
أكدت احتواء مياه الشرب على مادة البروميد املسرطنة بـ 6 أضعاف املسموح به عامليًا

الصقعبي: تسرب إشعاعي في وحدات الطب 
النووي أصاب أطباء بالسرطان

موجز صحي

السهالوي: موقع »الصحة« على تويتر 
فتح قنوات التواصل

اعرب وكيل وزارة الصحة د. خالد السهالوي عن ارتياحه بما 
ال���وزارة في شبكة التواصل االجتماعي )تويتر(  يقدمه موقع 
من اخبار الوزارة املهمة وتوعية املجتمع ببث نصائح يومية، 
ما يسهم في عملية فتح قنوات اتصال مع املواطنني واملقيمني 

في الكويت.
وق��ال السهالوي ان موقع التواصل االجتماعي )تويتر( ادخل 
خدمة جديدة في موقعه وهي عمل لقاءات اسبوعية مع االطباء 
واالختصاصيني للرد على اسئلة املغردين واستفساراتهم من 
اتها  حيث املواضيع التي تطرح وستبدأ ال��وزارة عمل اول لقاء

اليوم.
وذك������ر ال���س���ه���الوي ان م���وق���ع ال���������وزارة ع���ل���ى ش��ب��ك��ة ال���ت���واص���ل 
ات���ه  االج���ت���م���اع���ي ت���وي���ت���ر س���ي���ج���ري ال����ي����وم ال��خ��م��ي��س اول ل���ق���اء
م���ع رئ��ي��س ق��س��م ال��ب��اط��ن��ي��ة ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى االم������راض ال��س��اري��ة 
واس��ت��ش��اري باطنية وام���راض معدية د. غانم الحجيالن للرد 
على االسئلة التي تخص االمراض املعدية وباالخص فايروس 
كرونا الساعة 9-11 مساء على موقع KUWAIT-MOH او ارسال 
السؤال على الهاشتاق #ASK-MOH حيث تستقبل االسئلة من 

االن حتى نهاية اللقاء.

»معجزة الشفاء« افتتحت فرعني 
جديدين في الجهراء والفروانية

امل��دي��ر اإلقليمي لشركة  أع��ل��ن 
ع��س��ل م��ع��ج��زة ال��ش��ف��اء محمد 
امل���ج���ددي ع���ن اف��ت��ت��اح ف��رع��ني 
ج���دي���دي���ن ل��ل��ش��رك��ة اح��ده��م��ا 
ال��ف��روان��ي��ة واآلخ���ر  بمحافظة 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ال����ج����ه����راء ض��م��ن 
س���ل���س���ل���ة ف����������روع وم�����ع�����ارض 
ال����ش����رك����ة امل���ن���ت���ش���رة ب��ج��م��ي��ع 
محافظات وم��ن��اط��ق الكويت 
ال��ى ان ذلك  املختلفة، مشيرًا 
يأتي وفق اطار واستراتيجية 
م��ح��ددة تحرص عليها ادارة 
ال�����ش�����رك�����ة ب�����ه�����دف ال�����وص�����ول 
ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ش��رك��ة  بمنتجات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وامل����ت����ن����وع����ة ذات 

ال��ى أكبر ع��دد م��ن املستهلكني الذين  القيمة الغذائية املضافة 
اصبح عددهم في ازدياد مضطرد.

وأش�����ار امل���ج���ددي ال���ى ان ال���س���وق امل��ح��ل��ي ب���ات ي��ت��س��ع الف��ت��ت��اح 
مزيد من األف��رع الجديدة حتى يتناسب ذل��ك مع حجم الطلب 
املتزايد من قبل الجمهور املستهلك على منتجات عسل معجزة 
الشفاء التي استطاعت كسب ثقة هذه الفئات من مختلف فئات 
املجتمع الكويتي الذواق والقادر على معرفة املنتج الجيد ذي 
الجودة الغذائية والصحية العالية في ظل تنافس قوي تشهده 
املنتجات الغذائية الصحية، مشيرًا الى ان القائمني على ادارة 
ال��ش��رك��ة ي��ع��ت��م��دون ف��ي امل��ق��ام األول ع��ل��ى ك��س��ب ث��ق��ة املستهلك 
أيًا  ال��ذي يستطيع التمييز بني مختلف هذه املنتجات ويحدد 
منها يقدم له وألسرته القيمة الغذائية املضافة التي نفخر ان 
منتجاتنا ومن خالل نسب املبيعات وصافي االرباح السنوية 

تؤكد لنا نجاحنا في هذا الجانب.

»مكافحة السرطان« أطلق موقعه على 
الشبكة العنكبوتية

قامت وزارة الصحة ومركز الكويت ملكافحة السرطان، بمشاركة 
ال��ش��ب��ك��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة ف���ي ك���ن���دا، اخ���ي���را ب���اط���الق امل��وق��ع 
www. الرسمي االول ملركز الكويت ملكافحة ال��س��رط��ان بعنوان
kuwaitcancercenter.com وال��ذي يشمل املعلومات الخاصة عن 
امل��رك��ز واق��س��ام��ه امل��ت��ن��وع��ة، وآخ���ر األخ��ب��ار ع��ن اح���دث امل���ب���ادرات، 
باالضافة الى املعلومات املهمة فيما يتعلق بالطرق والوسائل 
التي يتم تطبيقها ملكافحة ال��س��رط��ان وال��ع��الج منه، خاصة ان 
املوقع ثنائي اللغة مشروع مشترك بني مركز الكويت ملكافحة 
السرطان والشبكة الجامعية الصحية في كندا منذ اوائل العام 
2012 وصمم في االط���ار نفسه ال��ذي يعرض املوقع االلكتروني 
ال��خ��اص بالشبكة الجامعية الصحية ف��ي كندا وم��رك��ز االميرة 
مارغريت للسرطان، ويجمع خبرة تتعدى ال� 6 أعوام من الشبكة 
الجامعية الصحية في كندا في مجال تطوير الشبكات الخاصة 
بتوفير سبل ال��ع��الج وال��رع��اي��ة املخصصة لكل م��ري��ض. ويأتي 
امل��وق��ع ف��ي اط���ار ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ع��ام 2013 وح��ت��ى ع��ام 
2018، التي تهدف الى توفير املعلومات الدقيقة املتعلقة بالرعاية 
الطبية ل��ل��س��رط��ان لجميع امل��رض��ى وااله���ال���ي واالط���ب���اء واف����راد 
املتجمع ولتكوين م��رك��ز ق��وي للمعلومات ع��ن ع��الج السرطان 
في الكويت.وقال مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان د. احمد 
العوضي ان اكمال واطالق شبكات االتصال الداخلية والخارجية 
ملركز الكويت ملكافحة السرطان لم يكن ممكنا لوال التزام كل من 
املركز والشبكة الجامعية الصحية في كندا، ونحن نعمل بجهد 
لننهض باملركز الى القرن الحادي عشر من خالل توظيف احدث 
التقنيات التي تحسن عمليات التواصل وتوفير املعلومات عن 
السرطان في الكويت، وما وفرت علينا الخبرة والتخصص التي 
تمتاز بها ك��ل م��ن الشبكة الجامعية الصحية ف��ي كندا ومركز 
االم��ي��رة م��ارغ��ري��ت للسرطان م��ن خ��الل ه��ذه ال��ش��راك��ة سنني من 
التجارب واعمال التطوير، اتاح لنا املجال لنؤثر بشكل ايجابي 

على املرضى واملجتمع الكويتي في اقل وقت ممكن.

الدويري: برنامج مكافحة التدخني 
لبناء رأي عام للحد من اإلدمان

أك��د الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري 
ان مشاركة دول��ة الكويت باحتفاالت منظمة الصحة العاملية 
باليوم العاملي ملكافحة التبغ وال��ذي يتم االحتفال به بتاريخ 
5/31 م��ن ك��ل ع���ام وس��ي��ك��ون االح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام ت��ح��ت شعار 
»امل��ن��ع ال��ك��ام��ل ل��الع��الن وال��ت��روي��ج وال��دع��اي��ة مل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ« 
وت��زام��ن��ا م��ع اح��ت��ف��االت ال��ع��ال��م ب��أس��ره ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملكافحة 
التبغ وحرصا من وزارة الصحة على التصدي ملغريات شركات 
التبغ التي تشجع جميع فئات املجتمع على تعاطي مواد التبغ 
ال��ى ان البرنامج الوطني ملكافحة التدخني  ومشتقاته. ولفت 
يهدف لبناء رأي عام ضاغط يساعد على الحد من هذا االدمان 
من خ��الل األه���داف الرئيسة للبرنامج الوطني ملكافحة التبغ، 
وهو الهدف العام على املدى البعيد الذي سيتبلور في التقليل 
من نسبة املدخنني خصوصا بني فئة الشباب بنسبة 5 في املئة 
عن النسبة الحالية حيث بلغت 43.9 في املئة بني الرجال و1.4 
في املئة بني السيدات خالل الخمس سنوات القادمة بعد تنفيذ، 
وحماية غير املدخنني من الشروع في التدخني، وحماية غير 

املدخنني من مضار التدخني السلبي.
أم���ا األه����داف ال��ق��ص��ي��رة امل���دى ف��ه��ي ستتمثل ف��ي رف���ع مستوى 
الوعي بني املواطنني عن أض��رار التدخني خالل السنة القادمة، 
وتحديث البيانات عن مستوى التدخني في الكويت، والحصول 
على احصائيات ع��ن املعتقدات الخاطئة املتعلقة بالتدخني، 

والشروع في وضع برامج تداخلية لالمتناع عن التدخني 

صحة
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فجرت األمني التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة غدير 
ال��ن��وع الثقيل معربة ع��ن بالغ اسفها ملا  الصقعبي مفاجأة م��ن 

وصلت اليه األمور في وزارة الصحة.
وأع��ل��ن��ت ال��ص��ق��ع��ب��ي ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ام���س األول أن ه��ن��اك 
تسربا إشعاعيا في عدد من وحدات الطب النووي ما تسبب في 

إصابة عدد من األطباء بالسرطان.
ل��م تتخذ  ال��وح��دات املعنية  وق��ال��ت أن لديها مستندات تثبت أن 
فيها اح��ت��ي��اط��ات األم���ن وال��س��الم��ة ك��م��ا أن ب��ع��ض األج��ه��زة فيها 

ملوثة ما يشكل خطورة للكثير من املرضى.
وأش����ارت إل��ى أن��ه��ا ارس��ل��ت كتابا إل��ى ال����وزارة ألن أرواح الناس 
ليست لعبة، مؤكدة ان املنظمة التنموية للطاقة املتجددة تمد يد 
العون للمساعدة في وضع حلول للكثير من القضايا خاصة أنها 

تمتلك خبراء ومختصني، الفتة إلى أنها منظمة غير ربحية.
وأوض��ح��ت أن هناك قضايا أخ��رى لن تعلن عنها حتى ال تروع 
الناس متمنية من وزير الصحة التحرك وعالج الخلل املوجود 

في املستشفيات.
وأك����دت أن��ه��ا بكشفها ل��ل��ح��ق��ائ��ق ال ت��ري��د س���وى ال��ص��ال��ح ال��ع��ام، 

متمنية وضع الحلول املناسبة بالسرعة املطلوبة.
امل��ب��ارك  ال����وزراء الشيخ ج��اب��ر  ون��اش��دت الصقعبي سمو رئ��ي��س 
التدخل الصالح الوضع الكارثي في الصحة، مشيرة إلى أهمية 
التعاون مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية، ألن هذه 
ال��ج��ه��ات عملها تطوعي ول��ي��س لها أي مصلحة س��وى تطوير 

البشرية والحفاظ على البيئة وحماية الناس من امللوثات.
امل���رة السابقة عندما أثبتت  ف��ي  ي��ح��دث مثلما ح��دث  وتمنت أال 
باملستندات أن مياه الشرب مسرطنة الحتوائها على البروميد 
ل��ك��ن ل��أس��ف ل��م ي��ت��م ح��ل امل��ش��ك��ل��ة ب��ل ت��م ش��ن حملة ض��ده��ا ول��م 
امل��ي��اه، معربة ع��ن أسفها لتأخر  آن���ذاك بتلوث  تعترف أي وزارة 
ب��أن مياة الكويت  ل���وزارة الصحة  االع��ت��راف الصريح وال��واض��ح 
م��س��رط��ن��ة ل��ن��ح��و ع���ام���ني م��ن��ذ ال���ت���ح���ذي���رات ال���ت���ي أط��ل��ق��ت��ه��ا عبر 
وسائل االعالم املرئية واملسموعة، ونفي الوزارة لها رغم وجود 
املستندات واألدلة الدامغة على عدم سالمة املياه وتلوثها وعدم 
صالحيتها ليس للشرب فقط وانما ايضا للنباتات والحيوانات، 
داعية الى ضرورة كشف الحقائق الخافية والتعاون مع املنظمات 
العاملية اليجاد الحلول حفاظا على أرواح املواطنني، وعدم دفن 
الرؤس في الرمال، متسائلة الى متي سنظل نتمادى في أخطائنا 

غير عابئني بصحة وأرواح املواطنني واملقيمني.
وقالت الصقعبي تعليقا على اعترافات وزارة الصحة في مجلس 
االم��ة والتي قامت بنشرها بعض الصحف اليومية، اآلن وبعد 
عامني وبعد التشكيك في صحة ما اعلنته واملدعم باألدلة، تعلن 

ال���وزارة صحة ما كنا قد حذرنا منه، اال ك��ان األج��در بها وقتها 
التعاون مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات العاملية اليجاد 

الحلول األمنة حفاظا على أرواح الناس؟
وأش�����ارت ال���ى ان��ه��ا ك��ان��ت ق��د أث����ارت ت��ل��ك ال��ق��ض��ي��ة وت��ح��دي��دا في 
مايو من العام 2011 عبر وسائل االعالم وتم حينها نشر وثائق 
ونتائج تحليل عينات متفرقة من ثالث محافظات تؤكد تلوث 
املياه واحتوائها على نسب عالية من م��ادة البرومات السامة، 
موضحة انه على الرغم من نفي وزارة الكهرباء واملاء اال ان وزارة 
الصحة طلبت من وزارة الكهرباء معالجة خلل زيادة »البرومات« 
في مياه الشرب.. والتي أكد مصدر صحي حينها ان هذه املادة 

تسبب الفشل الكلوي والسرطان.
وانتقدت الصقعبي الوضع البيئي قائلة أن كل املؤشرات وجميع 
الدالئل تقر بأننا في الكويت نعيش وسط بركة من السرطان الذي 
يحيط بنا برا وجوا وماء، فالتقارير التي تؤكد ان تربة الكويت 
مسببة للسرطان بسبب تفككها نتيجة لأعمال العسكرية أثناء 
ح��رب التحرير اض��اف��ة لحرق اآلب���ار النفطية ال يمكن تجاهلها 
وغض النظر عنها، وتأكيدات الخبراء والعلماء األميركيني التي 
نشرتها احدى الصحف اليومية منذ عامني لم يكن من الحكمة 
ان نصم آذاننا عنها، ودعوة أعضاء مجلس األمة ملناقشة أسباب 
تفشي أمراض السرطان حينها لم تأت عبثا، وانما من واقع ينذر 

بخطر كبير على صحة املواطنني واملقيمني.
وأض���اف���ت، ل��ق��د أك���دت ب��م��ا ال ي���دع م��ج��اال للشك ان م��ي��اه الكويت 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م����ادة »ال���ب���روم���ي���د« امل��س��ب��ب��ة ل��ل��س��رط��ان ب��م��ع��دالت 
أك���ب���ر م���ن امل���س���م���وح ب��ه��ا ع��امل��ي��ا وف���ق���ا ل���ق���واع���د م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
العاملية، حيث ان الحد املسموح به عامليا يجب أال يزيد على 10 
اللتر الواحد، وتتراوح في مياه الكويت بني  ميكروغرامات في 
اللتر وت��ح��دي��دا ف��ي منطقتي الجهراء  ف��ي  25 و60 ميكروغرامًا 

وحولي.
وق���ال���ت، ان م��ي��اه ال��ش��رب ف��ي ال��ك��وي��ت ل��ي��س��ت ف��ق��ط غ��ي��ر صالحة 
ل��الس��ت��ه��الك اآلدم������ي وان���م���ا ك���ذل���ك ه���ي غ��ي��ر ص��ال��ح��ة ل��ل��ح��ي��وان 
والنبات لتزايد مادة »البروميد« فيها والتي ال يمكن التخلص 
امل���اء ألن��ه��ا ليست بكتيريا وان��م��ا م���ادة كيميائية  منها بغليان 
س��ام��ة ت��ش��ب��ه م����ادة ال���زرن���ي���خ، م��ش��ي��رة ال���ى ان امل��ن��ظ��م��ة ستتقدم 
بشكوى رسمية لدى منظمة الصحة العاملية حفاظا على أرواح 

الناس.
وأضحت الصقعبي انها اك��دت حينها علم املسؤولني في وزارة 
ت��زاي��د م��ادة »ال��ب��روم��ي��د« وخطورتها على  الكهرباء وامل���اء بأمر 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وأن ع����ددا م��ن ال��ع��ام��ل��ني ف��ي ال������وزراة أبلغوها 
اك��ت��ش��اف امل�����ادة م��ن��ذ ف���ت���رة وأن امل���س���ؤول���ني ف���ي ال�������وزارة ط��ل��ب��وا 
منهم التكتم على األمر لحني االنتهاء من املعالجة التي تستمر 

شهورًا.
وأوضحت الصقعبي ان وكالة حماية البيئة األميركية صنفت 

م����ادة »ال��ب��روم��ي��د« م��ن امل����واد امل��س��ب��ب��ة ل��ل��س��رط��ان، ب��ع��د اج��رائ��ه��ا 
تجارب على الحيوانات، وأك��دت ان تأثيرات امل��ادة على االنسان 
التأثيرات نفسها التي يتعرض لها الحيوانات. داعية الى  هي 
ض����رورة ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع م��ن ق��ب��ل ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة لخفض 
امل��ي��اه على فلتر كربون  امل���ادة املسرطنة م��ن خ��الل تمرير  نسبة 
م��ن��ش��ط وم���ن ث���م تعقيمها ل��خ��ف��ض ن��س��ب��ة »ال��ب��روم��ي��د« ال��س��ام��ة 

واملسرطنة.
وق��ال��ت ان املنظمة ق��ام��ت ب��أخ��ذ ع��ي��ن��ات ع��ش��وائ��ي��ة ف��ي م��اي��و من 
ك��امل��دارس واملساجد  العام 2011 من ع��دد من املباني الحكومية 
واملستشفيات وامل��راف��ق العمومية وغيرها، من مختلف مناطق 
ال��ك��وي��ت وق���ام���ت ب��إرس��ال��ه��ا ال���ى امل��خ��ت��ب��رات ال��خ��اص��ة باملنظمة 
ن��ت��ائ��ج التحاليل وج���ود عنصر  ف��ي  ال��ك��ي��م��اوي وث��ب��ت  للفحص 

البروميد بتراكيز تزيد الحد املسموح به عامليا.
 »epa« وأوض��ح��ت الصقعبي ان وك��ال��ة حماية البيئة األميركية
ص��ن��ف��ت ال���ب���روم���ات م���ن امل��ج��م��وع��ة b2 امل��س��ب��ب��ة ل��ل��س��رط��ان ل��دى 
ح��ي��وان��ات ال��ت��ج��ارب وال��ت��ي ت��ت��ش��اب��ه ف��ي ال��ت��أث��ي��ر ل��الص��اب��ة ل��دى 
ال��ى احتمالية التسرطن بالبرومات حتى ولو  االن��س��ان، منوهة 

.»ppb« كانت تراكيزه منخفضة تقدر بامليكروجرام/ لتر
وعن معدالت مركب البروميد في املياه قالت الصقعبي ان منظمة 
 »epa« والوكالة األميركية لحماية البيئة »who« الصحة العاملية
وهيئة الدواء والغذاء األميركية »fda« ومنظمة املقاييس الدولية 
 »bro3« حددوا الحد األعلى من البرومات في مياه الشرب »iso«
بمقدار 10 ميكروجرام/ لتر »ppb 10« في حني انه اكتشف انها 
بلغت في املياه في مناطق الكويت ما بني 25 الى 50 ميكروجرام/ 

لتر وتحديدا في الجهراء وحولي.
امل��ي��اه املنتجة يعتمد على  ف��ي  ال��ب��روم��ي��د  وبينت الصقعبي ان 
تركيز البروم في مصدر املياه الخام، وتركيز األوزون املستخدم 
في التعقيم، ومدة تعرض املاء لأوزون وهي مدة عملية التعقيم 

وكذلك الرقم الهيدروجيني »ph« أثناء عملية التعقيم.
ولفتت الى انها دعت الى ضرورة التدخل السريع من قبل الجهات 
الحكومية لخفض هذه النسبة من خالل تمرير املياه على فلتر 
كربون منشط ومن ثم تعقيمها لخفض نسبة البروميد، وتقدير 
امل��ح��ت��وى  ت��ت��ف��ق م���ع  ال��ت��ع��ق��ي��م »األوزون« ع��ل��ى ان  م�����ادة  ت��رك��ي��ز 
امليكروبي للمياه املنتجة وتحديد الجرعة املقننة بناء على ذلك.

ان��ذاك  ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء  وأك���دت ان وزارة الصحة خاطبت وزارة 
مطالبة اياها بعالج الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة 
»البرومات« فوق الحد املسموح به حسب املواصفات القياسية 
الكويتية املعمول بها والتي ح��ددت 10 اج��زاء في املليون كحد 

اقصى لتركيز هذه املادة في مياه الشرب.
وذكرت ان الخبر نفسه تضمن تصريح من احد املصادر الصحية 
اكد خالله ان هذه املادة تسبب امراضا خطيرة من بينها الفشل 
ام��راض اخ��رى ممكن ان تصل للسرطان،  الكلوي، باالضافة الى 
مشيرة ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ال��ى ان��ه ف��ي ح��ال ع��دم عالجها واص��الح 
ال��ب��الد،  ف��ي  ال��ع��ام��ة  ت��أث��ي��را ش��دي��دا على الصحة  الخلل فستؤثر 
موضحة ان الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة اكيدة وال 

مجال للتشكيك فيها.
وأضافت: على الرغم من ذلك اال ان وزارة الكهرباء واملاء خرجت 
علينا وعلي لسان وكيلها املساعد لقطاع التخطيط والتدريب، 
امل��ي��اه املنتجة واملستخدمة ف��ي محطات تقطير  ليؤكد س��الم��ة 
ل��ل��وزارة، مفيدًا أنها تتطابق مع معايير الصحة  املياه التابعة 
ال���وزارة تقوم يوميًا بفحص مياهها املنتجة عبر  العاملية، وإن 
ب��م��واف��ق��ة م��ن منظمة الصحة  ال��ت��ي ج���اءت  امل��ح��ل��ي��ة  مختبراتها 
العاملية، مشيرًا الى وجود تقارير يومية عن صالحية املياه تؤكد 

سالمتها من أي شوائب أو ملوثات.
وزادت: وعلى الرغم من اعالن بلدية الكويت في يونيو 2011 عن 
تلوث املياه في عدد من مناطق البالد، وأثبتت ذلك بتقارير اال 
ال��ذي شاركت  انها تراجعت عن أقوالها خالل املؤتمر الصحفي 
فيه وزارة الكهرباء وامل���اء، وظهرت خالله سالمة العينات بعد 
إجراء الفحص الثاني عليها وكانت هناك عالمات استفهام آنذاك 

حول تغيير البلدية أقوالها.
وأشارت الصقعبي الى قيام أحد املهندسني كان يعمل في قطاع 
تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير املياه في وزارة 
الكهرباء وامل��اء برفع دع��وى قضائية ام��ام املحكمة اإلداري��ة ضد 
ان��ه قدم  ال��ى  امل��ع��ل��وم��ات، الف��ت��ة  الكهرباء والبلدية بسبب إخ��ف��اء 
حافظة تضم 30 مستندا مهما وح��ي��وي��ا ضمن أوراق القضية 

إلثبات عدم صالحية املياه لالستهالك اآلدمي.

بلدية الكويت أعلنت في 2011 
تلوث املياه بالتقارير ثم تراجعت

أحد مهندسي »الكهرباء« رفع 
دعوى قضائية ضد الوزارة 
والبلدية بسبب إخفائهما 

املعلومات

املنظمة ستقدم شكوى رسمية 
لدى »الصحة العاملية« بسبب 

املياه املسرطنة
{

غدير الصقعبي

انطالق حملة »خلك صحي« التوعوية بالتعاون مع الوزارة

»الصحة« مجددًا: ال إصابات بـ »كورونا«
كتب رضا رشدي 

أك����د م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة ال��ص��ب��اح ال��ص��ح��ي��ة ف���ي وزارة 
ال��ص��ح��ة د. ع���ادل ال��ع��ص��ف��ور ح���رص ال�����وزارة على 
تبني الحمالت الصحية التوعوية ملا لها من تأثير 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  م��ب��اش��ر ف��ي عملية تثقيف 
بجميع املعلومات التي توفرها ملتابعيها، الفتا 
الى ان ال��وزارة لديها برامج طويلة امل��دى لتعزيز 

الجانب الصحي لدى فئات املجتمع كافة.
وقال العصفور صباح أمس خالل حضوره حفل 
افتتاح معرض حملة »خلك صحي« الذي تنظمه 
شركة IG EVENTS  بالتعاون مع وزارة الصحة 
وال���ذي يستمر مل��دة 3 أي��ام ان ال���وزارة لديها أكثر 
م���ن ب���رن���ام���ج ي��ت��ع��ل��ق ب���م���وض���وع ت��ع��زي��ز ال��ص��ح��ة 
منها برنامج الجودة واالع��ت��راف وال��ذي تتعاون 
فيه ال��وزارة مع كبرى جامعات كندا، موضحا ان 
ال���وزارة من قياس م��دى كفاءة  البرنامج سيمكن 
ج��م��ي��ع امل����راف����ق ال��ص��ح��ي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت وت��وج��ي��ه 
ال���وزارة الوجهة الصحيحة في ح��ال تم اكتشاف 

أي قصور في أي مرفق من تلك املرافق.
وأضاف العصفور هناك أيضا برنامج أعتبره من 
أهم البرامج التي قامت بها الوزارة وهو البرنامج 
امل��زم��ن��ة غير املعدية،  ال��وط��ن��ي ملكافحة األم����راض 
مشيرا ال��ى ان ال���وزارة تهدف من وراء تنفيذ هذا 
ال��ى وض��ع استراتيجية عامة ملكافحة  البرنامج 
العوامل واملخاطر التي تؤدي الى االصابة بمثل 
ه���ذه األم������راض، اض���اف���ة ال���ى ت��ع��زي��ز ص��ح��ة ف��ئ��ات 

املجتمع بشقيها التعاوني والعالجي.
وأش����ار ال��ع��ص��ف��ور ال���ى اه��ت��م��ام ال���وزي���ر د. محمد 
الهيفي بتطوير برامج نظم املعلومات الصحية 
وح���ص���ر ال����ح����االت امل���ص���اب���ة ب�����األم�����راض امل��زم��ن��ة 

والتعرف على العوامل التي تؤدي الى ارتفاعها، 
م���ن���وه���ا ان ال���������وزارة ال ت���أل���و ج���ه���دا ف����ي م��ت��اب��ع��ة 
خططها واستراتيجياتها املتعلقة بجانب تعزيز 

الصحة لدى فئات املجتمع.
وأش���اد بجهود ش��رك��ة IG EVENTS  لتنظيمها 
ه���ذه ال��ح��م��ل��ة واخ�����راج امل���ع���رض ب���ص���ورة م��م��ي��زة، 
مثنيا على دور الشركات الراعية لدعمها حملة 

»خلك صحي«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أك�����دت م���دي���ر ادارة ت��ع��زي��ز ال��ص��ح��ة 
بالوزارة د. عبير البحوة ان ادارة تعزيز الصحة 
ش���ري���ك أس�����اس ف���ي ح��م��ل��ة » خ��ل��ك ص���ح���ي« ال��ت��ي 
ال��ض��وء على كل  تنظمها وال��ه��دف منها تسليط 
م���ا ي��خ��ت��ص ب��ص��ح��ة االن���س���ان ب��ح��ي��ث ان��ن��ا ن��دع��و 
ال���ن���اس ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ص��ح��ت��ه��م ح��ي��ث ان ال��ه��دف 
األس���اس ال��وق��اي��ة خير م��ن ال��ع��الج وم��ن أج��ل هذا 
فان ادارتنا ودورها التوعوي املهم تسلط الضوء 
على عوامل الخطورة خاصة عن األمراض املزمنة 
التي انتشرت هذه األي��ام بصورة كبيرة في دولة 
ال��ك��وي��ت، وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ن��ع��رف��ه��ا ون��رك��ز عليها 
م��ن��ه��ا ارت����ف����اع ض��غ��ط ال�����دم وال��س��م��ن��ة وال��ت��دخ��ني 
ول����ه����ذا س���ن���رك���ز ب��ع��م��ل ج���ان���ب ل���ق���ي���اس ال��ض��غ��ط 
وال��ط��ول وال����وزن »م��ؤش��ر كتلة ال��ج��س��م« م��ن أج��ل 
معرفة نسبة السمنة، كما نقيم مسابقات صحية 

تخص األمراض املزمنة ونقدم هدايا فورية لرواد 
امل���ع���رض، ك��م��ا ت���م ت��ج��ه��ي��ز ب����روش����ورات ت��وع��وي��ة 
وم���ط���وي���ات ت��خ��ص األم�������راض امل���زم���ن���ة وغ��ي��ره��ا، 
كما ان معنا مشاركني م��ن ج��ه��ات أخ���رى لقياس 
م��س��ت��وى ال���س���ك���ر، وك���ذل���ك ش���رك���ة أخ�����رى لفحص 

البشرة.
وف��ي س��ؤال ح��ول م��رض كورونا أك��دت البحوة ان 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ه��و أح��د الفيروسات املستجدة 
التي حدث بها تطور وحاليًا هناك بعض الدول 
ال��ف��ي��روس، ونحمد  تشهد م��ؤش��رات خاصة بهذا 
الله ان الكويت لم تشهد أي تسجيل لحاالت بناء 
ع��ل��ى االح��ص��ائ��ي��ات، وق���د ت��ك��ون ه��ن��اك ح���االت من 
االنفلونزا مشابهة اال انها لم تثبت انها كورونا 
ومنظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة دائ��م��ًا م��ا ت��ق��وم بعمل 
ن��ش��رات لكل م��ا ه��و جديد ول��ه��ذا ننصح الجميع 
ب��زي��ارة م��وق��ع املنظمة لالطمئنان وال���ذي يشمل 

جميع املعلومات عن هذا املرض.
 IG م���ن ج��ان��ب��ه أث��ن��ى ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة
ال��ش��رك��ات  EVENTS  أح��م��د االب��راه��ي��م ع��ل��ى دور 
ال��راع��ي��ة لحملة »خ��ل��ك ص��ح��ي« ق��ائ��ال: »ل���وال دع��م 
ه��ذه الشركات لهذه الحمالت التوعوية الهادفة 
ال��ى تثقيف فئات املجتمع ملا نجحنا في تنظيم 

مثل هذه الحمالت«.

وق��ال االبراهيم ان الحمالت التوعوية ستستمر 
كونها ذات صلة مباشرة باملجتمع، الفتا الى ان 
شركتنا سوف تستمر في مواصلة تنظيمها ملثل 
هذه الحمالت سواء السابقة أو الحالية وتقديمها 

بأساليب ومنهجية جديدة.      
 وأض�����اف االب���راه���ي���م ان اق���ام���ة امل���ع���رض الصحي 
هدفه التوعية بأهمية الحياة الصحية بصورة 
تفاعلية ومباشرة مع الجمهور الزائر للمعرض، 
ولكي يكون وسيلة تواصل مستمرة بني شرائح 
املجتمع التي تعاني املخاطر الصحية كالتدخني 
وال���س���م���ن���ة وغ���ي���ره���م���ا، م��ب��ي��ن��ا ان�����ه ت����م اس���ت���خ���دام 
ال���وس���ائ���ل االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة م��ث��ل ال��ت��وي��ت��ر 
»فيس بوك« وغيرها للوصول الى  واليوتيوب وال�
شرائح املجتمع املختلفة، كذلك برمجة الهواتف 
ال���ذك���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أع���ل���ى م��س��ت��وى م���ن ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

االيجابية للحملة التوعوية.
ال��ى ان الحملة تمثل ام��ت��دادًا وتأكيدًا لدور  ولفت 
الشركة في املسؤولية االجتماعية نظرًا ملا تقدمه 
من مساهمة في التوعية الصحية للمجتمع في 
مختلف مجاالت العناية بالصحة السليمة للفرد 
وم��ك��اف��ح��ة أم�����راض ال��ع��ص��ر ال��ت��ي ت��م��ث��ل ه��اج��س��ا 
لجميع أف���راد األس���رة ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ورات البيئية 

والتكنولوجية الحديثة.

الصحة: تحري الدقة بشأن »كورونا« ضروري
دعا رئيس وحدة مكافحة األوبئة في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح 
املواطنني واملقيمني الى عدم االنسياق وراء كل ما ينشر عن فيروس )كورونا( 
وضرورة تحري الدقة بشأن مصادر املعلومات. وأوضح الصالح في تصريح 

»كونا« أمس ان كثيرا من املعلومات التي تنشر عن هذا املرض تكون غير  ل�
دقيقة مضيفا ان هاجس الخوف لدى البعض من اإلصابة بالفيروس بعد 

ظهور حاالت إصابة في الدول املجاورة غير مبرر.

{

محمد قاسم املجددي


