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لتبادل اخلبرات واالطالع على أحدث املستجدات العلمية 

»املواساة اجلديد« استضاف لقاًء علميًا ألطباء العقم 
واملساعدة على احلمل واجلراحة اإلجنابية 

د. ناهض حمادية متحدثا لـ »الوسط« 

مبشاركة خبراء واستشاريني في جراحات األورام من أشهر املراكز العاملية

»الصحة« تنظم ورشة عمل عن سرطان الثدي
أعلن رئيس قسم جراحة األورام 
مبــركــز الــكــويــت ملكافحة السرطان 
ورئــيــس مجلس أقــســام اجلــراحــات 
التخصصية د.مــدحــت عطيفة، عن 
ورشة عمل سرطان الثدي باستضافة 
خــبــراء واســتــشــاريــن فــي جــراحــات 
األورام من أشهر املراكز العاملية ابتداًء 
من اليوم األحد وملدة 5 أيام ، بحضور 
البروفيسور ماريو رييتجينز استاذ 
جراحات أورام الثدي باملركز األوروبي 
للسرطان مبيالنو، والبروفيسور 
سيسيرو اوريان أستاذ جراحات أورام 
ـــي للسرطان  الــثــدي باملركز األوروب

مبيالنو – ايطاليا.
وسيقوم األطباء بإجراء العمليات 
اجلراحية الصعبة التي حتتاج إلى 
مهارات خاصة في استئصال وإعادة 
بناء حــاالت سرطان الثدي مبشاركة 
ــاء  ــق ــز وإل ــرك ــامل اطـــبـــاء اجلـــراحـــة ب
احملاضرات في الفترات املسائية من 
الساعة 7 م الى الساعة 10 مساء أيام 
األحد واالثنن والثالثاء وذلك بفندق 

املارينا.
وأشار الى اهمية ورش العمل التي 
ستعقد في الكويت ألهميتها في حتسن 
االداء الطبي ألطباء جراحات السرطان 

ولتحسن الرعاية الصحية املقدمة 
للمريض وايضا خلفض اعداد مرضى 
السرطان املرسلن الى اخلــارج وفي 
الوقت نفسه ترجع اهمية هذه الورش 
الى حتقيق توجه وزارة الصحة لرفع 
املستوى الطبي بن االطباء ولالطالع 
على احــدث الوسائل في التشخيص 
والعالج لتحقيق املزيد من الثقة في 
املستشفيات واملركز الصحية وبشكل 
ــي مــركــز الــكــويــت ملكافحة  خـــاص ف

السرطان.
وأكــد الــدكــتــور عطيفة ان اغلبية 
العمليات اجلراحية حلاالت السرطان 

التي جتــرى في املركز على مستوى 
عال من الكفاءة والنجاح، وذلك لتوافر 
الكوادر الطبية العناية التشخيصية 
والعالجية املتطورة في الكويت وعلى 
نفس مستوى الدول املتقدمة بشهادة 
ــزوار الذين يترددون علي  اخلبراء ال

املركز باستمرار.
ورأى أن مكافحة السرطان تعتمد 
على منظومة متكاملة مــن قطاعات 
الدولة املختلفة وعلى وزارة الصحة 
بجميع مراكزها الصحية والطبية 
واالداريــة وغيرها من جمعيات النفع 

العام.

أكدت العمل على تالفي املالحظات الرقابية
وتنفيذ قواعد امليزانيات

العوضي: هيئة اإلعاقة  
حريصة على التعاون

مع اجلهات الرقابية
أكدت املدير العام للهيئة العامة 
لــشــؤون ذوي اإلعــاقــة الكويتية 
الدكتورة شفيقة العوضي أمس 
السبت حرص وسعي الهيئة إلى 
تالفي مالحظات اجلهات الرقابية 
وااللتزام بقواعد تنفيذ امليزانيات 

في اجلهات احلكومية.
وقــالــت العوضي فــي تصريح 
صحفي إن الهيئة حريصة أيضا 
على التعاون مع اجلهات الرقابية 
ـــالع على كل  ومتكينهم مــن االط
املستندات واألنظمة اآللية اخلاصة 
بها ومنحهم صالحية الــدخــول 
إليها بغية تسهيل حصولهم على 

املعلومات ذات الصلة.
وأضافت أن الهيئة قامت خالل 
ــي )2018-2017(  ــال ــام امل ــع ال
بتنفيذ بنود امليزانية بنسبة 98 
في املئة مما مت رصده مشيرة إلى 
انخفاض املخالفات املرصودة من 
جهاز املراقبن املالين مــن 197 
مخالفة في العام املالي )2016-
ــي )2017- 2017( إلـــى 94 ف
2018( وصوال إلى 31 مخالفة في 

)2018-2019( وحتى تاريخه.
وأوضـــحـــت أنـــه فيما يتعلق 
ــر عنها  ــف ــي أس ــت بــاملــالحــظــات ال
فحص ومراجعة ديوان احملاسبة 
للحسابات والسجالت وشــؤون 
التوظيف فقد انخفضت مــن 22 
مالحظة في العام املالي )2016-
2017( إلــى 10 مــالحــظــات في 
)2017-2018( وفــي حن متت 
تسوية ســت مالحظات منها مت 
اتخاذ اجــراءات تصحيحية بشأن 

أربع منها.
وأفادت العوضي بأنه في إطار 
التزام الهيئة باحلفاظ على املال 
العام مت مراجعة كل امللفات الطبية 
وارشفتها وميكنة جميع اعمال 
الهيئة ما نتج عنه كشف مبالغ 
مت صرفها دون وجــه حــق قيدت 

كديون مستحقة للحكومة.

ــده بلغ  ــي وقـــالـــت إن مـــا مت ق
972ر095ر3 مليون دينار كويتي 
)نحو 2ر10 مليون دوالر أمريكي( 
مت حتصيل 267ر198ر1 مليون 
ديــنــار منها )نــحــو 9ر3 مليون 
دوالر( الفتة إلى استمرار الهيئة 

في تسوية بقية املديونيات.
وأضافت أنه صرف املستحقات 
املالية لألشخاص ذوي اإلعالقة 
عن فترات عمل سابقة بعد موافقة 
وزارة املالية إذ بلغ إجمالي ما مت 
صرفه خالل العام املالي )2016-
2017( بلغ 397ر140ر15 مليون 

دينار )نحو 9ر49 مليون دوالر(.
ــادات إثبات  ــه ـــدار ش ــن إص وع
ــرت العوضي  إعــاقــة أول مــرة ذك
أنها تخضع إلــى قـــرارات اللجنة 
الفنية املختصة بعد العرض عليها 

وحتديد درجة وشدة اإلعاقة.
وبينت أنــه فــي حــال التجديد 
يتم عرضها على جلنة إبداء الرأي 
املشكلة من قبل أطباء متخصصن 
فــي مجال اإلعــاقــة واملنبثقة عن 
اللجنة الفنية املختصة.وفيما 
يتعلق بتسكن الوظائف الشاغرة 
قالت العوضي إن الهيئة قامت 
ــذه الــوظــائــف ملن  بــاإلعــالن عــن ه

تتوافر فيه الشروط.

د. شفيقة العوضي
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»النجاة اخليرية« نظمت محاضرة »التعريف تشريف« في »التطبيقي«
ـــت شـــعـــار “ الــتــعــريــف   حت
تشريف” حــاضــر مــديــر جلنة 
الــدعــوة اإللــكــتــرونــيــة التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية عبدالله 
الدوسري بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي واملعهد العالي للطاقة، 
وتناول الــدوســري خــالل حديثه 
تعريف الطالب بأهمية الدعوة إلى 
الله تعالى ونشر اإلسالم، مؤكداً 

أنها مهنة األنبياء والصاحلن.
وذكـــر الــدوســري الــعــديــد من 
الطاقات الشبابية التي ساهمت 
فــي إعـــالء كلمة التوحيد منهم 
اإلمــام علي بن أبــي طالب رضي 
الله عنه ومصعب بن عمير وسعد 
بــن مــعــاذ، وغــيــرهــم مــن الــرمــوز 
الشبابية التي أثرت طريق الدعوة 
وحملت لواء اإلســالم حتى وصل 
إلــيــنــا، لـــذا وجـــب عــلــى الشباب 
تشمير السواعد واالستعداد اجليد 
حلمل هذا املشعل الوضاء، إلنارة 
طريق البشرية وهدايتهم للحق 

والرشاد.
ــــرورة أن يتحلى  مـــؤكـــداً ض
الداعية مبهارات وأساليب االقناع 
الـــالزمـــة ألداء مــهــمــتــه، وكــذلــك 

ــتــدريــب اجلــيــد على  ضــــرورة ال
استخدام كافة الوسائل واألدوات 
التقنية احلديثة في الدعوة إلى 
الله تعالى ونشر اإلسالم، وهو ما 
تقوم به جلنة الدعوة اإللكترونية 
على مــدار الساعة من خــالل عدد 
45 موقع الكتروني متخصص، 
منها موقع يعمل باللغتن العربية 
واإلجنليزية خصصته اللجنة 
ــارات الــدعــوة  ــه فــقــط لتطوير م

والدعاة.
 واختتم الدوسري محاضرته 
مشيراً إلى أن الدعوة اإللكترونية 
تسخر كــافــة امكانيها العلمية 
والتقنية للمتطوعن مــن فئات 
الشباب والــطــالب لنشر رسالة 
ـــن، والقــــت  ـــري ـــألخ اإلســـــــالم ل
احملاضرة حضوراً وتفاعالً مميزاً 
من شريحة الشباب، الذين أكدوا 
إن فضاء االنترنت فرصة عظيمة 
وكنز ثمن لتعريف غير املسلمن 
بــاإلســالم ونــشــر تعاليم الدين 
احلنيف، مثمنن اجلهود احلثيثة 
واإلجنــازات الرائدة التي حققتها 
ــوة اإللــكــتــرونــيــة في  ــدع جلنة ال

مجال الفضاء االلكتروني.

د.مدحت عطيفة

ريا�ض عواد 

ــار تــبــادل اخلــبــرات واالطـــالع على أحــدث  فــي إط
املستجدات العلمية،  استضاف مستشفى املواساة 
اجلديد في لقاًء علميا ضم نخبة من أطباء أطفال 
األنابيب واملساعدة على احلمل واجلراحة اإلجنابية 

من دول مجلس التعاون واألطباء احمللين.
وقال رئيس مركز طب اإلخصاب وأطفال األنابيب 

واملنظم العلمي للمؤمتر الــذي شــارك ونظم العديد 
من هذه االجتماعات في الكويت وفي منطقة اخلليج 
وأوروبا الدكتور ناهض حمادية : إن اللقاء سيتخلله 
تسليط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية 

في مجال أطفال األنابيب واجلراحة اإلجنابية.
 وأضــاف الدكتور ناهض حمادية أن هــذا اللقاء 
العلمي املتكرر واخلـــاص مبركز أطــفــال األنابيب 

وجراحة اإلجناب يستهدف أطباء النساء والتوليد  
واألطباء املهتمون بأطفال األنابيب واملساعدة على 
احلمل في دول مجلس التعاون اخلليجي واألطباء 
احمللين في الكويت  وتتمثل فائدته   في مناقشة 
ومشاركة االفكار حول العالج األكثر تطوراً والتوجه 

العلمي لطب اإلجناب.
معرباً عن فخره بالعمل جنباً إلى جنب مع زمالئه 

العاملن في وزارة الصحة والقطاع اخلاص لتحسن 
هــذا املجال وملساعدة املرضى على حتسن فرص 

احلمل واإلجناب
 وجدد الدكتور حمادية تأكيده بأهمية  عقد مثل 
هذه اللقاءات ملرودها العلمي  الكبير الذي يضعنا في 
مرتبة متوازية مع أفضل املراكز املتخصصة في هذا 

املجال عاملياً.

افتتح املؤمتر الرابع ألمراض املخ واألعصاب

رضا: »الصحة« حترص على تقدمي الرعاية 
الصحية بأعلى معايير اجلودة العاملية 

ريا�ض عواد 

بحضور 500 طبيب ومتدرب من جميع 
أنحاء العالم افتتح وكيل وزارة الصحة 
الدكتور مصطفى رضــا نيابة عن وزير 
الصحة د. باسل الصباح مؤمتر الكويت 
ــراض املــخ واألعصاب  الدولي الرابع ألم
ــس والـــذي استضافته وزارة  صباح أم

الصحة . 
وقال وكيل وزارة الصحة د. مصطفى 

رضــا في كلمته: يتفق املؤمتر مع رؤية 
ــوزارة وحرصها على التطوير املستمر  ال
لـــألداء الطبي والفني وتــقــدمي الرعاية 
الصحية بأعلى معايير اجلــودة العاملية 

حتت مظلة التغطية الصحية الشاملة. 
ـــاف د. أن وزارة الصحة تبرز  وأض
التطور املستمر للخدمات املقدمة لعالج 
ــاب  ــص ــــواع امــــراض املـــخ واألع كــافــة أن
ـــي مــقــدمــة هـــذا التطور  وجــراحــاتــهــا وِف

افتتاح وحدات للمخ واألعصاب في كافة 
مستشفيات وزارة الصحة مما أدى الى 
توفير هذه اخلدمات لكافة شرائح املجتمع 

بسهولة ويسر. 
مشيرا الى أن  وزارة الصحة تبرز أيضا 
التطور النوعي في خدمات عالج  الصرع 

والتصلب املتعدد والشلل الرعاش.
وقـــال: إن مــا يدعو للفخر أيضا نشر 
العديد من األبحاث في مجاالت أمــراض 

املخ واألعصاب والصادرة من كافة أقسام 
ــاب فــي املجالت  ــص ــخ واألع ووحــــدات امل

العلمية العاملية.
وأضاف بأن هذا املؤمتر مبا يضمه من 
نخبة متميزة مــن الضيوف واحلضور  
واملشاركن سيتوصل إلى توصيات هامة 
مرتكزة على األدلة العلمية التي ستساعد 
على التطوير املستمر خلدمة أمراض املخ 

واألعصاب خدمة ملرضانا.

95 في املئة من إجمالي عدد اخلاضعني ألحكام القانون تشكل 

12 ألف إقرار   »نزاهة« تسلمت 
ذمة مالية حتى اآلن

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد )نــزاهــة( الكويتية أمس 
السبت أن عــدد إقــــرارات الذمة 
املستلمة بلغت حتى اآلن 12 ألف 
إقرار شكلت ما نسبته 95 في املئة 
من إجمالي عدد اخلاضعن ألحكام 

القانون.
ــان صحفي  ــي ـــك فـــي ب ـــاء ذل ج
ــة( مبناسبة االحــتــفــال  ــزاه ـــ)ن ل
باليوم العاملي ملكافحة الفساد 
الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم 
ــادف الــتــاســع من  ــص املــتــحــدة وي
ديسمبر سنويا ويهدف إلى نشر 
الوعي مبشكلة الفساد والعمل على 
مكافحته ومنع أسبابه والوقاية 

منه.   
وقـــالـــت إن االحـــتـــفـــال بــهــذه 
املناسبة يأتي في وقت تتزايد فيه 
حتديات مخاطر الفساد وتتكثف 
اجلهود الدولية للحد من مخاطره 
ومواجهتها عبر اتخاذ كل التدابير 

الوقائية الالزمة جتاهها. 
  وبينت أن هذه املناسبة حتل 
ــرور 15 عاما على صــدور  بعد م
ــي ديــســمــبــر 2003  االتــفــاقــيــة ف
وبالتزامن مع ما مت حتقيقه من 
مكتسبات إيجابية على صعيد 
عمل )نــزاهــة( بعد صــدور قانون 
إنشائها في 2016 وما سجلته من 
تقدم ملحوظ في جهودها الرامية 
إلرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في 
ــة  املعامالت االقتصادية واإلداري
مبا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة 
ألمــوال ومــوارد وممتلكات الدولة 

واالستخدام األمثل لها.  
 وذكرت أنها شاركت في عدد من 
االجتماعات الدولية ذات الصلة 

باالتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
مــع استكمالها كــل مــراحــل إعــداد 
الــــردود نحو اســتــعــراض تنفيذ 
الكويت لالتفاقية خــالل الفترة 
ــة.   وفـــي إطــــار برامجها  ــل ــب املــق
الــوقــائــيــة لفتت )نـــزاهـــة( انها 
حققت تقدما ملحوظا عبر إعــداد 
مجموعة من الدراسات القانونية 
ملعاجلة الثغرات املؤدية للفساد 
في املنظومة التشريعية والتي 
أثمر عنها صدور القانون رقم 13 
لسنة 2018 بشأن حظر تعارض 

املصالح والئحته التنفيذية.  
ــددا من  وأضــافــت انها فعلت ع
الــبــرامــج املشتركة ذات الطابع 
التوعوي والتثقيفي بالتعاون مع 
املؤسسات احلكومية فضال عن 
توقيعها عدد من مذكرات التفاهم 
ــع وزارات اإلعــــالم والتربية  م
ـــاف والــشــؤون اإلسالمية  واألوق
والدولة لشؤون الشباب في مجال 

التوعية والتثقيف إضافة لتوقيع 
مذكرتي تفاهم مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ومعهد الكويت 

للدراسات املصرفية. 
  وأشــــــارت إلـــى أنــهــا قــامــت 
ــع  ــاري ــش بــتــشــجــيــع عــــدد مـــن امل
الهادفة إلــى تعزيز التعاون مع 
منظمات املجتمع املــدنــي ومنها 
تنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية 
مشتركة استهدفت زيــادة الوعي 
لدى أفــراد املجتمع وتعزيز القيم 
واملبادئ املشجعة نحو الشفافية 

والنزاهة.
ــرت أنها قامت بالتواصل  وذك
املــثــمــر مـــع املــنــظــمــات الــدولــيــة 
والهيئات الرقابية ذات الصلة 
مبكافحة الفساد وحماية النزاهة 
والــشــفــافــيــة عــبــر االجــتــمــاعــات 
التنسيقية والــتــعــاون الثنائي 
واملشاركة باملؤمترات والفعاليات 

الدولية والبرامج التدريبية.

الهيئة العامة ملكافحة الفساد

د. مصطفى رضا متحدثاً جانب من احلضور 
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