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امللتقى التوعوي الترفيهي الثاني حملافظة األحمدي ينطلق عصر اليوم

اإلبراهيم: »محافظتي أجمل« يهدف إلى توعية املواطنني
حتت رعاية وبحضور محافظ االحمدي الشيخ فواز 
اخلالد، تطلق محافظة االحمدي عصر اليوم »اخلميس« 
امللتقى التوعوي الترفيهي الثاني في مجمع كويت 
ماجيك مبنطقة ابو حليفة، مبشاركة 25 جهة ومؤسسة 
رسمية وأهلية وتطوعية معنية بــشــؤون الصحة 
والسالمة البيئية والترفيه والــزراعــة وبدعم البنك 

التجاري الكويتي.
  وأوضح مدير ادارة العالقات احلكومية واملشرف 
العام على امللتقي حامد االبراهيم ان امللتقى يعقد للعام 
الثاني على التوالي بتوجيهات محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، وحتت مظلة املشروع التنموي بعيد املدي 
»محافظتي اجمل« ويهدف الى توعية وتثقيف املواطنني 
واملقيمني في نواحي عديدة اهمها الصحة والزراعة 

والسالمة البيئية.
 وشــدد االبــراهــيــم على ان الــدعــوة عامة للجميع 
حلضور امللتقى الذي يشمل فعاليات توعوية وتثقيفية 
وترفيهية عديدة، الفتا الى توافر العديد من الفحوص 
الطبية املجانية للمشاركني، والتبرع بالدم، اضافة الى 
ان ادارة مجمع كويت ماجيك تقدم تخفيضا 50 باملئة 

على كافة األلعاب الداخلية واخلارجية في هذا اليوم.
 يذكر ان امللتقى يضم نحو 25 جهة في مقدمتها 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب وقطاع 
ــوزارة  السياحة بـــوزارة االعـــالم، وقطاع الترشيد ب
الكهرباء واملـــاء، وبنك الــدم املــركــزي ومعهد دسمان 
للسكري وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة، 
ـــوزارة الصحة، وعــدد من  وادارة الصحة املهنية ب
مؤسسات املجتمع املدني، كاحلملة الوطنية للتوعية 
مبرض السرطان )كان( وجمعية املهندسني الزراعيني 
وجمعية القلب الكويتية، واجلمعية الكويتية حلماية 

البيئة واجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني واجلمعية 
الكويتية ملكافحة التدخني والــســرطــان، واجلمعية 
الكويتية للتراث، والنادي الكويتي لأللعاب الذهنية، 

وجمعية املياه الكويتية، ومشروع غراس، وفرقة املاص 
للفنون الشعبية.

 ويحظى امللتقى برعاية اعالمية من وكالة األنباء 

الكويتية »كــونــا« وجــريــدة السياسة وشبكة سرمد 
االعالمية، اضافة الــى مشاركة فريق حياه حلماية 
البيئة الفطرية، والفريق الكويتي لتربية طائر البوم، 

وفريق الريش احلساس لتربية الببغاوات النادرة، 
املزارع الكويتي املبتكر يوسف الكريباني الذي سيقدم 

5000 شتلة زراعية نادرة مجانا الى رواد امللتقى. 

حذر من التهاون في التغذية الصحية ومعاجلة البدانة

العلي: التليف الدهني الناجت عن السمنة من األسباب 
الرئيسية ألمراض الكبد في الكويت

قال الدكتور فؤاد العلي أستاذ األمراض الباطنية، واجلهاز 
الهضمي كلية الطب جامعة الكويت، واستشاري أمراض 
اجلهاز الهضمي مبستشفى مبارك الكبير إن سرطان الكبد 
يأتي ترتيبه الثامن بني األورام السرطانية من حيث االنتشار 
في العالم، مضيفا أن من أهم أسبابه التهاب الكبد الوبائي 
املــعــروف باالنتشار الــواســع نوعا مــا فــي منطقة الشرق 
ــط، موضحا أن هناك أسبابا أخــرى لسرطان الكبد،  األوس
هو التليف الدهني الناجت عن السمنة الذي أصبح اآلن من 
األسباب الرئيسية ألمراض الكبد في الكويت، وهناك أسباب 

أخرى له مثل الوراثة، والتعرض لبعض السموم.
جاء ذلك في تصريح صحافي له خالل ندوة عن سرطان 
الكبد، وشارك فيها أطباء، وعلماء، وباحثون متخصصون 
في مجال سرطان الكبد، وطــرق عــالج احلــاالت املتوسطة 

واملتقدمة منه.
وأكد د. العلي أن سرطان الكبد من السرطانات الصعبة 
التي إن لم يتم اكتشافها مبكرا فإنها تودي بحياة املريض 
بسرعة، منوها إلى ضرورة االكتشاف املبكر للمرض حتى 

يتم عالجه بسرعة.
وأضــاف أن الوقاية من أمــراض الكبد شيء مهم للغاية، 
ــراض املسببة للسرطان إن  والوقاية تعني أوال عالج األم
وجــدت كالتهابات الكبد الفيروسية سي وبــي، وغيرهما، 
ومعاجلة الكبد الدهني عن طريق تخفيف الــوزن، وتنظيم 

السكر، وتنظيم الدهون في األكل.
وذكر د. العلي أنه في احلاالت املتقدمة واملتوسطة للمرض 
هناك خيارات تخفف املــرض، وتطيل عمر املريض وهو ما 
حتدثنا عنه في الندوة التي ضمت خبراء واختصاصيني في 
أمــراض الكبد مثل الدكتور معتز فتحي استشاري أمراض 
الكبد في مستشفى مبارك الكبير، والدكتور عمرو الفولي 
استشاري أمراض الكبد، واستاذ بجامعة حلوان جمهورية 
مصر العربية، وأيضا البروفيسور ماركس بيك من النمسا، 

وهو من الباحثني املعروفني في هذا املجال.
وتابع إن هؤالء الباحثني قاموا بعرض نتائج البحوث 
لعالج احلـــاالت املتوسطة واملتقدمة مــن ســرطــان الكبد، 
والتي تشمل القسطرة، والعالج الكيميائي املركز عن طريق 
القسطرة، وأيضا استعمال دواء فعال اسمه«« سورافينب »،، 
وهذا الدواء يؤدي إلى صغر حجم الورم، وأعراضه اجلانبية 

محدودة، ويؤخذ عن طريق الفم.
وذكر د. العلي أن لكل حالة خصوصيتها فأحيانا نعطي 
العالج عن طريق العالج عن طريق القسطرة، والكيماوي 

يلحقه بعد فترة العالج عن طريق احلبوب، وأحيانا يكون 
احلل في زرع الكبد.

ــاالت في الكويت قليلة جــدا، وذلك  ــح أن عــدد احل وأوض
لتوفر العالجات في الكويت فخالل السنتني املاضيتني لم 
نكتشف إال 30 حالة فقط، وهي نسبة ولله احلمد ضئيلة، 
مشيرا إلى أن هناك خططا في الكويت وبرامج وهي عبارة عن 
أن أي مريض يعاني من تليف الكبد تتم مراقبته كل 6 أشهر، 
بعمل سونار أو رنني مغناطيسي، أو أشعة مقطعية حسب 

احلالة لالكتشاف املبكر، حتى ميكن عالج املرض بسهولة.
ونصح د. العلي اإلنــســان الــعــادي بأخذ التطعيمات، 
واملــداومــة على الفحص الــذي يتم من خالل اختبار بسيط 
للدم، محذرا في الوقت نفسه من خطورة السمنة التي تفشت 
في الكويت، والتي أصبحت من األسباب الرئيسية للتليف، 

وسرطان الكبد.
من جهته قال د. معتز فتحي سعد اختصاصي أول جهاز 
هضمي مبستشفى مبارك الكبير إن احلديث خالل املؤمتر دار 

عن أمراض الكبد اخلبيثة، والسرطانات، مؤكدا أن موضوع 
أورام الكبد تغير تغييرا كبيرا فقد ظهرت عالجات فعالة 

ألمراض الكبد.
ــح د. سعد أن األهــم من العالج االكتشاف املبكر  وأوض
ــألورام، عن طريق متابعة املريض الــذي لديه مشكلة في  ل
الكبد كل 6 أشهر عن طريق السونار، واألشعة املختلفة، 
مبينا أن هناك الكثير من العالجات منها الدوائية، واجلراحية 
واألشعة التداخلية التي تتم عن طريق حقن عالج كيماوي 

في الشريان املغذي للورم.
واختتم بالقول إنه توجد لدينا اآلن حــاالت مبستشفى 
مبارك الكبير بالفعل، ولكننا نتوقع تزايد احلاالت في 2020 
ألن هذا املرض مرتبط ارتباطا وثيقا بفيروسات الكبد، فكل 
مريض لديه تليف معرض بنسبة من %1 إلى %4 للورم 
ــام، وهناك اآلن مــرض العصر، وهــو دهون  الكبدي كل ع
الكبد، ولذلك أنصح املرضى بضرورة احملافظة على التغذية 

السليمة، وتخفيف أوزانهم.

مبشاركة أطباء ومتخصصني من مختلف دول العالم

الصباح: افتتاح مؤمتر األنف واألذن 
واحلنجرة األربعني اليوم

ريا�ض عواد 

أعلن د باسل الصباح استشاري جراحة األنف واألذن واحلنجرة 
ورئيس املومتر عن افتتاح مؤمتر األنف واألذن واحلنجرة واجليوب 
صباح اليوم اخلميس بفندق راديسون بلو قاعة الهاشمي برعاية 

وحضور وزير الصحة د جمال احلربي. 
وقال الصباح ان عدد املشاركني من خارج الكويت يتجاوز ال 38 

خبير طبيا من مختلف دول العالم 
وقــال ان املؤمتر يتضمن خمس ورش عمل على النحو التالي: 
ورشة التشريح جلراحة اجليوب األنفية وقاع اجلمجمة، باإلضافة 
لورشة جراحة عظمة األذن الصدغية، و3 ورش ألمــراض التخاطب 
والسمعيات.  كما يستضيف املؤمتر هذا العام مؤمتر اجلمعية العربية 

الثامن جلراحات األنف. 
وأضاف ان األطباء املشاركني سوف يتم معاينة احلاالت الصعبة 

د. باسل الصباحوأجري بعض العمليات املعقدة.

جانب من زيارة اللجنة املنظمة ملوقع امللتقىمحافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد

د. فؤاد العلي مع املشاركني في الندوة

2016 »ديوان احملاسبة« نظم الندوة الثانية للفائزين في املراكز األولى مبسابقة البحوث السابعة عشرة لعام 
حرصا على تشجيع العلم والتعلم 
بني موظفي ديوان احملاسبة وتعزيز 
مستوى األداء املؤسسي والرقابي 
ــوان احملاسبة  في الــديــوان، أقــام دي
الندوة الثانية اخلاصة بالفائزين 
ــى مبسابقة البحوث  باملراكز األول
السابعة عشر لعام 2016 وذلك يوم 
أمس األول في مقر الديوان، بحضور 
ــــوان احملاسبة  ــن رئــيــس دي ــل م ك
باإلنابة عادل الصرعاوي، ووكيل 
الديوان إسماعيل الغامن، والوكالء 
املساعدين ومجموعة من إشرافيي 

وموظفي الديوان.
ــل من  ــدوة ك ــن ــي ال ــرت ف ــاض وح
ــــإدارة الــرقــابــة على  مــدقــق أول ب

اجلهات امللحقة للشؤون االجتماعية 
والعامة دينا الصقعبي، ومدقق 
ــؤون  ــش ــة عــلــى ال ــاب ــرق ـــــإدارة ال ب
االجتماعية واخلدمية أمل العجمي، 
وذلــك ملناقشة بحثهما احلائز على 
املركز األول عن »التدريب امليداني 
وأثره في رفع كفاءة مدققي األجهزة 

العليا للرقابة املالية“.
وقالت الصقعبي خالل الندوة ان 
البحث يستمد أهميته من التغييرات 
املستمرة واملتالحقة التي تطرأ على 
بيئة التدقيق، وضـــرورة مواكبة 
ــق لــهــذه الــتــغــيــيــرات للقيام  ــدق امل
بأعماله ومهامه على أكمل وجه عن 
طريق التدريب، مما يجعل التدريب 

امليداني ضرورة ملحة وأساسية.
وأضــافــت أن البحث يستعرض 
آلية الديوان املتبعة بشأن التدريب 
املـــيـــدانـــي الـــــــواردة وفــقــا ملنتج 
استراتيجية الــديــوان احملاسبة 
)2011-2015( رقم )3/2012( 
بشأن آلية تطبيق التدريب امليداني 
بــالــديــوان، وضـــرورة تفعيل نظام 

العمل ومتابعة تنفيذه.
وأفــــادت الصقعبي أن البحث 
يتناول مفهوم الــتــدريــب امليداني 
والـــذي يتلخص فــي مجموعة من 
اجلهود املنظمة واملستمرة التي تعد 
وتــقــدم مــن قبل أشــخــاص وجهات 
مؤهلة، وتتضمن معلومات ومهارات 
وخبرات يتم تزويدها للفرد املتدرب، 
لزيادة معدالت األداء ورفع الكفاءة 
اإلنتاجية في املؤسسة وخلق بيئة 
عمل مهنية، بهدف حتسني القدرات 
املهنية للمتدرب، ومساعدته على 
حتقيق ذاتــه ورفــع روحــه املعنوية 

وتقويته ملواجهة حتديات العمل.
ــــــرى أوضـــحـــت  مــــن جـــهـــة أخ
العجمي أن البحث يتطرق إلى مدى 
اهتمام اإلدارة واملدققني بالتدريب 
ــرس وتعزيز  املــيــدانــي، وأهمية غ
ثقة اجلمهور في جودة عمل اجلهاز 

الرقابي ومخرجاته، وأهمية توعية 
املــدقــق بواجباته وحقوقه وفهم 
ــراءات والسياسات املتبعة في  اإلج
بيئة التدقيق، باإلضافة إلى إعداد 
مدققني مؤهلني ميكن االعتماد عليهم 
فــي تفويض السلطة واإلنــابــة في 
املناصب العليا، وحتقيق أهــداف 
اجلــهــاز الــرقــابــي املهنية بالشكل 

األمثل.
ــى أن البحث يلقي  وأشــــارت إل
الضوء على عــدة محاور مثل مدى 
تلبية التدريب الحتياجات الديوان 

واملتدربني، ونقاط الضعف للتدريب 
ومعوقاته، ووسائل وطرق التدريب 
امليداني ومن ضمنها الوسيلة املثلى 
ــى بيئة  ــنــزول إل ــي ال للتدريب وه
العمل احلقيقية وممارسة املهام مع 

املدرب خطوة بخطوة.
ــم  ــت الــعــجــمــي أه ــرض ــع ــت واس
توصيات البحث ومنها: اشتمال 
التدريب لكافة قطاعات الــديــوان 
كونه منظومة متكاملة، واحلرص 
على تدريب املدققني بشكل متواصل 
ووضــع خطط مدروسة للتدريب، 

ــي بأهمية  ــوع إلـــى جــانــب نــشــر ال
التدريب امليداني وأهدافه، واالهتمام 
بــأســلــوب الــتــدريــب العملي حتت 
اإلشراف والتوجيه املعتمد بالديوان 
والتركيز على اجلانب العملي فيه 

دون النظري.
ــن كبير مهندسني  ــل م ـــدم ك وق
جاسم اخلليفي، ومهندس مشارك 
عبدالله العنزي مــن إدارة الدعم 
الفني بحثا عــن »عــجــز امليزانية 
العامة للدولة نتيجة انخفاض 
أسعار النفط وكيفية معاجلتها«، 
حيث أشــارا إلى ان البحث يناقش 
مشكلة عجز املــوازنــة الناجتة عن 
اخللل فــي الــتــوازن بــني اإليـــرادات 
واملــصــروفــات، وأن فكرة التوجه 
حللها عن طريق التحول من األساس 
النقدي إلى نظام االستحقاق متهيدا 
لتطبيق ميزانية البرامج واألداء في 
امليزانية العامة للدولة قد تساهم 
في حل مشكلة العجز، اال أن احلل 
األكبر لعدم تنامي مشكلة العجز 
يأتي من حل ومعاجلة االختالالت 
الــرئــيــســيــة والــقــائــمــة حــالــيــا في 
املنظومة االقتصادية للدولة والتي 
قد مت بيانها في تقارير دراسة البنك 

الدولي في يونيو 2016.

ــرق اخلــلــيــفــي إلـــى محور  ــط وت
ــع القطاع  الــدولــة الريعية، ووض
اخلــــاص فــي مــثــل هـــذا املنظومة 
ــال من  ــق ــت الــريــعــيــة، وأهــمــيــة االن
االقتصاد الريعي الذي يقوده القطاع 
احلكومي إلى االقتصاد الذي يقوده 
القطاعني احلكومي واخلــاص عن 
طريق خلق بيئة مؤسسية سليمة 
وواعـــدة تسمح بتحفيز مشاركة 
القطاع اخلاص، وتوفير االستقرار 
ــي الـــذي  ــاس ــي ــس االقـــتـــصـــادي وال
يسمح بتشجيع املشاركة، ووضع 
التشريعات والــقــوانــني املناسبة 

واحملفزة لها.
ــرض أبــــرز الــعــنــاصــر  ــع ــت واس
الرئيسية واملؤثرة في مشكلة عجز 
املوازنة للدولة، كما أشــار البحث 
إلى مجموعة من التحديات وحلولها 
ومن هذه التحديات: االعتماد على 
النفط كمصدر رئيسي لإليرادات، 
ــود مــصــادر دخــل أخــرى  ــدم وج وع
رئيسية غير نفطية في املــوازنــة، 
وتفشي ظــاهــرة الــفــســاد اإلداري 
واملــالــي بالدولة، إضافة إلــى عدم 
ــي الــطــاقــات  االســتــثــمــار الــفــعــال ف

البشرية.
من جانبه، قال العنزي أن مشكلة 

العجز ظهرت بشكل رئيسي عند 
انخفاض أســعــار النفط وازديـــاد 
املــصــروفــات العامة املطلوبة من 
الــدولــة، مع عــدم تطوير املنظومة 
االقتصادية للدولة، وعليه تكمن 
أهــمــيــة هـــذا الــبــحــث إلـــى معاجلة 
الوضع االقتصادي احمللي والراهن 
من اقتصاد يعتمد بالدرجة األولى 
على عــوامــل اإلنــتــاج النفطي إلى 
اقتصاد يعتمد على عوامل الكفاءة 

والفعالية في اإلنتاج.
وأضـــاف أن البحث يهدف إلى 
تقييم املنظومة االقتصادية احلالية 
لالقتصاد احمللي، ومحاولة معرفة 
أوجــه القصور فيها، وتوضيح أن 
أي تطوير فــي املنظومة احلالية 
قد يتكفل مبعاجلة مشكلة العجز، 
إضافة إلى الهدف بالتعريف عن دور 
وزارة املالية في معاجلة العجز، 
ودور ديــوان احملاسبة في مراقبة 

ومتابعة حل مشكلة العجز.
ــتــام الــبــحــث بعرض  ومت اخــت
بعض التوصيات املقترحة حلل 
مشكلة عجز املوازنة مثل: االستثمار 
املــســتــمــر واملـــســـتـــدام بــالــطــاقــات 
البشرية، وتشجيع االستثمارات 
الداخلية الصغيرة منها واملتوسطة.

»اجلمعية الطبية« تقيم مؤمترها 
الثاني »التحديثات في الطب« غدا

ريا�ض عواد 

اعلن رئيس اجلمعية الطبية الكويتية ورئيس 
املجلس األعلى الحتــاد اطباء العرب د.محمد حمدان 
املطيري عن اقامة مؤمتر اجلمعية »التحديثات في 
الطب« الثاني حتت رعاية سمو امير البالد الشيخ 
ــر الصحة د.جمال  صباح االحــمــد، ويــنــوب عنه وزي
احلربي يوم غد اجلمعة بفندق »ميلينيوم« الساعة 4 

عصرا، ويستمر ملدة يومني.
واشار د.املطيري في تصريح صحافي الى مشاركة 
نخبة من االطباء من امريكا وأوروبــا ودّول اخلليج، 
باالضافة الــى عــدد من االستشاريني الكويتيني من 
مختلف التخصصات الطبية، الفتا الى وجــود إقبال 
شديد من االطباء للتسجيل في املؤمتر، حيث وصل عدد 

املسجلني حتى االن 1500 طبيب وطبيبة.
وذكر ان املؤمتر سيتناول كل ما هو جديد في مجاالت 

طــب االطــفــال والنساء والـــوالدة واجلــراحــة العامة 
وطب العناية املركزة والطب الباطني، باالضافة الى 

محاضرات خاصة عن اخالقيات مهنة الطب.
وافــاد بأن هناك عدة ورش عمل فنية ستقام على 
هامش املؤمتر لتدريب االطباء وطلبة الطب والعاملني 
في مجال التمريض، فضال عن اقامة ورشــة عمل عن 
املسئولية القانونية للطبيب تلقيها الدكتورة احملامية 
عنادل املطر. وكشف عن عقد اجتماع للمجلس االعلى 
الحتــاد االطباء العرب يحضره اكثر من 14 جمعية 
ونقابة طبية لتوطيد أصر التعاون فيما بينها على 
ــر، حيث ســيــشــارك فيه األمـــني العام  ــؤمت هــامــش امل
للجمعية الطبية العاملية الدكتور أومتر كلويبر اللقاء 
محاضرات عن أهــم الوثائق الــصــادرة عن اجلمعية 
الطبية العاملية، وكذلك لاللتقاء برؤساء اجلمعيات 

العربية التي ستتواجد في االجتماع.

اخلليفي والعنزي خالل الندوة


