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15
ضمن مسؤولياته كأول بنك صديق للبيئة في املنطقة

»الوطني« ينظم حملة لتنظيف شواطئ الكويت

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
ع���ن تنظيم���ه مؤخ���را حملة 
خاصة لتنظيف وحماية شواطئ 
الكويت ف���ي إطار برنامج بيئي 
البنك حلماية  متكامل يتبن���اه 
البيئة واحلفاظ عليها وتعزيز 
الوعي البيئي بني موظفي البنك 

واملواطنني بكافة شرائحهم.
البيئية  وش���ملت اجلول���ة 
اخلاصة مجموع���ة من موظفي 

يس���عى دوما إلى تعزيز دوره 
االجتماع���ي والعم���ل ي���دا بيد 
مع القطاع���ات املختلفة للدولة 
للنهوض مبس���ؤولياته حيال 
املجتم���ع والتفاعل مع قضاياه 
احليوية، وخاصة في مجال البيئة 
وحمايته���ا، متمني���ا من جميع 
مرتادي الش���واطئ في الكويت 
احملافظة على نظافتها وعدم ترك 

املخلفات بعد مغادرتهم.

العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني يعقوب الباقر ان تنظيف 
الشواطئ وحملة التوعية البيئية 
التي يطلقها البنك سنويا تأتي 
في إطار املسؤولية االجتماعية 
التي يضعها بنك الكويت الوطني 
في مقدمة اهتماماته، والتي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من ثقافة البنك.

الباقر في تصريح  وأش���ار 
صحافي إل���ى أن البنك الوطني 

البنك الوطني واملتطوعني املهتمني 
البيئة واستمرت ليوم  بحماية 
كامل توجه خالله موظفو البنك 
منذ الساعة السادسة صباحا الى 
الشواطئ االكثر ارتيادا خالل عطل 
نهاية االس���بوع وقاموا بجهود 
مضنية لتنظيف الشواطئ وجمع 
املخلفات واملواد الضارة وبقايا 

الطعام.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول 

موظفو »الوطني« خالل حملة تنظيف شواطئ الكويت

»البيئة«: سنستمر في أخذ العينات والنتائج سترفع للجنة الوطنية للنفوق

»حماية البيئة«: صور األقمار االصطناعية أكدت ارتفاع 
درجات احلرارة إلى 35 درجة وسّببت نفوق األسماك

السرحان: شجر الغرقد أنتج ثمارًا كثيفة هذا الصيف 
لم ُتشاَهد منذ أكثر من 11 سنة

أكدت مصادر مس���ؤولة في 
الهيئة العامة للبيئة على استمرار 
الهيئة في إج���راء فحوص على 
عينات األسماك النافقة بالتعاون 
مع مختبرات جامعة الكويت، بهدف 
حتقيق اكبر قدر من الش���فافية 
النتائج، مبينا  في اس���تخالص 
أن النتائج التي ستتوصل إليها 
الهيئة س���يتم رفعها إلى اللجنة 
الوطنية ملكافحة نفوق األسماك 

برئاسة الهيئة العامة للزراعة.
وفي الس���ياق نفس���ه، أنهت 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
الدراسة األولية للمجسات احلرارية 
وص���ور األقم���ار االصطناعية 
املرتبطة بحادثة نفوق األسماك 
التي ظه���رت باملي���اه اإلقليمية 

الكويتية قبل أيام.
وأكد اخلبير الكويتي منسق 
عام مشروع »أثر التغيرات املناخية 
الكويتية«  البحرية  البيئة  على 
اخلاص باجلمعية د. ثامر الرشيدي 
أن النتائج التي مت حتليلها فيما 
يتعلق بصور األقمار االصطناعية 
وقراءات املجسات احلرارية التي مت 
توزيعها باملياه اإلقليمية الكويتية 
قد بينت ارتفاعا ملحوظا بدرجات 
حرارة مياه البحر فاق املعدل ملثل 
هذا الوقت م���ن األعوام املاضية 
متجاوزا 35 درج���ة مئوية بعد 
أن كان ال يتجاوز 31 درجة، كما 
بينت قياسات املجسات احلرارية 
التذبذب الكبير في درجات احلرارة 
خالل ش���هر مايو وبداية ش���هر 
النفوق  يونيو من وق���ت رصد 
بشكل س���اهم في زيادة الضغط 
على األحياء البحرية مما عرضها 

الى النفوق.
كما بني الرش���يدي احلاصل 

الطيور  قال رئيس جمعية 
الكويتية م.عبدالرحمن السرحان 
ان شجرة الغرقد )الغردق محليا( 
تنمو س���ريعا ومتيزت في هذا 
الصي���ف )2011( بكثافة الثمار 
التي لم تشاهد منذ أكثر من 11 

سنة.
واكد السرحان في تصريح 
ل� »كونا« ان سبب تلك الكثافة 
هو توق����ف الرعي اجلائر الذي 
كان له دور كبير في انحس����ار 
شجرة الغرقد املعروفة بحملها 
ثمارا حمراء بحجم ثمار الكرز 
أحيانا وتكون مملوءة بس����ائل 

حلو بطعم السكر.
وبني ان هذه الثمار حتتوي 
على شراب يس����اهم في تنوع 
احلي����اة الفطري����ة »فه����و مغذ 
للطيور واحلشرات ويوفر الطاقة 
ويحمي من اجلفاف بسبب وجود 
اجلولوكوز فيه الذي يتحول الى 
سعرات حرارية تعني الكائنات 
عل����ى احلياة في اجلو اجلاف«، 

مشيرا الى ان رعي االبل في مناطق 
وجود هذه االشجار يقضي على 
منظرها اجلميل ويهدم ما تبقى 

من البيئة الصحراوية.

وأض���اف ان الغرقد هو من 
الكويت  األشجار املنتشرة في 
حول الس���واحل م���ن احلدود 
الشمالية الى اجلنوبية وخصوصا 

على درجة الدكتوراه من جامعة 
ساوث هامبتون البريطانية في 
هذا التخصص النادر أن التباين 
الكبي���ر في درج���ة احلرارة من 
بداية شهر مايو حتى تاريخ رصد 
النفوق قد بلغ ما يقارب الثالث 
درجات مئوية باملياه خالل نحو 
ش���هر واحد فقط، مؤكدا أن ذلك 
باالضافة الى اس���تقرار األحوال 
اجلوي���ة خالل األي���ام املاضية 
وضعف التيارات البحرية قد أدى 
الى انخفاض نسبة األوكسجني 

مبياه البحر.
أنه قد مت  الرشيدي  وأضاف 
التأكيد على البيانات والقراءات 
احلقلية املس���تخلصة وربطها 
بص���ور األقم���ار االصطناعية، 
ومقارنة ارتفاع درجات احلرارة 
في الكويت مبياه اخلليج العربي 
والتي بينت ارتفاعا ملحوظا في 
كامل املنطقة خالل الفترة املاضية 

يتجاوز 35 درجة.
وختم بالتأكيد على انه سيتم 
االس���تمرار ف���ي متابعة وضع 
درجات احلرارة في البيئة البحرية 
الكويتية خاصة أن هذا االرتفاع 
في درجات احلرارة قد يس���بب 
حاالت نفوق أخرى، مشيرا الى 
أنه قد مت رص���د نفوق في أكثر 
من منطقة على مستوى العالم، 
متوقعا ان تشهد البالد صيفا حارا، 
ما يتطلب من اجلهات املعنية في 
الكويت اخذ احليطة والبقاء في 
وضع االستعداد التام ملواجهة أي 
ظاهرة نفوق قد حتصل، مؤكدا 
ان نفوق سمك »العوم« قد يكون 
منبها مس���بقا لظاهرة نفوق قد 

تشهدها مياه اخلليج العربي.
دارين العلي   ٭

في منطقة جنوب الوفرة حيث 
ميتزج مع أشجار داخل األراضي 
السعودية وموجود ايضا حول 
خور اخلفجي وهي آخر نقطة 

النتشاره جنوبا.
وبني ان أكبر بقعة النتشاره 
الكويت »لكن في  موجودة في 
اآلونة األخيرة تقلص انتشاره 
ليكون فقط ما بني مدينة جابر 
وس���احل البح���ر حيث مت ردم 
األراضي السبخة ودفنها لتهيئتها 
ألراض سكنية حيث تبنى اآلن 

مدينة جابر االحمد«.
واشار الى أن املهتم بالبيئة 
والتنوع البيولوجي يرى »بأم 
عينيه كيف تساهم بعض الهوايات 
بهدم البيئة الصحراوية وتهديد 
البيئي وخصوصا ان  التوازن 
احملميات قليلة وبعضها ال يؤدي 
الغرض الذي أنش���ئ من أجله 
حيث احلماية أقل من املطلوب 
حتى اصبح اخت���راق بعضها 

مألوفا«.

شجر الغرقد أنتج ثمارا كثيفة هذا العام

صورة القمر االصطناعي مودديس تبني ارتفاعا كبيرا لدرجة حرارة املياه في 
اخلليج العربي حيث انها وصلت 35 درجة في جون الكويت.

أساسيا فيها.
وكان في مقدمة املتبرعني 
ال���وزارة عبدالعزيز  وكيل 
املاجد والوكالء املساعدون 
للمشاركة بتلك احلملة التي 
أشرفت على تنظيمها إدارة 
العامة  اإلعالم والعالق���ات 
بالوزارة بالتعاون مع وزارة 
الصحة ممثل���ة ببنك الدم، 
وأك���د املاجد ان تلك احلملة 
ال���وزارة  هدفها مش���اركة 
في دعم اجله���ات الصحية 
املختلف���ة وتنمية اجلوانب 
اإلنس���انية ل���دى العاملني 
ب���وزارة العدل وحثهم على 
أهمية تلك املش���اركة وفقا 
للمعايير احمل���ددة من قبل 

وزارة الصحة.

النساء والتوليد. وتكشف هذه 
النتائ���ج، والتي مت التوصل 
إليها بناء على دراسة شملت 
38.000 طفل مولود حديثا، أن 
األمه���ات اللواتي تلقني عالج 
كلوترميازول أثناء فترة احلمل، 
مبا في ذلك الش���هور الثالثة 
األولى، شهدن انخفاضا كبيرا 

في نسبة الوالدة املبكرة. 
ويوفر ®Canesten نهجا 
مبكرا في الوقاية من التهابات 
النساء،  الفطرية لدى  املهبل 

شارك فيها أعضاء السلطة القضائية والقيادات والعاملون

املاجد رعى حملة للتبرع بالدم نّظمتها
»العدل« بالتعاون مع وزارة الصحة

 »باير« طرحت أحدث منتجات العناية 
النسائية في الكويت والشرق األوسط

ويضم مجموعة من 37 منتجا 
يتم تسويقها عبر أكثر من 90 

دولة حول العالم. 
أما SensiCare فهو أحدث 
منتج للعناية اليومية للمناطق 
احلساسة ويحتوي على حمض 
الالكتيك ال���ذي يحافظ على 

التوازن الطبيعي.

نّظمت وزارة العدل حملة 
للتبرع بال���دم حتت رعاية 
ال���وزارة عبدالعزيز  وكيل 
املاجد شملت مختلف مجمعات 
احملاكم وقطاع���ات الوزارة 
ش���ارك فيها مستش���ارون 
العاملني  وقضاة وجمي���ع 
ال���وزارة، وجاء  بأجه���زة 
تنظيم الوزارة لتلك احلملة 
مشاركة منها في اليوم العاملي 
للتبرع بالدم الذي يصادف 14 
اجلاري، ومساهمة منها في 
دعم بنوك الدم وتلبية حلاجة 
املراكز الصحية واملستشفيات 
واحلاالت اإلنسانية الطارئة 
جراء احلوادث او العمليات 
اجلراحية او األمراض التي 
ص���ار العالج بال���دم جزءا 

أعلن قسم رعاية املستهلك 
التابع لش���ركة باير للرعاية 
الصحية )ذ.م.م( عن إطالق 
 ،Canesten® Sensicare منتج
أحدث إضاف���ة إلى مجموعة 
منتجات ®Canesten العاملية 
في املنطقة. ويتزامن طرح هذا 
البروفسور  املنتج مع جولة 
أن���درو تس���يزل املع���روف 
في الش���رق األوسط، والتي 
يتناول خالله���ا اإلمكانيات 
 Canesten® الفائقة ل���كل من
و®Elevit ف���ي ضم���ان فترة 
حمل صحية وتقليل احتماالت 
العيوب اخللقية لدى األطفال 
عند الوالدة.  وس���يناقش د. 
تسيزل بيانات ونتائج دراسات 
حول تقلي���ل احتمال الوالدة 
املبك���رة بعد الع���الج بعقار 
 )Canesten®( كلوترميازول
خالل فت���رة احلم���ل، وذلك 
خالل سلس���لة حصرية من 
احملاض���رات املوجهة ألطباء 
األمراض النس���ائية في دبي 
يوم 6 مايو 2011 وفي بيروت 
يوم 7 مايو 2011 الذي أقرته 
البروفيسور أندرو تسيزل خالل اللقاءاجلمعي���ة اللبنانية ألمراض 

البرتغالية »لشبونة« امس 
حي���ث وق���ع االتفاقية عن 
اجلانب السيراليوني وزير 
املالي���ة س���امورا كمارا في 
حني وقعه���ا عن الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية نائ���ب املدير العام 

هشام الوقيان.
يذكر ان الصندوق وقع 
نهاية الشهر املاضية اتفاقية 
قرض مع جمهورية سيراليون 
كان السادس من نوعه الذي 
يقدمه الصندوق لسيراليون 
لتنفيذ مشاريع في قطاعات 

مختلفة.

والفواك���ه الطازجة امللوثة 
بالبكتيريا وايضا من مخالطة 
املرضى بشكل مباشر وعدم 
االهتمام بالغسيل املستمر 
لالي���دي مش���ددة ف���ي هذا 
الش���أن على ضرورة غسل 
اليدين وتنظيف اخلضراوات 
الطازجة باهتمام  والفواكه 

قبل تناولها.
وذكرت ان وزارة الصحة 
دعت جلنة س���المة االغذية 
بصورة عاجلة الى دراس���ة 
تقاري���ر منظم���ة الصحة 
العاملية ومت حظر استيراد 
الطازجة من  اخلض���راوات 
أملانيا واسبانيا وبقاء اللجنة 
في حالة اجتماع مس���تمر 

ملتابعة هذه املسألة.
وبينت أن الوزارة ممثلة 
ف���ي إدارة الصح���ة العامة 
قامت بالتنسيق مع الوزارات 
والهيئات واالدارات ذات الصلة 
بتشديد الرقابة الصحية على 
االغذي���ة ومتداولي االغذية 
والش���روع في الرقابة على 
التي  البل���دان  القادمني من 
س���جل فيها انتش���ار لهذه 

البكتيريا.
وقالت ان الغالبية العظمى 
من حاالت العدوى ببكتيريا 
»اي.كوالي« تش���فى متاما 

وبنسبة ال تقل عن 90% اذا 
بادر املريض مبراجعة الطبيب 
ف���ور ش���عوره باألعراض 
وحتدث بع���ض املضاعفات 
بينها ما تع���رف مبتالزمة 
)انحالل الدم اليوريني( في 
وقت تشير بيانات منظمة 
الصحة العاملية الى ان معدل 
الوفاة ال يزيد على 3 الى %5 

فقط.
حنان عبدالمعبود  ٭

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مع سيراليون 
اتفاقية منحة بقيمة 3 ماليني دوالر

»الصحة«: نتابع إجراءات »الصحة العاملية« 
للوقاية من بكتيريا »اي.كوالي«

أعلن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
عن توقيع���ه اتفاقية منحة 
م���ع حكوم���ة جمهوري���ة 
س���يراليون بوصفه مديرا 
الكرمية  لصندوق احلي���اة 
في الدول االس���المية يقدم 
مبقتضاه منحة لسيراليون 
مببلغ ثالث���ة ماليني دوالر، 
واضاف الصندوق الكويتي 
للتنمية ف���ي بيان صحافي 
ام���س ان االتفاقي���ة جاءت 
عل���ى هام���ش اجتماع���ات 
البن���ك االفريقي الس���نوية 
العاصمة  التي عقدت ف���ي 

أك���دت وزارة الصح���ة 
انها تق���وم ممثلة في إدارة 
العام���ة مبتابعة  الصح���ة 
البيانات والنشرات الوبائية 
واالج���راءات التي تصدرها 
العاملية في  منظمة الصحة 
شأن انتشار عدوى بكتيريا 
)اي.كوالي( في أملانيا وبعض 

الدول االوروبية.
ادارة  مدي���رة  وقال���ت 
الصح���ة العام���ة ب���وزارة 
الصحة د.فاطمة السعيدي 
ان العدوى بالساللة احلالية 
من بكتيريا )اي.كوالي( بدأت 
بالظهور مع مطلع شهر مايو 
املاضي في أملانيا وانتشرت 
في دول اوروبية اخرى وهي 
لم حتدث بشكل وبائي من 
قبل لكنه���ا حدثت بصورة 

متفرقة وفردية.
واضاف���ت د.الس���عيدي 
ان الع���دوى ببكتيريا »اي.

كوالي« ترافقها آالم في البطن 
واسهال يكون مصحوبا بالدم 
في بعض االحيان وقد يحدث 
قيء أو ارتف���اع طفيف في 
ح���رارة اجلس���م في بعض 

االحيان.
واوضح���ت أن ع���دوى 
بكتيريا )اي.كوالي( تنتقل 
ع���ن طريق اخلض���راوات 

هشام الوقيان

عبدالعزيز املاجد

د.فاطمة السعيدي

د.ثامر الرشيدي


