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الرفاعي: 
نسبة اإلصابة 

بالسكري 
بني املراهقني 

والشباب
%11

العربي: الشعب 
الفلسطيني 

يتعرض ألوضاع 
صحية مأساوية 
جراء االعتداءات 

اإلسرائيلية 
املتكررة

تتقدم 
مدير عام منطقة الفروانية التعليمية

بدريـــة اخلـــالــــدي
ومديرو اإلدارات والعاملون في

ديوان املنطقة واإلدارات املدرسية
بأحر التعازي واملواساة من 

أســـرة الـــدســم
بوفاة املغـفـور لـها بإذن الله تعالى

الطالبــــة 
 نورة علي حسن الدسم املطيري

من مدرســـة الوسطــى للبـنــات
سائلني املولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

ترأس الوفد املشارك في »وزراء الصحة العرب« و أكد أن صاحب السمو أول من دعا واحتضن مؤمتر املانحني لالجئني السوريني

الهيفي: الكويت سباقة في مكافحة األمراض املعدية غير املزمنة
احلديثة. ومن جانبه أكد وزير 
الس���عودي عبداهلل  الصحة 
الربيعة، رئيس املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة العرب، أن 
توحيد التشريعات الصحية في 
العالم العربي أصبح ضرورة 
ملحة من شأنها أن تسهم في 
تبادل اخلبرات واالحتياجات 
في ظل فتح األسواق العاملية 
الدول،  الكفاءات عبر  وتبادل 
وينبغ���ي أن منضي قدما في 
سبيل إعداد قوانني استرشادية 

لتنظيم العمل الصحي.
 فيما قال وزي���ر الصحة 
األردني د.عبداللطيف الوريكات 
ف���ي كلمته باعتب���اره رئيس 
الدورة السابقة، والتي ألقاها 
نيابة عنه د.بشر اخلصاونة 
ل���دى جامعة  الدائم  املندوب 
الدول العربية، ان هذا االجتماع 
يتزامن مع أوقات عصيبة متر 
بها أمتنا وبلداننا العربية نظرا 
للتداعي���ات والظ���روف التي 
متر بها الدول العربية خاصة 
الربيع العربي، مما رتب على 
اصح���اب القرار ف���ي وزارات 
الصح���ة باحلكومات العربية 
املزيد م���ن األعباء ومضاعفة 
اجلهود للحف���اظ على األمن 
الصحي للمواطنني ومساعدة 
الضحاي���ا والس���يطرة على 
األمراض التي تسهم األوضاع 
السائدة في انتشارها بعد أن 
متكنت العديد من الدول ومنها 

األردن من التخلص منها.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

يهتم به���ا املجلس في الوقت 
احلالي خاصة بعد اشتداد االزمة 
والتي ادت الى توافد العديد من 
الى دول  النازحني  السوريني 
اجلوار، منوه���ا مبا قامت به 
االمان���ة الفنية ملجلس وزراء 
العرب بزيارة مخيم  الصحة 
الزعتري لالجئني الس���وريني 
الهاش���مية  باململكة االردنية 
يومي 22 و23 اكتوبر املاضي 
وذلك تنفيذا لقرارات مجلس 
وزراء اخلارجية العرب حيث مت 
اثناء الزيارة تقدمي املساعدات 
الطبية وما تبع ذلك من زيارة 
دول الع���راق ولبنان واالردن 
لتفقد االوضاع الصحية لالجئني 

السوريني هناك.
وقال حامد في كلمته أمام 
اعمال ال���دورة ال� 39 ملجلس 
وزراء الصحة العرب، ان بالده 
تستضيف الالجئني السوريني 
ايض���ا، فلدين���ا م���دن كاملة 
اصبحت مش���هورة بأعمالهم 
التجارية ومنتجاتهم احمللية 
الس���تيطانهم فيها، الفتا الى 
ان مصر قام���ت بإصدار قرار 
وزاري بشأن معاملة السوريني 
اس���وة باملصريني في جميع 
املستش���فيات التابعة لوزارة 
الصحة والس���كان من حيث 

اسعار العالج.
وطالب حامد الدول العربية 
بالعمل على زيادة امليزانيات 
املخصصة للصحة، والتعاون 
من خالل تبادل اخلبرات والعمل 
على دعم بحوث النظم الصحية 

واالنسانية لالجئني.
وفيم���ا يخ���ص األوضاع 
الصحي���ة في فلس���طني، أكد 
الش���عب  الع���ام أن  األم���ني 
الفلسطيني يتعرض ألوضاع 
صحية مأساوية جراء العدوان 
االسرائيلي املتكرر على جميع 
األراضي الفلسطيني وبخاصة 
الوفد  أن  قطاع غزة، مؤك���دا 
ال���وزاري العربي ال���ذي زار 
غزة نهاية ديس���مبر املاضي 
رأى أوضاعا صحية متردية 
للغاية ال ميكن وصفها، وهناك 
نقص حاد في الدواء وصعوبة 
في تق���دمي اخلدمات الصحية 

ألبناء الشعب الفلسطيني.
الدول  العرب���ي  وطال���ب 
العربية بتقدمي املزيد من الدعم 
الصحي واالنس���اني للشعب 

الفلسطيني.
وفيم���ا يخ���ص األوضاع 
في دارفور دعا العرب وزراء 
الصحة العرب الى املش���اركة 
في مؤمتر اعادة اعمار دارفور 
املقرر عقده في الدوحة يومي 

7-8 ابريل املقبل.
ودعا العربي وزراء الصحة 
العرب لطرح مزيد من املبادرات 
الصحية على القمة التنموية 

املقبلة في تونس.
ومن جانبه أكد وزير الصحة 
املص���ري د.محم���د مصطفى 
الدورة احلالية  حامد، رئيس 
ملجلس وزراء الصحة العرب ان 
االوضاع الصحية في سورية 
تعتبر من اهم االولويات التي 

احلرص العربي على التفاعل مع 
هذه التحديات خاصة مع تزايد 
املش���اكل التي تواجه القطاع 
الصحي في الدول العربية جراء 
تزايد اعداد النازحني السوريني 

لدول اجلوار.
وق���ال العربي ف���ي كلمته 
ام���ام املجلس ان  االفتتاحية 
اجلامعة العربية اوفدت بعثة 
رفيعة املستوى زارت مخيمات 
الالجئني السوريني في االردن 
والع���راق ولبن���ان واطلعت 
على أوضاعهم وسلمت قائمة 
باحتياجاتهم الى مؤمتر املانحني 
الدولي في الكويت نهاية يناير 

املاضي.
وأك���د أن مجل���س وزراء 
الصحة العرب لن يدخر جهدا 
الس���وري  لدعم دول اجلوار 
لتلبية االحتياجات الصحية 

كما ناقش املجلس عددا من 
قضايا العمل العربي املشترك 
في املجال الصحي في مقدمتها 
األوضاع الصحية واالنسانية 
ف���ي فلس���طني، وأوض���اع 
النازحني الس���وريني في دول 
اجل���وار واألوضاع الصحية، 
وكيفية التصدي لألمراض غير 
املعدية التي تنتشر في املنطقة 
باالضافة الى االهتمام بقضية 
صحة األمهات وتعزيز قضايا 
التمري���ض القبالة في الوطن 
العربي، باالضافة الى مناقشة 
العربية في  تعزيز اجله���ود 
مجال الصحة والبيئة وتوحيد 
التشريعات الصحية في العالم 

العربي.
وذكر الوزير د.الهيفي انه 
م���ن املوضوع���ات التي متت 
مناقش���تها خ���الل االجتماع 

ايضا موضوع صحة االمومة 
واالطفال، مشيرا الى مشاركته 
في مؤمتر رفيع املستوى عقد 
ف���ي مدينة دبي يعنى بصحة 

االمومة والطفولة.
واوضح ان املشاركني في 
مؤمتر دبي اثنوا على اهتمام 
الكوي���ت بصح���ة االموم���ة 
والطفولة، مشددا على ان وزارة 
الصح���ة الكويتية تعطي هذا 
املوضوع اهمي���ة فائقة نظرا 
ملا متثله االموم���ة والطفولة 
والنشء من اهمية في مستقبل 

االمم.
واكد االمني العام للجامعة 
العربي���ة د.نبي���ل العربي ان 
االجتماع يعقد وسط حتديات 
عديدة تشهدها العديد من الدول 
العربية، وان املواضيع املدرجة 
على ج���دول العم���ل تعكس 

اكد وزير الصحة د.محمد 
الهيفي ان صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد اول من دعا 
واحتضن مؤمتر املانحني لدول 
اجلوار للنازحني الس���وريني، 
الفت���ا الى ان املش���اركني في 
اجتماعات وزراء الصحة العرب 
بالقاهرة ثمنوا  التي عق���دت 
مس���اهمة الكويت ومبادرتها 

االولى للمانحني.
واش���ار د.الهيف���ي الى ان 
املشاركني اكدوا ان الكويت دائما 
س���باقة لدعم االشقاء العرب 
بال���دول االخرى،  واالصدقاء 
ال���دورة تناولت  ان  موضحا 
كذلك املس���اعدات لالخوة في 

غزة وفلسطني.
واكد ان الكويت من اوائل 
ال���دول التي تبن���ت القضية 
م���ن  لي���س  الفلس���طينية 
الناحي���ة الصحي���ة فقط بل 
من كافة اجلوانب السياسية 

واالقتصادية.
وشدد د.الهيفي على اهمية 
انعقاد اجتماعات وزراء الصحة 
العرب، حيث انها تعكس مدى 
العربية  اهتمام املجتمع���ات 
بالقضايا الصحية ومكافحة 
االمراض، مشيرا الى ان الكويت 
من الدول الس���باقة في مجال 
مكافحة االمراض املعدية غير 
املزمنة، حيث ان منط احلياة 
تغير ومت تكوين جلنة برئاسة 
وزير الصحة لالمراض املعدية 
املزمن���ة للتوعية بتلك  غير 

االمراض.

.. ومتحدثا إلى الزميلة هناء السيد  )ناصر عبدالسيد(د.محمد الهيفي خالل االجتماع

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة 
د.محمود عبدالهادي عما يقارب 120 دعوي ترفع ضد 

وزارة الصحة بالقضاء متعلقة بالوظائف اإلشرافية 
سنويا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه في العام 2011 

قد بلغ عددها 85 قضية، كسبت الصحة 16 قضية منها، 
وخسرت قضيتني فقط، علما ان باقي القضايا مازالت 

متداولة أمام احملاكم حتى اآلن، الفتا الى ان ما يشاع حول 
ان الوزارة تخسر قضاياها أمر عار عن الصحة.

وأشار د.العبدالهادي في تصريح صحافي الى ان الوزارة 
ال تعرض قضاياها التي تكسبها على وسائل اإلعالم، على 

عكس املوظف الذي يقوم بكسب القضية ضدها، موضحا 
ان اإلشاعة حول خسارة الوزارة قضاياها ظلم وهدر 
للمجهود الذي تبذله، مشيرا الى ان الوزارة في الوقت 

احلالي حتصل على أحكام كثيرة تؤيد قراراتها، وبالتالي 
هناك زيادة في عدد القضايا التي تكسبها وزارة الصحة.

وأوضح ان قضايا الوظائف اإلشرافية ليست مشكلة 
وزارة الصحة وحدها، وإمنا هي مشكلة جميع وزارات 

الدولة، فمنذ إصدار القرار 37 لسنة 2006 من قبل اخلدمة 
املدنية بدأت تظهر قضايا الوظائف اإلشرافية، مبينا 

ان هذا القانون يشمل أسس املفاضلة للترقية بدرجة 

االختيار وليس للوظائف اإلشرافية، وذلك للحفاظ على 
حقوق املوظف املالية، وبدأ القضاء يأخذ بهذه الشروط 

للمفاضلة في اختيار مناصب الوظائف اإلشرافية، مشيرا 
في الوقت نفسه الى ان القضاء بدأ يستجيب لدفوع 

الصحة في هذه القضايا والردود التي تقدمها بهذا الشأن.
وكشف د.العبدالهادي ايضا عن قيام وزارة الصحة 

بإعداد التعديالت األخيرة على قانون الصحة النفسية 
العتماده متهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء قريبا.

من جهة أخرى، أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
خاص لـ »األنباء« على عقد وكيل وزارة الصحة د.خالد 

السهالوي عدة اجتماعات مع الوكالء املساعدين كل على 
حدة، ملناقشة تقارير ديوان احملاسبة واملتعلقة بجميع 

قطاعات الوزارة. ولفت الى ان وكيل الوزارة ناقش 
مع قياديي »الصحة« بعض مالحظات الديوان املتكررة 

واملتعلقة بقطاعات املالية واخلدمات العامة واألدوية 
واملستودعات الطبية، مشيرة الى ان الوكيل السهالوي 

طلب منهم رفع تقارير عن أسباب تكرار هذه املالحظات، 
مؤكدة ان تلك التقارير رمبا يترتب عليها ان تشهد الفترة 

املقبلة بعض التغييرات في بعض اللجان ذات الصلة.
 ٭عبدالكريم العبداهلل 

العبدالهادي: 120 قضية ضد »الصحة« سنويًا متعلقة بـ »اإلشرافية«.. وخسارتها جميعًا أمر عاٍر عن الصحة

فيصل اجلزاف

د.محمود عبدالهادي

)متني غوزال( جانب من املاراثون 

قال املدير الع����ام للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
فيصل اجل����زاف ان االصابة 
الس����كري والسمنة  مبرض 
ارتفع����ت بش����كل كبير في 
الكويت، لذا البد من ترسيخ 
ثقافة ممارسة الرياضة لدى 
الط����الب في جمي����ع املراحل 
التعليمية للتخلص من الدهون 
والسكر في اجلسم، مشيرا الى 
ان ممارس����ة الرياضة تطيل 
من العمر وجتلب إلى اإلنسان 

الكثير من األمراض.
ولف����ت خ����الل مهرجان 
الرياض����ي األول  املاراث����ون 
التنمي����ة« للمراحل  »كويت 
التعليمية األساس����ية بدعم 
وتعاون مش����ترك بني الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
ووزارة التربية ومركز دسمان 
الذي انطلق  لعالج السكري 
امس في ش����ارع اخلليج من 
مركز س����لطان الى اجلزيرة 
املاراثون  ان  ال����ى  اخلضراء 
مقسم حسب املرحلة الدراسية، 
الفتا الى ان انطالق ماراثون 

آخر لطالب اجلامعة قريبا.
بدوره، شدد مدير املكتب 
الفني لقطاع الرياضة بالهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
محمود أبل على ضرورة نشر 
ثقافة ممارسة الرياضة لدى 
اجلمي����ع وخصوصا الطالب 
وذلك الرتفاع نسبة اإلصابة 
بالس����كري والسمنة، مشيرا 
الى ان ممارسة الرياضة شيء 
إيجاب����ي ف����ي احملافظة على 

الصحة العامة لإلنسان.
من ناحيتها، أكدت مدير 
إدارة األنش����طة املدرس����ية 

ب����وزارة التربي����ة وعض����و 
اللجنة العليا بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة منى الفريح 
املاراث����ون يعتبر فرصة  ان 
مناسبة بالتعاون مع الهيئة 
العامة للشباب ومركز دسمان 
لعالج الس����كري لتش����جيع 
الطلبة على املشي لالستمتاع 
بصحة جيدة والقضاء على 
السمنة والسكري خاصة بعد 
التي  اإلحصائي����ات األخيرة 
اثبتت تفش����ي تلك األمراض 
بنس����ب مخيفة بني الطلبة، 
الطلبة  اننا نشجع  موضحة 
من خالل هذا اليوم الرياضي 
على اقتناء املشي والرياضة 

عامة كعادة صحية.
وذكرت ان 400 طالب شارك 
من كل منطقة تعليمية مبختلف 
املراحل االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية، إضافة الى طالب 
فريق الكشافة واحلكام، مبينا 
انه مت اختيار 20 فائزا من كل 

مرحلة.
بدورها، قالت املش����رفة 
بجمعية أولياء امور املعاقني 
منال املقصي����د تلقينا دعوة 

ملش����اركة الطلب����ة من ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة في 
ماراثون الطلبة من قبل مدير 
املكتب الفني لقطاع الرياضة 
بالهيئ����ة العام����ة للش����باب 
الترحي����ب  والرياض����ة ومت 
بالفكرة كونها محاولة طيبة 
وجدي����دة من نوعه����ا لدمج 
وإش����راك ذوي اإلعاق����ة في 

املجتمع.
بدوره، قال مدير اخلدمات 
الطبية مبركز دسمان لعالج 
السكري د.فيصل الرفاعي ان 
نسبة الس����كري بني االطفال 
واملراهقني والشباب تتراوح 
بني 10 و11% ولكن اخلطورة 
تكمن في عدم االكتراث بالنظام 
الغذائي والرياضة فتظهر آثاره 
اجلانبية وخطورته في مرحلة 
مبكرة من العمر، ولذلك عملنا 
على دع����م هذا املاراثون بكل 
ما اوتينا من قوة لترس����يخ 
الرياضة وخاصة في  اهمية 
مراحل مقتبل العمر للحماية 
من األمراض واحملافظة على 

الصحة العامة.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

خالل ماراثون »كويت التنمية« من مطعم ماكدونالدز إلى اجلزيرة اخلضراء

اجلزاف: الرياضة تقي طالبنا أمراض السمنة والسكري 

أقامت وزارة الصحة أمس 
لقاء تنويريا ملديري ومديرات 
مرحلة ري����اض األطفال في 
املدارس اخلاصة عن الطعم 
التكميل����ي )النيموكوكال( 
وذل����ك حرصا م����ن وزارة 
الصحة على تطعيم جميع 
الطلبة والطالبات مبختلف 
التعليم احلكومية  قطاعات 

واخلاصة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي ان 
اللقاء جاء في مدرسة اجيال 
ثنائية اللغة مبنطقة الرقعي، 
به����دف تعري����ف املديرين 
واملديرات باحلملة ودورهم في 
تسهيل عمل فرق العمل، الفتا 
الى توزيع رسالة اخطار ولي 
االمر والذي يحمل موافقته 

على اعطاء الطعم البنه.

ف����رق حملة  ان  وأضاف 
التطعيم س����تبدأ بالتواجد 
في املدارس اخلاصة ملرحلة 
رياض االطفال بداية االسبوع 
املقبل وملدة س����تة اس����ابيع 
لتطعي����م مواليد عام 2007، 
موضح����ا ان ف����رق احلملة 
بدأت بتطعيم أطفال املدارس 
احلكومية، مؤكدا ان هذا الطعم 
سيتم اعطاؤه في العام املقبل 

ملواليد 2008 و2009 وهو طعم 
تكميل����ي للطعم القدمي »بي 
سي في 7« الذي يحتوي على 
7% من أهم امناط امليكروبات 
وكان يخفض االصابة باملرض 
بنس����بة 55 الى 65%، بينما 
يحتوي الطعم اجلديد على 13 
منطا ويحقق 85% انخفاضا 

في معدل اإلصابة باملرض.
حنان عبدالمعبود  ٭

»الصحة« أقامت لقاًء تنويرياً ملديري رياض األطفال بـ »اخلاصة« حول الطعم

السهالوي: حملة تطعيم »النيموكوكال« األسبوع املقبل


