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تعاطي المنشطات منتشر بين الذكور الكويتيين «الطوارئ الطبية» تشارك في إخالء
وهمي لرفع مستوى جاهزيتها
بلغ  %35من عينة بحث أجرته مؤسسة فوزية السلطان
كشفت دراسة كويتية تم نشرها
حديثا أن هـنــاك نسبة كبيرة من
تـعــاطــي المنشطات بـيــن مــرتــادي
الـ ـص ــاالت ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي ال ـب ــاد،
ً
وتحديدا بين الــذكــور الكويتيين،
وهـ ــذه ال ــدراس ــة ،ال ـتــي ت ــم نشرها
في المجلة الدولية لصحة الرجل،
أج ــراه ــا فــريــق م ــن الـبــاحـثـيــن في
مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل
الصحي بدعم وتمويل من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وشملت الــدراســة  200شخص
م ــن م ــرت ــادي  6ص ـ ــاالت ريــاضـيــة
في الكويت من كال الجنسين ومن
مختلف األعمار والجنسيات ،حيث
أظـهــرت البيانات أن  35فــي المئة
من المشاركين في الدراسة تعاطوا
المنشطات في وقت ما.
ومن أهم ما أظهرته الدراسة أن

إلهام الحمدان

الـعـمــر والـتــدخـيــن والـجـنـسـيــة من
أهم العوامل التي يمكن أن تزيد من
عرضة األفراد لتعاطي المنشطات،
حيث تبين أن الشباب أكثر عرضة

مركزان للعالج الطبيعي للمسنين في كل منطقة
ذكرت وزارة الصحة أنها بصدد إنشاء مركزين
ل ـل ـعــاج الـطـبـيـعــي ل ـك ـبــار ال ـس ــن ف ــي ك ــل مـنـطـقــة،
بهدف حث كبار السن على زيادة النشاط البدني
وتحسين أوضاعهم الصحية والبدنية.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوكيل المساعد
لشؤون الخدمات الطبية المساندة في الوزارة د.
جمال الحربي أمس ،على هامش االحتفال باليوم
العالمي للعالج الطبيعي الذي نظمته الوزارة في
مقر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تحت
شعار «اضف الحيوية والنشاط لسنوات عمرك».
وقال الحربي إن الوزارة تحتفل باليوم العالمي
للعالج الطبيعي عبر  18قسما للعالج الطبيعي

بمختلف مستشفيات الكويت ،مبينا ان اختيار
«التأمينات االجتماعية» لإلعالن عن االحتفالية
جاء ألنها تجمع أكبر شريحة مجتمعية ،اضافة
الى انها الجهة الرسمية المعنية بفئة كبار السن.
وأكـ ــد ان جـمـيــع م ــراك ــز ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي في
الوزارة سيتم تزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة،
إل ــى جــانــب االه ـت ـمــام بـصـحــة ال ـم ــرأة قـبــل وبـعــد
الـ ــوالدة ،مــوضـحــا أن االحـتـفــال بــالـيــوم العالمي
للعالج الطبيعي هدفه توضيح أهمية النشاط
الـ ـب ــدن ــي ،وم ـســاه ـم ـتــه ف ــي م ـعــال ـجــة ال ـك ـث ـيــر مــن
االمراض التي تصيب كبار السن وتعزيز الوقاية
الصحية.

«المواصالت» :القطع المبرمج
للخدمة  25الجاري
نـ ــاشـ ــدت وزارة الـ ـم ــواص ــات
مـ ـشـ ـت ــرك ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة
«المبادرة إلى سداد ما عليهم من
مستحقات مالية ،إذ سيتم تنفيذ
ن ـظــام الـقـطــع اآلل ــي الـمـبــرمــج هــذا
الشهر ،بعد أن تم إرسال الرسالة
الـ ـتـ ـح ــذي ــري ــة األول ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ــى أرقـ ـ ــام
الهواتف المعنية في  14الجاري،
وأعقبتها رسالة ثانية في  18منه».
وأوضـ ـح ــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أنـ ـه ــا س ـت ـق ــوم ف ــي 25
الجاري بقطع الخدمة عن الهواتف
التي تخلف أصحابها عن السداد،

مشيرة إلى أن «السقف المالي الذي
ب ـنــاء عـلـيــه ي ـقــوم ال ـحــاســب اآلل ــي
ب ــإدراج الــرقــم الهاتفي إلــى قائمة
ال ـق ـطــع ال ـم ـبــرمــج ه ــو  50دي ـن ــارا
لـلـهــواتــف الـمـنــزلـيــة ،و 100ديـنــار
ً
بالنسبة للهواتف التجارية ،علما
ً
بأن الهواتف التي تم سلفا االتفاق
على تقسيط مبالغها المستحقة
ً
ستقطع الخدمة عنها آليا مباشرة
عـنــد ال ـتــأخــر ع ــن تـســديــد الـقـســط
الشهري المستحق».

بطاقات قرعة قسائم بالمطالع
وزعــت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،صباح أمــس ،بطاقات
االحتياط لدخول القرعة على الدفعة السادسة من الضاحية ()N12
للقسائم الحكومية في مشروع جنوب المطالع ،والتي تشتمل على
( )317قسيمة بمساحة 400م.2
ً
وحددت المؤسسة صباح يوم غد موعدا إلجراء القرعة على هذه
القسائم في مسرح «السكنية» بجنوب السرة.

لتعاطي المنشطات من البالغين
ً
األكبر سنا ،وكذلك األمــر بالنسبة
الى المدخنين والذكور الكويتيين،
إذ إن هاتين الفئتين هما األكثر
عـ ــرضـ ــة ب ـ ـثـ ــاث م ـ ـ ـ ــرات ل ـت ـعــاطــي
المنشطات من غير المدخنين وغير
الكويتيين.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع،
قـ ــالـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة م ــؤسـ ـس ــة ف ــوزي ــة
السلطان للتأهيل الصحي وأحــد
المساهمين في الدراسة الدكتورة
إلهام الحمدان« :ال تزال المعلومات
وال ـب ـيــانــات واألبـ ـح ــاث الـمـتــوافــرة
في الكويت عن المنشطات ومدى
انتشارها ضئيلة ومحدودة ،ونأمل
من خــال هــذه الــدراســة الــى توفير
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـم ـع ـلــومــات ع ــن هــذا
الـمــوضــوع وتسليط الـضــوء على
مدى خطورة وتفشي هذه المشكلة
في البالد».
وتــاب ـعــت رغ ــم أن ال ـق ـضــاء على
مشكلة تعاطي المنشطات بشكل
تام ليس باألمر الواقعي في الوقت
ال ـحــالــي ،أشـ ــارت ال ــدراس ــة ال ــى أن
تعديل السياسات ،وتعزيز مستوى
الوعي العام وتعزيز الرقابة على
تـ ـج ــارة ال ـع ـقــاق ـيــر ال ـم ـن ـش ـطــة هي
مــن الـخـطــوات المهمة الـتــي يمكن
اتخاذها في الوقت الحالي للحد
من المشكلة.
وأوضحت الحمدان «نحن نعتزم
ً
نشر دراسة ثانية قريبا تستعرض
اآلثار النفسية والعاطفية الناتجة
عن تعاطي المنشطات ،وذلك بهدف
تعزيز جهودنا الرامية الــى زيــادة
مستوى الــوعــي والفهم والمعرفة
عن هذه المشكلة».

الفودري :ضمن استراتيجية «الصحة» للحفاظ على األرواح والممتلكات

المشاركون في اإلخالء الوهمي

●

عادل سامي

شاركت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة
في تجربة إخالء وهمي في فندق موفمبيك البدع،
بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني ،واإلدارة
العامة لالطفاء ،للوقوف على مستوى جاهزية القوة
المشاركة فــي عملية اإلخ ــاء مــن جـهــات الـطــوارئ
المختلفة.
وق ـ ـ ــال مـ ــراقـ ــب خـ ــدمـ ــات اإلسـ ـ ـع ـ ــاف فـ ــي اإلدارة
ج ــاس ــم ال ـ ـفـ ــودري إن هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ت ــأت ــي ضـمــن
خطة واستراتيجية وزارة الصحة لتعزيز األ مــن
المجتمعي وا ل ـح ـفــاظ عـلــى األرواح والممتلكات
العامة والخاصة ،وبالتنسيق والتعاون المستمر
بين الجهات المعنية وعدد من الجهات في وزارات
وهيئات ومؤسسات الدولة.
واضاف ان التجربة تأتي أيضا وفق توجيهات
وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة د .ع ـل ــي ال ـع ـب ـي ــدي ،ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
االستقرار األمني والحماية المدنية ،لتتماشى مع

طبيعة الظروف واالح ــداث التي تمر بها المنطقة
وال ـم ـتــاب ـعــة ال ـم ـس ـت ـمــرة لــوك ـيــل الـ ـ ـ ــوزارة د .خــالــد
السهالوي لتطبيق هذا النهج على أرض الواقع.
وأشار الى أن التمرين كان عبارة عن حريق في
غرفة ،وتمت السيطرة عليه من قبل رجال اإلطفاء،
وت ــم تـقــديــم الـعـنــايــة الـطـبـيــة إلصــابـتـيــن بمشاركة
سيارتي إسعاف.
وبين الفودري ان التمرين يهدف إلى تدريب القوة
المشاركة على التفاعل المباشر مع األحداث األمنية
ال ـطــارئــة ،وتطبيق إج ـ ــراء ات رف ــع الـحــالــة األمـنـيــة،
وتــدريــب وتأهيل موظفي الفندق لتالشي حــدوث
إصابات حال وقوع كارثة ،ومعرفة مدى االستعداد
والجاهزية لحاالت الطوارئ.
وش ـ ــدد ع ـلــى ن ـج ــاح ت ـجــربــة االخ ـ ـ ــاء ،وتـحـقـيــق
االهداف المرجوة منها ،مشيدا بالتعاون والتنسيق
الـمـلـحــوظ بـيــن جـمـيــع الـجـهــات الـمـشــاركــة وإدارة
الفندق.

 21ألف زائر للمركز العلمي في عطلة «األضحى»
أعلن مدير التسويق والعالقات
الـعــامــة فــي الـمــركــز العلمي التابع
لمؤسسة الـكــويــت للتقدم العلمي
نواف الرديني أن عدد زوار المركز
خالل عطلة عيد األضحى المبارك
تجاوز  21ألف زائر.
وأض ــاف الــرديـنــي ،فــي تصريح،
أن ه ـ ــذه األعـ ـ ـ ـ ــداد ك ــان ــت م ـتــوق ـعــة
ً
نظرا لمكانة المركز في الكويت ،إذ
يوفر أج ــواء مــن المتعة التعليمية

ال ـم ـمــزوجــة بــال ـمــرح لـجـمـيــع أف ــراد
العائلة ،وفي موقع مطل على أجمل
البقع البحرية على جون الكويت ،مع
توفيره جميع الخدمات المساندة
م ــن م ـطــاعــم وم ـق ـهــى وم ــواق ــع بيع
المأكوالت الخفيفة والباردة .وكان
ال ـمــركــز الـعـلـمــي ق ــد دش ــن ف ــي أول
أيام العيد فيلمه الجديد «الوحوش
ال ـطــائــرة» الـثــاثــي األب ـع ــاد ،وال ــذي
ي ـعــرض ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ال ـشــرق

األوسـ ـ ـ ــط .ك ـمــا أع ـل ــن ال ــردي ـن ــي أن
قاعة االستكشاف أغلقت بعد عطلة
العيد مباشرة لتطويرها وإضافة
مـعــروضــات جــديــدة إليها ،على أن
يـعــاد افتتاحها منتصف اكتوبر،
مـبـيـنــا أن ـه ــا س ـت ـضــم م ـعــروضــات
جديدة عن الفيزياء البسيطة ،وعلم
الرياضة والغذاء ،والتفكير واإلدراك،
وع ـلــم ال ـج ـي ـنــات ،وال ـف ـق ــاع ــات ،إلــى
جانب ركن خاص لألطفال.

«الغوص» ينظم حملة لتنظيف شاطئ السالم
نـ ـظ ــم فـ ــريـ ــق ال ـ ـغـ ــوص الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ــال ـم ـب ــرة
التطوعية البيئية حملة تنظيف شاطئ السالم
بمنطقة الشويخ ،ضمن فعاليات اليوم العالمي
لتنظيف الشواطئ والبحار بالتعاون مع منظمة
حماية الشواطئ العالمية.
وقــال مسؤول العالقات الخارجية بالفريق
ضاري الحويل لـ»كونا» أمس ،إن «هذه الحملة
تــأ تــي ضـمــن ا لـمـســؤو لـيــة المجتمعية للفريق
بضرورة المحافظة على الشواطئ من المخلفات
الضارة للبيئة البحرية وكائناتها».

وأضاف الحويل أن «الفريق يهدف من خالل
ه ــذه ال ـح ـمــات إل ــى اشـ ــراك الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
والمتطوعين لزيادة الوعي البيئي لديهم» ،مبينا
أنــه بــدأ بحمالت التنظيف مع تحسن األحــوال
الجوية في البالد ،وانخفاض درجات الحرارة.
وأكد اهتمام الفريق بحماية وتأهيل مناطق
مهمة في البيئة البحرية الكويتية ،ومن أبرزها
مواقع الشعاب المرجانية والجزر وجون الكويت
وان ـ ـجـ ــازه م ـش ــاري ــع عـ ــدة ف ــي ح ـمــايــة ال ـمــواقــع
البحرية المهمة.

وذكر أن الحملة كانت بدعم من بلدية الكويت
وشاركت فيها الجاليتان الهندية والفلبينية،
مثمنا ال ـت ـعــاون الـكـبـيــر بـيــن الـفــريــق ومنظمة
حماية الشواطئ العالمية بعد توقيع بروتوكول
تعاون بين الجانبين قبل عام.
يذكر أن منظمة حماية الشواطئ العالمية
م ـن ـظ ـم ــة غـ ـي ــر ربـ ـحـ ـي ــة ت ــأسـ ـس ــت عـ ـ ــام ،1972
ومقرها العاصمة األميركية واشنطن ،وتعنى
بحماية البيئة البحرية وتوعية النشء بأهمية
المحافظة على نظافة البيئة والمياه.

األمم المتحدة ً
تعتمد البغلي سفيرا
للنوايا الحسنة
اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء األم ـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة رئ ـيــس الجمعية
الـكــويـتـيــة الـخـيــريــة لــرعــايــة
وت ــأه ـي ــل ال ـم ـس ـن ـيــن رئ ـيــس
م ـب ــرة ال ـب ـغ ـلــي ل ــاب ــن ال ـبــار
ً
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـب ـغ ـل ــي س ـف ـي ــرا
للنوايا الحسنة لعام .2016
وبـهــذه المناسبة ،شــارك
ال ـب ـغ ـلــي ف ــي ح ـف ــل ال ـت ـكــريــم
ال ـ ـ ــذي أق ــامـ ـت ــه ال ـم ـفــوض ـيــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء األم ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ،والـ ـ ـ ــذي ح ـضــره
رئيس المفوضية انيكا خرو
نفيلد ،وسفيرة الكويت في
بـلـجـيـكــا ام ــل ال ـح ـمــد ،حيث
ألـ ـق ــى ال ـب ـغ ـل ــي ك ـل ـمــة اع ــرب
فيها عن سعادته الختياره
سـ ـفـ ـي ــرا لـ ـلـ ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة
مــن ه ــذه المنظمة األمـمـيــة،
ً
مشيرا إلى أن هذا االختيار
ّ
حمله مسؤولية كبيرة تجاه
ترسيخ المبادئ اإلنسانية
ب ـ ـيـ ــن أف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات
المجتمع ا ل ـمــد نــي ،والعمل
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة فـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم
البشرية ونمائها وازدهارها
في المجتمع الدولي.
وأشـ ـ ــاد ال ـب ـغ ـلــي بـجـهــود
س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صـبــاح األحـمــد ومساهمته
الكبرى في العمل اإلنساني
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
ونـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــوب
المتضررة ،ودعمه للمشاريع
اإلنسانية واالجتماعية.

موسم «الصفري» ينذر بانتشار
أمراض الخريف
قال الفلكي المؤرخ الكويتي عــادل السعدون إن أيــام «موسم
الصفري» بدأت ،محذرا من انتشار أمراض الخريف المعروفة لدى
الكويتيين بـ»ايام الصفري» ،والتي تتزامن مع بداية هذا الموسم
الذي يلي دخول نجم سهيل ويستمر حتى بداية فصل الشتاء.
وأوضح السعدون ،في تصريح صحافي امس ،أنه خالل فترة
«الصفري» تنتشر امــراض الحساسية التي تــؤدي الــى احتقان
األنــف والعطس والرشح ،الفتا إلى أنها قد تستمر مع البعض
طوال هذه األيام وحتى موسم سقوط األمطار ،وقد تستمر مع
البعض االخر عدة أيام.
وبين أن سبب تسمية هذه األيام بالصفري يعود الى صفرة
السماء الناتجة عن الغبار المتعلق بالجو نتيجة ركود الهواء
في هذه الفترة وبسبب صفرة الشمس وقت العصر او الصفرار
األجسام نتيجة اصابتها بأمراض الخريف نتيجة تغير الطقس
وميله للبرودة.
وأضاف ان موسم الصفري يمتد حتى اوائل نوفمبر الى حين
هـطــول االم ـطــار ،مشيرا فــي السياق ذات ــه الــى أن الليل والنهار
يتساويان في  22الجاري.
وذكر أن أمراض الخريف كالزكام تنتشر نتيجة لتغير الجو
وتحوله الى البرودة أو بسبب حبوب اللقاح بين النباتات.
وأفاد بأن هناك أمراضا أخرى تنتشر خالل هذه الفترة منها
الحمى الروماتزمية والحمى القرمزية والدفتريا ،وذلك نتيجة
االختالط في المدارس واالماكن المزدحمة.

