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عمر السيد عمر

شركة نفط الكويت اختتمت »جميلة يا كويت« على شاطئ أبوحليفة

الزنكي: االهتمام بالبيئة جزء ال يتجزأ من إستراتيجيتنا النفطية
مفاهيم احملافظة على البيئة في 
اذهانهم ألنها من أساسيات احلياة 
التي اجنزت  مشيرا الى األعمال 

خالل مدة احلملة.
ام���ا ممث���ل األمم املتحدة في 
الكويت مب���ارك العدواني فلفت 
في كلمة ل���ه خالل االحتفال الى 
مش���اركة برنامج األمم املتحدة 
االمنائ���ي جلميع األط���راف في 
الدولة بهدف تعزيز الوضع البيئي 
مشيرا الى ان البرنامج يعمل في 
الكويت منذ الستينيات ويستمر 
بالتعاون مع كافة اجلهات ومنها 
ش���ركة النفط في املجال البيئي 
الفتا الى احد املشاريع التي تدعمها 
الشركة برنامج جودة الهواء الذي 
ينفذه البرنامج بالتعاون مع هيئة 
البيئة. وأعلن عن السعي للتعاون 
مع وزارة التربية لتقييم احملتوى 
املناه���ج وتطويرها  البيئي في 
كاش���فا عن احد املش���اريع التي 
البرنام���ج لها لتقدميها  يحضر 
الى القطاع النفطي وهو حتويل 
محمي���ة الطيور في اجلهراء الى 
مركز للتوعية البيئية واحلفاظ 
على احلي���اة البيولوجية حيث 
يتم حاليا االعداد لوثيقة املشروع 

لعرضها على القطاع النفطي.
وق���د قدمت احلف���ل خبيرة 
الصحة املهنية منى العثمان ومت 
خالله تقدمي كلمة معبرة للطالب 
أحمد ناصر من مركز التوحد حول 
املش���اركة في احلملة لكي تبقى 
الكويت جميل���ة وتخلل احلفل 
عرض مسرحي لطالبات مدرسة 
لولوة م���ال صالح حول عمليات 
اعادة التدوير وعرض تصويري 
عن مراحل حملة »جميلة يا كويت« 
وقبل بدء احلضور بجولة على 
املعرض البيئ���ي املرافق للحفل 
وتنظيف الشاطئ احملاذي ملكان 
احلفل مت تك���رمي جميع اجلهات 

املشاركة في احلملة.
دارين العلي  ٭

في اذهان جيل املستقبل عن اهمية 
حماية البيئة وتنظيف الشواطئ 
واعادة التدوير عبر مس���ابقات 
وجوائز وزعت له���م باإلضافة 
الى االتفاق مع قائدي الدراجات 
النارية بنشر الوعي البيئي عن 
طريق جوالت توعوية يقومون 
خاللها بتوزيع املنشورات حلماية 
البيئة البحرية والش���واطئ مما 
يعزز خلق روح العمل اجلماعي 

بطرق متحضرة.

البصري: توعية الطلبة

وقال رئي���س فريق الصحة 
والسالمة والبيئة محمد البصري 
ان هذه احلمل���ة ضمن احلمالت 
التي تنظمها املجموعة مع دول 
مجلس التعاون الفتا الى مشاركة 
بعض الوزارات وجمعية حماية 
البيئ���ة والهيئ���ة العامة للبيئة 
وم���دارس وزارة التربية ومركز 
التوحد وبرنام���ج األمم املتحدة 
في هذه احلملة الفتا الى ان هدفها 
الوعي  األساسي نش���ر وزيادة 
البيئي وخاصة بني الطلبة وغرس 

األخيرة ومنها خفض نسبة حرق 
الغاز إلى أقل نسبة ممكنة حيث 
بلغت 1.74% متوقعا ان تنخفض 
الى 1% خالل العام املقبل باإلضافة 
الى تدش���ني محمية ضلع القرن 
الطبيعية وافتتاح مشروع محمية 
العبدلية الذي تضمن غرس 14000 
شجرة وتنظيم حملة توفير الطاقة 
لدعم جهود وزارة الكهرباء واملاء 

لتوفير الطاقة خالل اوقات الذروة 
واملشاركة بالفعاليات واملؤمترات 
البيئية باإلضافة الى مشروع إعادة 

التدوير.

بورسلي: نشر الوعي البيئي

بدوره حتدث مدير مجموعة 
التصدي���ر والبحري���ة م.فاضل 
بورسلي عن احلملة التي استمرت 

ملدة ش���هرين والتي اس���تهدفت 
احملافظة على الش���واطئ بهدف 
نش���ر الوعي البيئي ب���ني أفراد 
املجتمع الكويتي وهو ما يصب 
في استراتيجية الشركة املتعلقة 

بالعمل على حماية البيئة.
ولفت الى ان احلملة التي بدأت 
في سبتمبر املاضي تضمنت تنظيف 
جزيرة كبر وشواطئها وتزويدها 

بحاويات للنفايات ونشر الوعي 
بني رواد اجلزيرة باإلضافة الى 
زيارة اجلزيرة اخلضراء وتنظيف 
شواطئها ووضع حاويات وتوزيع 
املنش���ورات باإلضافة الى حملة 

توعوية ملرتادي اجلت سكي.
وأوضح ان احلملة تضمنت 
ايضا زي���ارات ميدانية ملدارس 
وزارة التربية لزيادة الوعي البيئي 

أكد املدير التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي 
قيام املؤسس���ة بإيالء اجلوانب 
البيئية اهتماما كبيرا سواء على 
مستوى املؤسسة او على مستوى 
الشركات التابعة لها الفتا الى ان 
هذا االهتم���ام جزء ال يتجزأ من 
استراتيجيتها ومن مسؤوليتها 
االجتماعي���ة لي���س فق���ط فيما 
يتعلق مبراعاة املعايير البيئية 
في عمليات االنتاج والتكرير وامنا 
ايضا من حيث التعامل والتواصل 
مع املجتمع للعم���ل على زيادة 
التوعية البيئية مبا يعود بالنفع 

على اجلميع.
كالم الزنكي جاء في تصريح 
ل� »األنباء« على هامش مشاركته 
في حف���ل اختتام حملة »جميلة 
يا كويت« التي نظمتها مجموعة 
التصدي���ر والبحري���ة مجموعة 
الصحة والس���المة والبيئة في 
شركة نفط الكويت صباح امس 
على ش���اطئ ابوحليفة بحضور 
عدد من السفراء وقياديي النفط 
واملهتمني بالشأن البيئي وحشد 

من طلبة وزارة التربية.

الرشيد: مشاريع مستقبلية

وألقى راع���ي احلفل رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد 
كلمة لفت فيها الى ان مسؤولية 
»نفط الكويت« كش���ركة نفطية 
رائ���دة تتطلب خل���ق حالة من 
التوازن ما ب���ني املهمة امليدانية 
في احلقول وفي مختلف مواقع 
العمل وبني العناية بتهيئة أفضل 
بيئة ممكنة ألداء األعمال، الفتا الى 
ان الشركة تعي حجم املسؤولية 
امللق���اة عل���ى عاتقه���ا وحتاول 
التعامل معها بكل جدية ومنهجية 

واحترافية.
واستعرض بعض االجنازات 
البيئية التي تضمنتها السنة املالية 

تكرمي فاروق الزنكي

جانب من حملة تنظيف الشواطئ

إحدى فقرات احلفلنتعاون لتنظيف شواطئنا 

عدد من مسؤولي »النفط« مع مجموعة من طلبة املدارس املشاركة في احلملة

)محمد ماهر(سامي الرشيد مكرما إحدى املشاركات في احلملة جولة في املعرض املرافق  

العوضي: محطة إقليمية لالستعداد 
للحوادث البيئية البحرية

العازمي: مشروع لدراسة
نسبة فقر الدم بني الطلبة

أعلن األمني العام للمنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية 
د.عبدالرحمن العوضي السعي إلنشاء محطات إقليمية لالستعداد 
املبكر للحوادث البحرية حتت مسمى النظام االقليمي لوحدات 
االستعداد واالستجابة ملكافحة التلوث البحري واالنقاذ الذي 

متت املوافقة عليه من قبل املجلس الوزاري للمنظمة«.
جاء ذلك في االجتماع الذي عقده امس مركز املساعدة املتبادلة 
للطوارئ البحرية )ميماك( صباح أمس وهو االجتماع اإلقليمي 
السابع لضباط االستجابة لالنسكابات والتلوث في املنطقة، والذي 
حضره ممثلون من الكويت والبحرين وإيران والعراق وعمان 
وقطر واالمارات، وممثلون عن الهيئة اليابانية للتعاون الدولي 
وممثل عن منظمة الش����رطة الدولية ملكافحة اجلرمية بقسمها 
اخلاص باجلرائم البيئية )االنتربول(. وأوضح العوضي أن »هناك 
مساعي إلقامة مراكز طوارئ في كل من الكويت والبحرين وإيران 
وعمان واالمارات وذلك خلدمة جميع دول املنظمة«، مبينا أنه 
»مت توزيع الوحدات بحيث ميكن تغطية جميع املناطق البحرية 
والوصول إليها في فترة أقل من 12 س����اعة كأقصى حد على أن 
تكون داعمة ملراكز املكافحة الوطنية«، متمنيا أن »يتم اس����ناد 
هذه العملية للقطاع اخلاص من خالل الشركات املختصة في هذا 
املجال أسوة ببقية دول العالم واألقاليم«، مؤكدا على ضرورة 
أن حتتوي هذه الوحدات على قاطرات بحرية لإلنقاذ وس����حب 

السفن ومعدات مكافحة تلوث املنطقة بكوادر مختصة«.
من جانبه أكد نائب املدي����ر العام في الهيئة العامة للبيئة 
الكاب����ن علي حيدر أن »هذا االجتماع يعقد بش����كل دوري بني 
أعضاء املنظمة في دول املنطقة للتنسيق بشأن عدد من املواضيع 
والتوصيات البيئية التي ستتم مناقشتها واالتفاق عليها«، مبينا 
أن »من ضمن هذه املواضيع س����يتم النقاش بشأن استعدادات 
الدول بشأن مكافحة بقع الزيت التي تدمر البيئة البحرية في 
املنطقة«. وقال حيدر إنه »س����يتم االتفاق على تدريب الكوادر 
الفنية والعمل على إدخ����ال التكنولوجيا احلديثة للمحافظة 
على البيئة وذلك من خالل الوصول إلى نقطة التقاء بني دول 
األعضاء بش����أن املواضيع املطروحة في هذا االجتماع«، مبينا 
أن »هناك العديد من املشاريع بني أعضاء املنظمة السيما فيما 
يتعلق بخطة الطوارئ التي تعمل على مكافحة املخاطر البيئية 

في املنطقة«.
دارين العلي  ٭

د.عبدالرحمن العوضي متحدثا خالل االجتماع

خالل تدشني احلملة الثانية للتوعية باملرض باملناطق الصحية

البحوة: 15% نسبة املصابني بالربو في الكويت
وأكدت البحوة أن االحصائيات 
االخيرة تب���ني أن 13% فقط من 
املرضى يستخدمون االستيرويدات 
املستنش���قة، 40 % من املرضى 
عانوا من مضاعفات املرض احلادة 
في العام املاضي، كما ان 89 % من 
املصابني بالربو في الكويت قاموا 
بزيارة غرفة الطوارئ في العام 
املاضي، و64 % من املرضى لم يتم 

اختبار وظائف الرئة لهم أبدا.
من جانبه، قال رئيس قس���م 
االم���راض الصدري���ة مبرك���ز 
عبدالعزيز الراش���د للحساسية 
د.محمد البدر: مرض الربو مرض 
شائع يصيب قرابة 300 مليون 
ش���خص حول العال���م تقريبا، 
وواحد من كل أربعة أش���خاص 
في الكويت مصاب بالربو، حيث 
تختلف حدة املرض من شخص 
آلخر بني املصابني بالربو، إذ أن 
بعض املرضى يعانون من أعراض 
الربو فقط لدى تعرضهم ملثيراته، 
في حني أن البعض اآلخر يكون 
الوض���ع لديهم أكثر حدة، حيث 
يعانون من اعاقة مزمنة لتدفق 

الهواء. 
عبد الكريم العبداهلل  ٭

اهداف احلملة التواصل املستمر 
الذي سوف يساعد  مع املرضى 
على تسليط الضوء على عالج 
الربو في الكوي���ت وزيادة فهم 
احلال���ة ومعاجلته���ا، مبينة أن 
الهدف العام هو حتسني متابعة 
واتساق العالج الصحيح للربو، 
وبالتالي حتسني متابعة احلالة، 
مما يع���ود بالنفع على املرضى 
ويحد من األثر االقتصادي الناجت 
عن عالج األزم���ات احلادة التي 

ميكن جتنبها. 

ادارة تعزيز الصحة  دشنت 
بوزارة الصحة احلملة التوعوية 
الثانية ملرض الربو 2011 بالتعاون 
الراش���د  مع مركز »عبدالعزيز 
للحساس���ية« قس���م االمراض 
الصدرية« ومستشفى دار الشفاء 
والتي ستستمر ملدة 4 شهور في 

جميع املناطق الصحية.
وكش���فت مدير ادارة تعزيز 
الصحة بوزارة الصحة د.عبير 
البحوة عن أن تكلفة عالج مرضى 
الربو في البالد بلغت 63 مليون 
دينار، مشيرة في نفس الوقت الى 
أن نسبة االصابة مبرض الربو 

بلغت 15% في البالد.
واضافت على هامش تدشني 
احلملة التوعوية الثانية ملرض 
الربو التي اقيمت في مركز مناحي 
العصيمي امس: انه نظرا لنجاح 
احلملة الوطني���ة األولى ملرض 
الربو وملا حققته من نتائج طيبة 
التوعية عن هذا املرض  بزيادة 
وكشف بعض احلاالت اجلديدة 
في جمي���ع مناطق الكويت، فقد 
الوطنية  الب���دء باحلملة  قررنا 
الثانية ملرض الربو اعتبارا من 
الش���هر اجلاري على أن تستمر 
ملدة خمسة أشهر لتتضمن جميع 
مناط���ق الكويت الصحية حيث 
ستس���تمر احلملة شهرا في كل 

منطقة. 
وقالت: س���تتضمن احلملة 
العي���ادة املتنقل���ة: والت���ي من 
خاللها سوف يتسنى زيارة )10( 
مستوصفات في كل منطقة صحية، 
عالوة على تدريب ما يقارب من 
)30 – 40( طبيبا واطالعهم على 
آخر ما توصل اليه العلم احلديث 
الربو عن  في عالج وتشخيص 
العلمية  طريق عقد احملاضرات 
وورش العمل، كما سيتم تدريب 
ما يقارب )30( ممرضا وممرضة 
في جميع مناطق الكويت الصحية 
على كيفي���ة التعامل مع املرض 
الالزمة  وإعطاؤهم اإلرش���ادات 
وكيفي���ة اس���تعمال البخاخات 

بالشكل الصحيح.
وذك���رت د.البح���وة أن من 

عبير البحوة متحدثة الى الزميل عبدالكرمي العبداهلل

عمر: توفير أكثر من 3000 اسم طبي لألدوية 
وننتظر انتهاء الربط لتوفير الدواء باملراكز الصحية

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون االدوية والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر عن توفير ما يقارب 3000 اسم طبي وجتاري ملعظم االدوية، 

مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير جميع االدوية لعالج املواطنني 
واملقيمني. واكد عمر في تصريح صحافي له ان املستودعات الطبية تنتظر 

االنتهاء من الربط اآللي بني املراكز الطبية واملستشفيات لتوفير جميع 
االدوية باملستوصفات حتى يتمكن املريض من احلصول على جميع 

االدوية التي يتناولها بصورة دائمة، خاصة لالمراض املزمنة، من املراكز 
الطبية لتخفيف الضغط على املستشفيات. واشار الى تزويد املناطق 

الصحية بهذه االدوية لتوفيرها في بعض املراكز التابعة لها، مستدركا 
بأنهم ينتظرون الربط االلكتروني بني املراكز واملستشفيات لتعميم التجربة 

على جميع املناطق الصحية واملستوصفات التابعة لها.
حنان عبدالمعبود  ٭

الرشيد: نتوقع خفض 
نسبة حرق الغاز 

إلى 1% خالل العام 
املقبل

تدشني محمية ضلع 
القرن الطبيعية وإنتاج 
محمية العبدلية العام 

املقبل

حتت رعاية مدير منطقة االحمدي الصحية د.فهد الفودري 
واشراف رئيس وحدة الرعاية الصحية األولية د.فهد العازمي 
متت إعادة تشكيل جلنة لتحسني اجلودة في الرعاية الصحة 
األولية مبنطقة األحمدي الصحية، حيث قام أعضاء اللجنة 
بتنظيم اربع دورات تدريبية، مدة الدورة الواحدة يومان على 
مدى أسبوعني، على أن يتبعها 
ورش عمل لتدريب جميع رؤساء 
وأمناء املراكز الصحية، واملمرضة 
املسؤولة والصيدالني املسؤول 
بكل مركز صحي، إضافة إلى أطباء 

األسنان وفنيي املختبر.
واشتملت الدورات التدريبية 
للتخطي���ط  دورات  عل���ى 
االستراتيجي ودورات للسياسات 
واإلجراءات، ليتمكن العاملون في 
املراكز الصحية من إعداد خطة 

استراتيجية لكل مركز صحي.
من جانبه، استعرض رئيس 
وحدة الرعاي���ة الصحية االولية د.فه���د العازمي اجنازات 
الرعاية الصحية األولية مبنطق���ة األحمدي الصحية لعام 

.2011 � 2010
وقال ان أهم االجن���ازات تتمثل في افتتاح بعض املراكز 
الصحية بعد اعادة تأهيلها، وكذلك العيادات التخصصية.

وأضاف العازمي »أما في جانب األنش����طة العلمية فإن 
اللجنة العلمية بالرعاية الصحية مبنطقة األحمدي الصحية 
تنظم محاضرات علمية تنش����يطية لألطباء العاملني في 
الرعاية الصحية في الفترة الصباحية مرتني في الش����هر 
وتتم اس����تضافة أطباء من املستش����فيات للمش����اركة في 
هذه احملاضرات ملناقش����ة آخر التطورات الطبية وأحدث 
البروتوكوالت العالجية ملواكبة التطور الطبي السريع وقد 
متت إقامة محاضرة علمية، وكما يقوم رؤوساء املراكز بإلقاء 
محاضرات علمية لألطباء في الفترة الصباحية اسبوعيا 
ملناقشة البروتوكوالت وعالج األمراض الشائعة بالرعاية 
الصحية األولية، باالضافة إلى ذلك ش����ارك أطباء الرعاية 
الصحية األولية في سلس����لة احملاض����رات التوعوية في 
مدارس منطقة األحمدي التعليمية ومنطقة القرين التابعة 
ملنطقة مبارك الكبير التعليمية وذلك جلميع املراحل، حيث 
تضمنت العناية بالصحة العامة، النظافة الشخصية، مخاطر 
التدخني واملخدرات، أمراض الشتاء واالنفلونزا، احلقيبة 
املدرس����ية، التغذية الس����ليمة، أهمية الرياضة، املراهقة، 
التحصيل الدراسي، حيث مت تقدمي 85 محاضرة توعوية 

في املدارس.
واختتم العازمي احلديث عن مشروع دراسة لتحديد نسبة 
فقر الدم والس���منة بني أطفال املدارس، مبينا أنه يتم حاليا 
اعداد تصور لهذا املش���روع بالتعاون مع الصحة املدرس���ة 
باملنطقة ليت���م تطبيقه من خالل أطب���اء الرعاية الصحية 

األولية خالل الفحص املرحلي.
حنان عبدالمعبود  ٭

د. فهد الفودري


