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الشومر :يوم مفتوح باجلامعة األمريكية
للتوعية مبرض اإليدز

حنان عبد المعبود

تس����تضيف اجلامع����ة
األمريكية  AUKمكتب اإليدز
واإلحص����اءات واملعلومات
بوزارة الصح����ة بالتعاون
مع جلنة الصحة اإلجنابية
واإليدز  SCORAلطلبة كلية
الطب في يوم مفتوح يقام

د.هند الشومر

صباح اليوم من الس����اعة
 9صباحا وحتى الس����اعة
 4مس����اء ويتخلل����ه إلقاء
محاضرة لرئيس مكتب اإليدز
واإلحص����اءات واملعلومات
ومق����رر اللجن����ة الوطنية
الدائمة ملكافحة اإليدز د.هند
الشومر ،تتناول فيها أحدث
املستجدات والوضع احلالي
لإلي����دز بالكويت ومكافحة
الوصمة والتمييز للمصابني
بڤيروس اإليدز واحلفاظ على
حقوق املصابني باإليدز ضمن
سياق حقوق اإلنسان.
وأك����دت الش����ومر في
تصري����ح له����ا أن العدوى
بڤيروس اإلي����دز تعد أحد
التحديات الرئيس����ية التي
تواجه أنظمة الصحة العامة
مبختلف دول العالم نظرا
لألعباء املترتبة على اإلصابة
بالڤيروس على صحة الفرد
واألس����رة واملجتمع وعلى
خطط التنمية .الفتة إلى أن
وزارة الصحة من أوائل الدول
التي وضعت برامج رائدة

للتص����دي للعدوى باإليدز
ووضعت املرسوم بالقانون
رقم  62لس����نة  1992بشأن
الوقاية من اإليدز واحملافظة
على حقوق املصابني بسرية
املعلوم����ات واخلصوصية
وحماية املجتمع من العدوى
بالڤيروس .اجلدير بالذكر أن
اليوم املفتوح س����يصاحبه
إقام����ة مع����رض ألح����دث
اإلص����دارات ملكت����ب اإليدز
واإلحص����اءات واملعلومات
واللجن����ة الوطنية الدائمة
ملكافحة اإليدز وسيتخلله
توزيع كتيبات ومطويات
وهداي����ا وأف��ل�ام توعي����ة
للحض����ور واإلجاب����ة عن
االستفس����ارات بخصوص
مرض اإليدز وطرق انتقاله
وكيفية الوقاية منه ،ويأتي
هذا الي����وم املفتوح ضمن
املس����ؤوليات االجتماعية
للجامعة األمريكية وحرصها
على توعية الطلبة للوقاية
م����ن الع����دوى بڤي����روس
اإليدز.

جمعية الجهراء التعاونية
حل�ضـور اجتـمـاع اجلمعـيـة العمومـيـة العاديـة
لل�ضنة املالية املنتهية يف 2014/12/31
بنا ًء على كتاب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رقم ( )13570امل�ؤرخ يف 2015/4/20
ب�شاأن امل�افقة على حتديد ي�م (االثنني) امل�افق  2015/5/11للجمعية العم�مية.

يت�شرف جمل�س اإدارة جمعية اجلهراء التعاونية بدع�ة ال�شادة امل�شاهمني البالغني من
ً
عاما فاأكرث) يف تاريخ انتهاء ال�شنة املالية وامل�شاهمني يف اجلمعية حتى
العمر (21
 2014/12/31حل�ش�ر اجتماع اجلمعية العم�مية العادية واملقرر عقده ي�م االثنني
امل�افق  2015/5/11يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شر ًا يف مدر�شة حممد �شالح العد�شاين
امل�شرتكة يف منطقة اجلهراء  -قطعة ( )54ويف حال عدم اكتمال الن�شاب القان�ين
ً
قان�نيا بح�ش�ر  25ع�ش� ًا.
ي�ؤجل االجتماع ملدة ن�شف �شاعة لي�شبح
 -1منــاقــ�شـ ــة تقــري ــر جم ــل�س االإدارة عن ال�ش ـن ــة امل ـ ــال ـ ـي ــة املنتهـي ــة يف
وامل�شادقة عليه.
 -2مناق�شة تقرير مراقب احل�شابات والت�شديق على امليزانية العم�مية واحل�شابات
اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف .2014/12/31
 -3اللطالع على امليزانية التقديرية لل�شنة املالية املنتهية يف .2015/12/31
 -4االطـ ــالع عـلــى الـتـقــريــر امل ــايل واالإداري ملــراق ـبــي ال ـ ــ�زارة عــن الـ�ـشـنــة املـنـتـهـيــة يف
.2014/12/31
 -5تعيني مراقب ح�شابات للعام املايل املنتهي يف  2015/12/31وحتديد اأتعابه.

2014/12/31

مالحظة:

 -1يجب على كل ع�ش� اإح�شار البطاقة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �ش�رة عنها اأو
اإح�شار �شهادة ملن يهمه االأمر من املعل�مات املدنية.
 -2على ال�شادة امل�شاهمني غري امل�شتكملني مللفاتهم مراجعة االإدارة خــالل الدوام
الر�شمي ال�شتكمال امللفات.
 -3على امل�شاهمني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد مراجعة االإدارة
ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.
مع اأطيب التمنيات بالت�فيق،،،
مع حتيات جمل�س الإدارة

 -aljahraاجلهراء التعاونية  -جمعيات

«الصحة» %91 :من املواطنني يعرفون خطورة
األغذية امللوثة وتسببها في الوفاة
حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

كشفت عضو املكتب اإلعالمي
ف���ي وزارة الصح���ة د.نزيلة
الدويسان ان  %91من املواطنني
يعرفون خطورة األغذية امللوثة
وانها قد تسبب الوفاة ،خاصة
أن األمراض املنقولة باألغذية
امللوثة بالبكتيريا والڤيروسات
والطفيليات واملواد الكيميائية
تسبب أكثر من  200مرض بني
اإلسهال الى السرطان وقد تؤدي
الى الوفاة.
وأضاف���ت ان ذلك جاء من
خالل استبيان شمل  340فردا
منهم  %53من اإلناث و %60من
الذك���ور ،اعمارهم بني  30و50
سنة ،علما بأن  %70كويتيني،
حيث كان هذا االس���تبيان من
ضمن األنشطة التوعوية التي

د.نزيلة الدويسان

أعدتها منظمة الصحة العاملية
من خالل  5أس���ئلة بس���يطة
وجوهري���ة خاصة مبوضوع
السالمة الغذائية ،اذ قام املكتب
اإلعالمي بعمل مسابقة ثقافية
قائمة على هذه األسئلة.
وذكرت الدويسان في تصريح
صحافي أن  %68من املشاركني
يعتقدون ان الرائحة وش���كل
وطعم األكل يعكس سالمة األكل،
علما بأن ه���ذا االعتقاد خاطئ
الن رائحة وطعم وشكل األكل
ال تعكس مدى سالمته ،خاصة
أن هناك بعض امللوثات الغذائية
اخلطي���رة ال تس���بب تغيرات
ظاهرة على األكل ،كما ان بعض
امللوثات تكون سببا في انبعاث
رائحة كريهة وتغير طعم األكل
اال انها ليس بالضرورة تسبب
امراضا.
وأفادت بأن  %76من املشاركني

يعرفون ان هناك بعض األنواع
م���ن امليكروب���ات املفيدة التي
تساعد في صنع بعض أصناف
األكل وبعض الكائنات املجهرية
مفي���دة لعمل اجلنب والزبادي،
كم���ا ان هن���اك  %49فقط من
املشاركني يعرفون درجة البرودة
املطلوبة ف���ي الثالجة للوقاية
م���ن امليكروبات وان االحتفاظ
بدرجة برودة الثالجة اقل من 5
درجات سيليزية يوقف ومينع
منو امليكروبات املجهرية.
وبينت أن  %86من املشاركني
يعرفون أهمية فصل األصناف
النيئ���ة غي���ر املطبوخ���ة عن
األصناف املطبوخة واجلاهزة
لألكل ،وان الفصل بني أصناف
األكل الن���يء واملطبوخ مينع
انتقال امليكروب���ات ،علما بأن
االكل النيء خصوصا اللحوم
واألسماك قد حتمل ميكروبات

خطيرة قد تنتقل الى أصناف
األكل األخ���رى عند التحضير
والتخزين ،مشيرة الى انه من
بني املشاركني حصلنا على 60
مشاركا كانت إجابتهم صحيحة
عن األس���ئلة اخلمسة ودخلوا
القرعة ومت س���حب األس���ماء
الفائزين الثالث���ة في احتفال
وزارة الصح���ة بيوم الصحة
العامل���ي ،وقد ق���دم للفائزين
هدايا وشهادات تقدير من املكتب
االعالمي للمشاركة اإليجابية
بفعاليات يوم الصحة العاملي.
وأوضحت الدويس���ان انه
في ظل اتس���اع دائرة إمداداتنا
الغذائية وسهولة حركة السفر
والتجارة يزداد احتماالت انتشار
التلوث على الصعيد الدولي،
حي���ث أصبح م���ن الضروري
تعزيز نظم السالمة الغذائية
في جميع البلدان.

تنسيق حكومي رباعي لضبط «السجائر املهربة»
عبدالكريم العبداهلل

دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

وذلــك ملناق�ضة جدول الأعمال التايل :

خالل استبيان ضم  340فرداً  %70منهم كويتيون

علمت «األنباء» من مصادر
صحي���ة مطلع���ة أن وزارة
الصحة تنس���ق مع اجلهات
الرقابية في الدولة ممثلة في
«اإلدارة العامة للجمارك -
ووزارة التجارة والصناعة

 والهيئة العامة للصناعة»،وذلك لرصد وضبط أصناف
«الس���جائر املهربة» ،ومنع
تهريبها إلى البالد.
وذكرت املصادر نفسها أن
التنس���يق يتمثل في فحص
جميع مشتقات «التبغ» ،وذلك
تطبيقا للمعايير اخلليجية

والدولية ،وإرس���ال عينات
الس���جائر املهربة إلى قسم
الفحوصات املختص في وزارة
الصحة للتوثيق والفحص،
وذلك ملكافحة تهريب السجائر
إلى البالد.
وأفادت املصادر نفس���ها
ب���أن عملية التنس���يق بني

اجلهات املعنية سابقة الذكر
بع���د تهريب اصن���اف من
السجائر لم تخضع لفحص
القط���ران والنيكوت�ي�ن في
املختبرات املختصة بوزارة
الصحة ،والتي جرى ضبطها
سريعا ،مؤكدة أن التنسيق
بني االدارة العامة للجمارك

ووزارة التجارة والصناعة
والهيئ���ة العام���ة للصناعة
ووزارة الصحة سيمنع دخول
الس���جائر املهربة ،الذي من
شأنه جتنيب حدوث ضرر
إضافي للمجتمع من دخول
تلك األنواع ،التي تدخل البالد
بصورة غير شرعية.

الدويسان :حملة «منطقتنا نظيفة وصديقة للبيئة» احتفت بيوم األرض
حنان عبدالمعبود

أكدت مدير مركز عبداهلل
عبداله���ادي الصحي د.هدى
الدويس���ان اهتم���ام مدينة
اليرموك الصحية من خالل
حمل���ة «منطقتن���ا نظيف���ة
وصديقة للبيئة» باالحتفال
بي���وم األرض العاملي ،الذي
يوافق  22أبريل من كل عام،
الفتة الى مشاركة أعضاء جلنة
مدينة اليرموك الصحية وهي
من أعضائها مع مختار املنطقة
عبدالعزيز املشاري ،وأبناء
املنطقة.
وقالت الدويس���ان على
هامش االحتفالية ان االحتفال
ميتد على مدار العام وليس
يوما واحدا فقط ،فاألنشطة
مستمرة وال تتوقف ،مشيرة
ال���ى مش���اركة العديد من
اجلهات ومنها شركة مراسي
اخلليج التي قامت بوضع

عبدالعزيز املشاري ود.هدى الدويسان مع األطفال مبركز اليرموك

س���يارة لتجميع النفايات
في مواق���ف مركز عبداهلل
عبداله���ادي الصحي وذلك
لتسهيل املهمة على املواطنني،
كما قام فري���ق «ايجابية»

والذي متثله نرجس الشطي،
باملش���اركة أيضا من خالل
حضور أطفال حضانة عالم
الطفل ثنائية اللغة وقيامهم
بصنع ألعاب ومجس���مات

من املواد املع���اد تدويرها
كالبالستيك والورق.
وأشارت الدويسان الى ان
مركز اليرموك يعد من املراكز
الصحية التي تسعى للحصول
على االعتراف الكندي جلودة
اخلدمة ،كما مت تسجيله كمنطقة
من املناطق الصحية العاملية.
الفتة الى ان املركز يضم أربعة
أنواع من العيادات الصحية
«العيادة السريعة» التي تساهم
في تقليل فترة االنتظار وتفرغ
الطبي���ب للعمل في العيادات
العامة للحاالت التي حتتاج الى
رعاية أدق ،و«العيادات العامة»،
«عيادة الطوارئ» و«العيادات
التخصصية» وتشمل عيادات
األمراض املزمنة عيادة كبار
السن وعيادة الصحة النفسية
وعيادة الطفل السليم وعيادة
مكافحة السمنة وعيادة الربو
وعيادة العظام وعيادة االنف
واالذن واحلنجرة.

«جمعية الهندسة» قدّمت الهدايا ألطفال مستشفى الوطني

نظّ مت جمعية طالب الهندسة
الكهربائية في جامعة الكويت
( )SEESزيارة ميدانية ملستشفى
البنك الوطني لألطفال.

وقال رئيس اجلمعية عبداهلل
اخلال����دي إن أعضاء اجلمعية
حرصوا عل����ى ه����ذه الزيارة
لرسم البسمة على شفاه األطفال

والتخفي����ف من معاناة املرض
عنه����م ،ويأتي ذلك تأكيدا على
مشاركة اجلمعية لهؤالء األطفال
وتقدمي الهدايا الرمزية لهم.

وأضاف اخلالدي أن الزيارة
تأتي في إطار التواصل املستمر
بني اجلمعية ومؤسسات املجتمع
املدني املختلف����ة حرصا على

املش����اركة الفعال����ة مع جميع
ش����رائح املجتمع .الفتا إلى أن
الزيارة كان لها صدى طيب في
نفوس هؤالء األطفال املرضى.

األطفال مع أعضاء اجلمعية

طالل العرافة يقدم هدية ألحد األطفال

عبداهلل اخلالدي وهدية رمزية ألحد األطفال املرضى

