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تـــذكـيــــر

لت�سديد اال�سرتاكات ال�سنوية

علم�������ًا باأن دوام �صكرتاري�������ة اجلمعية من ال�صاع�������ة التا�صعة �صباحًا 

حت�������ى ال�صاعة الواحدة ظهرًا وم�������ن ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�صاًء طيلة اأي�������ام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صب�������ة انته�������اء ال�صن�������ة املالي�������ة 2010 وحل�������ول موع�������د ت�صديد 

ال�صرتاك لل�ص�������نة املالية اجلديدة 2011 يود جمل�س اإدارة جمعية 

ال�صحافي�������ن الكويتية اأن يذكر الزم�������الء اأع�صاء اجلمعية ب�صرعة 

�ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات الع�صوية اجلديدة لعام 

2011 ومراجع�������ة �صكرتارية اجلمعية به�������ذا اخل�صو�س اعتبارًا من 
يوم الثنن املوافق 2011/1/3 يف موعد اأق�صاه 2011/3/31.

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحمدي،  مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اأم الهيمان )52(  2011/1/2الأحد

اأم الهيمان )100(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )53(  2011/1/3الثنني

اأم الهيمان )101(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )54(  2011/1/4الثالثاء

اأم الهيمان )102(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )55(  2011/1/5الأربعاء

اأم الهيمان )103(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأم الهيمان )56(  2011/1/6اخلمي�س

اأم الهيمان )104(  

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 الشومر: الفحص الدوري يكشف األمراض مبكرًا

 دارين العلي
  نظمت اللجنة الصحية باجلمعية التطوعية النسائية 
خلدمة املجتمع مساء أول من امس حملة توعوية بالتعاون 
مع جمعية القلب تتضمن برنامج تقييم لصحة القلب حتت 

شعار «نعمل من أجل حياتك».
  واوضحت رئيسة اللجنة د.هند الشومر ان جلب الوحدة 
املتنقلة للتوعية بأمراض القلــــب التابعة جلمعية القلب 
هدفه اجراء فحوصات السكري والكوليسترول وضغط الدم 
والوزن والطول وذلك للتوعية بأهمية الفحوصات الروتينية 
الدورية في االكتشاف املبكر لألمراض والتأثير االيجابي 

لذلك في سرعة الشفاء من املرض وبنسب عالية.
  وأشارت الى حملة توعوية تقيمها اجلمعية حاليا وعلى 
مدار العام تشمل توعية جميع افراد املجتمع صحيا، الفتة 
الى ان كل عام يتم حتديــــث اخلطة وتغيير أفكارها تبعا 

للمناسبات العاملية واألنشطة التوعوية.

  واضافت ان هناك العديد من األسباب املؤدية ألمراض 
القلــــب والتي يجب االنتباه اليها والتي من اهمها اجلنس 
والعمر والتاريخ العائلي للمرض والتاريخ الشــــخصي، 
مشيرة الى ان مخاطر االصابة بأمراض القلب تزداد كلما تقدم 
العمر وتزداد عند الرجال قبل سن اخلمسني عن مثيالتها 
عند النساء، اال انه بعد سن اليأس تتساوى املخاطر عند 
اجلنســــني، وكذلك تزداد املخاطر اذا كان احد الوالدين او 

االخوة مصابا او قد اصيب مبرض في القلب.
  وأشارت د.الشومر الى ان هناك عوامل خطورة ميكن 
جتنبها كالتدخني وارتفاع ضغط الدم الذي يعمل تدريجيا 
على تلف القلب واألوعية الدموية والكليتني واعضاء اخرى 
في اجلسم، وتزداد مخاطر االصابة بالنوبة القلبية والهبوط 
في القلب وكذلك النزيف في املخ. ولفتت الى ان الضغوط 
النفسية والتي هي سمة طبيعية في حياة االنسان قد يكون 
لها تأثيرها السلبي الكبير على صحة القلب، الفتة الى ان 

ممارسة الرياضة تقلل من التوتر والضغط النفسي اضافة 
الى ممارســــة الهوايات املختلفة. وقالت ان معظم وفيات 
أمراض القلب في الكويت تتركز في الشريحتني العمريتني 
االولى بني ٥٦ و٧٥ والثانية أكبر من ٧٥ عاما، مشيرة إلى 
أن منطقة حولي الصحية احتلت النسبة الكبرى في وفيات 

أمراض القلب تليها منطقة العاصمة الصحية.
  وعن طرق الوقاية من االصابة بأمراض القلب، قالت ان 
معظم امراض القلب سببها االوعية الدموية والناس اصبحوا 
يعلمــــون الكثير عن طرق احلماية من االصابة بها، فاملهم 
هو حث الناس على الشروع في تطبيق هذه االساليب من 
الوقاية وأخذ صحتهم على محمل اجلد، فالناس يعلمون أن 
التدخني مضر بالقلب ومع ذلك يدخنون، والناس يعلمون 
أن التمارين الرياضية مهمة لكنهم ال ميارسون الرياضة، 
كذلك فإن السمنة مضرة بالقلب وبعض الناس ال يغيرون 

عاداتهم الغذائية. 

 أصدر وزير األشـــغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الشؤون باالنابة د.فاضل صفر قرارات 

عدة تخص عددا من اجلمعيات التعاونية.
  وقال بيان صحافي من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمـــل ان من هذه القرارات قـــرارا بتجديد مدة 
عمـــل مجلس االدارة املؤقت جلمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونيـــة والذي نص، على ان تنتهي 
مدة عمل املجلس واملعني مبوجب القرار الوزاري 
رقم (/٧٩ت) لســـنة ٢٠٠٩ بعد سنتني اعتبارا من 

تاريخ صدور هذا القرار.
  وأضـــاف البيان ان قـــرارا ثانيا صدر بتجديد 
مدة عمل املدير املعني للجمعية التعاونية للثروة 

احليوانية والذي نص على ان تنتهي مدة عمل محمد 
حسن العجمي كمدير مؤقت للجمعية التعاونية 
للثروة احليوانية بعـــد عامني اعتبارا من ٣٠ من 

الشهر اجلاري.
  وأوضح ان القرار الثالث بشـــأن تعيني مدير 
مؤقت جلمعية الصليبية التعاونية والذي ينص 
على ان يتم تعيني حسن عبداحلسني مديرا مؤقتا 
جلمعية الصليبية التعاونية ملدة سنتني بدءا من 

تاريخ صدور هذا القرار.
  وذكر البيان ان القرار الرابع يخص تعديل اسم 
جمعية الرابطة الوطنية الختالفات التعلم بحيث 

تصبح اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم. 

 دارين العلي
  أكدت رئيسة اللجنة االعالمية واملدير االداري في 
اجلمعية التطوعية النسائية خلدمة املجتمع طيبة 
آل هيد أهميــــة التطوع في تنمية روح املبادرة لدى 
االفراد مبا يخدم وطنهم ملا له من أثر فعال في تقدم 

ورقي املجتمعات.
  كالم آل هيد جاء أمس على هامش اليوم التطوعي 
املفتوح الذي نظمته اجلمعية في اطار عملها لنشر 
التوعية بني فئــــات املجتمع الكويتي املختلفة حتت 
عنوان «التطوع غايتي» ملرشدات املدارس املتوسطة 
والثانوية لتعريفهن مبفهوم العمل التطوعي والدعوة 
لالنخراط فيه وخدمة الوطن من خالله ملا له من أثر 

فعال في تقدم ورقي املجتمعات.
  قالت آل هيد ان النشاط جاء بطلب من التوجيه 
العام للمرشــــدات وبتوجيهات مباشرة من رئيسة 
اجلمعية الشيخة لطيفة الفهد بهدف تعريف النشء 
بأهمية النشــــاط التطوعي في خدمة قضايا املجتمع 
وللتركيز على مفهومــــه وغاياته وأهميته في رفعة 

املجتمعات.
  بدورها، قالت املوجهة العامة للمرشــــدات ليلى 

البعيجان ان هذا النشاط مهم جدا ملساعدة الطالبات 
على فهم العمل التطوعي وأهميته في كل املجتمعات، 
وسيقدم العون لطالبات املرحلة املتوسطة، خصوصا 
ان مســــابقة املرشــــدات لهذا العام تتعلق بالتطوع، 
وبالتالي فإن نشاط اليوم املفتوح الذي نظمته اجلمعية 
التطوعية لهن سيساعدهن في تنفيذ مشروعاتهن حول 
التطوع وتقدميها للمسابقة. ولفتت الى ان املرشدات 
اللواتي حضرن النشاط من مدارس محافظتي االحمدي 
والعاصمة، مشيرة الى ان كل منطقة تعليمية تتوجه 
بطلبتها الى االماكن التي تراها مناســــبة في خدمة 

املشاريع التربوية املطروحة كمسابقات أو غيرها.
  وأشــــارت الى ان الطالبات اطلعن على نشاطات 
اجلمعية وجميع اللجان واملؤسسات التابعة لها في 
مجال العمل التطوعي سواء اللجان الفنية أو االجتماعية 
أو دار القرآن الكرمي ومدرسة أسرار القبندي، حيث 
متكنت الطالبات من تكوين أفكار واكتساب معلومات 
حول العمل التطوعي وماهيته وكيفية إفادة املجتمع منه 
في مختلف املجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية 
واالنسانية وغيرها ما سيزرع في أنفسهن حب العمل 

واملبادرة في خدمة الوطن. 

 حنان عبدالمعبود
  كشف مدير مستشفى الصباح د.طارق جسار عن 
بدء العمل بالوحدة اجلديدة المراض ســــرطان الدم 
في مستشفى البنك الوطني لالطفال، مع بداية العام 
اجلديد، موضحا ان الوحدة تضم ٣ أفرع تخصصية 
هــــي وحدة امراض الدم ووحــــدة االعصاب ووحدة 
الطب التطوري.واكد اجلسار في تصريح صحافي 
له امس ان الوحدة مت اســــتحداثها والعمل فيها منذ 
سبعة اشهر، مشيرا الى انها كانت في السابق تتبع 
قسم االطفال في مستشفى الصباح، غير ان القائمني 
على املستشفى اثروا نقلها الى مبنى البنك الوطني 
املجاور ملبنى االطفال لتكون وحدة مستقلة بذاتها 

وتتبع مدير املستشفى مباشرة.
  واضاف ان الوحدة لها وضع خاص في مستشفى 
البنك الوطني حيث يتم البدء في استقبال املرضى 

بالعيادات اخلارجية في قسم احلوادث بها مع بداية 
العام اجلديد، حتت اشراف طاقم طبي بالتعاون مع 
مركز حسني مكي جمعة، وذلك لتقدمي خدمات طبية 
متكاملة ومتطورة، مشيرا الى جتهيز الوحدة بجهاز 
الـ «كيموتيرابي» اخلاص بتحضير االدوية واملركبات 
الطبية ملرضى السرطان، وهو ما يعني ان اخلدمات 
اخلاصة بامراض ســــرطان االطفال سيتم حتويلها 
ونقلها من مركز حسني مكي جمعة لتلقي العالج داخل 

وحدة امراض سرطان الدم في البنك الوطني.
  وعن املشــــاريع اجلديدة مبستشفى الصباح اكد 
اجلسار، ان ادارة املستشفى قد تسلمت جسور الربط 
داخل االقسام املختلفة باملستشفى، مبينا انهم بصدد 
افتتاحها مع بداية العام اجلديد في حضور رســــمي 
لوزيري الصحة د.هالل الســــاير واالشغال د.فاضل 

صفر. 

 الصوان: مصلحة الكويت تحتم على الجميع التالقي والعمل في إطار التعاون «التطوعية النسائية» نظمت حملة توعوية لتقييم صحة القلب بالتعاون مع «القلب الكويتية»

 د.غالية املطيري متحدثة خالل الندوة

 د.هند الشومر مع أعضاء اللجنة الصحية في اجلمعية التطوعية النسائية

 آل هيد: التطوع ينمي روح المبادرة 
ويساهم في تقدم ورقي المجتمعات

 تجديد عمل مجلس تعاونية الصليبخات والدوحة 
والمدير المعين لتعاونية «الثروة الحيوانية»

 الجسار: بدء عمل الوحدة الجديدة ألمراض السرطان
  في مستشفى البنك الوطني مع العام الجديد

 «التطوعية النسائية» نظمت يومًا مفتوحًا للمرشدات

 المطيري تدق ناقوس الخطر: ٨٠٪ 
نسبة اإلصابة بالسمنة في الكويت

 خطوات جادة لمكافحة السمنة

 حنان عبدالمعبود
  اكدت رئيسة جلنة تعزيز الصحة في منطقة الفروانية الصحية 
د.غالية املطيري ان وباء العصر «الســـمنة» اصبحت منتشـــرة 
بنســـبة كبيرة بالكويت مبينة أنها بلغت ٨٠٪، مشـــيرة الى ان 
السبب في ذلك يرجع الى العادات الغذائية اخلاطئة، مؤكدة انها 
تعتبر مؤشرا خطيرا، خصوصا انها تسبب العديد من االمراض 
منها السكري والضغط والكولسترول وامراض القلب وتصلب 

الشرايني وغيرها.
  واضافت خالل ندوة «السمنة والتغذية السليمة» التي اقيمت 
امس في مدرسة الوسطى متوسطة بنات في منطقة صباح الناصر 
بالتعاون مع جلنة تعزيز الصحة في منطقة الفروانية الصحية، 
ان الغذاء السليم هو الطعام الصحي والطازج واملتوازن واملتنوع 
والذي يشـــمل كل املجاميع الغذائية الرئيسية ويساهم في منع 

او التحكم باالمراض.
  واشـــارت الى ان املخصصات الغذائية تختلف من شـــخص 
آلخر، اي ان كمية السعرات احلرارية احملددة للفرد تكون حسب 
العمر، واجلنس والنشاط احلركي، الفتة الى ان الغذاء يؤثر على 
العديد من االمراض التي قد تصيب االنسان من حيث زيادة خطر 

االصابة بهذه االمراض او عدم التحكم فيها.
  بدورها، قالت اخصائية التغذية بإدارة التغذية واالطعام في 
وزارة الصحة فاطمة اتش: ان االمراض التي تسببها السمنة في 
تزايد مســـتمر خاصة مع العادات الغذائية اخلاطئة، وهناك من 
االغذية الضارة التي ينصح بتجنبها اما لزيادة سعراتها احلرارية 
او الحتوائها على مواد اصطناعية غير مأمونة، الفتة الى ان من 
هذه االطعمة الوجبات السريعة واملشروبات الغازية وملح الطعام 

واحللويات والعصائر التي حتتوي على الوان اصطناعية. 

 دعت ندوة صحية امس الى اتخاذ خطوات جادة ملكافحة ظاهرة 
االرتفاع املطرد ملعدالت السمنة في البالد خالل السنوات االخيرة بعد 

أن وصلت نسبتها الى ٨٠٫٤٪ لدى اإلناث و٦٩٫٥٪ لدى الذكور.
  وقالت اختصاصية الغدد الصماء والهرمونات د.لطيفة الدويسان 
في الندوة التي أقامتها اجلمعية الكويتية الوطنية التنموية (كوت) 
ضمن لقائها الثالث بعنوان «لصحة أفضل ومظهر أجمل» ان اضطرابات 
الغدة الدرقيــــة تصيب املرأة أكثر من الرجــــل وتؤدي الى اختالل 
الهرمونات اما على شكل خمول الغدة أو نشاطها وإما تضخمها مما 

يتطلب عالجا ومتابعة طبية.
  وأوضحت د.الدويســــان ان أعراض خمول الغدة الدرقية تتمثل 
بالشعور بالكسل والرغبة بالنوم وزيادة الوزن واإلحساس الدائم 
بالبرودة وتساقط شعر الرأس وجفاف اجللد وعدم التركيز وانتفاخ 
البطن واإلمساك املزمن الى جانب اضطرابات الدورة الشهرية وانتفاخ 

بالرقبة ولكن ليس بالضرورة في احلاالت جميعها.
  من جهتهــــا، وصفت اختصاصية التغذيــــة العالجية د.هايدي 
السعداوي ظاهرة السمنة (باآلفة)، حيث تشير املعدالت الى انتشار 
كبير لهذه الظاهرة في الكويت بني األطفال والبالغني على حد سواء 
ما يعكس منط التغذية اخلاطئ املنتشر في املجتمع خصوصا تناول 
الوجبات الســــريعة الغنية بالدهون املشبعة والفقيرة بالعناصر 

الغذائية املهمة.
  وعن عالج الســــمنة أوضحت انه يتمثل بالتشــــخيص الدقيق 
أوال واتباع نظــــام غذائي صحي واإلكثار من األلياف واخلضروات 
والتقليل من الدهون املشبعة واالبتعاد عن الوجبات السريعة مع 
اإلكثار من شرب املاء واحلركة وممارسة أي نوع من الرياضة بشكل 
منتظم وتناول األدوية حتت إشــــراف طبي بينما آخر حل للسمنة 

هو اجلراحة. 

 خالل ندوة في مدرسة الوسطى بنات

 «تماهي»: جلسة االستجواب جّسدت روح 
الديموقرطية وعلى الجميع القبول بنتائجها 

التي ستســـفر عنها جلســـة 
التصويت على طلب عدم امكان 
التعاون األربعاء املقبل، معتبرا 
ان ما حدث رسالة شعبية شديدة 
اللهجة عبر عنهـــا النواب في 
مجلس األمـــة وعلى احلكومة 
القبول بالعملية الدميوقراطية 
التي ارتضتها جميع األطراف.

  وذكر الصوان ان تيار املسار 
الشـــارع  األهلي يتابع أجواء 
واملواطنني خصوصا في ضوء 
إليه جلسة مناقشة  انتهت  ما 
االســـتجواب، حيـــث يلمس 
تأييدا واسعا لتحرك كتلة «إال 
الدستور» البرملانية في مواجهة 
املمارسات احلكومية دفاعا عن 

حريات املواطنني.
  وأمـــل الصوان فـــي ختام 
تصريحه أن تشـــكل جلســـة 
اخلامس من يناير املقبل عرسا 
دميوقراطيـــا حقيقيا أيا كانت 
نتائجها، للسير في ركب التنمية 
التي التزال الكويت متخلفة فيها 
أقرانها مـــن دول اخلليج  عن 
باعتراف احلكومة، مشددا على 
ان مصلحة الكويت حتتم على 
اجلميع التالقي والعمل في اطار 
التعاون البناء بعيدا عن التوتر 

والتصادم املستمر. 

 أشـــاد تيار املســـار األهلي 
(متاهي) بجلســـة استجواب 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
التـــي انتهت إلـــى تقدمي طلب 
عدم امكان التعاون مع رئيس 

احلكومة من ١٠ نواب.
  وقال رئيـــس التيار م.عبد 
املانـــع الصـــوان ان جلســـة 
االستجواب جسدت بحق روح 
الدميوقراطية الكويتية، داعيا 
كل األطراف إلى القبول بنتائج 
العمليـــة الدميوقراطيـــة وما 

أسفرت عنه.
  وأضاف الصوان في تصريح 
صحافي ان تقـــدمي طلب عدم 
التعاون مـــن قبل النواب جاء 
نتيجـــة حتميـــة لسياســـات 
احلكومة التي خالفت الرغبات 
الشـــعبية، وعـــدم متكنها من 
اقناع ممثلي األمة بردودها على 

االستجواب املقدم.
النواب غير املوقعني    ودعا 
إلى  التعاون  على طلب عـــدم 
االنضمام إلى ركب نواب الشعب 
الشارع  النبض  والتعبير عن 
الذي ســـئم حال اجلمود الذي 
تعيشـــه البالد ويريـــد رؤية 
التي ترفعها  التنمية  شعارات 
احلكومة دوما إلى أعمال يلمس 

 م.عبداملانع الصوان
نتائجها على أرض الواقع.

  ورفض الصوان اإلجراءات 
األمنية الضخمة التي قامت بها 
احلكومة والتي تشبه احلصار 
حـــول مجلـــس األمـــة بحجة 
حفظ األمن، مؤكدا ان حريات 
املواطنني أمر غير قابل للمساومة 
أو االنتقاص حتت اي ذريعة، 
ومشـــددا على ان حب الكويت 
وأمنها وأمانها يسري في عروق 
جميع املواطنني وليس احلكومة 

وحدها.
  وأشار إلى ان على احلكومة 
االســـتفادة مـــن نتائـــج هذا 
االستجواب مهما كانت النتائج 

 (أنور الكندري) الوحدة املتنقلة للتوعية بأمراض القلب  


