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خالل مؤمتر «رعاية إنتاجية»

احلربي« :الصحة» القلب النابض واحملرك الرئيسي ملشاريع التنمية املستدامة
أكدكد وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال
احلربي أول أمس أن املؤمتر اخلليجي اخلامس
للصحة والسالمة املهنية يعزز ق��درات النظام
الصحي واص��ف��ا الصحة (بالقلب النابض)
و(احملرك الرئيسي) ملشاريع التنمية املستدامة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح أدل����ى ب��ه احل��رب��ي
للصحافيني على هامش افتتاح املؤمتر املستمر
حتى  18م��اي��و اجل���اري حت��ت ش��ع��ار (رع��اي��ة
وانتاجية) مبشاركة منظمة الصحة العاملية
ومنظمة العمل الدولية ودول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية.
واضاف ان محاور املؤمتر جاءت متوافقة مع
اهتمامات ال��وزارة ببرنامج عمل احلكومة من
أجل حتقيق الغايات املتعلقة بالتنمية املستدامة
مبينا اهتمام وح��رص ال���وزارة الكبيرين على
الصحة والسالمة املهنية وتأمني سالمة العاملني
في الشركات واملؤسسات واملصانع واماكن
وممتلكات العمل.
واشار احلربي الى ان االحصائيات االخيرة
لدول اقليم الشرق املتوسط بينت وجود  50الف
حالة وفاة حتدث في أماكن العمل ونحو مليوني
حالة وف��اة سنويا على مستوى العالم مؤكدا
ضرورة التوعية بهذا الصدد.
واف���اد ب��ض��رورة تكثيف وس��ائ��ل التوعية
لضمان سالمة العاملني باملنشآت الصناعية
واملصانع مبينا ان احل��وادث قد تكون جسدية
او أحد أنواع العنف او سقوط من اماكن عالية
او اصابة مرضية او من خالل مكافحة التلوث
بالبيئة.
واك��د احلربي ان الكويت تفخر بوجود اول
مركز طبي صناعي على مستوى دول اخلليج
يعنى باالهتمام بصحة العاملني مبينا ان مركز
الشعيبة الطبي الصناعي يغطي  35الف عامل
بتلك املنطقة.
وقال ان مركز الشعيبة يستقبل  400مريض
وم��راج��ع اسبوعيا من العاملني بتلك املناطق
الصناعية وانه يركز على معاجلة العمال خاصة
الذين يعانون من مشاكل العضالت واالم الظهر
واملشاكل الناجتة عن االصوات العالية وحاالت
احلرارة وحوادث احلريق.
وذك��ر احل��رب��ي ان ال��ه��دف ال��ذي يسمو اليه
املؤمتر هو توعية االطباء والهيئة التمريضية
بكيفية التعامل مع احل��االت ومعاجلة وتوعية
العاملني باملناطق الصناعية واصحاب الشركات
واملصانع الفتا الى ضرورة ايجاد بيئة عمل آمنة
صحيا واجتماعيا ونفسيا.
واض��اف كذلك ان املؤمتر يبحث منع حدوث
اي اص��اب��ات ق��د تسبب ع��اه��ات مستدامة او

جولة في املعرض املرافق

الدكتور جمال احلربي يفتتح املؤمتر اخلليجي اخلامس للصحة والسالمة املهنية
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اصابات بالغة مبينا تركيز ال��وزارة على اجراء
الفحوصات الالزمة للعامل قبل تعيينه باملنشأة
الصناعية لتجنب عوامل اخلطورة والضغط
وقياس السمع قبل استالم الوظيفة.
وكان الوزير احلربي القى كلمة ببداية املؤمتر
قال فيها ان املؤمتر يجدد ارادة العمل على تعزيز
منظومة العمل الصحي اخلليجي املشترك
في كافة املجاالت للحد من التحديات املتعلقة
بالصحة والسالمة املهنية.
واوض��ح ان املؤمتر يتضمن محاور متعلقة
باالنتاجية والتصدي لالصابات واحل��وادث
والعنف والسالمة البيئية واالدارة السليمة
للمواد الكيماوية واحل��د من املخاطر املرتبطة
بتغير املناخ وآثاره على الصحة وتلوث البيئة.
واشار الى انه من التحديات التي تواجه اعمال

املؤمتر كيفية ايجاد بيئة عمل تعليمية خالية
من العنف حت��ول اخلطط والبرامج االمنائية
والصحية الى التزامات وبرامج عمل واضحة
االهداف لتنفيذها باستخدام املنهجية العلمية.
وشدد احلربي على أهمية استشراف اآلفاق
املستقبلية ورس��م الطريق لتحويل االه��داف
العاملية للتنمية املستدامة املتعلقة بالصحة
من آمال وطموحات الى واقع ملموس من خالل
تطوير االستراتيجيات وخطط العمل مبختلف
القطاعات.
من جهته اك��د رئيس املؤمتر الدكتور احمد
الشطي ان املؤمتر يتناول  42ورقة علمية خالل
جلساته الثماني وورشتي عمل و  15ملصقا
علميا مؤكدا ض��رورة االستفادة من اخلبرات
العاملية ف��ي مجال الصحة والسالمة املهنية

لتطوير التجارب واملعرفة.
واضاف الشطي في تصريح مماثل للصحافيني
على هامش امل��ؤمت��ر ان اوراق العمل تتطرق
الى استراتيجيات وخطط عمل محلية وعربية
واقليمية ودول��ي��ة للصحة والسالمة املهنية
وكيفية معاجلة حتديات صناعات الصحة.
وق��ال «نتطلع ال��ى ان يكون املؤمتر فرصة
لتعزيز ال��ش��راك��ة م��ع امل��ؤس��س��ات االكادميية
للنهوض بالتشريعات واللوائح االسترشادية
بهدف تطوير وانشاء املراكز الطبية في املناطق
الصناعية».
ب��دوره اك��د مدير ع��ام مجلس الصحة لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية سليمان
بن صالح الدخيل ان اللجنة اخلليجية للصحة
والسالمة املهنية رسمت استراتيجيتها اجلديدة

مستشفى األميري نظم األسبوع التوعوي األول
بعنوان «كيف تتعامل مع مرض السكر في رمضان؟»

ريا�ض عواد

أكدت د .إنعام بوعليان مسؤول صيدلية العيادات اخلارجية
في مستشفى االميري على مرضى السكري الذين يخططون
لصيام شهر رمضان ،هناك العديد من األم��ور التي ينبغي
أن تُؤخذ في احلسبان ،من ذلك مراقبة مستويات سكر الدم،
والتغذية ،والتمارين الرياضية ،فضالً عن صيام احلامل في
ُوصى به
رمضان كما أنه ينبغي أن يكون معلو ًما ً أن الصيام ال ي َ
جميع مرضى السكري وقالت فى تصريح صحافي مبناسبة
األسبوع التوعوي االول بعنوان كيف تتعامل مع مرض السكر
في رمضان و ذلك ضمن برنامج صيدلي و لي بصمه  ،والذي
تنظم مستشفي االميري
و قد حضر االفتتاح مدير منطقة العاصمة الصحية و
مدير مستشفى األميري الدكتور علي العلي ومراقب مكتب
اخلدمات الصيدالنيه الدكتور احمد مناور السعيد و ريئيس
قسم الصيدله الصيدالنيه رشا املهنا و ذلك بإشراف و تنسيق
فريق صيدليه العياده اخلارجيه و تنظيم الصيدالنيه انعام
بوعليان ،وشارك بهذا البرنامج جميع الصيادله مبستشفي
االميري
ان البرنامج يهدف الئ توعيه مريض السكر و املساعده
في تنظيم جرعات االدويه املختلفه ملرض السكر في رمضان
و احلرص علئ تلبيه احتياجات و استفسارات جميع مرضئ
السكر في رمضان وهذه اخلطوة تاتي من منطلق اميانا من ان
يكون لنا دور جتاه هذا البلد وخدمة املجتمع .
وأضحت بوعليان ان معظم مرضى السكري الذين يصومون
رمضان أن يحافظوا على املستويات العادية من النشاط البدني

املشاركون في املعرض

والرياضي؛ ولكن من املستحسن ،بشك ٍل عام ،اجتناب ممارسة
التمارين الرياضية أثناء ساعات الصيام ،السيما قبيل وقت
اإلفطار ،ألنها قد تكون سببًا في إصابة املريض بفرط هبوط
سكر الدم ،وعلى الرغم من أن اخللود للراحة قبل وقت اإلفطار

معايشة املشروع الوطني الضخم

وفد من مهندسي «األشغال» يزور مدينة
صباح السالم اجلامعية

جانب من الزيارة

زار وفد من مهندسي وزارة األشغال العامة مشروع
مدينة صباح السالم اجلامعية وذلك صباح أول أمس
بهدف معايشة املشروع الوطني الضخم والتعرف
عن كثب على مختلف املعطيات الهندسية واإلداري��ة
اخلاصة مبرافق احلرم اجلامعي العمالق .
وقد كان في استقبال الوفد الزائر ال��ذي ضم 35
مهندساً من مختلف التخصصات مدير البرنامج
اإلنشائي بجامعة الكويت د .قتيبة عبد الرزاق رزوقي
ومساعد مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت د.
أنوار اإلبراهيم اللذان قدما للزوار عرضاً مرئياً تناول
كافة اجلوانب الهندسية والفنية واملؤسسية اخلاصة

مبشروع مدينة صباح السالم اجلامعية  ،كما أجابا
على كافة األسئلة التي طرحها أفراد الوفد الزائر.
ومت كذلك اصطحاب املهندسني الزائرين في جولة
ميدانية لتفقد مباني الكليات اجلامعية واملرافق
املختلفة باملدينة اجلامعية حيث عبر ال���زوار عن
إعجابهم بالتصاميم امل��ع��م��اري��ة مل��ك��ون��ات احل��رم
اجلامعي والتي وصفوها بالتحف املعمارية التي
تتباين من حيث هوياتها املعمارية والهندسية ،
مثمنني نسبة اإلجناز الكبيرة التي قطعها املشروع ،
كما متنوا أن تستثمر كافة اجلهود إلنهاء املشروع
وتسليمة في الوقت احملدد .

يع ُّد أم ًرا ً مستحس ًناً ،فإنه يتعني على مرضى السكري اجتناب
النوم أثناء هذه الفترة التي تسبق اإلفطار ،وذلك لكي يبقوا
متيقظني ملؤشرات فرط هبوط سكر الدم (والتي يُرجَّ ح حدوثها
خالل الساعات األخيرة من نهار الصوم).

اجلري « :بيت الزكاة» يستعد لتنفيذ
مشروع والئم اإلفطار في رمضان
يستعد بيت الزكاة كعادته السنوية للتجهيز ملشروع والئم اإلفطار
خارج الكويت لشهر رمضان املبارك  .و أوضح مدير إدارة النشاط
اخلارجي ع��ادل اجل��ري أن بيت الزكاة يخصص ج��زءا ً من نشاطه
اخليري خلدمة املسلمني خارج دولة الكويت جتسيدا لروح األخوة
الواحدة التي تربط بني املسلمني و تطبيقا ملبادئ االسالم التي حتث
على التعاون والتكافل فيما بينهم.
و بني اجل��ري أن إدارة النشاط اخلارجي س��وف تقوم مبشيئة
الله بتنفيذ مشروع والئم اإلفطار خارج دولة الكويت لصالح أيتام
بيت الزكاة والطلبة وفقراء املسلمني في 29دولة عربية وإسالمية
بالتعاون مع  50هيئة وجهة خيرية في هذه الدول لتقدمي 210,000
وجبة بتكلفة قدرها ( 105,000د.ك – مائة وخمسة آالف دينارا ً) ,و
بني اجلري بأن تكلفة افطار الصائم للشخص  500فلس لليوم الواحد
بينما تساوي تكلفة إفطار الصائم ملدة شهر كامل  15دينار كويتي .
وبني بانه سيتم توزيع سلة غذائية قيمتها  15دينار كويتي إلفطار
صائم ملدة شهر كامل  ،موضحا أن بيت الزكاة قام بتنفيذ مشروع
والئم االفطار اخلارجي لصالح أيتام بيت الزكاة والطلبة وفقراء
املسلمني خالل شهر رمضان املاضي في  39دولة عربية وإسالمية
بالتعاون مع  86هيئة وجهة خيرية في هذه ال��دول ،مشيرا ً إلى أن
املشروع قدم ( )1,481,768وجبة بتكلفة قدرها ( 740,884د.ك
– سبعمائة واربعون ألف وثمامنائة وأربعة وثمانون دينارا ً) .
و أشار اجلري أن أب��واب التبرع ملشروع والئم االفطار مفتوحة
و ميكن للراغبني باملشاركة فيه التبرع عن طريق موقع بيت الزكاة
االلكتروني أو عن طريق تطبيق البيت على الهواتف الذكية أو التوجه
إلى أق��رب مركز اي��رادي من مراكز بيت الزكاة املنتشرة في أنحاء
الكويت .

واعتمدت معاييرها الصحية واملهنية والبيئية.
واض��اف الدخيل في كلمة مماثلة ان اللجنة
قررت عقد اجتماعها املقبل في شهر ديسمبر من
العام احلالي بالعاصمة القطرية لالعالن عن
حتديث استراتيجيتها لتتواكب مع املستجدات
العاملية واخلليجية وتوصيات املؤمتر املنعقد
حاليا.
ورأى ان التطور التكنولوجي على مستوى
العالم ساهم بخلق االخطار في اماكن العمل
مطالبا بتوفير بيئة آمنة وخالية من مسببات
احل��وادث واالم��راض املهنية ومبينا ان التطور
الذي حدث ال بد ان يصاحبه تطبيق كامل ملبادئ
السالمة والصحة املهنية وحتديث للقوانني التي
تنظم العمل للحفاظ على صحة العاملني.
وحتدث ممثل املدير االقليمي ملنظمة الصحة

العاملية الدكتور مازن ملكاوي في املؤمتر فاعتبر
ان العمال ميثلون نصف ع��دد سكان العالم
ويشكلون التنمية االقتصادية واالجتماعية
موضحا ان ع��دد الوفيات الناجتة عن عوامل
اخلطورة في اماكن العمل يقدر ب  52الف وفاة
سنويا.
واض��اف امللكاوي ان معدل الوفيات يترواح
من  3الى  17لكل  100الف من السكان مبينا ان
املنظمة ستقدم تقريرا مفصال عن التقدم امللحوظ
في تنفيذ خطة العمل العاملية واملقرر في العام
املقبل .ولفت الى «اننا سنقدم تقريرنا النهائي
الى املجلس التنفيذي في دورت��ه ال 142خالل
عام  2018لتوضيح التقدم احملرز في تنفيذ خطة
العمل العاملية وعن اخلطط املستقبلية في ظل
اجندة التنمية املستدامة .2030

تواصل حمالت «  #صحتك  -أمانة»

بلدية «العاصمة» تتلف طن ًا و 350
كيلوغراما من املواد الغذائية الفاسدة
أعلنت إدارة العالقات العامة
ب��ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ع���ن ت��واص��ل
احلمالت التفتيشية التي يشنها
ف��ري��ق ال���ط���وارئ ب��ف��رع بلدية
محافظة العاصمة على محالت
اجلملة مبنطقة الشويخ وذل��ك
تزامنا مع احلملة االعالمية التي
أطلقتها ادارة العالقات العامة
حتت شعار «  #صحتك _ أمانة «
والتي تهدف إلى جاهزية االجهزة
الرقابية بأفرع البلدية باحملافظات
بتكثيف احلمالت التفتيشية على
اجلمعيات التعاونية ومخازن
شركات امل��واد الغذائية وأس��واق
اجلملة للمواد الغذائية واحملال
واملطاعم قبل وأثناء رمضان.
وتابعت االدارة ب��ان احلملة
أسفرت عن مصادرة وإتالف 350
كجم من امل��واد الغذائية املنتهية
الصالحية مبحالت سوق اجلملة
مبنطقة الشويخ متثلت في شراب
الفستق  ،ماء ورد  ،مكرونة  ،خليط
كيك ،الفتة إلى أن مفتشي الفريق
خ�ل�ال اس��ب��وع ق��ام��وا بالكشف
على ع��دد  124مخزن مبنطقتي
الشويخ والري وعدد  9جمعيات
وحترير ع��دد  26مخالفة أغذية
منها  6مخالفات مت حتريرها

حترير مخالفة

للمخازن و  20مخالفة جلمعيات
التعاونية وغلق ع��دد  7مخازن
ومحالت باحملافظة.
كما دعت إدارة العالقات العامة
اجلميع في حال وجود أي شكوي
تتعلق بالبلدية ب��ع��دم ال��ت��ردد

ب��االت��ص��ال على اخل��ط الساخن
 1844448أو عبر مواقع التوصل
االج��ت��م��اع��ي لبلدية ال��ك��وي��ت @
 kuwmunوس��ي��ت��م ات��خ��اذ
االج��راءات القانونية حيالها على
الفور.

«الصانع» يطالب البلدية بتكثيف
الرقابة خالل شهر رمضان

ريا�ض عواد

ط��ال��ب عضو املجلس البلدي
ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع
اجلهاز التنفيذي في بلدية الكويت
تشديد الرقابة والتفتيش على
األس���واق واحمل�ل�ات واجلمعيات
ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل م���ب���اش���رة مع
املستهلكني في بيع املواد الغذائية
 ،خصوصاً اننا مقبلني على شهر
رمضان املبارك .
وق����ال ال��ص��ان��ع ف��ي تصريح
صحافي ال��ى ان بعض ضعاف
النفوس من العاملني وجتار املواد
الغذائية يستغلون ه��ذا الشهر
ال��ك��رمي ل��ب��ي��ع ب��ع��ض م��ن امل���واد
الغذائية الغير صاحلة لإلستهالك
اآلدم����ي واملنتهية ال��ص�لاح��ي��ة ،
بسبب اإلقبال الكبير للشراء في
ه��ذا امل��وس��م الرمضاني م��ن قبل
املستهلكني .

فهد الصانع

وش���دد ع��ل��ى ض����رورة تفعيل
البلدية للخطوط الساخنة لتلغي
الشكاوى من املستهلكني في حال
رص��دت أي مضاهر للغش وبيع
امل���واد غير الصاحلة لإلستهالك
اآلدم����ي واملنتهية ال��ص�لاح��ي��ة ،

وتفعيل دور مفتشي األغذية وفرق
ال��ط��وارئ في بلديات احملافظات
الستة .
وش��دد الصانع على ض��رورة
ان ي��ت��م اغ��ل�اق أي م��ن احمل�لات
واالس����واق ومخالفتها ف��ي حال
مت رص��ده��ا ت��ت��اج��ر ف��ي األغ��ذي��ة
املنتهية الصالحية والغير صاحلة
لإلستهالك اآلدمي من قبل اجلهات
الرقابية وإحالتها للنيابة العامة
لينالوا جزائهم .
من جهة اخ��رى ناشد الصانع
وزارة التجارة والصناعة تكثيف
الرقابة فيما يتعلق برفع األسعار
املصطنع والذي يتخلل هذا الشهر
الكرمي  ،بسبب طمع وجشع بعض
ال��ت��ج��ار وال��ع��ام��ل�ين ف��ي احمل�لات
التي تُعني ببيع امل��واد الغذائية
وغيرها من املستلزمات في املوسم
الرمضاني .

