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املليفي: كادر املعلمني لم يقفل بعد وسيناقش اليوم

السعيدي: التصدي ملرض الدرن من أهم حتديات »الصحة«

أحمد املليفي

د.فاطمة السعيدي

م.علي الوزان

أك����د وزي����ر التربي����ة ووزير 
التعليم العال����ي احمد املليفي ان 
موضوع كادر املعلمني »لم يقفل 
بعد« مشيرا الى اجتماعه اليوم مع 
اللجنة البرملانية املشتركة )املالية 
والتعليمية( لتقدمي تصوره ووجهة 
نظره حول الكادر ومناقشته، حيث 

لم يقر بعد من مجلس الوزراء.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصريحات 
للصحافيني عقب جولة قام بها على 
ثانويتي الروضة للبنات وعبداهلل 
اجلابر للبنني في منطقة الروضة 
تفقد خاللها سير اختبارات الصفني 
العاش����ر واحلادي عشر الثانوي 
التي بدأت أمس حيث يختبر فيها 
نحو 76 ألف طالب وطالبة في 212 
جلنة في جميع املناطق التعليمية 

بالتعليمني العام واخلاص.

اك���دت مدي���رة ادارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة د.فاطمة 
الس���عيدي أن احلملة التوعوية 
لليوم العامل���ي للدرن لهذا العام 
تشمل برامج كثيرة إليصال أكبر 
قدر من الرسائل التوعوية حول 
مرض الدرن مشيرة إلى أن هناك 
عوامل كثيرة تساهم في نقل املرض 
بني األفراد بش���كل كبير خاصة 
فيما يخص سلوك الفرد وتركيبة 
املجتمع مبينة أن طبيعة تركيبة 
املجتمع تختلف نظرا لوجود عدد 

كبير من الوافدين.
 وأضافت في تصريح صحافي 
على هام���ش توزي���ع اجلوائز 
اليوم  اخلاصة مبسابقة انشطة 
العاملي ملكافحة الدرن أن هناك آماال 
الدرن  ومجهودات بوقف مرض 
وأنه مت حتديد فترة زمنية لوقف 
املرض، الفتة الى أن مرض الدرن 
يأبى أن يزول في مجتمعات تعاني 

في ال����وزارة م����ن الوزير وحتى 
اصغر موظف يقاس جناحهم وفقا 
للمخرج����ات التربوية«، موضحا 
ان احللق����ة الرئيس����ية ف����ي هذا 
اإلخراج بنتائج����ه االيجابية هي 
املعلم الذي متى ما توافر له اجلو 
العملي والبيئة التربوية املناسبة 
أصبح باستطاعته بذل املزيد من 
اجلهد في أداء مهمته وصوال الى 
حتقيق النتائج املرجوة. وبسؤاله 
حول تطوير املناهج الدراسية قال 
املليفي ان هذه العملية »مستمرة 
ولن تتوقف وهناك رؤية لتطوير 
املناهج منذ العام 2004 من أشخاص 
على مستوى من الدراية والكفاية«، 
مش����يرا الى حرص الوزارة على 
سرعة االجناز في تطويرها »ولكن 

ليس على حساب اجلودة«.

أمله في  املليفي ع����ن  وأعرب 
أن يقف أعضاء اللجنة الى جانب 
تص����وره ورؤيت����ه بش����أن كادر 
املعلمني، مبينا ان الكادر »يحقق 
مكافآت مجزية للمعلم في نهاية 
الس����نة والهدف املنشود منه هو 
ربطه بأداء واجناز املعلم وهو ما 
ينعكس إيجابا على الطالب وهي 
نقطة متطورة في صالح العملية 

التعليمية«.
وأكد ان االختبارات تسير بشكل 
جيد ومطمئن، مشيرا الى ما متثله 
هذه الفترة بالنسبة ألسر الطلبة 
من حالة استنفار تستدعي تهيئة 
األج����واء املريحة ألبنائهم الطلبة 
حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم 

بكل يسر وسهولة.
وأض����اف ان »جميع العاملني 

وذلك عن طريق العمالة اآلسيوية 
وهي تعتبر املصدر األول وأنها تقل 
عند الدول العربية مبينة أن اخلطر 
يع���ود كونها قريبة من املجتمع 
الكويت���ي كما أن هن���اك قابلية 
لنقل املرض ع���ن طريق الطلبة 
مشددة على أهمية فحص الطالب 
ومالحظة األعراض اجلانبية مثل 
الكحة والتع���رق ونزول الوزن 
بش���كل غير طبيع���ي الفتة إلى 
أهمية تقليل العادات االجتماعية 
مثل القبل وأنها تساهم في نقل 
املرض وأنه يجب أخذ النصائح 
الطبية للتعامل مع مريض الدرن 
الفتة إلى أنه من املمكن أن يشفي 
املريض. ولفتت إلى أن لدينا 350 

مصابا بالدرن.
كما مت توزي���ع اجلوائز على 
الفائزين منها أجهزة إلكترونية 

وكهربائية.
حنان عبدالمعبود   ٭

من سوء التغذية وهي أحد عوامل 
اخلطورة مش���ددة على أن هناك 
أسبابا كثيرة وطرق نقل البكتيريا 
مبينة أن عالج الدرن يأخذ فترة 
زمنية تصل لستة أشهر وأن هناك 
أنواعا بكتيرية الفتة إلى أن املرض 
ينتقل عن طريق اجلهاز التنفسي 
مثل الكحة عبر الرذاذ كذلك ينتقل 
عن طريق الشيش���ة وأن هناك 
جنس���يات معينة تنقل املرض، 
مبينة أن هناك دراسة حول نسبة 
نقل املرض عن طريق الشيش���ة 
وأن هناك من لديه العدوى لكن 
ال يعلم مبين���ة إلى من ميارس 
عادة الشيشة أنه معرض للمرض 
مشيرة إلى أنه سيتم إجبار عمال 
الشيشة بإجراء فحوصات ضد 

مرض الدرن كل 6 أشهر.
وبينت أن مرض الدرن يعمل 
على تقليل مناعة اجلسم مشيرة 
إلى أن هناك بعض الطلبة مصابون 

الوزان أكد أن الوضع مطمئن والشبكة الكهربائية بخير

األحمال الكهربائية بلغت 10950 ميغاواط ببلوغ
درجة احلرارة 52 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة

الصبية بالشبكة«. 
ومن الجدير ذكره ان الشبكة 
الكهربائية قادرة على انتاج ما 
يفوق ال���� 12000 ميغاواط بعد 
دخول جزء من محطة الصبية 
اليها علما ان االستهالك األعلى 
الذي تتوقعه الوزارة لهذا العام 

ال يفوق ال� 11500 ميغاواط.
انتقد  وفي س���ياق منفصل 
رئيس لجنة الشكاوى في نقابة 
العاملين في وزارة الكهرباء والماء 
ع���وض المطيري تعمد الوزارة 
والسيما قطاع الشؤون اإلدارية 
في تأخير اعتماد كشف الترقيات 
باالختيار على الرغم من أن ديوان 
الخدمة المدنية حدد فترة تقديم 
الكشف في فترة ال تتجاوز نهاية 

السنة المالية التي تنتهي في 31 
من مارس من كل عام.

وأضاف المطيري إن التأخير 
لم يعد مقبوال وغير مبرر خاصة 
ان���ه يهض���م ح���ق الموظفين 
والعاملين في الوزارة بالترقية 
وما يترتب عليها من بدالت مالية 
مستحقة نتيجة الترقية.وطالب 
المطيري الوزارة باالستعجال في 
إعداد كشف الترقيات باالختيار 
وإرس���اله إلى دي���وان الخدمة 
المدنية العتماده، مش���ددا على 
أهمية االلتزام بش���روط قانون 
الخدم���ة المدنية في ترش���يح 
الموظفين للحصول على ترقية 

باالختيار
دارين العلي  ٭

بلغت األحمال الكهربائية امس 
رقما قياسيا بوصولها الى 10950 
ميغاواط، متخطية بذلك أعلى حمل 
كهربائي تم تسجيله العام الفائت 
10890 في ظل درجة الحرارة التي 
وصلت أمس الى 52 درجة مئوية 

مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.
المساعد لمراكز  الوكيل  وقال 
المراقبة والتحكم ونظم المعلومات 
م. علي الوزان ان مؤشر االحمال 
بلغ أمس رقما قياسيا تجاوز أعلى 
رقم تم تسجيله العام الفائت بفعل 
ارتفاع درجة الحرارة التي أعلنت 
عنها إدارة األرصاد الجوية، مطمئنا 
»على الرغم من ارتفاع االحمال أمس 
إال ان وضع الشبكة الكهربائية كان 
مستقرا بفضل ربط وحدتي محطة 

6800 مليون دينار مكافأة األعمال املمتازة
لـ 9700 موظف في »الكهرباء«

مناقشة مالحظات 
ديوان احملاسبة

اجتمع أمس وكالء وزارة الكهرباء 
واملاء ملناقشة املالحظات التي جاءت 
في تقارير ديوان احملاسبة ملعاجلة 
جميع اوجه القصور والتجاوزات 

التي تضمنتها التقارير واعداد 
الردود جلميع مالحظات الديوان.

وافقت وزارة املالية أمس على تخصيص 
املبالغ اخلاصة مبكافأة االعمال املمتازة والتي 

تقدر بـ 6800 مليون دينار ملوظفي وزارة 
الكهرباء واملاء والبالغ عدد 9700 موظف في 
جميع القطاعات الفنية واالدارية كما انتهت 

الوزارة من اعداد جميع الكشوف اخلاصة 
باملوظفني متهيدا الرسالها الى البنوك حيث 

من املقرر صرف كل املبالغ واملكافآت وضخها 
في حسابات املوظفني خالل العشرة ايام 

املقبلة.

الهويدي: »كان« غيرت النظرة جتاه 
سرطان الثدي و90% نسبة الشفاء

أكدت مق����ررة اللجن����ة الطبية باحلملة 
الوطنية التوعوية ملرض السرطان )كان(، 
استشاري طب العائلة د.ابتسام الهويدي، 
أن س����رطان الثدي لدى النساء يعتبر أول 
أمراض السرطان لدى النساء في معظم دول 
العالم، موضحة أن معدل اإلصابة بهذا النوع 
من األمراض السرطانية ارتفع بنسب عالية 
على مستوى العالم مبا فيها الكويت، ومشيرة 
الى أن امكاني����ة االصابة به تزداد تدريجيا 

كلما تقدم العمر.
 وتناول����ت الهويدي حمل����ة »كان« منذ 
بدايتها وفكرة عملها وأهدافها خالل الندوة 
الت����ي نظمتها احلملة الوطني����ة التوعوية 
ملرض السرطان )كان( بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني حتت عنوان »االكتشاف املبكر 
لسرطان الثدي«، مبقر جمعية الصحافيني 
الكويتية، وذلك اميانا منها بالدور املهم الذي 
تلعبه الصحافة او التلفزيون في مس����اندة 
الرس����الة النبيلة التي تهدف اليها احلملة 
)كان(، وجاء هذا خالل احملاضرة التي ألقتها 
الفحص  د.الهويدي، وبينت خاللها طريقة 
الذاتي للثدي، وقامت بتدريب احلضور على 
كيفية إجرائه، وحضر الندوة ممثلو الصحف 
احمللية وعدد من اجلمهور وعضوات جمعية 
الصحافيني حي����ث مت تكرمي الصحف التي 

تدعم حملة كان اعالميا.
وقالت د.الهويدي »هناك عدة عوامل جتعل 
النساء أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي، 
ومنها اإلصابة بسرطان الثدي سابقا، وتغيرات 
 )BRCAI(و )BRCA( في الصبغات اجلينية
يجعل النساء أكثر إصابة بسرطان الثدي وبني 
أفراد العائلة التي تكثر فيها اإلصابة بسرطان 
الثدي وقد يساعد فحص التغيرات في هذه 
الصبغات اجلينية في اتخاذ القرارات الطبية 
الالزمة للمنع أو لتأخير اإلصابة بالسرطان 
أو الكشف املبكر له، التاريخ العائلي: نسبة 
اإلصابة بسرطان الثدي تزداد عن املعدل إذا 
كان هناك أحد أفراد العائلة مصابا بسرطان 
الثدي مثل األم، األخت، البنت، أو أفراد العائلة 
املقربني، خاصة إذا ما كانت اإلصابة في سن 
مبكرة، أمراض الث����دي األخرى احلميدة«، 
متابعة »ومن العوامل األخرى التي لها عالقة 

بسرطان الثدي: التأخر في اإلجناب ملا بعد سن 
30 عاما، النساء الالتي تبدأ الدورة الشهرية 
لديهن في سن مبكرة أو يتأخرن في الوصول 
إلى سن اليأس وفي معظم احلاالت ليس هناك 
تفسير لإلصابة بسرطان الثدي«، الفتة إلى 
أن كثيرا من النساء الالتي لديهن بعض هذه 
العوامل ال يصنب بس����رطان الثدي والتزال 
األبحاث العلمية مس����تمرة ملعرفة مسببات 

هذه األورام وطرق الوقاية منها«.
وأضافت »أن احلملة الوطنية ش����رفت 
برعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد لذلك يدرك مجلس ادارتها برئاس����ة 
د.عبدالرحمن العوضي أهمية املس����ؤولية 
امللق����اة على حمل����ة كان خاصة ان اجلميع 
ينظر اليها اآلن باعتبارها العبا اساسيا في 

مجال التوعية بأمراض السرطان«.
وأشارت إلى »أن احلملة استطاعت تغيير 
النظرة السلبية جتاه مرض السرطان باعتباره 
مرضا مزمنا تصل نسبة الشفاء منه إلى نسب 
عالية خاصة مع االكتش����اف املبكر ما يصل 
إلى 90%، مؤكدة أن هذا هو ما تس����عى اليه 
احلملة، وأشارت الى عدة أمثلة منها البرنامج 
الذي أنهت احلملة مرحلته االولى بتدريب 
عدد من معلم����ات وزارة التربية بالتعاون 
مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية 
وحصولهن على شهادة معتمدة ثم قيامهن 
بتدري����ب 14 الف طالب����ة باملرحلة النهائية 
بالثانوية العامة على طريقة الفحص الذاتي 
ويهدف هذا البرنام����ج إلعداد أجيال واعية 

على مدى السنوات القادمة.
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس االدارة 
د.خالد الصالح إلى أن حملة كان والصحافة 
وجهان لعملة واحدة في نشر الوعي ألبناء 
الكويت ووجه شكره لكل الصحف التي دعمت 
أنشطة حملة كان اعالميا وطلب منهم مزيدا 
من الدعم لتحقيق اله����دف املرجو وتكليل 
اجلهد املبذول من حمل����ة كان بالنجاح في 
توصيل رس����ائلها التوعوية لكل الشرائح 
باملجتمع الكويتي، كما وجه الشكر جلمعية 
الصحافيني لتعاونها مع حملة كان في تنظيم 

هذه الندوة.
حنان عبدالمعبود  ٭

د.ابتسام الهويدي تكرم الزميلة حنان عبداملعبود  )قاسم باشا(
اعربت جمعية الصحافيني عن 
فخرها باختيار رئيس اجلمعية 
الزميل احمد بهبهاني رئيسا شرفيا 
حلملة الشارة الدولية للصحافيني 
وذلك بق���رار من مجل���س ادارة 

احلملة.
وق���ال ام���ني س���ر جمعي���ة 
الكويتي���ة فيصل  الصحافي���ني 
القناع���ي في تصري���ح صحافي 
امس ان اختي���ار احمد بهبهاني 
الش���رفي لهذه  له���ذا املنص���ب 
الهيئة املهمة يعد فخرا جلمعية 
الصحافيني الكويتية، مضيفا انه 
اختيار يعب���ر بصدق عن الدور 
الذي يقوم به بهبهاني في الدفاع 
عن الصحافيني وقضاياهم وعن 
حرية الرأي والتعبير في جميع 

انحاء العالم.
يذكر ان حملة الشارة الدولية 
حلماية الصحافيني هي هيئة دولية 
مقره���ا الدائم في جنيڤ وتعمل 
على حماي���ة حقوق الصحافيني 

في انحاء العالم.

قال استشاري االطفال والعناية 
املرك����زة للخدج وحديثي الوالدة 
د.سليمان السعد ان الكويت تشهد 
ازديادا ملحوظ����ا في عدد حاالت 
االصاب����ة مب����رض الس����املونيال 
)التس����مم الغذائي( في كثير من 

املستشفيات وعيادات االطفال.
واضاف د.السعد في تصريح 
ل� »كونا« امس ان تلك االصابات 
مسجلة بني ش����ريحة كبيرة من 
االطفال م����ن أعمار حت����ت أربع 
سنوات حيث تكون االصابة شديدة 
اخلطورة ولألسف فإن كثيرا من 
األسر ال تعي خطورة تلك الظاهرة 
التي تعزى غالبا الى تناول االطعمة 
الس����ريعة  الوجبات  من مطاعم 
ومكوناته����ا من الدجاج والبيض 
كالنغت والشاورما وخلط البيض 
باملايونيز وتشكل مبجملها بيئة 

خصبة النتشار تلك البكتيريا.
واوضح ان مرض الساملونيال 
يتمثل مبجموعة أعراض ناجتة 
عن تناول أغذية ملوثة بالبكتيريا 
أو الس����موم الت����ي تنتجها هذه 
الكائنات والتسمم بسبب تناول 
االغذية امللوثة بأنواع مختلفة من 
الڤيروس����ات والطفيليات ومواد 
كيماوي����ة س����امة مثل التس����مم 
الناجت عن تناول )الفطر(. وذكر 
ان التس����مم الغذائي يصنف أنه 
متفش اذا حدث أن أعراض املرض 
قد ظهرت في أكثر من ش����خصني 
واظه����رت الدراس����ة املخبرية ان 
الغذاء املتناول هو السبب املباشر 
للمرض لوجود البكتيريا املسببة 
للتسمم. وبني أن التسمم الغذائي 
الناجت عن البكتيريا يشكل سببا 
رئيسيا في أكثر من 80% من حاالت 
التسمم الغذائي وقد حصر العلماء 
أنواع البكتيريا الرئيسية املسببة 
للتسمم الغذائي ب� 12 نوعا. وأشار 
الى ان الساملونيال تشكل مجموعة 
كبيرة من الفصائل تقدر بنحو الفي 
صنف ومن املمكن اكتشاف هذه 
البكتيريا في مياه الصرف الصحي 
ومياه األنهار والبحار وهي تنتقل 
في الطبيعة عن طريق احلشرات 
واألغذية والفضالت لكن رغم وجود 
هذه البكتيريا بكثرة في الطبيعة اال 
أن حاالت التسمم الغذائي تصنف 
انها »مح����دودة« ويكون األطفال 
دون س����ن العام الواحد والكبار 
بعد عمر ال� 60 عاما أكثر الفئات 

عرضة لهذا التسمم.

»الصحافيني«: نفخر 
باختيار بهبهاني رئيسًا 
شرفيًا للشارة الدولية 

حلماية الصحافيني

السعد: ازدياد اإلصابة 
بـ »الساملونيال«

في الكويت

الزميل احمد بهبهاني

د. سليمان السعد

بأنه����ا نوع م����ن البكتيريا 
الت����ي يش����يع وجودها في 
القناة الهضمية لإلنس����ان 
واحليوانات ذات الدم احلار. 
وذك����رت ان املكت����ب اصدر 
نشرة إعالمية للتعريف بتلك 
البكتيريا واجراءات الوقاية 
منها وأوضح من خاللها ان 
لهذه البكتيريا أمناطا عديدة 
اغلبها غير ضار اال ان بعضها 
مثل منط »اي اتش اي سي« 
ميك����ن ان يس����بب امراضا 
خطيرة تنتق����ل عبر الغذاء 
حيث يتفرع من هذا النمط 
من����ط فرعي هو »اي كوالي 
او 157 اتش 7« وهو األكثر 
تأثيرا على الصحة وميكن 
له����ذا النم����ط ان ينمو في 
درجة حرارة تتراوح بني 17 
و50 درجة مئوية اما درجة 
احلرارة املثالية لنموها فهي 
37 درجة مئوية. وأضافت 
البحوه ان هذا النمط يتسبب 
البطن  ف����ي  في تقلص����ات 
وإس����هال كما تظهر أعراض 
الق����يء واحلم����ى وتتراوح 
النمط  له����ذا  مدة احلضانة 
من البكتيريا بني 3 و8 ايام 
مبتوسط 3 او 4 ايام ويشفى 
املريض عادة في حوالي 10 
ايام. واوضحت ان نس����بة 
قليلة من املرضى وخصوصا 
األطفال وكبار السن قد تؤدي 

البحوه: بكتيريا »إي كوالي«
تنتقل عبر األطعمة امللوثة

إصابتهم بالعدوى الى مرض 
مهدد للحياة كمتالزمة »اتش 
يو اس« املس����ببة للفش����ل 
الكل����وي احل����اد واألنيميا 
ونقص الصفيحات الدموية، 
ومعروف ان متالزمة »اتش 
يو اس« هي الس����بب األكثر 
شيوعا للفشل الكلوي احلاد 
بني الصغار وقد تتس����بب 
في مضاعفات عصبية مثل 
اجللطة والغيبوبة. وذكرت 
ان األبقار واإلبل متثل العائل 
الرئيسي لهذه العدوى ومنها 
تنتقل العدوى الى البش����ر 
من خالل استهالك األطعمة 
واملياه املختلطة بالفضالت 
امللوثة واثناء اعداد الطعام 
من خ����الل انتقال البكتيريا 
من اللحوم وسائر منتجاتها 
امللوثة بالبكتيريا الى األسطح 
انتقالها  وادوات املطبخ ثم 
من هذه األسطح الى اطعمة 

اخرى.
وأكدت اهمية الطهي اجليد 
لتل����ك األغذية عن����د درجة 
حرارة 70 او اكثر لقتل هذه 
البكتيريا على ان تتعرض كل 
اجزاء الطعام لدرجة احلرارة 
هذه، مش����يرة الى انه ميكن 
للش����خص املصاب ان ينقل 
العدوى لغيره حتى وان لم 
تظهر اعراض املرض على ذلك 

الشخص احلامل للمرض.

قالت مسؤولة في وزارة 
الصحة امس ان بكتيريا »إي 
كوالي« تنتقل الى البشر من 
خالل تناول األطعمة امللوثة 
مثل منتجات اللحوم النيئة 
او الت����ي ال يتم طهيها جيدا 
الى  وكذلك األلبان، مشيرة 
عدد من طرق الوقاية من هذه 
البكتيريا. وأضافت مديرة 
ادارة تعزيز الصحة د.عبير 
البحوه في تصريح ل� »كونا« 
ان املكت����ب اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية إلقليم شرق 
املتوسط عرف »اي كوالي« 

د.عبير البحوه

لوكسمبورغ ـ أ.ش.أ: ذكر راديو هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( ان االحتاد 

األوروبي يعتزم منح أكثر من مائتي 
مليون دوالر للمتضررين من انتشار 
بكتيريا )إي كوالي( القاتلة في أوروبا 

من املزارعني كتعويض عما حلق بهم من 
أضرار.

وأضافت اإلذاعة أنه من املنتظر ان يقوم 
وزراء زراعة االحتاد بإبرام اتفاقية 

املساعدة خالل اجتماعهم الطارئ امس.
يشار الى انه مت تسجيل حالة الوفاة 

الـ 23 جراء اإلصابة بالبكتيريا، لترتفع 
احلصيلة في أملانيا وحدها الى 22 

شخصا.

200 مليون دوالر لتعويض متضرري »إي كوالي« من املزارعني


