
ريا�ض عواد 

عقدت وزارة الصحة ممثلة في مركز الكويت 
ملكافحة ال��س��رط��ان امل��ؤمت��ر العاملي الثاني 
لسرطان السدي وأورام احلوض عند الرجال 
وال��ذي يستمر ألرب��ع أي��ام وال��ذي سيناقش 
ع��دد من املواضيع وورق العمل املعروضة 
عليه مبشاركة عدد كبير من األطباء من عدد 
من الدول العربية واألجنبية بحضور مديرة 
مركز الكويت ملكافحة السرطان الدكتورة 
خلود العلي ورئيس مجلس أقسام اجلراحات 
التخصصي ورئ��ي��س قسم ج��راح��ة االورام 
مبركز الكويت ملكافحة السرطان الدكتور 

مدحت عطيفة. 

وقال وكيل وزارة الصحة املساعد  لشئون 
القطاع االهلي د. محمد اخلشتي في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن وزير الصحة الدكتور باسل 
الصباح:  من دواع��ي س��روري  أن تلتقي مع 
اليوم لنحتفل معاً في افتتاح » مؤمتر الكويت 
الدولي الثاني لسرطان الثدي واحل��وض« 

واسمحوا لي في البداية باألصالة عن نفسي
وأض��اف اخلشتي إن ما قامت به اللجان 
املنظمة للمؤمتر . من حسن التخطيط والدقة 
في التنظيم ووضع احملتوي العلمي ودعوة 
واختيار النخبة املتميزة من ضيوف املؤمتر 

كي يعبر عن الرؤية الواعية.
وأك��د اخلشتي على أن لالكتشاف املبكر 

للسرطان في مراحله املبكرة وعلى سبيل 
امل��ث��ال ال��ب��رام��ج امل��ن��ف��ذه للمسح الصحي 
لالكتشاف املبكر لسرطان ال��ث��دي  الصحي 
واملسح لالكتشاف املبكر لسرطان القولون 

واملستقيم.
كما تولي ال���وزارة اهتماما بدعم ق��درات 
وإم��ك��ان��ي��ات نظم امل��ع��ل��وم��ات الصحية مبا 
تتمكن معه م��ن ال��رص��د الدقيق والتحليل 
وت��زوي��د املتخصصني واملهتمني وواضعي 
اخلطط والبرامج والسياسات باإلحصائيات 
وامل��ؤش��رات الدقيقة ع��ن م��ع��دالت الوفيات  
والشفاء ومعدالت اإلصابة. ومعدالت انتشار 

عوامل اخلطورة ذات العالقة بالسرطان.
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أطباء مركز جراحة العظام باملستشفى عددوا فوائد ممارسة األنشطة الرياضية

»املواساة اجلديد« رعى ماراثون نادي التمويل اإلسالمي في جامعة اخلليج 

ان��ط��الق��اً م��ن مسؤوليته املجتمعية 
وح��رص��ه على تعزيز ال��وع��ي بأهمية 
مم��ارس��ة األن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة ش��ارك 
مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ف��ي رعايته  
ملاراثون نادي التمويل اإلسالمي بجامعة 

اخلليج.
وأكد استشاري ورئيس قسم العظام 
في املستشفى الدكتور أحمد مختار في 
تصريح صحفي أن العديد من الدراسات 
أثبتت دور ممارسة الرياضة في الوقاية 
من هشاشة العظام،مشيراًإلى أن هناك  
أن���واع  م��ن التمارين الرياضية تعمل 
على تقوية عظام اجلسم واحلفاظ على 

كثافتها.
وأش���ار إل��ى بعض ال��ف��وائ��د الصحية 
ملمارسة الرياضية منها التحكم بالوزن 
ف��ض��الً ع��ن دوره�����ا  ف���ي  حتفيز إن��ت��اج 

الهرمونات التي تعزز قدرة العضالت على 
إمتصاص األحماض األمينية، وبالتالي 
مساعدتها على النمو، واحل��د  من فقدان 

الكتلة العضلية أثناء التقدم في العمر
م��ن جهته ق���ال اس��ت��ش��اري العظام 
وإصابات املالعب الدكتور علي املكيمي  
إن العظام عبارة عن نسيج يتغير نتيجة 
للتغييرات الهرمونية والنشاط البدني، 
وكأي عضو في جسم اإلنسان، يستجيب 
العظم ملمارسة النشاط البدني املنتظم 

فيصبح أقوى مما كان عليه. 
وأوضح  أن العديد من الدراسات أثبتت 

أن الشباب البالغني ال��ذي��ن مي��ارس��ون 
األنشطة البدنية بشكل منتظم  يتمتعون 
بأقصى قدر من كثافة العظام وقوتها أكثر 
من أولئك الذين ال ميارسون أي نشاط 

بدني.
وب���ني ال��دك��ت��ور احلسيني املعتصم 
استشاري جراحة العظام أن ممارسة 
ال��ن��ش��اط ال��ب��دن��ي وال��ت��م��اري��ن الرياضة 
بإنتظام تساعد ف��ي احل��ف��اظ على قوة 
العضالت وتناسقها وتوازنها  الفتاًإلى 
أن أفضل أنواع األنشطة البدنية البانية 
للعظام يعتبر حمل وزن اجلسم  ومن تلك 

األنشطة املشي والركض واجل��ري وكرة 
القدم وكرة السلة والتنس  

ول��ف��ت إل���ى أن مم��ارس��ة ال��ت��م��اري��ن 
الرياضية بغض النظر عن نوعها تساعد 
على اإلسترخاء، وزي��ادة عمق النوم  كما  
تعد فرصة لإلسترخاء والتمتع بالهواء 
الطلق واالنخراط في األنشطة املختلفة 
وزي��ادة التواصل مع العائلة واألصدقاء 

في بيئة اجتماعية ممتعة
وب��ني ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه اختصاصي 
قسم العظام الدكتور أش��رف إسماعيل  
أن ال��ت��م��اري��ن ال��ري��اض��ي��ة  تساعد على 

التقليل م��ن إلتهاب املفاصل ومستوى 
الدهون الثالثية غير الصحية، واحملافظة 
على ت��دف��ق ال���دم بسالسة مم��ا يقلل من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
ها تقلل من خطر اإلصابة  الدموية، كما أَنّ
بالسكتة الدماغية، ومرض السكري من 
النوع الثاني، واإلكتئاب، وبعض أنواع 

السرطان.
وأوض���ح أن أنشطة تقوية العظام 
تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لألطفال 
وامل��راه��ق��ني ح��ي��ث أع��ظ��م م��ك��اس��ب كتلة 
العظام حتدث قبل البلوغ وأثنائه، وتصل 

إلى أقصى كتلة لها مدى احلياة في سن 
املراهقة مشيراًإلى بعض الفوائد الصحية 
التي تتحقق من ممارسة األنشطة البدنية 
اخلفيفة ك��اجل��ري وامل��ش��ي وغيرها من 

أنواع الرياضة.

لقطة جانبية من تقدمي الفحوصات الطبية

د. أحمد مختار

ن��������ه��������ا  ز ا ت��������و و س�������ق�������ه�������ا  ت�������ن�������ا و ت  ل��������ع��������ض��������ال ا ة  ق������������و ع�������ل�������ى  ظ  حل����������ف����������ا ا ف����������ي  ع�������د  ت�������س�������ا م  ن�������ت�������ظ�������ا ب�������ا ن��������ي  ل��������ب��������د ا ط  ل��������ن��������ش��������ا ا س����������ة  ر مم����������ا  : مل�������ك�������ي�������م�������ي ا  

د. اخلشتي واملشاركون في املؤمتر

فهد الصانع 
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تكرمي مستشفى املواساة لرعاية املاراثون

ال���ع���ظ���ام ه����ش����اش����ة  م�����ن  ال�����وق�����اي�����ة  ف�����ي  ال�����ري�����اض�����ة  مم�����ارس�����ة  دور  أث����ب����ت����ت  ال��������دراس��������ات  م�����ن  ال����ع����دي����د  م����خ����ت����ار: 

ة  ج����ي����د ة  ر ب������ص������و ل������ي������اًل  د   ل�������ف�������ر ا م  ن��������و ت�����س�����ه�����ي�����ل  و ت  ل�����ع�����ض�����ال ا ي�����ة  ت�����ق�����و و م  ل�����ع�����ظ�����ا ا ة  ق��������و ع�����ل�����ى  ظ  حل������ف������ا ا ف������ي  ع�����د  ت�����س�����ا ض������ة  ي������ا ل������ر ا  : مل�����ع�����ت�����ص�����م ا

الدموية واألوع��ي��ة  القلب  بأمراض  اإلصابة  وخطر  املفاصل  التهاب  من  تقلل  الرياضية  التمارين  إسماعيل:   

د. احلسيني املعتصم

د. أشرف إسماعيل   د. علي املكيمي

خالل افتتاح مؤمتر الكويت الدولي الثاني ملكافحة السرطان 

اخلشتي: »الصحة« تولي اهتمامًا بدعم قدرات 
وإمكانيات نظم املعلومات الصحية

طالب بإقرار املزيد من املشاريع التنموية والشعبوية

فهد الصانع: القضية اإلسكانية هاجس اجلميع 
وعملنا على تذليل الصعاب لتوفير األراضي 

ريا�ض عواد 

أكد مرشح الدائرة الثالثة النتخابات املجلس 
البلدي 2018 فهد الصانع انه يعمل بكل جهد 
ملواصلة العمل وحمل األمانة التي حملها له 
ابناء الدائرة الثالثة خاصة والكويت كافه فيما 
يتعلق  بإقرار املشاريع اإلسكانية والتنموية 
والشعبوية والعديد من اللوائح املنظمة ألعمال 

البلدية .
وأش���ار الصانع ف��ي تصريح صحافي الى 
انه من ابرز اجنازاته في املجلس البلدي خالل 
ت��رؤس��ه اللجنة الفنية ط���وال ف��ت��رة املجلس 
السابق مت اق��رار عدة مشاريع اسكانية هي ) 
املشروع االسكاني ملدينة جنوب عبدا لله املبارك 

السكنية ومدينة جنوب صباح االحمد السكنية 
واملنطقة االقليمية الثانية وهي » مدينة احلرير 
» وج��زي��رة بوبيان املشتملة على مشاريع 

اسكانية  .
وبني انه مما الشك فيه فإن القضية اإلسكانية 
ب��ات��ت ه��اج��س فئة الشباب ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ، 
والبد من العمل على اق��رار املزيد من االراضي 

االسكانيه في شمال وجنوب البالد .
ومت��ن��ى ال��ص��ان��ع ان يتم ال��ت��ن��ازل م��ن قبل 
اجلهات احلكومية مثل وزارتي النفط والدفاع 
عن االراض��ي ويتم تسليمها للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ك��ي ت��وزع على املواطنني 

واملواطنات منتظري الرعاية السكنية .

»التربية« أعلنت نتائج مسابقة األفالم القصيرة 
التي أقامته منطقة العاصمة التعليمية

ريا�ض عواد 

ذك���رت امل��وج��ه ال��ف��ن��ي ال��ع��ام 
لرياض األطفال  بوزارة التربية 
نادية املسلم أن جتربة مسابقة 
األفالم القصيرة ألول مرة تعرض 
على امل��أل وب��ه��ذه الضخامة في 
إح��دى دور السينما الكويتية، 
لكنها ليست بتجربة جديدة فقد 
مضى عليها أرب���ع س��ن��وات في 
منطقة العاصمة التعليمية و 
ثالث سنوات في منطقة األحمدي 
التعليمية ، م��ش��ي��رة ال���ى انها 
جتربة تستحق الدعم وتوسيع 
دائرة االستفادة لذلك أدرجت في 
اخلطة السنوية للعام الدراسي 
املقبل 2019/2018 ، وسيتم 
ت��ن��ظ��ي��م ورش ع��م��ل ودورات 
تدريبية لصناعة األفالم القصيرة 
وتوظيفها في امل��ي��دان التربوي 
ليتبعها مسابقات على مستوى 

املناطق التعليمية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل إع��الن 
نتائج مسابقة األف��الم القصيرة 
ال���ذي أقامته منطقة العاصمة 
التعليمية في إح��دى دور عرض 
السينما الكويتية في مجع 360 

صباح أول أمس الثالثاء.

وبدورها قالت املوجه الفني 
مبنطقة ال��ع��اص��م��ة التعليمية 
لرياض األطفال وصاحبة فكرة 
مشروع األف��الم القصيرة خلود 
املفيدي أن فكرة تنفيذ االف��الم 
القصيرة جاءت من خالل الرغبة 
في دمج االعالم بالتربية ملواكبة 
عصر التكنولوجيا والتطور في 

صناعة االفالم القصيرة .
م��ش��ي��رة ال���ى ان ال��ه��دف من 
ه��ذه املسابقة ه��و إن��ش��اء مكتبة 
الكترونية يستفيد منها املعلم 
لتكون إح���دى ط��رق التدريس 

احلديثة  .
يذكر انه شارك في املسابقة 18 
روضة ومت تكرمي اخلمس رياض 

ال��ف��ائ��زة االول����ى ح��ي��ث حصلت 
روض��ة اللؤلؤ على املركز االول 
وحصلت روض���ة ال��دع��ي��ة على 
املركز الثاني ، فيما جاءت باملركز 
الثالث روضة املنصور ، وباملركز 
الرابع روضة أحمد بن حنبل ، أما 
روضة فهد بورسلي فقد حصلت 

على املركز اخلامس.

قياديوا وزارة التربية 

جمعية املياه الكويتية توقع مذكرة مع برنامج 
األمم املتحدة للبيئة حول ترشيد املياه

وقعت جمعية املياه الكويتية مذكرة 
ت��ع��اون أم��س األرب��ع��اء م��ع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة )املكتب اإلقليمي لغرب آسيا( 
تعنى مبكافحة ه��در امل��ي��اه والعمل على 

استدامتها وتوعية الشباب بهذا الشأن.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية 
ال��دك��ت��ور ص��ال��ح امل��زي��ن��ي ل )ك��ون��ا(  إثر 
توقيع املذكرة على هامش امللتقى الشبابي 
اخلليجي ال��ع��رب��ي األول ال���ذي تنظمه 
اجلمعية حاليا ف��ي مقر املعهد العربي 
للتخطيط إن املذكرة مدتها سنتان كمرحلة 

أولى.
وأضاف املزيني أن توقيع املذكرة يندرج 
في إطار اجلهود الرامية إلى مكافحة هدر 
املياه والعمل على استدامة املياه وتوعية 
الشباب مبخاطر نقصها واحملافظة عليها 
واحل���رص على ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل أجهزة 

الدولة بهذا اخلصوص.
وأوض��ح املزيني أن التعاون والتشاور 
والتنسيق مع آلية برنامج األمم املتحدة يعد 
أسلوبا ضروريا لضمان التعاون للوصول 

إلى االستدامة املائية وأن التعاون يعزز 
بناء القدرات ويضمن التنسيق مع برامج 
األمم املتحدة للوقوف أمام التحديات التي 
تواجه نقص املوارد املائية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والدول العربية األخرى.

ولفت إل��ى أن اجلمعية بكل إمكانياتها 
داع��م��ة ألدوار ب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ج��ه��وده لتوعية شباب 
ومنظمات املجتمع املدني في احملافظة على 

املياه ووقف الهدر املائي.
وأش�����ار امل��زي��ن��ي إل���ى أه��م��ي��ة تعزيز 
ال��دور املجتمعي في الدولة لكل األجهزة 
املتخصصة عبر نشر التوعية املائية 
والتكثيف مخاطر نقص امل���وارد املائية 

مستقبال.
من جانبه قال املسؤول االقليمي لبرامج 
التفاعل بني العلوم والسياسات في إدارة 
اإلن���ذار املبكر والتقييم البيئي لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة الدكتور عبداملنعم 
حسن إن االتفاقية تتضمن في أبرز بنودها 
البحث العلمي والتوعية لتنمية أجندة املياه 

والطاقة فضال عن تبادل املعلومات وأفضل 
املمارسات والدروس املستفادة ذات العالقة 

باملياه والطاقة.
وأض��اف حسن أن املذكرة تتضمن كذلك 
بنودا عن دع��م امل��ب��ادرات لتحقيق األبعاد 
البيئية للتنمية املستدامة إضافة إلى نشر 
تقارير ومطبوعات األمم املتحدة اخلاصة 
بتقييم وتوقعات البيئة وتقارير حالة 

املياه.
وكان امللتقى الشبابي اخلليجي العربي 
األول انطلق في الكويت أمس برعاية وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية الكويتية هند الصبيح 
ويختتم غدا ويبحث دور الشباب العربي 

واخلليجي في احملافظة على املياه.
يذكر أن جمعية املياه الكويتية هي غير 
ربحية أسست وف��ق القرار ال���وزاري رقم 
)87( لسنة 2012 الصادر من قبل وزارة 
الشؤون اإلجتماعية والعمل وتهدف الى 
رفع الوعي بقضايا املياه املختلفة لدى كل 
شرائح املجتمع في دولة الكويت وخارجها.


