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جانب من التطعيم في مركز مشرف

في انتظار تلقي اجلرعة الثالثة مركز التطعيم في مشرف يستقبل الراغبني في تلقي اجلرعة الثالثة

الشمري: التطعيم والكمام ملواجهة «أوميكرون»
حنان عبد املعبود

أكد طبيب الصحة الوقائية 
مبنطقــة العاصمــة الصحية 
د.عبد احملســن الشــمري ان 
املتحــور «أوميكرون» ما زال 
حتت الدراسة، وأن االجراءات 
الوقائية واالحترازية هي نفسها 
املتبعة منذ ظهور الڤيروس، 
الفتا إلى أن أهم االشتراطات 
األساســية هي ارتداء الكمام، 
ومراعاة التباعــد االجتماعي 
قدر االمكان مع التعقيم ونظافة 
األيدي، مشددا على ان العامل 
األهــم هــو تلقــي اللقاحــات 
كاملة واجلرعة التنشــيطية. 
جاء ذلــك خــالل تصريح له 
على هامــش االحتفالية التي 
نظمها قســم خدمات الصحة 
العاصمــة  العامــة مبنطقــة 
الصحية، مبركز عبدالرحمن 
الفيحاء  العبداملغني مبنطقة 
حتت شعار «صحتك هدفنا.. 
وقايتك دربنا»، مشيرا الى أن 
الهدف منها ابراز دور الصحة 
الوقائية باملجتمع، ولقد مررنا 
جميعا بظروف صعبة خالل 
اجلائحة، ولكن نحمد اهللا أننا 
قسم الصحة الوقائية استطعنا 
الكثيــر مــن  التغلــب علــى 
املشكالت ومواجهة الڤيروس 
ومتابعته عبر التقصي الوبائي 
لضمان عدم انتشــاره بشكل 
أكبر، عبــر معرفة املخالطني 
للشخص املصاب، بحيث مننع 
انتقال العدوى الى أشخاص 

املفتشون انتظام التطعيمات، 
ويقومون بالتواصل مع أهالي 
األطفــال حــال التخلــف عن 
جرعــات التطعيم وتذكيرهم 
بها، مشيرا الى أن التطعيمات 
نسبتها متكاملة وتعد وقاية 
للفرد واألسرة واملجتمع ككل.
الطبيبة  بدورهــا، قالــت 
بقسم الصحة الوقائية د.خلود 
الزايدي: نحن أطباء بشريون 
ولكن تخصصنا صحة وقائية، 
ودورنــا مهم جــدا وجوهري 
فــي احلفاظ على املجتمع من 
انتشار األوبئة وحماية البيئة 
ومنع انتشار األمراض املعدية، 
ونحاول احلفاظ على البيئة 
العامــة فــي الشــوارع ومنع 
امللوثات ومسببات  انتشــار 
األمراض املعدية مثل الكوليرا 
والتيفود واألمراض التي تنتقل 
عن طريق املاء وتتســبب في 

اإلصابة باإلسهال واألميبا.
وتابعــت الزايــدي: لهــذا 
نحرص على نظافة الشواطئ 
ونقوم بعمل حتاليل كيميائية 
بيولوجيــة للمياه للتأكد من 
صالحيتها ســواء للشرب أو 
السباحة أو االستخدام العام، 
ونحرص على توعية املجتمع 
حــول الفالتر اخلاصة باملياه 
التــي تســتخدم، وعيــادات 
األسنان ليكون املاء املستخدم 
لالســتخدام،  بهــا صاحلــا 
باإلضافة إلى وحدات غســيل 
الكلــى للتأكــد مــن ســالمة 
وصالحية املواد املستخدمة.

آخرين، ونشكر جميع العاملني 
الوقائية ووزارة  في الصحة 

الصحة بصفة عامة.
إلــى   وأشــار الشــمري 
أن قســم الصحــة الوقائيــة 
يحــرص علــى عــدم انتقال 
األمراض املعدية والڤيروسية 
واحلفــاظ على صحة البيئة، 

اضافة الى احلرص على اكتمال 
التطعيمــات الالزمة لألطفال 
مــن الــوالدة حتــى ١٨ عاما، 
وكذلــك عيادة املســافر التي 
سيتم افتتاحها العام القادم، 
مبينا أن القســم يتبعه قسم 
للمتخلفــني عــن التطعيمات 
الدورية لألطفال، حيث يتابع 

مركز الفيحاء الصحي نظم احتفالية حتت شعار «صحتك هدفنا.. وقايتك دربنا»

د.خلود الزايديد.عبداحملسن الشمري

د.عبد احملسن الشمري مع املشاركني   (متني غوزال)

٥٠٪ من البالغني مصابون بالسمنة وزيادة الوزن
حنان عبد املعبود

رابطــة  رئيــس  كشــف 
الكويتية استشاري  السمنة 
الغــدد الصمــاء والهرمونات 
والباطنية د.يوسف بوعباس 
عن تفشي السمنة باملجتمع 
الكويتي، مبينــا ان ٥٠٪ من 
البالغني الذين مت فحصهم و٣٠ 
الى ٤٠٪ من األطفال يعانون 
مــن زيادة الوزن والســمنة، 
محذرا من مغبة عدم اللجوء 
للمختصني لتلقي العالج، وما 
يتم العالج، فخالل ٥ سنوات 
سينتشــر النــوع الثاني من 
السكري بني االطفال وقد يصل 
الى الفشــل الكلوي. جاء هذا 
في تصريح لــه على هامش 
االنشطة التوعوية التي اقامتها 
رابطة السمنة الكويتية على 

الدهون في الدم ومن ثم  حتدث 
الرواد الى اخصائيي التغذية 
وبعدهــا االطبــاء املختصني 
بالســمنة، الفتا الى ان اليوم 
االول جتــاوز عــدد مــن مت 
فحصهم٥٥٠ شخصا، الفتا الى 

اكتشاف إصابة عدد كبير منهم 
باالصابة بالضغط والسكري 
ولم يكن لديهم علم باإلصابة، 
الــى ان الســمنة  باالضافــة 
وزيــادة الوزن شــكلت ٥٠٪ 
من االعداد التــي مت فحصها 
من البالغني، بينما في االطفال 
كانت تتراوح النسبة بني ٣٠ 
و ٤٠٪ وقد يعود السبب في 
ارتفاع معدل السمنة الى فترة 

االغالق بسبب كورونا. 
وأضــاف: هنــاك هلع من 
ڤيروس كورونا، ولكنني أرى 
انه ليس األمر األكثر تهديدا، 
حيث تعد السمنة وباء أسوأ، 
وعلى املدى البعيد قد تصل 
مضاعفات السمنة الى مشاكل 
صحية جمة، وخالل ٥ سنوات 
سينتشر السكري من النوع 

الثاني بني االطفال بسببها.

رابطة السمنة نّظمت «السمنة مرض ال تواجهه وحدك»

د.يوسف بوعباس في «البوث التوعوي» باألڤنيوز

مدى يومني للتوعية مبجمع 
األڤنيوز حتت شعار «السمنة 
مــرض ال تواجهــه وحدك». 
وقال بوعباس: بدأنا في عمل 
فحوصــات للــرواد تتضمن 
قياس الضغط والسكر ونسبة 

ملشاهدة الڤيديو

مراكز التطعيم في املناطق بدأت منح «املعّززة» 
و١٠٠٠٠ تلقوا «الثالثة» في مركز الكويت

عبدالكرمي العبداهللا

فــي الوقــت الــذي بدأت  
املراكــز الصحيــة للتطعيم 
امــس باســتقبال مــن لديه 
موعد للحصول على اجلرعة 
التعزيزيــة، واصــل مركــز 

الكويت للتطعيم اســتقبال 
املواطنني واملقيمني للحصول 
على اجلرعة الثالثة من اللقاح، 
حيــث تلقى ما يقارب ١٠٠٠٠ 
شــخص اجلرعــة املعــززة. 
وذكرت مصادر صحية مطلعة 
في تصريح لـــ «األنباء» أن 

توفيــر اجلرعــة الثالثة في 
مراكز التطعيــم في املناطق 
الصحية ســيخفف الضغط 
عن مركــز الكويت للتطعيم 
املواطنــني  علــى  ويســهل 
واملقيمني الراغبني في التطعيم 
واملسجلني في منصة التطعيم 

عبر تلقي اجلرعات في املراكز 
القريبة من سكنهم.

وبينت املصادر أن دفعات 
اللقاح ستصل  تعزيزية من 
قريبا لتغطية اجلرعت األولى 
والثانيــة والثالثة ملن تلقوا 

اللقاحات.

دفعات تعزيزية من اللقاح ستصل قريباً لتغطية اجلرعات الثالث

القريفة لـ «األنباء»: انفتاح على األردن لتعزيز الثروة احليوانية
محمد راتب

أكــد نائــب املديــر العام 
لشؤون الثروة احليوانية م. 
مشعل القريفة لـ«األنباء»، أن 
زيارتــه إلى اململكة األردنية 
الهاشمية جاء بناء على مهمة 
رسمية تلبية لدعوة املنظمة 
 ،(OIE)العاملية لصحة احليوان
وذلك لبحث األمراض العابرة 
للقارات وسبل الوقاية منها 
واحلد من انتشارها وضبط 
احلــدود، إضافة إلــى بحث 
أفضــل الوســائل املتعلقــة 
باالســتيراد والتصدير بني 
البلدين، وفتح مجاالت تعاون 
أوسع لتعزيز قطاع الثروة 

الســفير عزيــز الديحانــي، 
حيــث تناول اللقــاء تعزيز 
التعــاون والعالقــات بــني 
حيــث  واألردن،  الكويــت 
ميثل السفير الكويت رسميا 
وميتلك عالقات واسعة تسهم 
في خدمــة الهدف املنشــود 
من املهمة الرســمية. وأشاد 
بجهود السفير في حل الكثير 
من األمــور العالقة وتذليل 
الصعوبــات والتواصل مع 
الدولــة لبحــث  مســؤولي 
مشاكل املربني، والتي يقومون 
بنقلها إلى السفير للمشاركة 
في إيجاد حلول عاجلة لها، 
موضحــا أن الزيــارة كانت 

بناءة وحققت أهدافها.

احليوانية وإحداث حالة من 
ضبــط األســعار مبــا يعود 

بالنفع على اجلميع.

وأشــار القريفــة إلى أنه 
قــام خــالل املهمــة بزيــارة 
إلــى ســفيرنا لــدى األردن 

التقى سفيرنا لدى عمان لبحث التعاون املشترك

السفير عزيز الديحاني مستقبال م. مشعل القريفة

«املواصالت» لشركات مستغلة ملبانيها: وفقوا أوضاعكم
عادل الشنان

أصدرت وزارة املواصالت إعالنا موجها 
لكل الشــركات املستغلة للمساحات في 
كافة املباني التابعة لها بضرورة مراجعة 
ادارة اخلدمات العامة في مبنى املشاغل 
الفنية (الشويخ)، وذلك لتوفيق اوضاعها 
وتقــدمي كافــة املســتندات باملســاحات 
املستغلة وفقا للقرار الوزاري رقم ٤٣٨ 
لسنة ٢٠٢١ والذي صدر في ٣٠ سبتمبر 
املاضي بشأن القيمة اإليجارية للمساحات 
املســتأجرة داخل وخارج مباني وزارة 

املواصالت املختلفــة واألرض الفضاء، 
حيث نص القرار على أن املساحات التي 
تتجاوز الـ١٠٠ متر مربع تخضع لتعميم 
وزارة املاليــة رقم ٤ لعام ١٩٩٧ اخلاص 
بطرح املزايــدات وأن القيــم اإليجارية 

التابعة للوزارة جاءت كالتالي:
١ـ  بالنسبة لتركيب أجهزة االتصاالت 
ولزامها وأجهزة الطاقة وتوابعها وأجهزة 
الهوائيات فتراوحــت القيمة اإليجابية 
لألمتــار اإلضافية البالغــة ٢٠ متر بني 

٢٠٠ و٢٥٠ دينارا.
٢ـ  بالنسبة ألراضي الفضاء بلغت القيمة 

اإليجارية لـ٢٠ مترا مربعا داخل أسوار 
املبنى ٢٠ دينارا، وبلغت القيمة اإليجارية 
لـ٥ أمتار خارج أسوار املبنى ٥ دنانير.

وقسم القرار القيم اإليجارية للهوائيات 
إلى ثالثة أقسام كالتالي:

١ـ  بالنســبة ملباني الوزارة ســواء على 
أبراج حديدية أو أبراج خراسانية فتبلغ 
القيمة اإليجارية لها ١٢٥٠ دينارا سنويا.

٢ـ  بالنسبة ألبراج االتصاالت تبلغ القيمة 
اإليجارية للهوائيات على الصاري ٢٥٠٠ 
دينار سنويا، وعلى املنصة ٢٠٠٠ دينار 

سنويا.

عادل املرزوق: استمرار الطقس غير املستقر 
وأمطار رعدية وعواصف السبت املقبل

قــال اخلبير الفلكي عــادل املرزوق ان 
منخفضا جويا يتشكل مساء الثالثاء يكون 
مركــزه في اقصى منطقة شــمال اخلليج 
العربــي ويســبب هبــوب رياح شــرقية 
وجنوبية شــرقية بني (الكوس والكوس 
املطلعي) سرعتها خفيفة إلى معتدلة بني 

١٠-١٢ كم/س.
وأضاف املرزوق: تصطدم هذه الرياح 
بالرياح الشمالية التي تهب على املنطقة 
مشكلة جبهة هوائية تؤدي الى حالة من 
عدم االســتقرار في الطقــس، وفي الوقت 
نفسه يتمدد املنخفض السوداني ويتوغل 

الــى مركز هذا املنخفض، وتكون الكويت 
هي مركزه، ومع هذا التوغل يتشكل غطاء 
من الســحب في املنطقة، ويكون الطقس 
غائما كليا خالل هذا االســبوع، ولكن مع 
بداية االسبوع املقبل يحتمل بنسبة اكثر 
من ٤٠٪ ســقوط زخات امطار رعدية مع 
عواصف رعدية تبدأ مساء السبت او فجر 
االحد املقبلــني حتى االثنــني وبكمية من 
املتوقع ان تكون بــني (١٫٠٠ - ١٫٥٠) ملم 
حيث تتحول الرياح بعد ذلك الى شمالية 
غربية معتدلة الســرعة وجتعل من اجلو 

اخلبير الفلكي عادل املرزوقغائما جزئيا.


