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نسعى إلى تطويرها في المستقبل لرفع األداء والكفاءة

البغلي« :بيئة البلدي» ناقشت كيفية
معالجة القصور في عقود النظافة
كتب �سالمة ال�سليماين:
�أكدت جلنة البيئة يف املجل�س البلدي
�أهمية نظافة املحافظات والطرقات
وتطوير عقود النظافة لرفع كفاءتها
�إذ �أ�صبحت مطلب ًا �رضوري ًا ال�سيما �أنه
ميثل املظهر العام للبالد.
وط��ال��ب رئي�س املجل�س �أ�سامة
العتيبي يف كلمة على هام�ش ور�شة
عمل جلنة البيئة بعنوان «كفاءة
�أداء ��شرك��ات النظافة وت�أثريها
على البنية التحتية ودور البلدية
يف املراقبة واملحا�سبة» ب�أن تكون
العقود اجل��دي��دة ذات منفعة على
املواطنني والوافدين.
من جانبها قالت رئي�سة اللجنة
مها البغلي :متت مناق�شة معاجلة
الق�صور ومعرفة تفا�صيل عقود
النظافة وكفاءتها ،وما �إذا كانت
�أح��د �أ�سباب �أزم��ة �سيول الأمطار
التي هطلت على البالد م�ؤخر ًا،
م�شرية �إل��ى �أن وزارة الأ�شغال
وبلدية الكويت تفاعلتا مع هذه
الأزم���ة اح��ت��واء �أي ك���وارث قدر

• مها البغلي

االمكان ووفق الإمكانات املتاحة.
و�أ�ضافت ان الور�شة تهدف �إلى
مناق�شة عقود النظافة احلالية
والعمل على تطويرها يف امل�ستقبل
لرفع الأداء والكفاءة ،ف�ض ً
ال عن
التدقيق على بنود عقود �رشكات
النظافة ومناق�شة ر�ؤي���ة بلدية
الكويت وو�ضع احللول والتو�صيات
املنا�سبة.
وتطرقت �إل��ى �أه��م النقاط التي

متت مناق�شتها وهي عقود �رشكات
النظافة وهل هي تتم وفق �رشوط
ال��ت��ع��اق��د ،وه���ل ه��ن��اك خ��ل��ل يف
تنفيذها �أو ق�صور؟ واالط�لاع على
ردود اجلهاز التنفيذي ملالحظات
ديوان املحا�سبة ،وعلى �أثر ذلك
�سيتم رفع تو�صيات �إلى البلدية
بهدف رفع م�ستوى الأداء والعمل.
بدوره قال ع�ضو جلنة �ش�ؤون البيئة
عبدال�سالم ال��رن��دي :تناولنا يف
الور�شة مناق�شة النظافة ب�شكل عام
ويف جميع املحافظات ومت طرح
العديد من الأ�سئلة على اجلهاز
التنفيذي �سواء فيما يتعلق بعقود
النظافة �أو املراقبة على الآليات
والعمال ،وكذلك متت مناق�شة
تقرير ديوان املحا�سبة ،و�ستكون
هناك جل�سة للجنة للتباحث بهذا
ال�ش�أن.
وقال :ان الهدف من الور�شة رفع
كفاءة النظافة التي تعترب هاج�س
ك��ل م��واط��ن ول��ه��ذا الب��د ان تكون
ال��ك��وي��ت على م�ستوى ع� ٍ
��ال من
النظافة لت�صبح نظيفة وح�ضارية.

المطوطح :حريصون على صيانة
حقوق العمالة المادية والمعنوية

بلدية الجهراء ترفع  19بقالة متنقلة على طريق العبدلي
�أعلنت �إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ع��ن ا�ستمرار
�إدارة النظافة العامة و �إ�شغاالت
ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية اجل��ه��راء
بحمالتها امليدانية و بالأخ�ص
احلمالت التي تقوم بها مراقبة
�إ�شغاالت الطرق التي ت�ستهدف
للحد من ظاهرة الباعة اجلائلني
و ال��ب��ق��االت امل��ت��ن��ق��ل��ة الغري
مرخ�صة املتواجده على الطريق
العبديل وذلك �ضمن �إطار حملة
توا�صل معنا.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير ادارة
النظافة العامة و ا�شغاالت الطرق
فهد القريفة ب�أن مراقبة ا�شغاالت
الطرق قد قامت بخطة ميدانية
لر�صد مواقع الباعة اجلائلني و
البقاالت غري املرخ�صة ا�ستبقت
احلملة التي �أ�سفرت عن رفع 19
ب��ق��االت متنقلة دون ترخي�ص
و  24دراج��ة نارية و�سيارتني
مهملتني.
و�أكد القريفة ا�ستمرار احلمالت
حتى يتم الق�ضاء على هذه الظاهر
ال�سلبية للحفاظ على املنظر العام

و احلد من تداول املواد الغذائية
يف غري الأماكن املرخ�صة حر�صا
على �صحة املواطن واملقيم .
ودع��ت ادارة العالقات العامة

بالبلدية املواطنني واملقيمني
�إل��ى االت�صال باخلط ال�ساخن
 139او ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي يف ح��ال وج���ود اي

�شكوى تتعلق بالعمل البلدي,
الفتة الى انه �سيتم التعامل مع
�شكاواهم مبا�رشة وفقا للوائح و
انظمة البلدية .

العجمي :إصدار  343معاملة هندسية
في حولي خالل أكتوبر
كهربائي و 12معامالت اي�صال تيار كهربائي
الكرتوين  ،وترخي�ص وجتديد  10معامالت للمعاهد
واحل�ضانات والبنوك  ،و 31معاملة طلب واي�صال
هاتف  ،معاملة تقوية تيار كهربائي .
ودعت �إدارة العالقات العامة اجلمهور يف حال وجود
�أي �شكوى تتعلق بالبلدية بعدم الرتدد باالت�صال
على اخلط ال�ساخن او التوا�صل عرب ح�ساب البلدية
مبواقع التوا�صل االجتماعي و�سيتم اتخاذ الإجراءات
حيالها على الفور.

• مبارك العجمي

«الطبية» تحذر من االعتماد على العالج
بالطاقة لألمراض العضوية والنفسية

• عبدالله املطوطح

بإنتاج أحدث مادة لتصوير أورام البروستاتا
و�أ�ضاف معريف �أن هذا االجناز �سيتيح ا�ستخدام هذه
املادة اجلديدة يف الكويت� ،إ�ضافة �إلى توزيعها على
بقية املراكز الراغبة يف �إجراء الفحو�صات ،وذلك نظرا
ل�سهولة التعامل معها بف�ضل العمر الن�صفي لها.
ففي ال�سابق توفرت م��ادة �أخ��رى ذات عمر ن�صفي
�أقل ،ما �أدى �إلى حمدودية اال�ستفادة منها عند �إجراء
الفحو�صات ،وذلك ب�سبب اخلوا�ص الفيزيائية وخوا�ص
�أخرى مرتبطة بكيفية توزعها يف اجل�سم.
واختتم ت�رصيحه قائال� ,إن الإدارة والطاقم الطبي
والتقني احل��ايل والقائم على املركز ,وبدعم من
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ,حري�صة على تقدمي كل
ما هو حديث وجديد يف عامل الطب النووي والت�صوير
اجلزيئي ،ووفق �أعلى املعايري العاملية ،ما ي�ضع
اخلدمة ال�صحية املقدمة من مركز جابر الأحمد للطب
ال��ن��ووي والت�صوير اجلزيئي يف م�صاف اخلدمات
املقدمة من قبل املراكز الطبية العاملية.

ح����ذرت اجل��م��ع��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة من
االعتماد على ما ي�سمى «العالج
ب��ال��ط��اق��ة» ل��ع�لاج االم��را���ض
الع�ضوية والنف�سية ،م�ؤكدة على
ان ا�صول هذا النوع العلمية غري
معتمدة ،ولي�س له �أبحاث ،وانه
متوارث من ال�رشق الآ�سيوي.
ج��اء ه��ذا يف ت�رصيح �صحايف
ان��ط�لاق � ًا م��ن دوره���ا التوعوي
امل��ه��ن��ي يف املجتمع وحماية
حقوق و�سالمة املر�ضى.
ولفت رئي�س اجلمعية د.احمد
العنزي ال��ى ان ه��ذا ال��ن��وع من
ال��ع�لاج مبنى على نظريات مل
يتم �إثبات فاعليتها ب�شكل علمي
كما هو احلال يف درا�سات الطب
احل��دي��ث ،ب��ل �إن���ه مبني على
اعتقادات تداخل الطاقة الكونية
واحل��ي��ات��ي��ة م��ع وج���ود مراكز
خيالية ،ولي�ست ع�ضوية مل�صادر
الطاقة يف اجل�سم.

فادية السعد :تركت أثراً إيجابي ًا وفعا ًال في المجتمع

«كان» اختتمت حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي
الشاهين :استمرت
على مدار أكتوبر
الماضي وحملت
العديد من المفاجآت
عبر  25فعالية مختلفة
• مجلس إدارة حملة «كان» أثناء تكرمي الشيخة فادية السعد

حتت رعاية ال�شيخة فادية ال�سعد� ،أقامت احلملة
الوطنية للتوعية مبر�ض ال�رسطان «ك��ان»،
وب�رشاكة مع اجلمعية التطوعية الن�سائية،
احلفل اخلتامي حلملة التوعية ب�رسطان الثدي،
التي �أقيمت خالل ال�شهر املا�ضي ،حتت �شعار
«�أنت ت�ستحقني ...اهتمامنا».
و�أع����رب رئي�س جمل�س �إدارة حملة «ك��ان»
عبدالرحمن العو�ضي ،عن �سعادته مبا حتققه
حملة «كان» من جناحات عام ًا بعد عام ،م�ؤكد ًا
�أن جهود احلملة بارزة وظاهرة يف املجتمع.
م�ضيفا« :ما يتحقق الآن ،متنيته قبل  60عام ًا،
وه��و تدريب الن�ساء والفتيات على الفح�ص
ال��ذات��ي لأنف�سهن ،حيث جنحنا يف تدريب
وتعليم بناتنا �أمهات امل�ستقبل على طريقة
الفح�ص الذاتي ،و�سعدت �أن �أرى �آالف البنات مت
تدريبهن ،و�أ�صبحت الكويت مثا ًال يحتذى به يف
هذا املجال.
من جانبها قالت رئي�سة جمل�س �إدارة اجلمعية

• أثناء رفع احدى البقاالت

ألن أصوله العلمية غير معتمدة وليس له أبحاث

معرفي« :جابر األحمد للطب النووي» يبدأ
�أعلن املدير العام ملركز جابر الأحمد للطب النووي
والت�صوير اجلزيئي التابع مل�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي فهد معريف عن البدء ب�إنتاج �أح��دث مادة
لت�صوير �أورام الربو�ستاتا ،وا�ستخدامها يف العالجات
الطبية ،وذل��ك بالتزامن مع �شهر نوفمرب اخلا�ص
بالتوعية ب�أمرا�ض �رسطان الربو�ستاتا للرجال.
و�أو�ضح معريف �أن هذه املادة تعترب من املواد احلديثة
التي ُينتجها ُ
عجل الدوراين اخلا�ص باملركز.
امل ِّ
هذا ويعترب املركز �أول مركز طبي على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط ينتج هذه املادة وفق �أعلى معايري الت�صنيع
الدوائي العاملية.
وقال �أن هذه املادة ميكن ا�ستخدامها يف فحو�صات
الطب النووي اخلا�صة مبعرفة مراحل الت�شخي�ص
الأويل ملر�ض الربو�ستاتا ،وحتديد مدى انت�شاره يف
اجل�سم ,كما ميكن ا�ستخدامها ملعرفة مدى ا�ستجابة
املري�ض للعالجات امل�ستخدمة ومدى فعاليتها.
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ك�شفت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن
حتقيق العديد من الإجنازات لإدارة التدقيق واملتابعة
الهند�سية بفرع بلدية حمافظة حويل خالل �أكتوبر
املا�ضي  ,م�شرية الى �إنه قد مت ا�صدار  343معاملة .
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة التدقيق واملتابعة
الهند�سية مبارك العجمي �أن الإدارة قامت ب�إ�صدار
وجتديد  126معاملة للمحالت  ،و� 84شهادة او�صاف
�إلكرتونية و 30معاملة انهاء ا��شراف الكرتوين
و 28معاملة انهاء ا�رشاف و 21معاملة �إي�صال تيار

كتب �أحمد احلربي:
�أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله املطوطح �أن
قانون العمل يف القطاع الأهلي والقرارات املنظمة له ،منح مزايا عدة
للعمالة الوافدة من �ش�أنها �صيانة حقوقهم املادية واملعنوية ،الفتا �إلى
حر�ص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة ،مبينا �أن قنوات التوا�صل
اخلا�صة بالهيئة تعمل على مدار ال�ساعة ال�ستقبال �أيه ا�ستف�سارات من قبل
�أ�صحاب العمل والعمالة.
و�أ�شار املطوطح خالل ا�ستقباله �سفري بلغاريا لدى البالد بور�س بور�سيف
بح�ضور مدير �إدارة العالقات الدولية جابر العلي� ،إلى حر�ص الكويت
على تطوير العمل والتعاون مع بلغاريا ،م�شيدا بالعالقة اجليدة بني
اجلانبني.
من جانبه� ،أعرب بور�س بور�سيف عن تقديره حلكومة الكويت على اجلهود
املبذولة جتاه منح احلماية القانونية جلميع املقيمني على �أر�ضها ،مبديا
رغبته يف توطيد التعاون بني البلدين يف جمال القوى العاملة.
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التطوعية الن�سائية خلدمة وتنمية املجتمع
ال�شيخة فادية ال�سعد� ،إنها حر�صت على دعم
حملة التوعية ب�رسطان الثدي بالتعاون مع
حملة «كان» للتدريب على الفح�ص الذاتي ودح�ض
ال�شائعات واملعلومات اخلاطئة عن املر�ض،
وذلك ملا حتمله من معان �إن�سانية و�أهمية خا�صة
يف ن�رش التوعية ال�صحية بني �أكرب عدد ممكن من
الن�ساء� ،سعي ًا نحو تقليل الإ�صابة باملر�ض».
و�أك���دت على تفرد حملة «�أن��ت ت�ستحقني...
اهتمامنا» ،م�ضيفة :احلملة تركت اثر ًا ايجابي ًا
وفعا ًال يف نفو�س اجلميع ،و�شعرنا ب�أهمية
تلم�س ق�ضايا امل��ر�أة ومعاناتها و�أن ال�رشاكة
املجتمعية �أ�صبحت �سبيلنا لإجناح جهودنا يف
دعم ق�ضايا املجتمع.
ب��دوره��ا �أك��دت ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س
مبادرة التوعية ب�رسطان الثدي بحملة «كان»
ح�صة ال�شاهني� ،أن حملة «�أنت ت�ستحقني...
اهتمامنا» �أ�صبحت عالمة مميزة يف جمال التوعية

بالكويت ،م�ضيفة :لقد حققت احلملة هذا العام
جن��اح� ًا مم��ي��ز ًا ،وت��رك��ت ب�صمة وا�ضحة بني
الن�ساء يف الكويت ،خا�صة �أنها حملت العديد
من املفاج�آت عرب  25فعالية خمتلفة ،تنوعت
ما بني حما�رضات ومعار�ض وندوات جماهريية
و�أن�شطة ترفيهية توعوية مت تنظيمهما على
مدار �شهر �أكتوبر املا�ضي يف جميع حمافظات
الكويت.
و�أ�شارت �إلى �أن هذا النجاح قد ات�ضح جلي ًا من
خالل االقبال الكبري على فعاليات احلملة وعلى
وجه اخل�صو�ص �سيارة «كان» للتوعية ،التي
القت جناح ًا كبري ًا يف كل الأماكن التي زارتها،
وا�ستقبلت ا�ستف�سارات عديدة من الن�ساء ،وقدمت
لهن �إر���ش��ادات للتوعية ح��ول مر�ض �رسطان
الثدي ،ف�ض ً
ال عن تدريبهن على الفح�ص الذاتي
لأنف�سهن ،معربة عن �شكرها جلميع اجلهات
الداعمة للحملة هذا العام ،ومتطوعي حملة
«كان» على جهودهم امللمو�سة.

• أحمد العنزي

وبني انه وان كان لهذه الطرق
واملمار�سات بع�ض الإيحاءات
النف�سية املحدودة فانها مفتوحة
ملمار�سة اي �شخ�ص وايا كان كونها
ال �أ�صول �أو ثوابت علمية ومراجع
معتمده لها ،ف�ضال عن عدم وجود
تعريف لها يف ال��ت��داوي لدى

امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملية،
مما يجعل الباب مفتوح ًا على
م�رصاعيه ل��ت��ن��اول ه��ذا النوع
من ط��رق العالج امل�ستورد من
ال�رشق الآ�سيوي ،وهذا بحد ذاته
ي�شكل خطرا على �صحة من يتلقى
مثل ه��ذا النوع من العالجات،
باال�ضافة الى ان االمر تعدى يف
بع�ضهم لإ�ستخدام هذه الطريقة يف
التحكم يف الغيبيات وال�سيطرة
على الآخر �أو عالجه عن بعد ،وما
يجر ذلك من خرافات وخزعبالت
قد تخدع بع�ض النا�س الى حد
قريب من ال�شعوذه �أحياناً ،ما
يجعل �سلبيات و�أ���ض�رار هذه
الطرق تفوق كثري ًا هذه الإيحاءات
النف�سية و�آثارها ان وجدت.
وحذر من انت�شار هذا امل�صطلح بني
النا�س لدرجة �أنه �أ�صبح ي�ستخدم
كتف�سري لتقلبات وا�ضطرابات
احلالة وال�صحة النف�سية �سلب ًا

وايجاباً ،على نقي�ض احلقيقة يف
ال�صحة النف�سية وت�أثرها �سلب ًا
وايجاب ًا ح�سب تقلبات الظروف
اجل�سدية والنف�سية والبيئية
حولها.
وطلب د.العنزي من املر�ضى عدم
اللجوء ملثل هذه العالجات غري
املعتمدة ما قد ي�ؤدي الى تدهور
املر�ض ،وذلك ل�سالمتهم ،معتربا
تدخل مثل ه��ؤالء املمار�سني يف
العالج الطبي وتوجيه املر�ضى
مب��ا يتعار�ض م��ع عالجهم هو
تدخل يحمل �شق تعمد ال�رضر
ملثل ه�ؤالء املر�ضى ،مت�سائال :
كيف يحق ملن يجهل علم الطب
امل�ؤ�صل التدخل والإفتاء فيه،
مبا قد ي ��ؤدي الى تفاقم احلالة
ال�صحية ،كا�شف ًا ع��ن درا�سة
جتريها اجلمعية ع��ن الو�ضع
القانوين ملثل هذه املمار�سات
ال�ضارة.

إقامة حفل غداء لهن اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للجمعية

الراشد :نسعى إلى تمكين الجراحات
الكويتيات إقليمي ًا وعالمي ًا
تقيم جمموعة من اجلراحات
الكويتيات اليوم اخلمي�س حفل
غ��داء للجراحات امل�شاركات
يف فعاليات امل ��ؤمت��ر الثاين
جلمعية اجلراحني الكويتية ,
املقام حاليا يف فندق الراية
حتت �شعار « اجلراحة الآمنة»
وبالتعاون مع الكلية الأمريكية
للجراحني  ,ورابطة اجلراحني
العرب .
وقد �أ�شارت رئي�سة املجموعة
واخت�صا�صية اجلراحة العامة
وج���راح���ة م��ن��اظ�ير ال�سمنة
والعمليات الأي�ضية د � .أ�سماء
الرا�شد �إلى �أن املجموعة التي
ت�ضم د� .شيماء د�شتي ود� .سارة
ال�صفي ود .نوف العنزي ود.
مرمي مال الله ود  .رزان اليو�سف
 ,ر�أت مببادرة منها �إقامة هذا
احلفل  ,من منطلق حر�صها على
تعزيز الفعاليات امل�صاحبة
للم�ؤمتر  ,ودعم جهود جمعية
اجل���راح�ي�ن ال��ك��وي��ت��ي��ة التي
ير�أ�سها ال�شيخ �سلمان ال�صباح
 ,وا�ست�ضافتها املميزة ملا ال
يقل عن  30جراحا عامليا ,
ومن بينهم د .ماري ماكغراث
ب��روف��ي�����س��ور ج��راح��ة جتميل
وترميم من جامعة كاليفورنيا،
بالواليات املتحدة  ,ود  .ليان
فيلدمان بروفي�سور جراحة
عامة ومناظري جراحية ورئي�سة

• أسماء الراشد

• ماري ماكغراث

ق�����س��م اجل���راح���ة يف جامعة
ماكجيل ،مونرتيال ،بكندا,
ود  .باتري�شا نومان بروفي�سور
جراحة غدد �صماء من الواليات
املتحدة  ,وهي م�ؤ�س�سه جلمعية
الن�ساء اجلراحات وحا�صلة على
جائزة اخلدمة املميزة التي
تعترب �أعلى جائزة �رشفية .
و�أك����دت ال��را���ش��د على �أهمية
امل�ؤمتر م�شرية �أن فعالياته
ت�شتمل على العديد من احللقات
النقا�شية وور�ش العمل و�صالة
عر�ض لأوراق العمل والأبحاث
 ,فيما خ�ص�صت حلقة نقا�شية
بعنوان «الن�ساء يف اجلراحة»
لت�سليط ال�ضوء على ال��دور
البارز للمر�أة يف هذا املجال.
وت���ن���درج م���ن ه����ذه احللقة

النقا�شية عدة حما�رضات مهمة
تقدمها ج��راح��ات عامليات
وج��راح��ات م��ن الكويت حيث
ت�شمل موا�ضيع مهمة؛ كم�سرية
ودور اجلراحات يف الكويت،
والدور القيادي للمر�أة يف جمال
اجل��راح��ة عامليا ،والفر�ص
القيادية للجراحات وامل�صاعب
املواجهة يف هذا الدور.
و�أ�ضافت �أن حفل غداء اجلراحات
ال�ضيوف �سي�ساهم �أي�ضا يف
ت��ع��زي��ز جم����االت ال��ت��وا���ص��ل
ب�ين اجل���راح���ات الكويتيات
واجلراحات العامليات ,و�إلى
ت��ب��ادل اخل��ب�رات والتن�سيق
للخطوات امل�ستقبلية لدعم
ومت��ك�ين اجل���راح���ات حمليا،
اقليميا وعامليا.

