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باسل الصباح :الحادثة لن تمر مرور الكرام

إغالق حارة من  6مسا ًء حتى  6صباح ًا

«الصحة» :لجنة للتحقيق في وفاة مواطن

بدء صيانة الطرق الرئيسية
في البالد ...غداً

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�شكيل
جل��ن��ة ع��ل��ي��ا م����ؤل���ف���ة من
واخت�صا�صيني
ا�ست�شاريني
لك�شف مالب�سات وفاة املواطن
حممد برج�س امل�شاري ،الذي
وافته املنية ي��وم اخلمي�س
املا�ضي يف م�ست�شفى اجلهراء
ملعرفة �أ�سباب الوفاة وك�شف
مالب�سات احلادث م�شددة على
اتخاذ الإج��راءات القانونية
املنا�سبة �إذا ثبت وجود خط�أ
طبي.
ونقل بيان �صحايف للوزارة
م�ساء �أم�س الأول ،عن وزير
ال�صحة ال�شيخ د .با�سل
ال�صباح� ،إعرابه عن خال�ص
تعازيه و���ص��ادق موا�ساته
لذوي الفقيد امل�شاري راجيا
من الله تعالى له الرحمة
وامل��غ��ف��رة ول��ذوي��ه ال�صرب
وال�سلوان ،م�ؤكدا �أن حادثة
ال��وف��اة ه��ذه ل��ن مت��ر م��رور

الكرام و�إذا ثبت �أي تق�صري من
�أي كان ف�ستتم حما�سبته.
وقال ال�شيخ با�سل �إنه تابع
�شخ�صيا م��ا يتعلق بهذا
احل���ادث امل��ؤ���س��ف منذ منى
�إلى علمه وقوعه و�أن��ه �أوعز
على ال��ف��ور بت�شكيل جلنة
عليا للتحقيق التخاذ ما يلزم
للوقوف على حادثة الوفاة
وك�شف مالب�ساتها.
و�شدد على �أن وزارة ال�صحة
�ستتخذ الإج��راءات القانونية
املنا�سبة �إذا تبني وجود خط�أ
طبي وعلى �أنه ال تهاون �أبدا
فيما يتعلق ب�صحة املواطنني
جمددا الت�أكيد على �أن احلادث
لن مير مرور الكرام و�أن��ه ال
يقبل على الإطالق حدوث مثل
هذا الأمر و�إذا �أثبتت اللجنة
يف حتقيقاتها تق�صري �أي
ك��ان م��ن امل�ست�شفى بوقوع
حالة الوفاة ف�ستتم معاقبته

وحتويله �إلى اجلهات املعنية
وال��ق�����ض��اء لتتخذ العدالة
جمراها.
من جانبه ق��ال مدير منطقة
اجل��ه��راء ال�صحية د� .أحمد
احل�سيني� ،إن���ه ف��ور وف��اة
املواطن امل�شاري يف م�ست�شفى
اجل��ه��راء ،مت ت�شكيل جلنة
حتقيق ورف���ع نتائجه �إل��ى
وزير ال�صحة ال�شيخ د .با�سل
ال�صباح الذي �أوع��ز بت�شكيل
جلنة حتقيق عليا ملعرفة
مالب�سات احلادث.
و�أعرب احل�سيني عن خال�ص
التعازي و�صادق املوا�ساة
لذوي الفقيد امل�شاري و�أكد
رف�����ض ال����وزارة لأي �أخطاء
طبية م�شريا �إلى �أنه للمحافظة
على خ�صو�صية الفقيد لن يتم
اخلو�ض بتفا�صيل التحقيق
ح��ت��ى االن��ت��ه��اء م��ن��ه ب�شكل
نهائي.

• الشيخ باسل الصباح

العصفور :يجب اتخاذ إجراءات ملموسة
لحماية صحة الفم واألسنان

كتب حم�سن الهيلم:

كتب �سالمة ال�سليماين:

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان
بجامعة الكويت فعالية اليوم
العاملي ل�صحة الفم والأ�سنان
برعاية مدير اجلامعة د.ح�سني
الأن�صاري والذي �أناب عنه عميد
الكلية د.ع��ادل الع�صفور ،يف
بهو كلية الطب مبركز العلوم
الطبية مبنطقة اجلابرية.
وذك���ر عميد ال��ك��ل��ي��ة د.ع���ادل
الع�صفور �أن هذه الفعالية والتي
تقام للمرة الأولى يف الكويت،
ت ��أت��ي بالتن�سيق م��ع االحت��اد
العاملي لطب الأ�سنان مبنا�سبة
اليوم العاملي ل�صحة الفم لرفع
م�ستوى الوعي ب�أهمية �صحة الفم
والأ�سنان ودورها يف احلفاظ على
ال�صحة العامة ،و�ضمن حملة
توعية دولية �أن�ش�أها و�أطلقها
االحت���اد العاملي ،وترويجها

• جانب من فعالية اليوم العاملي لصحة الفم واألسنان

حم��ل� ًي��ا م��ن ق��ب��ل جمعيات طب
الأ���س��ن��ان الوطنية يف �أك�ثر من

 140دولة حول العامل.
ودعا �أفراد املجتمع �إلى اتخاذ

اجراءات ملمو�سة حلماية �صحة
الفم والأ���س��ن��ان لرفع م�ستوى
الوعي ح��ول الوقاية والعالج
لأمرا�ض الفم والأ�سنان،مبين ًا
�أن احلملة رك��زت على الطرق
الذكية للحفاظ على �صحة الفم
وحمايتها طوال حياة ال�شخ�ص،
لن�رش ر�سالة مفادها �أن الرعاية
دائما اخليار الأف�ضل
الوقائية هي
ً
ل�ضمان �صحة الفم والأ�سنان.
و�شهدت الفعالية فقرات و�أن�شطة
تعليمية نظمها طالب وطالبات
الكلية �شملت فحو�صات جمانية
للأ�سنان وتوزيع �أدوات تنظيف
الفم،بالإ�ضافة �إل��ى الكتيبات
وامل��ط��وي��ات الإع�لام��ي��ة وم��واد
مرئية حول حماية ووقاية الفم
والأ���س��ن��ان ،ومت تكرمي الطلبة
الفائزين ب�أف�ضل ت�صميم بوث
« »boothو�أف�ضل ن�رشات علمية
خا�صة بطب الأ�سنان.

خالل الندوة التوعوية «المخدرات وآثارها» لرابطة طلبة كلية القانون الكويتية العالمية

الغضوري« :حبة السعادة» هي الخطوة
األولى نحو اإلدمان

عام .2018
كتب �سالمة ال�سليماين:
وباال�ستناد �إل��ى الأرق��ام
�أكد مدير الإدارة العامة
والدرا�سات التي قامت بها
ملكافحة املخدرات العميد
ومتتلكها الإدارة العامة
بدر الغ�ضوري �أن عنا�رص
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات،
و�ضباط الإدارة العامة
ق��دم العميد الغ�ضوري
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات
�إح�����ص��ائ��ي��ة ع��ن م�صادر
يخو�ضون حربا مع �أعداء
احل�صول على املخدرات
جمهولني ولذلك هم يف
ب��ي��ن��ت �أن الأ����ص���دق���اء
خطر دائ��م خ�صو�صا يف
ميثلون  %75من م�صادر
ظل ازدياد عمليات تهريب
توفريها لل�شباب ،فيما
املخدرات �إلى الكويت برا
ميثل التجار واملروجون
وبحرا وجوا ب�سبب قربها
ن�سبة  ،%8.5والأق��ارب
من املناطق التي يتم فيها
 ،%4وال�صيدليات ،%3
�إنتاج املواد املخدرة بكل
وامل�ست�شفيات � ،%1.4أما
�أ�صنافها ،وازدياد ن�سبة
بخ�صو�ص الفئات العمرية
الإدم��ان بني ال�شباب من
فتدل الإح�صائيات على
ً
• بدر الغضوري متحدثا في الندوة
اجلن�سني الناجت عن نق�ص
�أن الفئة الأك�ثر تعاطيا
برامج التوعية و�سبل الوقاية وت�صدع منظومة القيم الأ�رسية للمخدرات هي من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم من فئة 20-16
واملجتمعية و�ضعف دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية من جانب واالنفتاح عاما حيث ميثلون ن�سبة  ،%41تليهم الفئة العمرية من 25– 21
احل�ضاري والتطور التكنولوجي الذي ال يخ�ضع للرقابة من جانب �سنة بن�سبة  ،%36وتبلغ هذه الن�سبة  %14ملن ترتاوح �أعمارهم
�آخر.
ما بني  26و� 30سنة وهكذا تتناق�ص الن�سب كلما ارتفع العمر
جاء ذلك خالل تنظيم الهيئة الإدارية لرابطة طلبة كلية القانون لتبلغ %3فقط ملن هم فوق الأربعني.
الكويتية العاملية ندوة توعوية بعنوان «املخدرات و�آثارها» وك�شف العميد الغ�ضوري عن درا�سة ميدانية �شملت طلبة من خمتلف
حتدث فيها الغ�ضوري ،وح�رضها رئي�س جمل�س الأمناء د.بدر املراحل الدرا�سية بينت �أنه يف �أغلب الأحيان يبد�أ التعاطي يف
اخلليفة ،والعميد امل�ساعد لل�ش�ؤون الطالبية د�.صالح العتيبي� ،سن  15عاما ،و�أن  33من املتعاطني من حملة الدبلوم %28 ،من
وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وح�شد من الطلبة.
املرحلة الثانوية ،وقد بينت الدرا�سة �أن من �أ�سباب الإقدام على
ونبه الغ�ضوري الطلبة من �أ�صدقاء ال�سوء الذين ي�ستغلون �صداقتهم التعاطي هو �ضعف الوازع الديني ،وحب التجريب واال�ستطالع،
لهم ويدفعونهم �إلى طريق الإدمان ب�إهدائهم «حبة ال�سعادة» التي والتفكك الأ�رسي وق�سوة الوالدين �أو �أحدهما جتاه الأبناء ،و�سوء
تكون يف الكثري من احلاالت اخلطوة الأولى نحو الإدمان ،كما بني اختيار الأ�صدقاء ،والإثارة الإعالمية الناجتة عن متابعة الأفالم
الفيلم الوثائقي «�إ�رشاقة �أمل» الذي مت عر�ضه خالل الندوة.
وامل�سل�سالت.
وقدم العميد الغ�ضوري جمموعة من الأمثلة امل�ستمدة من الواقع �أما عن الظواهر امل�صاحبة للإدمان فذكر العميد الغ�ضوري
والتي اطلع عليها ب�شكل �شخ�صي حول ال�ضحايا ال�صامتني من الأطفال �أن من �أبرزها تقلب احلالة املزاجية ملتعاطي املخدرات،
الذين يتعر�ضون لالعتداءات اجل�سدية حتى حدود القتل واجلن�سية و�إقدامه على ال�رسقة لتمويل ��شراء ما يحتاج �إليه ،وكرثة
من قبل الأهل يف حال كان الأب والأم مدمنني �أو كان �أحدهما مدمنا ،تغيري الأ���ص��دق��اء ،واعتماد ال�رسية يف حياته وت�رصفاته
عالوة على الآثار النف�سية التي يعاين منها ه�ؤالء الأطفال التي بعيدا عن عيون الأهل ومراقبتهم ،وكرثة التوتر والع�صبية
ت�صحبهم طول العمر ما مل يتم �إنقاذهم وعالجهم،ولذلك �أن�صح لأتفه الأ�سباب ،وتبدل �شكل العيون ،و�ضعف الذاكرة وتدهور
ب�أن ال يرتدد �أي �شخ�ص عن الإبالغ يف حالة اال�شتباه بتعاطي �أحد التح�صيل الدرا�سي ،ووجود �آثار احلقن على اليدين ،وانت�شار
�أفراد الأ�رسة للمخدرات �سواء كان الأب �أو الأم �أو الأخ حتى ننقذه احل��روق على الثياب من ج��راء �إ�شعال ال�سجائر دون تركيز
من هذه الآفة القاتلة ،التي �أدت �إلى مقتل  109مدمنني يف الكويت واالحتفاظ ب�أدوات التعاطي و�سوى ذلك من ظواهر.

«الجامعة» :جا ٍر االنتهاء من إجراءات

صرف األعمال الممتازة
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكد �أمني عام جامعة الكويت املتحدث الر�سمي
با�سم اجلامعة د.مثنى الرفاعي �أنه جار االنتهاء
من الإجراءات النهائية اخلا�صة بالأعمال املمتازة
جلميع املوظفني امل�ستحقني لها متهيد ًا ل�رصفها
خالل الأ�سبوع احلايل.
و�أ�شار �إل��ى �أن �إدارة امل��وارد الب�رشية و�إدارة
ال�ش�ؤون املالية قد انتهت من جميع الإجراءات
املتعلقة ب�رصف م��ك��اف��أة الأع��م��ال املمتازة

للموظفني امل�ستحقني لها والتي �سيتم �إيداعها
بح�ساباتهم قريب ًا وفق ًا للقواعد املنظمة ل�رصف
الأعمال املمتازة بهذا اخل�صو�ص.
وتقدم بال�شكر اجلزيل �إلى الإدارات املخت�صة
على جهودهم املبذولة يف الت�رسيع بو�ضع تقارير
الكفاءة وت�سهيل دور اللجنة املخت�صة بالبت يف
�إجراءات التقييم بجامعة الكويت والتي كان لها
الأثر البالغ يف االنتهاء من عملية التقييم بوقت
قيا�سي على الرغم من التغيريات الكبرية التي
وردت يف قرار جمل�س اخلدمة املدنية.

• رسم توضيحي للطرق التي سيتم إغالقها غدا ً

• مثنى الرفاعي

�أع��ل��ن��ت وزارة الداخلية البدء
بعمل �صيانة للطرق الرئي�سية يف
البالد ابتداء من يوم غد ،والقيام
ب�إغالق جزئي للطرق «غلق حارة»
على مرحلتني بالتن�سيق مع وزارة
ا لأ�شغال.
وق��ال��ت �إدارة االع��ل�ام الأم��ن��ي
بالوزارة� ،إن الإغالق �سيكون من
م�ساء حتى ال�ساعة 6
ال�ساعة 6
ً

�صباحا طوال �أي��ام الأ�سبوع ويف
�أوق��ات ال��دوام الر�سمي على �أن
ي��ك��ون الإغ�ل�اق يف عطلة نهاية
الأ�سبوع من ال�ساعة  12منت�صف
الليل حتى ال�ساعة  12ظهرا.
و�أ�ضافت �أن الطرق التي �سوف يتم
�إغالقها هي طريق امللك فهد من
الدائري الأول وحتى مقابل ق�رص
بيان وال��دائ��ري الأول والدائري
الرابع والدائري ال�ساد�س وو�صلة
الدوحة .ودعت م�ستخدمي الطرق

ال��ى ��ضرورة التعاون وااللتزام
بالتعليمات املرورية للم�ساهمة
يف ت�سهيل ال��دور امل���روري التي
ت�ؤديه امل�ؤ�س�سة الأمنية يف �إقرار
الأم���ن والأم���ان وحماية الأرواح
واملمتلكات العامة واخلا�صة.
و�أكدت الإدارة �أن ذلك ي�أتي �ضمن
اجلهود الأمنية املبذولة والأطر
املو�ضوعة م��ن القيادة العليا
للم�ؤ�س�سة الأمنية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات الدولة املعنية.

«الداخلية» :ارتداء عموم منتسبي

أجهزة الشرطة الزي الصيفي اليوم
كتب حم�سن الهيلم:
�أعلنت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة
الداخلية عن البدء بارتداء عموم منت�سبي �أجهزة
ال�رشطة من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد الزي ال�صيفي

وذلك اعتبارا من �صباح اليوم.
و�أو�ضحت الإدارة �أن هذا الإعالن ي�أتي حتى يكون
ال��زي ال�صيفي لعموم منت�سبي ال�رشطة معلوما
لدى كافة املواطنني واملقيمني واختالفه عن الزي
ال�شتوي.

