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العبداهلل استقبل رئيس جمعية
العالقات العامة

الصالح والسفير السعودي
بحثا الموضوعات ذات
االهتمام المشترك

ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ی�����س
املرا�سم والت�رشیفات
الأمرییة ال�شیخ خالد
العبدالله ،مبكتبه
بق�رص ال�سیف �أم�س،
رئی�س جمل�س �إدارة
ج��م��ع��ی��ة ال��ع�لاق��ات
ال����ع����ام����ة ج���م���ال
الن�رصالله ،و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة.

• الشيخ خالد العبدالله مستقبالً رئيس وأعضاء جمعية العالقات العامة

إنجاز  % 12من أعمال تطوير طريق السالمي
• سمو أمير البالد

األمير عزى رئيس

إندونيسيا بضحايا زلزال

«الطرق» :إغالق تقاطعين في شارع
الغوص ...اليوم وغداً

�أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل الربي� ،أنها �ستغلق اليوم وغد ًا،
تقاطعني يف «�شارع الغو�ص» م�ؤقت ًا ب�سبب �أعمال تركيب ج�سور للم�شاة
وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وقال املدير العام للهيئة �أحمد احل�صان ،ان التقاطع االول يقع بني �شارعي
الغو�ص و 150وحتديد ًا بني منطقتي العدان والق�صور ومنطقة الفنيطي�س
و�سيغلق غدا من الثالثة فجر ًا حتى ال�سابعة �صباحا.
و�أ�ضاف ان التقاطع الآخر يقع بني �شارعي الغو�ص و 208وحتديدا بني
مناطق الق�صور والقرين والفنيطي�س وابو فطرية و�سيتم اغالقه غد ًا ال�سبت
من الثالثة فجرا حتى ال�سابعة �صباح ًا.
و�أو�ضح ان م�رشوع �شارع الغو�ص يهدف الى زيادة ان�سيابية حركة املرور
وذلك عن طريق ت�أهيل التقاطعات  12ج�رس ًا علوي ًا وزيادة م�ستوى االمان
بـ«طرق خدمية» للقطع ال�سكنية ،م�شري ًا �إلى ان قيمة العقد بلغت نحو 70.9
مليون دينار .وذكر ان امل�رشوع ي�شمل  11ج�رسا للم�شاة و�سيتم تعديل
عر�ض احلارات املرورية على الطريق الى � 3.70أمتار لكل حارة وحت�سني
مواقف البا�صات القائمة ،م�شري ًا �إلى ان �شارع الغو�ص «طريق �رشياين
يخدم الكثري من قائدي املركبات ويبلغ طوله  30كيلومرتا ويتقاطع مع كل
من الدائري اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع».
ودعا احل�صان مرتادي الطرق الى توخي احليطة واحلذر والتقيد بال�رسعة
املحددة وااللتزام بتعليمات املرور� .إلى ذلك� ،أعلنت الهيئة ان ن�سبة
االجناز يف اعمال م�رشوع تطوير طريق ال�ساملي بلغت  % 12حتى الآن،
مبينة انه �سيتم االنتهاء منها �أواخر .2020

جزيرتي «بالي» و«جاوة»

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تعزية �إلى
رئي�س اندوني�سيا جوكو وي��دودو ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته له ولأ�رس �ضحايا الزلزال الذي �رضب جزيرتي «بايل»
و«جاوة» والذي �أ�سفر عن �سقوط العديد من ال�ضحايا وامل�صابني� ،سائال
�سموه الباري جل وعال �أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته و�أن مين على
امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية �آمال �سموه �أن يتمكن امل�س�ؤولون يف
البلد ال�صديق من جتاوز �آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تعزية �إلى جوكو ويدودو،
�ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته له ولأ�رس �ضحايا الزلزال الذي
�رضب جزيرتي «بايل» و«جاوة» مبتهال �سموه �إلى املولى تعالى �أن يتغمد
ال�ضحايا بوا�سع رحمته و�أن مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء.
كما بعث رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،بربقية تعزية
مماثلة.

• أحمد احلصان

بعد ضبطهم في حملة مفاجئة على شبرة الصليبية

«القوى العاملة» :ترحيل  100مخالف
لقانون العمل  ...قريب ًا

المطوطح:

نعمل على

تسهيل إجراءات

اللجنة المشتركة
لمعالجة أوضاع

العمالة الوافدة
• عبدالله املطوطح ومحمد األنصاري ومحمد الظفيري أثناء االجتماع

كتب �أحمد احلربي:
�شنت اللجنة امل�شرتكة لإع��ادة تنظيم العمالة
ال��واف��دة ،حملة تفتي�شية مفاجئة على �شربة
ال�صليبية يف منطقة تنزيل الب�ضائع التابعة
للإدارة العامة للجمارك� ،أ�سفرت عن �ضبط نحو
 100وافد خمالف لقانون االقامة.
و�أك���دت م�����ص��ادر مطلعة� ،أن اغ��ل��ب اقامات
امل�ضبوطني خدم وفق املادة « ،»20م�شرية �إلى
�أن اللجنة �ستتخذ كافة االج��راءات القانونية
لتحويلهم �إل��ى جهات االخت�صا�ص متهيد ًا
لرتحيلهم �إل��ى بلدانهم .ويف �سياق مت�صل،
عقدت هيئة القوى العاملة اجتماعا مو�سعا مع

اجلهات امل�شاركة يف �أعمال اللجنة امل�شرتكة
لإعادة تنظيم العمالة الوافدة ،ومتت مناق�شة
ومتابعة الأعمال التي تقوم بها اللجنة واملهام
املوكلة �إليها ،كما مت التباحث ب�ش�أن جميع
الظواهر وامل�ستجدات التي تطر�أ على �سوق
العمل ،واالت��ف��اق على و�ضع �آل��ي��ات وحلول
للمالحظات املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
و�أبدى ممثلو اجلهات امل�شاركة يف هذا االجتماع
حر�صهم على معاجلة �أو�ضاع العمالة املخالفة
وتطبيق القانون على �أ�صحاب ال�رشكات التي
يثبت بحقها خمالفة الأنظمة والقوانني املتبعة.
من جانبه� ،أكد نائب املدير العام لقطاع حماية
القوى العاملة من�سق اللجنة امل�شرتكة عبدالله

املطوطح ،حر�ص الهيئة على التن�سيق مع كافة
اجلهات ذات ال�صلة والأخ��ذ باالعتبار معاجلة
جميع املعوقات والعمل على ت�سهيل �إجراءات
و�أعمال اللجنة امل�شرتكة ملا ت�شكّ له من ركيزة
�أ�سا�سية يف معاجلة �أو�ضاع العمالة الوافدة.
و�أ�شار �إلى ان الهيئة �ستقوم ب�ضم بع�ض اجلهات
امل�شاركة باللجنة وذلك لزيادة فعالية اللجنة،
متقدم ًا بال�شكر جلميع ممثلي اجلهات امل�شاركة
يف االجتماع و�أع�ضاء اللجنة امل�شرتكة على
جهودهم املبذولة.
وح�رض االجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية
والتجارة وال�صحة والهيئة العامة للغذاء
والتغذية وبلدية الكويت.

«البيئة» :ال انسكابات زيتية في جون الكويت
�أكدت الهيئة العامة للبيئة ،عدم وجود ان�سكابات زيتية يف جون الكويت
وذلك بعد عملية م�سح �أجرتها لل�شواطئ وال�سواحل املحاذية ملنطقة الدوحة
واملياه املقابلة لها.
وقالت «البيئة» يف بيان �صحايف �إنه بناء على ما مت تداوله يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن ر�صد زي��وت يف املنطقة البحرية املقابلة
ل�شاليهات الدوحة بجون الكويت قامت الهيئة بالعمل على تفعيل خططها
ملعاينة املوقع والتن�سيق مع وزارة الكهرباء واملاء ل�ضمان جودة مياه

• أنس الصالح مستقبالً السفير السعودي

ال�رشب هناك وعدم ت�أثر املحطات بالزيوت.
و�أو�ضحت �أنه مت التحقق من �سالمة مداخل وخمارج املحطات واملراحل
املتبعة فيها وذل��ك عرب الر�صد امليداين املبا�رش باملنطقة� ،إذ قامت
مب�سح ال�شواطئ وال�سواحل املحاذية ملنطقة الدوحة واملياه املقابلة لها
بالتعاون مع املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية ومعهد الكويت
للأبحاث العملية بغية متابعة حالة جون الكويت عرب �صور الأقمار
اال�صطناعية والتي مل يتبني من خاللها �أي ان�سكابات ملحوظة.

•  ...ولدى لقائه سفير هنغاريا

بحث نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س ال�صالح ،مع �سفري خادم احلرمني ال�رشيفني لدى البالد الأمري
�سلطان بن �سعد ،العالقات الثنائية بني البلدين واملو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
وذكر بيان �صادر عن مكتب الوزير� ،أن ال�صالح �أ�شاد خالل ا�ستقباله
ال�سفري ال�سعودي يف مكتبه بق�رص ال�سيف بامل�ستوى «املتميز» للعالقات
الكويتية ال�سعودية معربا عن تطلعه وحر�صه على تطويرها مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.
ووفقا للبيان ا�ستقبل ال�صالح يف وقت الحق �أم�س� ،سفري هنغاريا لدى
البالد اي�شتفان �شو�ش ،حيث بحثا العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
تطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.

البدر :إجماع دول مجلس التعاون على تطبيق
الملف الصحي في البطاقة الذكية
�أكد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة
الدوائية والغذائية يف وزارة ال�صحة
الكويتية د .عبدالله البدر اجماع
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية على تطبيق امللف ال�صحي
يف البطاقة الذكية.
و�أ�ضاف البدر يف كلمة خالل االجتماع
ال��راب��ع امل�شرتك للفريق الفني

للجنة ال�صحية املعنية مبتابعة
امللف ال�صحي للبطاقة الذكية
بدول املجل�س �إن الربامج ال�صحية
امل�شرتكة حتظى باهتمام ودعم
وزراء �صحة دول جمل�س التعاون
ك���إح��دى االول���وي���ات الرئي�سية
للربامج اخلليجية ال�صحية.
و�أو�ضح �أن الدول اخلليجية �أجمعت

على تطبيق امللف ال�صحي وو�ضع
�آلية منا�سبة ال�ستخدامه يف البطاقة
الذكية ،منوها بتو�صيات وزراء
ال�صحة بدول املجل�س التي تدعو
ال��ى االه��ت��م��ام مبو�ضوع التنمية
ال�شاملة وا�ستمرار العمل امل�شرتك
ل���ل���وزارات واجل��ه��ات احلكومية
يف جميع املجاالت.

«الهالل األحمر» نظمت ندوة للتوعية بالمرض

النوري 600 :إصابة بسرطان الثدي سنوي ًا
كتب �أحمد التايب:

نظمت جمعية الهالل الأحمر ندوة
للتوعية حول مر�ض �رسطان الثدي،
الذي يعد �أكرث �أنواع ال�رسطانات
انت�شار ًا بني الن�ساء يف الكويت،
حيث تهدف الندوة �إلى التوعية
ب�سبل الوقاية والك�شف املبكر عن
املر�ض بني فئات املجتمع.
و�أكد مدير �إدارة اخلدمات الطبية يف
جمعية الهالل االحمر منهل العنزي،
ا�ستمرار اجلمعية يف تنفيذ برامج
ال�صحة املجتمعية واال�سعاف
الأويل وبتنظيم حمالت التوعية
ح��ول العديد من املو�ضوعات،
ال�سيما �رسطان الثدي والتوعية
من ه��ذا املر�ض والوقاية منه،
الفت ًا �إلى �أن اجلمعية ت�سعى لن�رش
الوعي ال�صحي بني �أفراد املجتمع
وتعزيز املمار�سات ال�صحية التي
تقي من الأم��را���ض ويعمل ب�شكل
م�ستمر على تنفيذ احلمالت النوعية
يف املجتمع املدين.
و�أو�ضح �أن الهدف من الندوة هو
ن�رش الوعي ال�صحي بني الن�ساء
عن كيفية الك�شف املبكر عن مر�ض
�رسطان الثدي ودوره يف العالج
ومدى �رسعته وت�أثريه يف ازدياد
ن�سبة ال�شفاء املبكر للمر�ض.
وب�ي�ن �أن ال���ن���دوة ���ش��ارك فيها
ا�ست�شاري �أمرا�ض الباطنية وامرا�ض
الأورام وال�رسطان يف مركز الكويت
ملكافحة ال�رسطان انور النوري،
وت�ضمنت �إل��ق��اء حم��ا��ضرة حول
�رسطان الثدي وعن �أ�سبابه وطرق
الوقاية منه و�أهمية الك�شف املبكر
عنه لتفادي م�ضاعفاته مبا ي�ساهم
يف ال�شفاء �أو احلد والتقليل من
امل��خ��اط��ر وح����صر امل�ضاعفات
ل��دى املتعاي�شات وامل�صابات

• جانب من الندوة

باملر�ض.
و�أ�شار �إلى �أن الندوة ت�أتي تزامن ًا
مع �شهر �أكتوبر من كل ع��ام يف
ب��ل��دان ال��ع��امل كافة يف التوعية
ب�رسطان الثدي ،م�شري ًا ال��ى �أن
�أكتوبر هو �شهر ي�ساعد على زيادة
االهتمام بهذا املر�ض وتقدمي الدعم
الالزم للتوعية بخطورته والإبكار
يف الك�شف عنه وعالجه ف�ض ًال عن
ت��زوي��د امل�صابني ب��ه بالرعاية
املخففة لوط�أته.
م��ن ج��ان��ب��ه �أو���ض��ح ا�ست�شاري
الأم���را����ض الباطنية و�أم��را���ض
الأورام وال�رسطان �أنور النوري،
�أن الك�شف املبكر ينقذ حياة
امل��ر�أة من �رسطان الثدي والذي
يعد ال�سبب الرئي�سي الثاين
للوفاة بني الن�ساء على م�ستوى
العامل.
وبني �أن �رسطان الثدي هو �أكرث
��سرط��ان ي�شخ�ص يف الكويت يف
ال�سنة ال��واح��دة ،مو�ضح ًا �أنه
يتم ت�شخي�ص ما يقرب من 2000
حالة م�صابة بال�رسطان يف العام

الواحد ،من بينهم  600حالة تقريب ًا
م�صابة ب�رسطان الثدي ،م�شري ًا �إلى
�أن هذا املر�ض يف الكويت يختلف
عن �سائر بالد العامل واالختالف
يف �أن متو�سط العمر عند ت�شخي�ص
الإ�صابة ب�رسطان الثدي يف الكويت
يكون يف عمر �أ�صغر بـ � 10سنوات
تقريب ًا عن الذي يتم ت�شخي�صه يف
العامل.
و�أك����د ال��ن��وري �أه��م��ي��ة التحكم
بالعوامل امل�ؤثرة ب�رسطان الثدي
كال�سمنة والتدخني والعالجات
الهرمونية ،م�شدد ًا على �رضورة
االنتباه لأي �أعرا�ض �أو تغريات
والوقاية عن طريق الفح�ص الذاتي
املنزيل للثدي �أو الإكلينيكي وعمل
�أ�شعة املاموغرام بعد �سن  40عام ًا
�سنوي ًا.
وعلى هام�ش ال��ن��دوة مت تنظيم
معر�ض توعوي احتوى على العديد
من الأرك��ان التوعوية املهمة يف
ن�رش الوعي بهذا املر�ض و�سبل
الوقاية منه و�إبراز �أهمية الك�شف
املبكر ونتائجه الإيجابية.

