  على 
ضمن الخدمات القائمة من خالل 

ثالثة مجاالت مختلفة.
وأوضح أن أول تلك المجاالت 

وأك�����د أه��م��ي��ة ت��ح��دي��ث 
المعلومات حول نسب األطفال 
خلقية  بعيوب  المصابين 
وأنواعها وطرق التعامل معهم 
التي تقدمها  التوعية  وبرامج 
للتعامل  المختلفة   ال���دول 
الى  مع تلك المشكلة مشيرا 
نجاح الدورات المكثفة لتوعية 
الفاعلة  والمشاركة  األمهات 
وال��دؤوب��ة لحمالت األنشطة 

الوطنية.
وأوضح العميري ل� »كونا« 
برنامج  تبنت  الكويت  ان 
رصد ومتابعة حديثي الوالدة 
بالتعاون مع مركز األمراض 

تلك الظاهرة.
ال��ع��م��ي��ري في  وط���ال���ب 
مداخلته برفع مستوى الوعي 
العام  ال���رأي  بين   الصحي 
الصحية  الممارسات  ح��ول 
الصحة  مجال  في  السليمة 
االنجابية بما في ذلك توضيح 
المخاطر الصحية الناجمة عن 
زواج األقارب وتأثير معاقرة 
التبغ   الخمر وادمان منتجات 
على الصحة وعواقب الحمل 
الحصول  وأهمية  المتأخر 
وطبية  صحية  رعاية  على 
الحمل  فترة  أثناء  منتظمة 
الصحية  بالتغذية  والعناية 
السليمة أثناء الحمل والوضع 
والرضاعة والوقاية من األمراض 

المعدية.
وشدد على الحاجة الماسة 
لبرامج رعاية طبية واجتماعية 
الرضع  الستيعاب  خ��اص��ة 
بحاالت  المصابين  واألطفال 
الكوادر  وتأهيل  عجز خلقي 
للتعامل  المناسبة  البشرية 
الدخل  معهم وتوفير مصدر 
اذ  المعنية  المناسب لألسرة 
تتحمل األمهات العبء األكبر في 
رعاية األبناء المصابين بعيوب 

خلقية.

جنيڤ � كونا: طالبت الكويت 
أمس باسم )مجموعة دول شرق 
المتوسط(  األب��ي��ض  البحر 
بزيادة قيمة االستثمارات في 
العناية بصحة األطفال  مجال 
حديثي الوالدة وصغار السن 
الوفيات بينهم  لتقليل نسبة 
والتي تصل الى 40% وهي ثاني 

أعلى نسبة بعد افريقيا.
الفني  المكتب  مدير  وقال 
لوزير الصحة د.راشد محمد 
المجموعة  العميري في كلمة 
العامة لمنظمة  أمام الجمعية 
ارتفاع  العالمية »ان  الصحة 
الوفيات بين األمهات  معدالت 
واألطفال حديثي الوالدة مشكلة 
تؤرق المسؤولين على الرغم من 
ارتفاع معدالت التغطية الصحية 
الحمل للنساء في  أثناء فترة 
المنطقة من 28% في عام 1990 
الماضي  العام  الى 66.5% في 
وارتفاع نسبة االشراف الطبي 
على حاالت الوضع من 36% الى 

60% خالل الفترة نفسها«.
العيوب  أن  ال��ى  وأش���ار 
الوالدية تمثل 9% من أسباب 
الوفيات بين األطفال حديثي 
الوالدة في المنطقة داعيا الى 
اتخاذ خطوات حثيثة لمواجهة 

الكويت تؤكد سالمة المراقبة الصحية
لدى منافذها البرية والبحرية والجوية

جنيڤ ـ كونا: أكدت الكويت 
ــة لمنظمة  العام الجمعية  ــام  أم
الصحة العالمية أمس أن المراقبة 
الصحية على جميع منافذها البرية 
ــير وفق  والبحرية والجوية تس

خطة محكمة ومتكاملة.
ــم صحة  وأوضح رئيس قس
الموانئ والحدود د.حميد غلوم 
في كلمة الكويت أن وزارة الصحة 
وفرت الموارد البشرية المدربة 
ــف الظروف  ــل مع مختل للتعام
الصحية على منافذ الدولة بما في 
ذلك توفير اللقاحات والمتطلبات 

األساسية من عقاقير وأدوات تعقيم ومكافحة نواقل 
األمراض المعدية.

وأكد قيام أجهزة الدولة بفحص وتطهير األمتعة 
ــائل النقل والبضائع  والحموالت والحاويات ووس
والطرود البريدية للتحقق من خلوها من الحشرات 
أو المواد الضارة إضافة الى تعليمات التدخل اآلمن 
ــاف ملوثات ڤيروسية أو كيماوية أو  في حال اكتش

غيرها من المواد الضارة.

وأشار الى وضع إستراتيجية 
إعالمية للتعامل مع الحدث وتنظيم 
االتصال مع وسائل اإلعالم إليصال 
المعلومات الصحيحة عن حاالت 
األمراض التي تم اكتشافها بهدف 
ــائل  ــر الوعي الصحي ووس نش
الوقاية المناسبة ودحض الشائعات 
حول األمراض واألوبئة سواء على 
ــة أو اإلقليمية أو  الصعد المحلي

العالمية.
ــود ضباط  ــى على جه وأثن
ــال الوطني العاملين وفق  االتص
اللوائح الصحية الدولية بخاصة 
ــبب  ــاف ڤيروس »ان1 اتش1« المس في فترة اكتش
ــم الدائم مع منظمة  إلنفلوانزا الخنازير وتواصله

الصحة العالمية.
وأوضح جهود ادارة صحة الموانئ والحدود المبذولة 
في الفحوصات البيطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة 
ــمكية والطب البيطري لمراقبة  للزراعة والثروة الس
وفحص الحيوانات والمزروعات والبذور الواردة الى 

البالد واإلجراءات المتخذة في حاالت الطوارئ.

د.حميد غلوم

د.راشد العميري

أشادت بقرار تشكيل لجنة لدراسة مشروع تمهين التعليم 

»المعلمين« تفاقم الظواهر الدخيلة 
يستدعي جعل التعليم في أولويات االهتمام الحكومي 

أشادت جمعية املعلمني 
بالق���رار الوزاري االخير 
الص���ادر ع���ن وزي���رة 
التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود 
بتش���كيل جلنة لدراسة 
مش���روع متهني التعليم 
برئاسة د.جاسم الكندري 
ودراس���ة أساليب متييز 
التعلي���م وحتديد  مهنة 
االحتياج���ات واملعايير 
والتكلفة املالية املتوقعة 
عن���د التطبيق واملراحل 
الزمني���ة واملقترح���ات 

املتعلقة بالتشريعات الالزمة للتطبيق.
وأشارت اجلمعية الى أن هذا القرار جاء 
متوافقا مع مبادراتها ومطالبها وبناء على 
اللقاءات التي جمعتها مع وزيرة التربية، 
ما من شأنه أن يعزز روح االمل والتفاؤل 
في تفعيل االجراءات الكفيلة بإقرار مشروع 
التمهني الذي ستكون له انعكاساته االيجابية 
الواسعة في حالة إقراره من خالل معاجلة 
قضاي���ا تربوية واس���عة وتأمني االجواء 
التربوية املناس���بة، ومن خالل احلد من 
ظاهرة االعتداء على املعلمني ومنح التعليم 

هويته املهنية املنصفة.
من جانب آخر كشفت اجلمعية النقاب عن 
مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء تضمنت 
العديد من املقترحات واملش���اريع لدرجها 
ضمن البرنامج احلكومي وإعطائها صفة 
االولوية ضمن خطط التنمية، وذكرت في 
بيان لها أنها مازالت تلمس وجود نوع من 
الفتور تتخلله بعض مظاهر اجلدية احملدودة 
في التعامل والتعاطي مع القضايا واالوضاع 
التربوية من قبل الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذية بالرغم من املطالبات املستمرة 
من قبلها بضرورة معاجلة االوضاع التربوية 
وتعزيز مسارات االصالح، وبجعل التعليم 

ضمن أولويات االهتمام 
من منطلق ارتباطه الكامل 
ومس���ؤولياته اجلسام 
في بناء وتعليم االجيال 
ورس���م مالمح املستقبل 
املنش���ود، وفي اعتباره 
أساسا وركيزة ألي عملية 
تطوير ونهضة وإصالح، 
وجلميع االجتاهات املهنية 
واالجتماعية واحليوية، 
ومبا يتفق متاما مع اآلمال 

والطموحات املنشودة.
وأضاف���ت أن وجود 
نوع من الضبابية وعدم 
وضوح الرؤى في فهم وإدراك احتياجات 
امليدان التعليمي ومتطلباته، وفي التعرف 
على مواطن اخللل فيه كان له تأثيره املباشر 
على ما نشهده حاليا من جملة واسعة من 
املمارسات والتداعيات السلبية على مستوى 
الواقع التعليمي ومخرجاته بل على املستوى 
االجتماعي االمر الذي تفاقمت واتس���عت 
معه بعض الظواهر املؤس���فة واملقلقة في 
نفس الوقت، ومن أبرز ش���واهدها تزايد 
مظاهر العن���ف الطالبي، وحالة الالمباالة 
على املس���توى االجتماعي واتساع رقعة 
املمارسات والظواهر السلبية والسلوكيات 

الدخيلة.
وأكدت اجلمعية حتمية التعامل والتعاطي 
م���ع الواقع التربوي مبا يعانيه من هموم 
وقضايا وحتديات بحاج���ة إلى ان تكون 
ضمن أولوية االهتم���ام، وان تبقى اآلمال 
مرهونة مب���دى إمكانية االخذ مببدأ اجلد 
واملوضوعية مبا جاء في مذكرتها وتفهم 
جميع املطالب واالحتياجات التي إذا ما مت 
حتقيقها فإن ذلك سينعكس إيجابا ال على 
التعليمي فحس���ب بل االجتماعي  الواقع 
واالقتصادي وجميع املجاالت املعنية بنهضة 

وارتقاء مسيرة وطننا العزيز.

عايض السهلي

في مؤتمر يقام في جمعية المعلمين

تحالف »المجتمع المدني« يستعرض مشروع 
الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة اليوم

تحال���ف  يقي���م 
المجتمع  منظم���ات 
المدن���ي ف���ي تمام 
الساعة الحادية عشرة 
والنصف من صباح 
اليوم السبت في مقر 
المعلمين  جمعي���ة 
في الدس���مة مؤتمرا 
صحافيا الستعراض 
ما جاء في مش���روع 
االقت���راح بقان���ون 
الحق���وق  الخ���اص 

المدني���ة واالجتماعي���ة للم���رأة. 
العام  المنس���ق  وتش���ارك فيه كل 
للتحالف المحامية نادية الشيباني 
وأمينة السر وعضو نقابة العاملين 
في بلدية الكوي���ت لطيفة الكندري 
القانونية للتحالف  والمستش���ارة 
وعضو نقاب���ة العاملين في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل المحامية 
أمينة جوهر ورئيسة اللجنة النسائية 
في جمعية االصالح االجتماعي سعاد 
الجاراهلل الى جانب مشاركة عدد من 
ممثلي الجمعيات والنقابات األعضاء 

في التحالف.
من جانبها أشارت رئيسة مكتب 

قضاي���ا الم���رأة في 
المعلمين  جمعي���ة 
خولة العتيقي، الى أن 
المؤتمر سيستعرض 
جوانب عديدة تتعلق 
الحق���وق  بقان���ون 
المدنية واالجتماعية 
للم���رأة والمطروح 
على مجل���س األمة، 
التحالف  مضيفة أن 
الذي يضم عددا من 
الجمعيات والنقابات 
واالتحادات يسعى حاليا الى حشد 
كل جهوده وطاقاته من أجل مواجهة 
التحدي���ات والقضايا التي تواجهها 
المرأة الكويتية والى تحقيق مطالبها 
وتعزيز الدور الكبير الذي تلعبه في 

المجتمع.
ودع����ت العتيقي وس����ائل الصحافة 
واالعالم والقن����وات الفضائية ووكاالت 
األنباء لحضور المؤتمر الصحافي ألهميته 
والتاحة الفرصة لتوضيح موقف أكبر 
تجمع نسائي في الكويت يضم منظمات 
المجتمع المدني ويهدف الى تحقيق رسالة 
اجتماعي����ة نبيلة لتفعي����ل دور المرأة 

واألسرة في تنمية المجتمع الكويتي.

خولة العتيقي

يستمر لمدة 3 أيام

»غالية يا كويت« تطلق »صيفنا وناستنا« اليوم
تفتتح مجموعة ش����باب معرض »غالية ياكويت« 
مساء اليوم معرضها األول بعنوان »صيفنا وناستنا« 
وذلك برعاية الشيخ نايف اجلابر في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد � ماريوت ويستمر ملدة 3 ايام مبشاركة 120 
مشاركا من قطاعات مختلفة جتارية وأدبية وتربوية 

وترفيهية وطبية وحرفية وغيرها.
ويتخلل افتت����اح املعرض عرض للدراجات النارية 
»هارلي دافيدس����ون« الى جانب العديد من نش����اطات 
وبرامج االطفال التي ستس����تمر طوال فترة املعرض، 
اضافة الى العروض التي يقدمها رعاة املعرض واملشاركني 

فيه للزوار.
ودعت مجموعة ش����باب معرض »غالية ياكويت« 
اهال����ي الكويت واملقيمني فيها لزيارة معرض »صيفنا 
وناستنا« وذلك دعما للطاقات الشبابية الكويتية من 
جهة وليكون هذا املعرض انطالقة ملوسم الصيف من 

جهة اخرى.
واكدت املجموعة ان »صيفنا وناستنا« سيكون انطالقة 
للعديد من املعارض القادمة التي س����تنظمها مجموعة 
»غالية يا كويت« وذلك لتعزيز التواصل الشبابي الكويتي 

ولتقدمي االفضل دائما للمجتمع الكويتي.

عرضها يصل إلى 13 م

اش���ار نائب رئيس مجلس 
ادارة النادي البحري الرياضي 
 الكويت���ي ورئي���س لجن���ة 
الى  الغانم  االنشاءات م.احمد 
ان النادي س���يبدأ خالل االيام 
ب� »المس���نة  العمل  المقبل���ة 
 الجدي���دة« التي ت���م االنتهاء 
م���ن صيانته���ا، وروعي فيها 
ان تكون على مستوى احدث 
المواصفات العالمية وبمسافة 
عرض تص���ل ال���ى 13م فيما 
ستتوافر فيها جميع الخدمات 
المتطورة لعملية انزال القوارب 
»الطراريد« الى البحر واخراجها 
الى جانب توفير غرف لالستقبال 
ولتبديل المالبس وتوفير ورش 

للصيانة.
وذكر م.الغانم ان انش���اء 
»المس���نة« الجدي���دة جاء في 
اطار حرص مجلس ادارة النادي 
على تطوير وتحديث الخدمات 
التي يقدمها النادي العضائه، 
وخاصة في مجال االنش���طة 
البحري���ة، ويأتي  والهوايات 
ايضا في ظ���ل امكانية توفير 
المتعلقة  جميع المستلزمات 
باالنشطة والهوايات والرياضات 
البحرية، وفي امكانية استضافة 
البطوالت والمسابقات البحرية 
الدولية المختلفة والتي يتطلب 
فيها توافر »مس���نات« حديثة 

ومتطورة.

الغانم: »مسنة« النادي البحري الجديدة جاهزة وبمواصفات عالمية

»املسنة« بعد االنتهاء من مشروع صيانتها

جانب من »املسنة«

م.احمد الغامن


