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سمو الشيخ سالم العلي

هنأ القيادة السياسية بعيد الفطر

»احلرس الوطني« يفرج عن املوقوفني انضباطيًا 

»اإلطفاء« تسيطر على حريق األعالف في »الساملي«
أع��ل��ن��ت اإلدارة ال��ع��ام��ة 
ل���إط���ف���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة أم��س 
األربعاء السيطرة على حريق 
في أعالف على طريق الساملي 
مقابل الكيلو رقم 1 الذي اندلع 
م��س��اء ال��ث��الث��اء واق��ت��ص��رت 

أضراره على املاديات.
 وق��ال��ت اإلدارة ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي إن رج���ال اإلط��ف��اء 
اس��ت��ن��ف��روا ملكافحة النيران 
واحلد من انتشارها فور تلقي 
م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات ب��الغ��ا في 
مت��ام الساعة )45ر12( بعد 
منتصف الليل وهرع على إثره 
رج��ال إط��ف��اء م��راك��ز اجلهراء 
احلرفي والساملي والعارضية 
واإلس��ن��اد ومت إحل��اق مركزي 
صبحان والساملية اجلنوبي 
ك���م���ا ح���ض���ر رج������ال األم����ن 
وال��ط��وارئ الطبية ووصلت 
أول فرقة للموقع في غضون 

خمس دقائق.
 وأضافت أن احلريق اندلع 
في أع��الف وع��دد من املركبات 
التي تستخدم في نقل األعالف 
ق��رب طريق الساملي السريع 
حيث امتد احلريق على مساحة 

7000 مترمربع تقريبا.
 وأوضحت أن رجال اإلطفاء 
شكلوا مجموعات حملاصرة 
ال���ن���ي���ران م���ن ع����دة ج��ه��ات 
للحيلولة دون ان��ت��ش��اره��ا 
واستخدموا اجلرافات لعمليات 

العزل املكثفة.
 وذك��رت أنه على الرغم من 
قوة الرياح التي كانت تساعد 
وتزيد من سرعة االشتعال لكن 
رجال اإلطفاء متكنوا من إخماد 
احلريق ضمن وقت قياسي وثم 
متت متابعة عمليات التفتيش.

 وأش���ارت إل��ى أن احلريق 
تسبب بخسائر مادية فقط وال 
توجد إص��اب��ات تذكر كما أن 
اإلدارة العامة لالطفاء فتحت 
حتقيقا لكشف أسباب احلادث 

ومالبساته. 

جانب من حريق األعالف في منطقة الساملي
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محافظ »األحمدي« هنأ القيادة 
السياسية بقرب حلول عيد الفطر

تقدم سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس 
احل��رس الوطني ، و الشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احل��رس الوطني بأسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني ، 
، وإلى منتسبي احلرس الوطني من قادة وضباط 
وضباط صف وأفراد مبناسبة عيد الفطر السعيد 
، سائلني الله العلي القدير أن يعيده على الكويت 
واألم��ت��ني العربية واالس��الم��ي��ة باخلير واليمن 
وال��ب��رك��ات وان ي��دمي على الكويت نعمة األم��ن 

واألمان في ظل قيادتها الرشيدة.
وبهذه املناسبة املباركة، أصدر وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
قرارا باإلفراج عن جميع منتسبي احلرس الوطني 
املوقوفني انضباطيا ، بناء على تعليمات القيادة 
العليا للحرس الوطني اكتفاًء باملدة التي قضاها 
ك��ل منهم ليشاركوا أس��ره��م ف��رح��ة عيد الفطر 

السعيد. 

  هنأ محافظ األحمدي الشيخ ف��واز اخلالد صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بقرب حلول 
عيد الفطر املبارك ، وأع��رب اخلالد في برقية تهنئة إلى سمو 
األمير باألصالة عن نفسه وباسم أهالي محافظة األحمدي ، 
عن أسمى آيات التهاني والتبريكات ، مقرونة بأصدق األمنيات 
بأن يعيد الله سبحانه هذه املناسبات املباركة على سموه وقد 
حتققت اآلمال لكويت اخلير واحملبة واألمة العربية واإلسالمية 
، سائالً املولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه 
من كل مكروه وأن ُينعم سبحانه على سموه مبوفور الصحة 
ودوام العافية وطول الُعمر . داعياً العلي القدير أن ُيدمي على 
الوطن الغالي واملواطنني واملقيمني الكرام نعمة األمن واألمان 

واإلستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه احلكيمة  .
    وبعث محافظ األحمدي ببرقيات تهنئة باملناسبة إلى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس احلرس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك ، هنأهم 
فيها بالعيد املبارك، آمالً أن ُينعم املولى سبحانه وتعالى على 
دولة الكويت احلبيبة باملزيد من التقدم والتطور واإلزدهار على 

الُصعد كافة وفي مختلف املجاالت .  الشيخ فواز اخلالدالفريق هاشم الرفاعيالشيخ مشعل األحمد

» األشغال« تفتتح جسرًا  ضمن مشروع 
اجلزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر

ريا�ض عواد 

أع���ل���ن ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع 
هندسة ال��ط��رق ف��ي وزارة االش��غ��ال 
العامة املهندس أح��م��د احل��ص��ان عن 
افتتاح اجل��زء العلوي ألح��د اجلسور  
بطول 2.100 كم ضمن مشروع إنشاء 
وإجن��از وصيانة الطرق والتقاطعات 
على اجل��زء الغربي م��ن ش��ارع جمال 
عبدا لناصر عقد )213( موضحا أن 
اجلزء املزمع افتتاحه فجر اجلمعه يبدأ 
من اجت��اه وصلة الدوحة م��رورا أمام 
منطقة الصليبخات السكنية قبل نادي 

الصليبخات .   
وق����ال م. احل���ص���ان ف���ي تصريح 
صحافي إن اجلزء املزمع افتتاحه يعد 
م��ن األج���زاء الهامة وال��ت��ي م��ن شأنها 
تسيير احلركة املرورية وخدمة سكان 
املناطق احمليطة باملشروع الفتا الى ان 
االفتتاح يأتي في إطار سياسة التسليم 
اجلزئي ملشاريع هندسة الطرق بحيث 
يتم االستفادة القصوى من هذه االجزاء 
في حتديث منظومة الطرق ودمجها 
ف��ي الشبكة خاصة ف��ي املناطق التي 
تشهد كثافة مرورية مرتفعة . وأوضح 
أن م��ش��روع إن��ش��اء وإجن���از وصيانة 

ال���ط���رق وال��ت��ق��اط��ع��ات ع��ل��ى اجل���زء 
الغربي من ش��ارع جمال عبدا لناصر 
عقد )213( من املشاريع التي تنفذها 
وزارة االشغال وتعول عليها في رفع 
القدرة االستيعابية للطرق املقام حاليا 
وتقليل االزدح����ام امل����روري وخفض 
نسبة احل����وادث امل��روري��ة وحتقيق 
مستويات عالية من االم��ان والسالمة 
موضحا أن تكلفة املشروع االجمالية 
34.934 مليون دينار والذي يتضمن 
تنفيذ طريق بطول اجمالي 6.502 متر 
وبعرض 32 م ويتكون من 3 حارات 
في كل اجتاه اضافة الى حارات طوارئ 
باإلضافة ال��ى اعمال جسور بعدد 3 
بطول اجمالي 1.650 كم متر اعلى 4 
تقاطعات رئيسية باإلضافة الى تنفيذ 

اعمال اخلدمات الرئيسية الالزمة .  
    وش����دد احل���ص���ان ع��ل��ى ح��رص 
ال��ق��ط��اع وامل��ض��ي ق��دم��ا ف��ي سياسة 
التسليم اجل��زئ��ي مل��ش��اري��ع هندسة 
ال��ط��رق وحتقيق االجن���از تلو االخ��ر 
بدعم ومساندة وزير االشغال العامة 
امل��ه��ن��دس ع��ب��دا لرحمن امل��ط��وع ال��ذي 
ي��ح��رص على دع��م مسيرة مشاريع 
الوزارة بصفة عامة ومشاريع هندسة 
الطرق بصفة خاصة ألهميتها القصوى 
في إحداث  النهضة املنشودة وحتقيق 
الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى 
مركز مالي وجت��اري عاملي ذلك احللم 
الذي طاملا راود أبناء الكويت ويسعون 
جميعا بكل جد وإخ��الص لتحقيقه في 

شتى املجاالت.

جانب من العمل في اجلسر

م. أحمد احلصان

أحد رجال »اإلطفاء« يتعامل مع احلريق

لفئة العلوم األساسية والتطبيقية

 2017/2016 سهيل أحمد يفوز بجائزة الباحث املتميز للعام األكادميي 
نال األستاذ الدكتور سهيل أحمد من قسم 
علم اجلراثيم في كلية الطب، مركز العلوم 
الطبية بجامعة الكويت جائزة الباحث املتميز 
والتي متنحها جامعة الكويت كل عام أكادميي 
كمكافأة ألعضاء هيئة التدريس ذوي اإلجنازات 
العلمية االستثنائية الذين حققوا التميز العلمي 

والتميز البحثي. 
وت��ق��دم أ.د. سهيل أحمد جل��ائ��زة الباحث 
املتميز بقائمة من 10 أوراق بحثيةوتشمل 
هذه املنشورات العلمية املقدمة للجائزة بحوثاً 
ع��ن تشخيص وب��ائ��ي��ات مسببات األم���راض 
الفطرية والفطرية املقاومة لألدوية، وخاصة 
ال��س��ل املتفطرة ال��ت��ي تسبب ال��س��ل، وأن���واع 
املبيضات )ال��ك��ان��دي��دا( التي تصيب مجرى 
الدم،و))Aspergillus tuberculosisالتي 
تتسبب في داء الرشاشيات ال��رئ��وي. والتي 
تطرقت إلى التشخيص السريع لهذه اإلصابات 
والكشف ع��ن مقاومة امل��ض��ادات ف��ي الكائن 
املسبب األم��ر ال��ذي سيساعد كثيرا في عالج 

املرضى املصابني بهذه املمرضات.
وسهلت األبحاث التي أجراها أ.د. سهيل 
أحمد اختبار احلساسية الدقيقة لعصيات 
احلديبات التي تسبب السل جلميع أدوية اخلط 
األول إلدارة سليمة للمرضى املصابني بسالالت 
مقاومة لألدوية. إذ أنه من الصعب عالج السل 
املقاوم لألدوية املتعددة ويرتبط مع ارتفاع 
معدالت الفشل السريري وانتكاس امل��رض. 
ويعتبرالتشخيص املختبري السريع والدقيق 
للقاح السل املقاوم لألدوية املتعددة وقابلية 
التأثر بأدوية اخلط األول األخ��رى أمر حاسم 

بالنسبة للعالج الفعال. 
وب��ني الباحث أن��ه م��ع ح��دوث تقريباً 10 
ماليني حالة جديدة من ح��االت السل النشط 
و1.5 مليون حالة وفاة كل عام، يعتبر مرض 
السل مرضاً معدياً ذو أبعاد عاملية. في جميع 
أنحاء العالم، و ٪3.3 من احل��االت اجلديدة 
و٪20 من احلاالت التي متت معاجلتها سابقاً 
قد عرفت اآلن على أنها السل املقاوم لألدوية 

امل��ت��ع��ددة )ال��س��ل امل��ق��اوم ل��ألدوي��ة املتعددة، 
والعدوى مع ساللة املتفطرةالسلية املقاومة 
على األقل إلى ريفامبيسينواإليزونيازيد، وهما 
اخلط األول األكثر فعالية ملكافحة أدوية السل). 
وقد اقترحت دراسات أ.د. سهيل أحمد طرقا 
  .C سريعة للكشف والتمايز ب��ني )ك��ان��دي��دا

البيكانز(  و )كانديداC. دوبلينينزيس )
وأظ��ه��رت ال��دراس��ات الوبائية للباحث أن 
حاالت ترشيح الدم بسبب C. دوبلينينزيس قد 
زادت في السنوات األخيرة، وهو اجتاه ينعكس 
في عدد قليل من الدراسات األخرى التي ظهرت 

في السنوات األخيرة. 
كما تسلط الدراسة املقدمة من أ.د. سهيل 
أحمد الضوء على دور أكبر ل C. دوبلينينزيس 
في عدوى مجرى الدم املعترف بها حتى اآلن، 
ويظهر اجتاها متصاعدا في ح��دوث مقاومة 
للفلوكونازول بني عزالتC.  دوبلنينزيس 

التي قد تعقد إدارة مرضى مثل هذا املرض.
واملبيضات  ) الكانديدا ( هي مكونات هامة 
من مجموعة امليكروبية البشرية من اجللد 
واألغشية املخاطية من الفم واملهبل واجلهاز 
ال��ه��ض��م��ي. وه���ي أي��ض��ا مسببات األم���راض 
البشرية. املبيضات البيضاء هي أح��د أن��واع 
املبيضات السائدة املسببة ل��ألم��راض. على 
ال��رغ��م م��ن ال��ع��الق��ة الوثيقة ب��ني املبيضات 
دوبلينينزيس مع املبيضات البيضاء فدور 
املبيضات البيضاء في الغالب تقتصر على داء 
املبيضات عن طريق الفم. في السنوات األخيرة، 
قد مت اإلب��الغ عن C. دوبلينينزيس على نحو 
متزايد في املرضى الذين يعانون من ترسب 
ال��دم، وم��ع ذل��ك، ال ت��زال أسباب انتشار هذه 

األمراض غير معروفة إلى حد كبير. 
وداء الرشاشيات الغازية هو عدوى أخرى 
تهدد احل��ي��اة ف��ي األف���راد ال��ذي��ن يعانون من 
نقص املناعة مثل مرضى السرطان ونخاع 
ال��ع��ظ��ام وم��ت��ل��ق��ي زرع األع���ض���اء الصلبة. 
الرشاشياتفوميغاتوس، هي مسبب األمراض 
ال��ف��ط��ري��ة احمل��م��ول��ة ج�����واً، و ه���ي ال��ع��ام��ل 

املسبب الرئيسي ل��داء الرشاشيات الغازية. 
ت��ري��ازول��ز ع��ن طريق الفم )إي��ت��راك��ون��ازول، 
فوريكونازولوبوساكونازول( هي األدوي��ة 
األكثر فعالية ضد عزالتA.  فوميجاتوس في 
املختبر وتستخدم حاليا كعالج اخلط األول 
في إدارة ووقاية املرضى الذين يعانون من 
الرشاشيات الغازية. وم��ع ذل��ك، مت اإلب��الغ 
عن داء الرشاشيات الغازية بسبب مقاومة 
تريازولA. فوميغاتوس في البلدان، ويرجع 
ذل��ك على األرج���ح إل��ى التعرض للفطريات 
البيئية ملثبطات 14α-دمييثيالز التي تستخدم 
أساسا حملصول النبات / حماية أزهار الزينة 
ولكن أيضا ترتبط هيكلياً ووظيفياً بتريازوليز. 
وأظ��ه��رت دراساتنا أن عزالتالفوميغاتوس 
امل��ق��اوم��ة ل��ت��ري��ازول م��وج��ودة ف��ي العينات 
البيئية والسريرية في الكويت وحتمل عوامل 
مقاومة مشتركة )TR34 / L98H في اجلني
Cyp51A( كما لوحظ وجود ما يصاحب ذلك 
من سالالت مقاومة وذات مقاومة ترايازول في 
مستعمرات واح��دة من الزراعة الروتينية ل 
A. فوميغاتوس، التي مت احلصول عليها من 
العينات البيئية والسريرية. عدوى املرضى 
الذين يعانون من نقص املناعة مع مثل هذه 
السالالت سيكون تطوراً مقلقاً لإدارة السليمة 
مع معدالت وفيات ~ ٪90 في املرضى الذين 
يعانون من الرشاشيات الغازية الناجمة عن 
TR34 / L98H والتي تكون مقاومة تريازول
A. فوميغاتوس مقارنة م��ع 30-٪50 في 
املرضى املصابني مع عزل ثالثي التراكيزول. 
وق��د ثبت أن حماية جميع امل��رض��ى الذين 
يعانون من نقص حاد في املناعة من رشاشيات 
البيئة والفطريات األخرى غير عملي حتى في 
البلدان املتقدمة. ولذلك، فمن الضروري ألداء 
الفطريات اختبار حساسية ال���دواء لعزالت
A. فوميغاتوس من املرضى احملتملني لتلقي 
العالج تريازول. إذا كان الكشف عن املقاومة 
تريازول، والعالج املوصى به لداء الرشاشيات 
الغازية من قبل فوريكونازول ال ميكن تطبيقه، 

سوف نضطر إلى االعتماد على بروتوكوالت 
العالج أقل فعالية.

ويستفيد م��ن البحوث التي أج��ري��ت على 
التشخيص السريع للسل امل��ق��اوم لألدوية 
والسل املقاوم لألدوية املتعددة املرضى الذين 
يعانون من مرض السل املقاوم لألدوية حيث 
أن هذه األساليب ميكن أن تساعد في التشخيص 
السريع ملرضهم بحيث ميكن إدخال التعديالت 
املناسبة ف��ي نظم ال��ع��الج ف��ي وق��ت مبكر من 
مراحل امل��رض. وباملثل، فإن الكشف السريع 
والتمايز من C. ألبيكانز و C. دوبلينينزيس 
تساعد في اإلدارة السليمة ملرضى ترشيح 
الدم املصابني بهذه األنواع املسببة لألمراض. 
البحث يعتمد على الكشف عن املقاومة تريازول 
ف��ي العزالتA. فوميغاتوس سيساعد في 
اإلدارة السليمة للمرضى الذين يعانون من 
 TR34 داء الرشاشيات الغازية الناجمة عن
 .A حتتوي على ت��ري��ازول مقاومة / L98H
فوميغاتوس ب��اس��ت��خ��دام األدوي����ة امل��ض��ادة 
للفطريات أخرى. وخلص الباحث في دراساته 
امل��ق��دم��ة إل��ى أن ال��ط��رق النمطية لالختبار 
حساسية السل املتفطرة ضد األدوي��ة املضادة 
للسل بطيئة وغير دقيقة لبعض أدوية اخلط 
األول ف��ي ح��ني أن ال��ط��رق اجلزيئية سريعة 
ودقيقة، وينبغي أن تستخدم للكشف السريع 
عن مقاومة األدوي���ة إلدارة سليمة للمرضى 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��س��ل امل��ق��اوم ل��ألدوي��ة. 
الكشف السريع والتمايز من C. ألبيكانز و 
C. دوبلينينزيس سيساعد أيضا في اإلدارة 
السليمة ملرضى صفيحة ال��دم املصابني بهذه 
األن��واع كما C. دوبلينينزيس ميكن أن تطور 
بسرعة مقاومة للفلوكونازول. كشف مقاومة 
تريازول في العزالت .Aفوميجاتوس سوف 
يساعد أيضا ف��ي اإلدارة السليمة للمرضى 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��رش��اش��ي��ات ال��غ��ازي��ة 
فالفوريكونازول لن يكون فعال، وسوف تكون 
هناك حاجة ألدوي��ة مضادة للفطريات لعالج 

املرضى املصابني بهذه السالالت.

116470م2 من النفايات و األنقاض رفع 

اجلالوي : » بلدية حولي«  أصدرت 
78 ترخيصًا  في مايو املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
عن إجن���ازات إدارة النظافة العامة و إشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة حولي والتي قامت 
بإزالة الكثير من املخالفات خالل شهر مايو املاضي 

.
 وبني مدير إدارة النظافة العامة و إشغاالت 
الطرق الدكتور سعد اجلالوي أن اإلدارة قد قامت 
بإجناز عدد 182 معاملة تنوعت ما بني إصدار 30 
رخصة  بإصدار و جتديد 44 و اشتملت ترخيص 
طاوالت و كراسي و شواية و ثالجة ملطعم ومقهى 
و معارض العاب و بنشر وكهرباء سيارات خارج 
احملل ، إلى جانب استخراج 28  أمر صلح لسيارات 

مهملة و معروضة للبيع ،و28  شهادة ملن يهمه 
األمر تنفيذ بوجود سيارة داخل احلجز .

 وأض��اف اجل��الوي أن “النظافة” و”إشغاالت 
الطرق” قد قاموا برفع  116470م2من النفايات  
و تضمنت 69502م2 م��ن ن��ف��اي��ات البلدية و 
46968م2 من النفايات اإلنشائية إل��ى جانب 
حترير 242 إنذار و حترير 93 تعهد و 288 مخالفة 
تنوعت مابني 9 مخالف ق��ان��ون 87/9اخلاص 
بالئحة النظافة و إشغاالت الطرق و 65 مخالفة 
إشغال طريق و 89 مخالفة نظافة عامة ، ووضع 
777 ملصقا على سيارات مهملة و معروضة للبيع 

و رفع 102 سيارة مخالفة.

رفع سيارة مهملة


