
خدمات االثنين  23 اغسطس  2010  40

يومية سياسية - تأسست عام 1976
تصدر عن :

شركة باب الكويت للصحافة
)ذ.م.م(

تطبع في مطابع »األنباء«
الشويخ  ـ طريق المطار ـ شارع الصحافة 

ص.ب 23915 ـ الصفاة ـ  الرمز البريدي  13100كويت

E-mail: editorial@alanba.com.kw

البدالة

24830979 ـ 24830805 ـ 24830193
24830322 ـ 24830461 ـ 24830238
24830306 ـ 24830086 ـ 24830657
24830514 ـ 24830398 ـ 24831674

الفاكس
التحرير: 24831217    الرياضة : 24837914

االعالن: 24831043    التوزيـع : 24849579

اإلعالن
24831167- 24831168 - 24834356

التوزيع
االشتراكات: 24831692   الشكاوى: 24830461

المقاالت  المنشورة  بأسماء كتابها تعبر عن وجهة
نظر أصحابها وال تعكس رأي »األنباء« أو موقفها

الصيدليات الخافرة

الصيدليات المناوبة

بلدية الكويت
املبنى الرئيسي

فرع بلدية العاصمة

فرع بلدية حولي

فرع بلدية الفروانية

فرع بلدية اجلهراء

فرع بلدية األحمدي

فرع بلدية مبارك الكبير

العالقات العامة

وزارة العدل
Laud@moj.kw :موقع   

الرابطة الكويتية لداء  السكري
ت: 24819838 ـ 24819242 

فاكس : 24819885 لالستفسار:

الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
)صندوق مرضى السرطان(

هاتف: 22530184  - 22530186

اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات
هاتف: 94928282

1844448
1855555
25345908
1855550
25715301
1855551
24762671

1855552
24576168
1852222
23840295
1854444
22424915
22424567

الشاشة الفضية
ايما جيناريوم أوف دكتور بارناسوس

املهلب: 11.45
الفنار: 9.15

املارينا: 11.15
األڤنيوز: 9.45 – 12.15

11.30 – 9.00 :360
الكوت: 11.45

البيرق: 10.00

سبربان غيرل
الشرقية: 9.45

الفنار: 11.30
املارينا: 9.00

األڤنيوز: 9.15 – 11.15
12.05 – 10.00 :360

الكوت: 9.30

عسل اسود
الشرقية: 9.00 – 11.45

املهلب: 11.30
البيرق: 9.30

الفنار: 9.15
بالزا: 9.00

املارينا: 11.30
ليلى: 9.30

األڤنيوز: 9.30 – 12.15
أجيال: 9.30

12.05 – 9.15 :360
مترو: 12.05
الكوت: 11.30

سولت
الشرقية: 11.30

املهلب: 9.30
الفنار: 12.05
أجيال: 12.30
املارينا: 9.30

األڤنيوز: 9.00 - 11.00
11.45 – 9.45 :360

الكوت: 9.15
البيرق: 12.30

ذي الست ايربندر
3D – Digital 9.15 :الشرقية
3D – Digital 12.05 :املهلب
3D – Digital 15 .12 :الفنار
3D – Digital 12.15 :املارينا

3D – Digital 10.15 :األڤنيوز
3D – Digital 11.15 – 9.15 :360

3D – Digital 11.00 :الكوت
3D – Digital 11.00 :البيرق

برايداتورز
الشرقية: 12.05

املهلب: 9.45
أجيال: 12.05
الفنار: 10.00
مترو: 9.30

األڤنيوز: 9.15
بالزا: 11.45

12.15 – 9.30 :360

سباليس
الفنار: 11.45

األڤنيوز: 12.30
البيرق: 12.15

12.45 – 10.30 :360
أجيال: 12.15

الكوت: 12.05
مترو: 12.15

سيريوس موناليت
املهلب: 9.45
الفنار: 12.30

األڤنيوز: 10.00
12.30 – 10.45 :360

الكوت: 9.45

انسيبشن
الفنار: 9.45

األڤنيوز: 11.30
11.15 :IMAX – 360
11.45 – 9.00 :360

ايكيلون كونسبيراسي
الفنار: 9.30

األڤنيوز: 12.15
ليلى: 12.15

12.30 – 10.15 :360
أجيال: 9.45

توي ستوري3
3D – Digital 9.00 :األڤنيوز

9.00 :IMAX 360
3D – Digital 11.30 :360

ديسبيكابل مي
3D – Digital 10.00 :الفنار
3D – Digital 9.00 :البيرق

3D – Digital 11.15 :األڤنيوز
3D – Digital 9.30 :360

3D – Digital 9.00 :الكوت

نور عيني
10.00 :360

األڤنيوز: 12.45

الثالثة يشتغلونها
12.15 :360

األڤنيوز: 10.30

دون سينو
أجيال: 9.00
مترو:  9.00

22476874
22625999
23728600
24768660
24564826

العاصمة ـ فارما شوب ـ شرق ـ ق2  ـ شارع احمد اجلابر

حولي ـ اإلخالص ـ حولي - شارع بيروت 

األحمدي ـ الزاجل ـ املنقف ـ ق45

الفروانية ـ جمعية الفروانية ـ جمعية الفروانية التعاونية

اجلهراء ـ الوفاء ـ اجلهراء - مجمع مسير مطيران

العاصمة ـ األمني ـ القبلة ـ شارع فهد السالم

حولي ـ الدائري الرابع ـ حولي ـ شارع الدائري الرابع

االحمدي ـ الرخيص ـ الفحيحيل ـ شارع مكة ـ ق 5

الفروانية ـ ج. الرابية ـ جمعية الرابية التعاونية

اجلهراء ـ اجلهراء ـ اجلهراء ـ شارع املضخة

22598817
22624624
23921162
24749977
24553802

ديوان سمو
 رئيس مجلس الوزراء

للتواصل مع المواطنين:
website: www.pm.gov.kw
E–mail:info@pm.gov.kw

شرطة - مطافئ112
إسعاف

المستشفيات
22450005
0080 ـ 22451442
5000 ـ 24812000
24842100 ـ 24843100
9 ـ 25312700
24575300
20 ـ 23940600
24840300 
24846000
24849000
24849400

األميري حوادث
األميري أطفال 

الصباح 
الوالدة

مبارك الكبير
اجلهراء
العدان

ابن سينا
الرازي

الطب االسالمي
األمراض الصدرية 

24888000
24849252
39 ـ 22466631
24843900
22413911
24870351
24848022
24873272
24849100 
9 ـ 24874330

الفروانية
احلساسية

األسنان
النفسي
العيون

األمراض السارية
مصح النساء

املعزل الصحي
مكافحة السرطان

الطب الطبيعي

المستوصفات
22517733
22517144
24848075
24849807
24848913
24814507
22549134
22526804
24814764
22515088
22532265

الروضة
العديلية
اخلالدية

كيفان
الشامية
الشويخ

ضاحية ع. السالم
النزهة

 الشويخ الصناعية
القادسية
 الدسمة

22531908
22518752
22459381
22451082
22456536
22465401
25746401
25316254
25623444
25388462
25381200

بنيد القار
الشعب
القبلة

عيون القبلة
املرقاب
الشرق

الساملية
 اجلابرية

ميدان حولي
بيان

مشرف

ك
هم
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وات

ه

الفتاوى واللجان الخيرية
فائض األطعمة واملالبس واألثاث: 

24830040 ـ 24830050ـ 24832772
فاكس: 24822960

جلنة التعريف باالسالم: 22447526
مشروع بنك الفقراء اخليري: 

99554411 ـ 22550300
جلنة الكلمة الطيبة: 25330029

جمعة احياء التراث االسالمي »فرع 
اجلهراء«: 24555068 - 24553655

جلنة تشغيل املعاقني: 24817606
جمعية بشائر اخلير:

اخلط الساخن: 97214760 - 97217813

وزارة األوقاف :  22487200 ـ 22487211 ـ 22487225
بيت الزكاة : 25747444 ـ فاكس: 25752712 
فتوى املسجد الكبير : 7 ـ 22418448 أو 149

اللجان اخليرية:
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية : 

8 ـ 9 ـ 25387647 ـ 25387650 ـ فاكس: 25397704 
بيت الزكاة : 76 ـ 77 ـ 25752711

خدمة املتبرعني: 22418025 ـ 1808300
جلنة زكاة الشامية والشويخ:  24821199 

فاكس: 24837929 ـ بيجر اخلط الساخن: 99196300
 اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة : 

25387639 ـ فاكس: 22455505

وزارة الداخلية
الدفاع املدني

ضابط العمليات
خفر السواحل

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات

25384728 ـ 25383189 ـ 25383187
) داخلي: 543 ـ 546 ( 25382192
25391455
23906136 ـ  23906135 ـ 23906134
1888050  
94928282

مؤسسات وهيئات
هيئة التعويضات : 24818917

داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283
شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252

مؤسسة التأمينات  االجتماعية : 191114

طوارئ األشغال 
طوارئ وزارة االشغال العامة »اخلط الساخن«

محافظة العاصمة
محافظة حولي

محافظة الفروانية

محافظة األحمدي
محافظة اجلهراء

محافظة مبارك الكبير
مكتب خدمة املواطن ـ إدارة العالقات العامة: 

150
24818014
 25713154 ـ 25713299
24895804 ـ 24893755
23981521 ـ 23980134
 23981272 ـ 23981351
24578500 ـ 24578532
23902307 
25395506 

البريد االلكتروني لوكيل الوزارة:
undersecretary@mpw.gov.kw

البريد االلكتروني للوزارة:
E-mail news@mpw.gov.kw

طــوارئ المـاء
شكاوى  الكهرباء واملاء

مياه الشويخ
مياه الصليبخات

مياه الساملية
مياه اجلهراء

مياه االحمدي
مياه حولي
جابر العلي

شبكة املجاري

1888188
 24832933 – 24832798 
24670239 - 24674568
25642311 - 25642011 - 255642104
24553640 - 24555231
23984755 – 23984926 – 23983096
22627729 – 22635725
23840018 – 23840015 – 23840017
24811264

طــوارئ الكهرباء
املدينة

اجلهراء
الشويخ الصناعية

الساملية
خيطان
حولي

الفحيحيل
الوفرة

انارة الشوارع
جنوب السرة

24848127 – 24847329
24578380 – 24578180
24831792 – 24817328
25642311 – 25642011
24722918
25312567 ـ 25312520
23915300 - 23911333
23810695 ـ 23810693
24745598 ـ 24745536
25312521 – 25312520

املدينة
اجلهراء

الشويخ الصناعية
الساملية
خيطان
حولي

الفحيحيل
الوفرة

انارة الشوارع
جنوب السرة
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الحرارة

6.21 5.20 الغروب:الشروق:

32العظمى: الصغرى:45

أدنى جزر:

 10.46 صأعلى مد:

حالة
الطقس:

حار + رطب والرياح جنوبية شرقية سرعتها من 
12 : 35 كم/ ساعة.

 5.03 ص ـ 6.14 م

د. هدى الدالي
د. جنيب قاسم

عيادة امليدان الكويت
مركز العائلة: 

عيادة امليدان الفحيحيل
عيادة امليدان الفروانية

عيادة امليدان اجلهراء
د. شمة املطر »استشاري«

د. انيسة الرشيد
د. شيخة بوقريص
د. عبد اهلل العامر
د. فيصل الفوزان

د. عبد اهلل الدويسان
د. سعيد اللوغاني

د. سلوى عبد السالم
د. جناة بهمن

د. عمر عبد اهلل القعود
د. جاسم املنصور

املركز الطبي الكويتي/الساملية
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء

د. سالم العنزي
د. ابراهيم بهبهاني
د. عباس الرامزي

د. فريدة احلرز
د. معصومة غريب

د. محمود احمد محمد علي
د. اقبال عبد احملسن العصفور

د. عبد الرزاق بن ناجي
د. سعاد العباد
د. فؤاد صادق

عيادة زلزلة
د. عاطف القويسني

د. ضحى الشقات
د. بدري الريس

د. حسام عبد الباقي
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان

مركز البيان لطب األسنان
د. هادي الصفار

د. صالح أحمد الكندري
د. محمد غالب

مركز اللؤلؤة لطب األسنان
د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(

عالج اللثة 
د. بدر  األنصاري

د. وليد العلي
اخصائيو أسنان اطفال

د. قماشة اجلامع
د. وليد احمد الديولي )استشاري(

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي

د. ياسر القحف
د. سعاد البصيري

د. سيلفا شحيبر
د. صالح الرومي

د. نحمده ابو سنة

د. صباح يحيى احلديدي
د. رفيق شلبي

استشاريو جراحة العظام واملفاصل
د. أحمد الرويح

د. عز الدين زكي احلداد
عبدالرزاق عبداحلميد العبيد

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة

د. عبد الرضا الري
د. محمد خلف إبراهيم 

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه(
د. عادل قطينة

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي

د. كاظم صالح معرفي
د. دينا عبداهلل الرفاعي

د. نبيل األيوبي
د.حمود البراك

د. نانسي روماني
د. طاهر محمد خان

استشاريو امراض القلب
د. عبد احملسن العبد الرزاق

د. ناصر جوهر حيات
د. هاني شحيبر

د. فريدة احلبيب
أطباء النساء والوالدة

د. مهجة البدر
د. منى صالح الشرهان

د. أميرة فيصل بهبهاني
د. اميان غيث املطوع

استشاريو  أمراض  النساء والوالدة
د. عادل الريس

د. محمود املطاوعة
د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم«

د. معصومة مخصيد
د. ماجدة اليتامى
د. جنيبة القطان

د. دالل السالم
د. خالدة صالح البخيت

د. سامر الريس
د. منصور الصليلي
د. سميرة العوضي

د. فواز الكاظمي
د. ماجد الشمري

د. عمرو محمد الصياد
د. صبرية اللنقاوي

د.جاسم يوسف احلجي
د. محمود محمد األسطل
د. خيرية عباس السالم

عيادة جنني
اختصاصيو امراض نساء ووالدة

د.هند محمد احلمدان
أطباء األسنان

عيادة عبداملجيد زلزلة
د.حسن محمد قطب

د. سناء معروف
د. سهيل خمار
د. محمد الغامن

د. خالد بوحيمد
د. نادية مشاري يوسف احلمد

مراكز طبية
مستوصف الرعاية االملاني الطبي

مركز املنقف التخصصي
مستوصف الفحيحيل االهلي
املركز البريطاني الطبي

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء«
املركز الطبي الكويتي »الساملية«

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية«
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية«

استشاريو طب اطفال
د. مازن العيسى
د. حسني العنزي

د. عبداهلل الرشيد
د. عفاف الرومي

د. لولوة أبو شعبان )وقلب(
د. خضر النجدي

د. آمال العيسى »كلى االطفال«
د. ندى عبد الوهاب التركيت

د. طارق قطب
د. انعام النكاس
أنف وأذن وحنجرة
د. سند الفضالة

د. محمود البوز )استشاري(
د. عبد احلميد املهنا

د. اسماعيل الفودري
د. عبد اهلل محمد العلي

د. عبد احملسن جعفر )استشاري(
د. خالد حمد الصبيح )استشاري(

أطباء العيون
د. سامي الربيعة

د. عبد اهلل املنصور
د. عبداهلل البغلي

د. عدنان الوايل
د. مبارك العجمي

د. معصومة حبيب
د. محسن ابل

د. منى احمد الصالح
د. جمال علي الكندري

د. رائد بهبهاني
طب طبيعي وتأهيل

د. مساعد فرج السعيد
مركز األمل الطبي

مختبرات وحتاليل طبية
مختبر الساملية

مختبر املركز االجنليزي
مراكز االستشارات اللغوية 

عيوب النطق والكالم
مركز االستماع

اختصاصي تخاطب
د. مدينة صادق اجلمعة

25713514
22621099
24559666
25622999
25662101

24334282
23716321/23716320
23920505 / 23925505
23713100
24579287/24578288
25759044/5/6
25620111
24756444
ردصلاو
24747004
24588501 / 2
25340200 / 300
25318092 / 3
25337204
23910990
22612120
22615053
25666668
24715119
ردصلاو
25529019/1808088
25651461 / 25651426
1808088
22620166
25644660
22616122
22967770/22967777
ردصلاو
25752222
25622444
25349077
25757700
1886060/22629091
25321171
25757700
22425911/ 99770923
99785613/25620057
25636988
ردصلاو
22666288
22626711 / 22626733
ردصلاو
25721963/25714043
25319909

22662537
1804447

25647366/25625494

25342727 / 25343330
25739277
22408044/77
25326265 / 25342727 / 25343330
23911026 / 7
24727130 / 20
24553591 / 32
22641071 / 2
22561444
25344520
22562226
22619557
22668777
25320880
25730003
25732000
22613663
22622266
25759044/ 5
24579288/7
22572002
25730000
22666620
22573994
22610538
24763223
25724690
22523111
22611277
25320515
22450721 / 22444485
22573535
22614614
25742557 / 8
22624152
22641445 / 2 / 3
 22497787/97 / 25730050/60
22497787/97
23733606
22669252
25351162/25351163

  22656646/26

25620111 / 25622355
22610534

25634702
25328093

22620304
25739277
25711226
25638844
22614130
23925599

أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق

د. مساعد ابراهيم العصفور
د. حسام العمد

د. اياد محمد الرويح
د. موسى خداده
د. عياد العنزي

د. احمد االنصاري
د. جواد سعود

د. عبد الرحمن ابو عيش)سكري(
د. لطيفة الدويسان

استشاريو امراض باطنية وقلب
د. مبارك الدوب

د.محمد عبداملجيد زبيد
د. طه حسون الطه

استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس

د. رياض النفيسي
د. خالد فهد اجلاراهلل

استشاريو باطنية وغدد صماء
د. عبد الناصر العثمان

د. يوسف يعقوب بو عباس
د. محمد قرطم

د. عادل العوضي
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد
د. وائل عبد احملسن الرشيد
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر )استشاري(
استشاري سمنة وغدد صماء وسكر

د.فهد مالح العنزي
استشاريو امراض صدرية وحساسية

د. سليمان فالح العلي
د. عدنان ابل

د. موسى خداده
د. ناصر بهبهاني

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري

د. جاسم مال حسني
د. أسمهان الشبيلي

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي

د. يعقوب محمد الشوبكي
د. صقر عبدالرحمن السريع

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو

د. سامي امان
د. محمود سليمان البدر

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط

د. موسى خورشيد
د. عامر فواز الفواز

د. محمد براك الهيفي

ردصلاو
25739282
1886060/22629091
25747830
25720380
22666311 / 003 
24558811
25658888
22437626
24344746
25727004 /25728004
ردصلاو
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ردصلاو
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25651544
1886677

25339330
25722978/25750756
22650700
25330060

25345600 / 1
22613500/22613400
ردصلاو
25745111
ردصلاو
25329924

24568859

25338277/66
22639939
22666300
25654300 / 3
ردصلاو
25618044 /25633324 
25345873 / 25346728
22654001/22654002
ردصلاو
25322030
22612990
25712420

25620124
22636464
25746880
ردصلاو
25320069
25620170
22610044
22665058/9

العيادات الخاصة
25745111/1886677
22637349/22620024
ردصلاو
25628517/25620555
22564529
22232724
رد
25655556
22617700
22547272
22616122
25625060/30
ردصلاو
23926926
23929828
25333501 / 2
24577781 / 91
23920505
25630408/9
25611060
ردصلاو
25739277
25344765
25638844
25755858 / 25755056
ردصلاو
22413282
23511631
24734505
25527558
ردصلاو
25742557
22661519
25656886
22641308 / 9
25343406
25713016
25325051
22631008
25742557/ 8
24580030 / 24584140
22622088
25329050
24567850/24567860
25630408/9
24554066/77
22644475/22621515
22564592
25611060
22232731

24726511/24726614

22450721
22444485

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان

د. صالح اجلريوي
د. محمد جعفر
د. حمد الغرير

د. محمد املشاري )استشاري(
د. محمد ابو حمرة

د. يوسف مال اهلل )استشاري(
د. موسى سالمة جبر

د. سحر فؤاد غنام )استشارية(
د. طيبة املنيس

د. عايدة علي محمد
دالل إبراهيم التركيت
طالل سليمان العلي

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل

د. خليل عبد اهلل العوضي
د. عادل احلنيان)وتناسلية(

د. علي مهدي زاده
طب نفسي

د. عصام االنصاري
د. كاظم ابل

د. ابراهيم العلي
د. مروان املطوع

د. جاسم اشكناني
د. حسني محمد طاهر

د.، عدنان الشطي
د. حسن املوسوي

د. فريح العنزي
د. أيوب أشكناني
د. جاسم حاجية
د. فوزية الدريع

املركز الكويتي
مركز الراشد لالستشارات

د. سميرة احمد دهراب »استشارية«
د. غازي العتيبي »استشاري«

د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري«
د. سعود احلميدان »استشاري«

د. عبداهلل غلوم »استشاري«
الصحة النفسية لالستشارات النفسية والصحية

الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية
مركز الرجيب

مركز فالكون لالستشارات النفسية
مركز املشعان لالستشارات النفسية

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية

عقم وضعف جنسي
د. عبد اللطيف السليم

أطباء أشعة وسونار
د. حميد الطالب

ردصلاو
25664000
22655566
22617608
25716666
25657979
25626162
25747475
25634562 / 25634560
22618211/112
25737477
25727271
 25632369
26580902 /   22628090
ردصلاو
25723422/99114344
22616660
25313120
25716020
ردصلاو
25642070/25642060
25737773
25321542/3
22660300
22660400
22659757
22666500
25317880
24569908 / 9
25321542/3
22663018
25740005
22650050 / 1
22666205 / 6 / 7
25711411
24755940
24755941
22424926
25634400/25635500 
22663018/24866092
22541807
25660704/5
25669331/25669303
22615164/22615165
22901677
23717997

22610666
ر
22653384 / 5

باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية الختيار عينة من 1693 أسرة كويتية بأعمار تتراوح بين 5 و 50 سنة

»األبحاث« ينهي مشروع المسح التغذوي: 70% نسبة انتشار السمنة لدى الذكور
و75% في اإلناث.. 15% يعانون من السكري وهو في اإلناث أكثر انتشاراً

22 مـن % الذكور يعانون مـن متالزمة التمثيل الغذائـي.. و33% مصابون بمسـتويات مرتفعة من 
الكوليسترول بالدم وانخفاض متوسـط المتناول الغذائي للمعادن وأكثر من 50% من المواطنين لديهم 
انخفاض في عنصري الزنك والماغنسيوم وقلة استهالك عناصر النحاس والحديد والفوسفور والسلينيوم

أعلنت الباحثة العلمية في إدارة 
مـــوارد الغذاء في معهـــد الكويت 
لألبحاث العلمية د.سعاد احلوطي 
انتهاء دائرة التكنولوجيا احليوية 
في املعهد من تنفيذ مشروع املسح 
الكويت  فـــي  الوطني  التغـــذوي 
بالتعاون مع ادارة التغذية واإلطعام 

في وزارة الصحة.
وقالت احلوطي لـ »كونا« أمس 
ان هذا املشروع هو أول مسح وطني 
شـــامل لتقييم النظـــام واملتناول 
الغذائي للمواطنني، مبينة ان فريق 
عمل املشروع مت تشكيله من باحثني 
لهم خبـــرات متنوعة في التغذية 
والكيمياء احليويـــة وصحة األم 
والطفل والسلوك الصحي واالحصاء 
وعلم االوبئة من مؤسسات وطنية 

وعاملية عدة.
وأوضحت ان الهدف من املشروع 
هو تقييم احلالة التغذوية للمواطنني 
بنـــاء على املقاييس اجلســـمانية 
الكيميائية  واملقاييس احليويـــة 
وحتديد املخاطـــر ثم الربط بينها 
وبني انتشار بعض االمراض املزمنة 

املنتشرة في البالد.
وأكدت ان ضمان األمن الغذائي 
والصحـــي للمواطنني في الكويت 
يحتم ضرورة التحقق من طبيعة 
التغذويـــة ومعرفة  املمارســـات 
املمارسات اخلاطئة للمواطنني للتمكن 
مـــن االعتماد عليها في حتــــــديد 
املجاالت لوضع البرامج التدخلية 
الالزمة للحد من انتشار االمراض 
املزمنة املتعلقة بسوء التغذية مثل 
داء السمنة والسكري وأمراض القلب 
واالوعيـــة الدموية وفقر الدم بني 
السكان لتصحيح املسار وتعديل 

املمارسات اخلاطئة.
وبينت احلوطـــي انه لتحقيق 
هدف املشـــروع مت اجراء مســـح 
العينة  مقطعي باستخدام طريقة 
العشوائية الطبقية الختيار عينة 
ممثلة من 1693 أسرة كويتية من 
محافظـــات الكويت الســـت يبلغ 
العدد الكلي ألفرادها 7547 مواطنا 
وتتـــراوح الفئات العمرية لها من 

خمس سنوات الى 50 سنة.
وأشـــارت الى عوامل االختيار 
اخلمسة التي متت دراستها وأولها 
السمنة وزيادة الوزن وثانيها داء 
السكري ومتالزمة التمثيل الغذائي 
وثالثها ارتفاع نسبة الدهون ورابعها 

ارتفاع ضغط الدم وآخرها فقر الدم 
الناجت عن نقص احلديد.

وقالـــت احلوطـــي ان نتائـــج 
الدراسة على هذه األسر بينت ان 
نسبة البدانة وزيادة الوزن لالطفال 
والشباب بلغت حوالي 35% للذكور 
و28% لالناث، بينما نسبة انتشارها 
عند البالغني تقارب الـ 70% للذكور 

و75% لالناث.
وأضافت ان نسبة الذين يعانون 
من داء السكري بلغت حوالي %15 
وان معـــدل انتشـــاره عند االناث 
أعلى قليال من الذكور وتزيد نسبة 
انتشاره عند اجلنسني مع التقدم 
بالعمر من 50 عاما فأكثر بنســـبة 

.%50
وذكـــرت ان اكثر مـــن 22% من 
الذكـــور و27% من اإلناث يعانون 
من متالزمة التمثيل الغذائي ويعاني 
أكثر من 33% من مستويات مرتفعة 
من الكولسترول بالدم، حيث بلغت 
اعلـــى نســـبة انتشـــار 60% عند 
االناث البالغات من العمر 50 عاما 

فأكثر.
وقالت ان اجمالي من يعانون من 

ارتفاع في ضغط 
الدم من املشاركني 
الدراسة بلغ  في 
26% وارتفع هذا 
املعدل مع التقدم 
بالعمر حيث بلغ 
60% عند البالغني 
من العمر 50 عاما 
فأكثر دون وجود 
اي فروق ملحوظة 
بـــني اجلنســـني 
حيث كانت معظم 
االصابة  درجات 
من الدرجة االولى 
وكانـــت معدالت 

الذكـــور أعلى مـــن االناث جلميع 
الفئات العمرية.

وأشـــارت الى نتائج فقر الدم 
)االنيميا( عند االناث حيث كان معدل 
االنتشار 28% للفئة العمرية من 20 
الى 49 عاما و23% للفئة العمرية 
من 50 عاما فأكثر أما بالنسبة لفقر 
الدم الناجت عن نقص احلديد فكانت 
أكثر نسبة انتشار مبعدل 16% عند 
اإلناث للفئة العمرية من 20 الى 49 

الفئة  عاما تليها 
العمريـــة من 50 
عاما فأكثر بنسبة 

.%9
كــــــــرت  وذ
احلوطــــــــي ان 
الدراســـة  نتائج 
أثبتت اإلفراط في 
الكميات املستهلكة 
مـــن الطــــعـــام 
بـــني املواطنـــني 
الكويتــــــــيـــني 
واســـتهالكهــــم 
للبروتينـــــــات 
والدهـــــــــــون 
والكربوهيدرات يقع ضمن احتياجات 
العمريـــة املختـــــــلفة،  الفئـــات 
مبينة ان الذكـــور متيزوا بزيادة 
في كمـــــــية الغذاء املستهلك مقارنة 

باالناث.
وأفادت بأن املتنـــاول الغذائي 
من االليـــاف الغذائية واالحماض 
الدهنية )اوميغا 6 و3( عند اكثر من 
ثلثي املواطنني اقل من االحتياجات 
املرجعية جلميع الفئات العمرية في 

كال اجلنسني، كما ان هناك انخفاضا 
حادا في تناول ڤيتامني )د( و)هـ( 
و)ا( و)ج( عند كال اجلنسني إضافة 
الـــى نقص في مركبـــات ڤيتامني 

)ب(.
وذكـــرت ان هناك انخفاضا في 
متوسط املتناول الغذائي للمعادن 
خصوصا عنصر الكالسيوم وأكثر 
من 50% من املواطنني لديهم انخفاض 
في عنصري الزنك واملاغنسيوم وقلة 
استهالك عناصر النحاس واحلديد 
والفسفور والسلينيوم حيث كان 
استهالك عنصر الصوديوم يفوق 
االحتياجـــات عند اكثـــر من %90 
من اجلنســـني عند جميع الفئات 

العمرية.
وأكـــدت ان املتنـــاول الغذائي 
الكويتـــي يفتقـــر الـــى العناصر 
الضروريـــة لبناء العظـــام والدم 
والصحة العامة وانتشـــار واسع 
لزيادة الوزن والسمنة والسكري 
وارتفاع الكوليسترول الكلي بالدم 
وارتفـــاع ضغط الـــدم واالنيميا 
الناجتة عـــن نقص احلديد مبينة 
النظام  ضرورة حتســـني نوعية 

الغذائـــي الكويتي ليتماشـــى مع 
الى  الغذائية للوصول  االرشادات 

صحة افضل للمواطنني.
وقالت احلوطي ان منط تغذية 
االطفـــال في الكويـــت مقبول الى 
حد ما، مؤكدة اهمية زيادة الفترة 
أكثر  الطبيعية  الزمنية للرضاعة 
من أربعة اشهر واستخدام احلليب 
البقري الكامل الدسم كغذاء تكميلي 
للرضاعة الطبيعية وإعطاء االغذية 
املكملة للرضاعـــة الطبيعية بعد 

مضي ستة اشهر.
وأضافت ان نتائج هذه الدراسة 
الدالة على ارتفاع معدالت انتشار 
التغذوية الصحية تتفق  املشاكل 
مع نتائج برنامج الكويت السنوي 
التابع لوزارة  التغـــذوي  للرصد 
الصحة وبعض الدراسات الوطنية 
االخـــرى وميكن االســـتناد اليها 
التغذية  مستقبال كأساس ملراقبة 
واحلالة الصحية ورصد التغيرات 
في نظام التغذية في البالد وتقييم 
التدخالت املتعلقة بالتغذية ورسم 
سياسة مستقبلية سليمة للتغذية 

وتوفير طعام صحيح.
التنـــوع في جودة  ان  وبينت 
الطعام وكميته املتاحة لالستهالك 
ومنـــط النظـــام الغذائـــي عوامل 
تؤثـــــــر بشكل كبير على صحة 
االنسان وان انتشار هذه االمراض 
املزمنـــة تفـــرض ضرورة ســـن 
التوصيات بصورة مهمة وملحة 
للتخفيف واحلد من اثر عدم كفاية 
وتكافؤ املتناول الغذائي لالحتياجات 
الفردية جلميع الفئات العمرية في 

املجتمع الكويتي.
وأكدت ضرورة تشكـــــــيل جلنة 
او هيئة مستقلة من خبراء التغذية 
الغذاء  والعلماء املعنيني بشؤون 
من املعهد ووزارة الصحة وجامعة 
البحثية االخرى  الكويت واملراكز 
مثل مركز دسمان للتدريب والوقاية 
من الســـكري واالمـــراض املزمنة 
مـــع توافر االستشـــارات الدولية 
ومصـــــادر التمويل الالزمة لتشرف 
على النتائج احلالية وحتديد عوامل 
التغذية وحتسني الوضع  مخاطر 
الغذائي للمجتمع الكويتي وزيادة 
البدنـــي واملعــــــــرفة  النشـــاط 
والوعي التغذوي ملكافحة انتشار 
االمراض املزمنة املتعلقة بســـوء 

التغذية.

نسبة انتشار البدانة وزيادة الوزن

%70
عند الذكور

%75
عند اإلناث

متالزمة التمثيل الغذائي

%22
الذكور

%27
اإلناث

د.سعاد احلوطي


