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بحضور أروى بهران طبيبة أمراض النساء والتوليد بعيادات امستشفى فرع امنقف

«امواساة اجديد» نظم محاضرة توعوية في شركة البترول الوطنية

ن��ظ��م مستشفى ام���واس���اة اج��دي��د
محاضرة توعوية للوقاية من سرطان
ال��ث��دي ف��ي ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ان��ط��اق �اً م��ن مسؤوليته
امجتمعية واماناً بأهمية دور التثقيف
الصحي وإستكمااً حمات التوعية
امماثلة التي ينظمها امستشفى أو يشارك
فيها بهدف تعزيز اأم��اط السلوكية
الصحية وزي���ادة الوعي الصحي بن
أفراد امجتمع.
وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة أروى ب��ه��ران -
طبيبة أمراض النساء والتوليد بعيادات
امواساة فرع امنقف محاضرة توعوية
ع��ن أهمية الكشف امبكر ع��ن سرطان
ال��ث��دي وأه��م��ي��ة ال��وع��ي ال���ذات���ي بكل
مايتعلق بهذا امرض .حيث ترتفع نسبة
الشفاء كلما م اكتشاف ام��رض مبكرا
لتصل إلى ..100%كما أكدت الدكتورة
اروى على أهمية التعرف على عوامل
اخطر ام��ؤدي��ة لهذا ام��رض والفحص
ال���دوري وامتابعة باماموجرام الذي
يبدأ إجراءه من سن ااربعن والفحص
اإكلينيكي سنويا . .وجدر ااشاره الى
ان الفحص الذاتي يجب ان يبدأ من عمر
عشرون عاما .

د .أروى بهران خال احاضرة التوعوية

لقطة جماعية خال احاضرة

وأك�����دت م���دي���رة ت��ط��وي��ر اأع��م��ال
والتسويق في مستشفى امواساة اجديد
علياء السيد ح��رص ” ام��واس��اة ” على

إقامة الفعاليات واحاضرات التوعوية
لنشر التوعية الصحية والتعريف بسبل
الكشف امبكر لأمراض ،مشيرة إلى عدد

«الطيران امدني» توقع اتفاقية لفتح
اأجواء وحرير النقل اجوي مع قبرص

من اأساليب التي يتبعها امستشفى في
سبيل حقيق اأهداف امرجوة في تنظيم
تلك الفعاليات

من جهته أعرب الفريق الطبي امشارك
عن سعادته بامشاركة في ه��ذا اليوم
للحد من امخاطر الصحية التي قد تترتب

«ديوان احاسبة» يستعرض جاربه حول
التنمية امستدامة واحوكمة في امغرب

عادل الصرعاوي و امستشار غازي الفضلي يتابعان العروض امرئية
جانب من توقيع ااتفاقية

وقعت اادارة العامة للطيران امدني الكويتية أمس
اأربعاء اتفاقية لفتح اأجواء وحرير النقل اجوي
بن الكويت وجمهورية قبرص.
وقالت اإدارة في بيان صحفي إن ااتفاقية تتبنى
حرير اأج��واء بن البلدين للركاب والشحن اجوي
بحيث يحق لشركات الطيران امعنية في البلدين
بتشغيل أي عدد من الرحات بن البلدين دون قيود.
وأضافت أن ااتفاقية تهدف كذلك إلى ااتفاق على
اأمور اخاصة بسامة الطيران وأمن الطيران واأمور
اخاصه باماحة اجوية بن البلدين.

ونقل البيان عن مراقب النقل اج��وي للعاقات
الدولية ب��اإدارة عبدالله الراجحي قوله إن ااتفاقية
تأتي ضمن سياسة (الطيران امدني) الهادفة لفتح
آفاق التعاون مع الدول الصديقة لربط مطار الكويت
الدولي مع معظم مطارات العالم.
وأكد الراجحي أن ااتفاقية تعكس توجه (الطيران
امدني) نحو مزيد من التعاون مع ال��دول ااوروبية
في امرحلة امقبلة لتوفير طلبات الناقات الوطنية
لهذه الرحات والوجهات إلى عدة مطارات في القارة
ااوروبية.

خال إحصائية إدارة التدقيق وامتابعة الهندسية

العجمي :بلدية «حولي» أصدرت 283
معاملة هندسية خال سبتمبر اماضي

كشفت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت عن حقيق العديد من
اإج��ازات إدارة التدقيق وامتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة
حولي خال شهر سبتمبر اماضي  ،مشيرة الى انه قد م اصدار 283
معاملة .
وأوضح مدير إدارة التدقيق و امتابعة الهندسية م .مبارك العجمي
إن��ه قد م اص��دار وج��دي��د  117ترخيصا للمحات  ،إص��دار 70
معاملة شهادة اوصاف الكترونية  ،إصدار  36معاملة انهاء اشراف
الكتروني  ،توجيه  11معاملة إيصال تيار كهربائي  7 ،معامات
ايصال تيار الكتروني  ،إصدار شهادتن من يهمه اامر  ،إصدار 21
معاملة طلب ايصال هاتف  ،إصدار 7تراخيص حضانات  11 ،معاملة
انهاء اشراف  ،معاملة اخاء إداري .
ودعت إدارة العاقات العامة اجمهور في حال وجود أي شكوى
تتعلق بالبلدية بعدم التردد بااتصال على اخط الساخن 139أو
التواصل على حساب البلدية @ kuwmunعبر مواقع التواصل
ااجتماعي.

م .مبارك العجمي

استعرض ديوان احاسبة الكويتي أمس
اأرب��ع��اء أم��ام امجلس اأعلى للحسابات
بامملكة امغربية ج��ارب��ه ف��ي مجاات
التنمية امستدامة واحوكمة واموضوعات
العالية امخاطر من خ��ال ثاثة عروض
مرئية.
وقدم كبير امدققن ب��إدارة الرقابة على
اإن��ت��اج والتصنيع للجهات النفطية في
ال��دي��وان محمد ام��ري عرضا مرئيا بشأن
تقرير اموضوعات العالية امخاطر فيما
تناولت مدقق أول ب���إدارة الرقابة على
الشؤون ااجتماعية واخدمية بالديوان
أن��ف��ال الفهد ف��ي عرضن مرئين جربة
ديوان احاسبة في مجال التنمية امستدامة
وفي مجال احوكمة.وقال امري في تصريح
لوكالة اانباء الكويتية (كونا) ان عرضه
تضمن تقريرا حول اموضوعات العالية
امخاطر ال��ذي اص��دره ال��دي��وان في يوليو
اماضي اذ رصد وصنف اموضوعات طبقا
معايير مرتبطة بسوء إدارة أو استغال
اموارد امتاحة أو هدر في امال العام.
وأوضح امري أن التقرير يجسد جهود
الديوان لتحقيق اكبر استفادة مكنة من
نتائج اعماله الرقابية اذ ارت���أى خال
رص��ده للتقارير امتعددة للجان مجلس
اأم���ة الكويتي امختلفة وخ��اص��ة جنة
اميزانيات واحساب اختامي ان هناك عددا
من اموضوعات مثل اولوية لوضع منهج
اصاح ما شابها من ماحظات تؤثر تأثيرا
بالغا على امال العام وتعد من اموضوعات
العالية امخاطر.
وأض��اف أن العرض امرئي شمل ستة
فصول حول اموضوعات العالية امخاطر
ما فيها امخاطر الناجة عن كيفية ادارة
اجهة احكومية والنتائج امترتبة على ذلك
الى جانب توصيات ديوان احاسبة حول
امعاجة.وذكر ان تلك اموضوعات حمل
مخاطر على ام��ال العام وذل��ك ارتباطها
باهداف التنمية لدولة الكويت وااستدامة

محمد امري خال العرض امرئي

أنفال الفهد

ام��ال��ي��ة لها وك��ذل��ك رف��ع ك��ف��اءة اجهات
امشمولة برقابة ديوان احاسبة وحسن
اداء اخدمات احكومية في اط��ار حماية
امال العام.
وأكد امري ان الديوان يحافظ على نهجه
في متابعة وحديث اموضوعات العالية
امخاطر بصفة دوري��ة (كل عامن) وذلك
بهدف اضافة ما يستجد من موضوعات
واستبعاد ما مت معاجته وذل��ك طبقا
أربعة معايير أساسية.
وأوضح ان تلك امعايير مرتبطة مدى
التزام اادارة العليا والقيادين باجهة
امشمولة بالرقابة ف��ي ات��خ��اذ اج���راءات
تصحيحية ودعمها والتحقق من مدى كفاية
الطاقات والكفاءات البشرية واامكانيات
ام��ال��ي��ة ام��ت��اح��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح��ل تلك
امخاطر.
وأضاف أن امعايير ترتبط كذلك مدى
ت��وف��ر خ��ط��ة ع��م��ل تصحيحية م��ك��ن من
حديد ااسباب اجذرية لتلك امخاطر الى
جانب الرقابة وامتابعة ال��دوري��ة ومدى
التقدم الذي م احرازه في تنفيذ ااجراءات
التصحيحية الكفيلة مواجهة امخاطر

«ملست آسيا» يستعرض كيفية امشاركة
في البطولة العربية الـ 12للروبوت بالكويت

عقد امكتب ااقليمي للمنظمة العامية
لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
(ملست آس��ي��ا) اجتماعا موسعا مدربي
ن��وادي العلوم والتكنولوجيا في مدارس
وزارة التربية لعرض كيفية التسجيل
وشرح اجوانب اإدارية والفنية للمشاركة
ف��ي تصفيات ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ال12
للروبوت بالكويت.
وقال امدير اإقليمي للمكتب داود اأحمد
ل� (كونا) أمس اأربعاء إن ااجتماع الذي
شهد حضور  40من مدربي ومدربات نوادي

العلوم ناقش اجوانب اإدارية والتسجيل
بالبطولة التي تنطلق فعالياتها في الفترة
من  26حتى  28نوفمبر امقبل لطلبة جامعة
الكويت.
وأوض���ح أن البطولة العربية ال12
للروبوت لطلبة وزارة التربية سيقوم
بتنظيمها مركز صباح اأح��م��د للموهبة
وااب��داع وتنطلق مراحل تصفياتها من 5
حتى  6ديسمبر امقبل وتكون التصفيات
النهائية في الفترة من  8حتى  10يناير
امقبل .واشار ااحمد الى ان هذا ااجتماع

عليه بعض اأمراض امزمنة
وف��ي اخ��ت��ام تقدمت إدارة شركة
ال��ب��ت��رول الوطنية الكويتية بالشكر

مستشفى امواساة اجديد وللدكتورة
أروى على اح��اض��رة التوعوية التي
تساهم في احد من اأمراض العصرية.

ايضا ه��و ااول م��درب��ي وم��درب��ات الفرق
امشاركة في فعاليات (مسابقة الكويت
امدرسية السنوية ال 13ف��ي ال��روب��وت)
للعام ال��دراس��ي احالي لطاب وطالبات
امرحلة امتوسطة والتي ينظمها (ملست
آسيا) بالتعاون مع وزارة التربية وبدعم
من موسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأفاد بأن ااجتماع الثاني مدربي الفرق
ام��ش��ارك��ة ف��ي امسابقة سيعقد ف��ي شهر
ديسمبر امقبل لشرح جميع مراحل امسابقة
ومنافساتها ومتطلباتها وذلك بعد اانتهاء

من التصفيات اأول��ى للبطولة العربية
للروبوت.
ي��ذك��ر أن (م��ل��س��ت) ه��ي منظمة عامية
اس��ت��ث��م��ار أوق������ات ال����ف����راغ ب��ال��ع��ل��وم
والتكنولوجيا تأسست ع��ام  1987في
مدينة كيبيك بكندا أثناء املتقى العلمي
العامي اأول بهدف امساهمة في تطوير
الثقافة العلمية والتقنية ضمن اأوس��اط
الشبابية م��ن خ���ال م��ارس��ة اأنشطة
العلمية التجريبية النوعية استثمار أوقات
الفراغ.

جانب من ااجتماع

العالية .وذكر أن العرض امرئي تطرق إلى
أبرز ردود افعال الرأي العام بشأن تقرير
دي���وان احاسبة وخ��اص��ة اش���ادة (مركز
الشال لاستشارات ااقتصادية) ضمن
تقاريره الصادرة في اغسطس اماضي.
بدورها قالت أنفال الفهد في تصريح
ماثل ل(ك��ون��ا) ان عرضها ااول تناول
كيفية توعية موظفي ال��دي��وان بأهداف
التنمية امستدامة وتشكيل فريق عمل
ال��ى جانب التدقيق على أه��داف التنمية
امستدامة ضمن اخ��ط��ة ااستراتيجية
لديوان احاسبة (.)2020 / 2016
وأوض��ح��ت ان ال��دي��وان وض��ع التنمية
امستدامة ضمن اولويات اعماله الرقابية
ام��ان��ا منه ب��ال��دور اح��ي��وي ال��ذي تلعبه
في ضمان احصول على مقومات احياة
ف��ي اح��اض��ر وامستقبل وحقيق التقدم
للمجتمعات.
واض�����اف�����ت ان ال����ع����رض ت��ض��م��ن
جهودالديوان في هذا اجانب على مستوى
مجتمع الديوان ومجتمع الرقابة العامي
حيث قام دي��وان احاسبة بحشد اجهود
وات��خ��اذ كافة ااج���راءات التي مكنه من

التدقيق على اه���داف التنمية امستدامة
وال��ت��أك��د م��ن م��دى جاهزية احكومة في
تنفيذها.
وبينت الفهد ان هذا التوجه قائم على
نشر الوعي بن موظفي الديوان بأهداف
التنمية امستدامة عن طريق اعداد خارطة
طريق لتدريب وتوعية امدققن الى جانب
تشكيل فريق عمل من العناصر الوطنية
ذات الكفاءة متابعة ااهداف.
وحول العرض امرئي اخاص باحوكمة
اك��دت الفهد اهمية احوكمة في اجهات
اح��ك��وم��ي��ة جملة اس��ب��اب واع��ت��ب��ارات
م��ن بينها ضعف مستوى ااداء العام
واان��ت��اج��ي��ة وض��ع��ف مستوى ااف��ص��اح
والشفافية وغياب امساءلة.
وق��ال��ت ان التطبيق السليم م��ب��ادئ
ومعايير احوكمة هو القاعدة الرئيسية
والوسيلة الفاعلة لنجاح اخطط اامائية
للدولة وتنفيذها على الوجه اامثل.
واوضحت ان هذا العرض تضمن جهود
دي���وان اح��اس��ب��ة لتفعيل اح��وك��م��ة في
اجهات احكومية اخاضعة لرقابته.
وحضر العروض امرئية رئيس الوفد
الكويتي ورئيس ديوان احاسبة باإنابة
عادل الصرعاوي الى جانب القائم بأعمال
سفارة دولة الكويت في امغرب امستشار
غازي الفضلي.
وضم الوفد في عضويته الى جانب امري
والفهد مدير امكتب الفني لقطاع الرقابة
امسبقة وال��دع��م الفني زه��ي��ر أشكناني
ومنسق عاقات دولية ب���إدارة التدريب
والعاقات الدولية هند الدويري.
وكان ديوان احاسبة الكويتي وقع أول
أم��س الثاثاء مع نظيره امجلس اأعلى
للحسابات بامملكة امغربية اتفاقية ثنائية
ل��ل��ت��ع��اون ج��س��د ال��رغ��ب��ة ام��ش��ت��رك��ة في
اارتقاء بعاقات اجهازين الى امستوى
امميز للروابط التي جمع بن دولة الكويت
وامملكة امغربية.

