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أكد حرص هيئة الشباب على دعمهم وتشجيعهم 

املطيري: الشباب الكويتيون أثبتوا 
متيزهم وإبداعهم في مختلف املجاالت

عبدالرحمن املطيري مكرما الطالبة دانة الكندري

انطالقًا من إميانها برسالتها اإلنسانية

الكويت تتضامن مع جهود تخفيف معاناة املرضى في اليوم العاملي ملكافحة سرطان األطفال
في الوقت الذي تكثف فيه البشرية جهودها 
في )اليوم العاملي ملكافحة سرطان األطفال( 
تضامنا مع املرضى ودعما لألطفال املصابني 
وذويهم ميضي العلماء والباحثون واملعنيون 
عملهم بللدأب للتوصل إلللى عللاج ناجع لهذا 
املللرض وحتسني اخلدمات الطبية والرعاية 

التلطيفية. 
  والكويت من منطلق إميانها برسالتها 
اإلنسانية فإنها تتضامن مللع رسللالللة دول 
العالم في إحياء هذا اليوم الذي يصادف اليوم 
اجلمعة وتولي بكل مكوناتها اهتماما كبيرا 
مبكافحة هذا املرض ومواجهته بكافة أشكاله 

وأنواعه.  
 كللمللا تللولللي الللكللويللت أهللملليللة كللبللرى لكل 
املناسبات واألحداث التي تشكل حافزا تضامنيا 
ودافعا معنويا للمصابني وأوللليللاء أمورهم 
خصوصا إذا ما تعلق املرض باألطفال حيث 
تبذل جهود مجتمعية على كافة املستويات 

لتخفيف معاناة املصابني وذويهم.   
وينشط في الكويت الكثير من املبادرات 
واملساعي االنسانية فللي هللذا الللصللدد سللواء 
من خال اجلهات الرسمية أو عبر املبادرات 

االهلية واخلاصة واملعنيني بهذا املرض.
وقال مدير مستشفى بنك الكويت الوطني 
لألطفال الدكتور ميثم حسني لل )كونا( أمس 
اخلللملليللس إن املستشفى يعتز مبشاركته 
وتضامنه عبر إقللامللة نشاطات تشجيعية 
لألطفال املصابني وذويللهللم لتعطيهم األمللل 
والفرحة والقوة ولتكون حافزا للشفاء معربا 
عن امله في جناح اخلطة العاجية لألطفال 

وشفائهم التام.  
 وأوضح حسني أن سرطان األطفال يختلف 
كليا عن البالغني وأن أكثر السرطانات شيوعا 
عند األطفال هو سرطان نسيج الكلى وسرطان 
اجلهاز العصبي وسرطان العظام مبينا أن 

فترة العاج تستغرق ما بني عام إلى عامني.
وأكد حرص إدارة املستشفى على استكمال 
األطفال دراستهم خال تلقيهم فترة العاج 
تزامنا مع اوقات املدرسة حيث مت فتح فصول 
دراسية بالتعاون مع جمعية )أبللي أتعلم( 

التطوعية.  
 أما بالنسبة للعاج فقال انه إذا كان الورم 
خبيثا فللان هللنللاك ثللاثللة عللاجللات مختلفة 
أولها العاج الكيماوي بحيث يعطى الطفل 
املصاب جرعات من االدوية التي تقتل اخلايا 
السرطانية( ثم العاج اجلراحي الستئصال 
الورم قبل أو بعد العاج الكيماوي ثم العاج 

اإلشعاعي للحاالت النادرة.
وأفللاد بأنه مع تطور الطب ظهر عاجان 
جديدان وهما العاج باخلايا اجلذعية وهو 
مصاحب للعاج الكيماوي بجرعات عالية ثم 
عاج اخلايا اجلذعية لنسيج الدم والعاجات 
املناعية التي تعالج خايا املناعة ثم معاجلة 
األورام موضحا أنه في حال عدم توافر العاج 

يتم عاج الطفل خارج الكويت. 
 وحول أعراض اإلصابة مبرض السرطان 
لللدى االطفال قللال الدكتور حسني ان غالبية 
حاالت اإلصابة متعلقة بسرطان الدم )سرطان 

كريات الدم البيضاء(.
ولفت الى ان هناك أعراضا عامة منها إصابة 
الطفل بحرارة غير مسببة بالتهاب ونقص في 
كريات الدم األخللرى كالصفائح وكريات الدم 
البيضاء مع الشحوب الظاهر وفقدان الشهية 
وانخفاض الوزن وتباطؤ النمو ونزيف باللثة 
واحيانا ال توجد أي أعللراض وتتبني اإلصابة 

خال فحوصات الدم.   وفيما يتعلق بسرطان 
األورام قللال: إن هذه األورام قد تكون ظاهرة 
مثل سرطان العقد اللمفاوية أو ميكن حتسسها 

مثل السرطان الناجت عن الكلى أو الكبد.
وأضاف أما إذا كان السرطان متعلقا باجلهاز 
العصبي فقد حتدث تشنجات يتضح بعدها 
وجود ورم في الرأس عند عمل أشعة مقطعية 
وبالتالي يتم التشخيص املخبري الدقيق ألنه 
ليست كل األورام خبيثة اذ انها تكون حميدة 

في بعض اإلصابات.  
 وذكر أن تشخيص السرطان يكون بداية مع 
أخذ التاريخ املرضي للمصاب بواسطة طبيب 

مختص وفللي حللال تبني ان املصاب دون سن 
ال16 يحول إلى مستشفى بنك الكويت الوطني 
لألطفال حيث تتكفل الدولة بتكاليف العاج 

كاملة دون النظر الى جنسية الطفل املصاب. 
  وأوضح أنه في حال إصابة الطفل بسرطان 
الللدم فإنه يتم اخللذ خزعة للنخاع ألن أصل 
كريات الدم البيضاء تظهر من النخاع لتحديد 
نسبة اخلايا السرطانية والنقص املوجود في 
كريات الدم احلمراء والصفائح كما يتم حتليل 
نوع هذا السرطان ملعرفة ما إذا كان من الفئة 
خايا )ب( أو )تي(.   وأكد الدكتور حسني أنه 
بالنسبة لاصابة بسرطان األورام فيكون 

الفحص سريري ليتم حتديد الورم ثم األشعة 
التشخيصية وأخللذ خزعة من الللورم لتحديد 

نوع الورم سواء كان حميدا أم خبيثا.
ولفت إلى أن بعض األورام لها خصوصية 
من ناحية العوامل البيولوجية ويتم دراستها 
عللبللر حتليل النسيج لتحديد نلللوع اللللورم 
بصورة دقيقة الن ذلك يحدد تاريخه املرضي 

املستقبلي.   
وعلى صعيد متصل أشللار الدكتور ميثم 
الى مبادرات بنك الكويت الوطني األسبوعية 
لألطفال وذويهم والفعالية الشهرية )احلم 
بان اكون..( والتي تسعى لتحقيق حلم كل طفل 
مصاب بناء على ترشيح من متطوعي اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال )كللاش( ومن بينها 
حلم احدهم بلقاء حضرة صاحب السمو أمير 

الباد وآخر بالسفر.
   ومن ناحية أخللرى قالت املدير التنفيذي 
لل )بيت عبدالله( لرعاية األطفال رشا احلمد 
ل)كونا( ان )بيت عبدالله( جمعية نفع عام 
تقوم على التبرعات واملللبللادرات الشبابية 

ومشاركات من طلبة املدارس.  
 وذكللرت احلمد أن العاج التلطيفي يهدف 
إلى حتسني جودة احلياة لدى األشخاص الذين 
يواجهون أمراضا جتعل حياتهم مهددة ويهدف 
إلى حتسني حياة ذوي األطفال املرضى مضيفة 
أن الطاقم الطبي فللي )بيت عبدالله( يقدم 
مساعدات مادية ومعنوية تتمثل في قضاء 
حاجات األسللر )توفير مللواد غذائية وحليب 

لألطفال وغيرها(.  
 وأوضللحللت أن العاقة وطيدة بني )بيت 
عبدالله( ومستشفى بنك الكويت الوطني اذ 
تتواصل اإلدارة إلرسال احلاالت التلطيفية بعد 
موافقة األهل ويقدم مستشفى البنك الوطني 
كافة الللدعللم الطبي فللي حللال االستعانة بهم 
وفي احيان كثير يتم بناء على طلب من الطفل 
في أيامه األخيرة أو من ذويه البقاء في )بيت 

عبدالله(.
وقللال: إنه يتم التواصل في تلك احلالة ما 
بني )بيت عبدالله( ومستشفى البنك الوطني 
لاستعام ما إن كان هناك موعد ألخذ الكيماوي 
فيتكفل )بيت عبدالله( بنقل الطفل من وإلى 

املستشفى.  
 وأشلللادت احلمد بتعاون وزارة الصحة 
الكويتية اذ توفر الوزارة دكتورا مختصا ألي 
عللارض صحي يصيب أي طفل داخللل البيت 
نافية سماح )بيت عبدالله( مببيت أي حالة 

ألكثر من ثاثة أسابيع.
وأشلللارت الللى تللعللاون )بيت عبدالله( مع 
األهل في حال توجب سفر األهل وخوفهم من 
انتكاس االبن املريض فإن )بيت عبدالله( يقوم 

باستقبال الطفل املريض.  
 من جانبها قالت شيخة سعود وهي والدة 
طفل مصاب بسرطان الدم لل )كونا( “شعرت 
في بداية األمللر باالسى واملللرارة لرؤية ابني 
املصاب وهللو يواجه شبح املللوت امللام عيني 
ولكن عند محادثة االستشاري اخلاص بحالة 

طفلي سمعت رأيا طبيا طمأنني”.  
 وأضافت: “عند سقوط شعر ابني حتسرت 
على حاله لكن كللان علي أن أكللون الللدافللع له 
لينتصر على املرض وبالفعل بدأت أشجعه في 
كل زيللارة ألخذ جرعة الكيماوي حتى حتسن 

وضعه النفسي واجلسدي”.
وأشللارت إلى “أن فعاليات البنك الوطني 
أسهمت في ادخال السعادة على نفوس صغارنا 

وانعكست إيجابا عليهم”.

)I dream to be( فريق من بنك الكويت الوطني ينظم فعالية

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال
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قللال املللديللر الللعللام للهيئة العامة للشباب 
عبدالرحمن املطيري إن الشباب الكويتيني أثبتوا 
متيزهم وإبداعهم في مختلف املجاالت وأهمها 
العلمية مؤكدا حللرص الهيئة على تشجيعهم 
على املضي قدما بالتميز واإلبداع.   جاء ذلك في 
تصريح للصحفيني أمس اخلميس على هامش 
حفل تكرمي احلائزة على املركز الثاني في جائزة 
الكويت للعلوم والهندسة في مجال علوم األرض 

والبيئة الطالبة دانة الكندري.
وأضللاف املطيري أن الهيئة معنية بتعزيز 
القوة املجتمعية من خال االهتمام باملتفوقني 
وابللراز إجنازاتهم واعتبارهم قللدوة القرانهم 
»ما يعزز التنافس املثمر بني الشباب مبا يخدم 

املجتمع وتنميته«.  
 وأوضح أن متيز املجتمعات في العالم يعتمد 
على ما يقدم للمبدعني من رعاية ودعللم نظرا 
لدورهم املهم في حتقيق الريادة والرفعة للوطن 
مشيدا باإلجنازات العلمية للطالبة الكندري التي 
تعد منوذجا لتفوق الشاب الكويتي وحرصه 

على نهل العلم والتفوق.  
 من جانبها قالت الطالبة دانللة الكندري في 
تصريح صحفي إنها حصلت على املركز الثاني 
في هذه اجلائزة عن مشروعها )الفاتر الطبيعية 
للهواء( مشيرة إلى أنها أحرزت أيضا في نفس 

املسابقة املركز الثالث في نفس املجال.  
 وأضافت الكندري )16 عاما( وهللي طالبة 
في مدرسة منيرة عثمان السعيد انها كانت قد 
شاركت مبشروعها في معرض مصر للعلوم 
والتكنولوجيا الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ 
وحصدت املركز األول في املسابقة الرسمية كما 

حقق مشروعها املركز الثالث في املعرض.   
وأشلللارت إلللى أنها ستشارك هللذا الللعللام  في 
املسابقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا التي 
ستقام في والية أريزونا في الواليات املتحدة 
األمريكية مثمنة مبادرة الهيئة بهذا التكرمي الذي 
يشكل لها دافعا لبذل املزيد من اجلهد ملواصلة 
التفوق كما شكرت معلماتها وأسرتها ملساندتهم 

الدائمة لها.

532.7 مليون دوالر  »املوانئ«: 
إجمالي أرباحنا خالل أربع سنوات

أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية أمس اخلميس حتقيقها أرباحا بلغت 
نحو 4ر161 مليون دينار كويتي )نحو 7ر532 مليون دوالر أمريكي( 
وذلك عن الفترة من أبريل 2015 وحتى مارس 2019 بزيادة قدرها 135 

في املئة مقارنة عن الفترة املاضية.
وأكللدت )املوانئ( في بيان لل )كونا( سعيها الدائم لزيادة أرباحها 

السنوية عبر ترشيد اإلنفاق والتوفير في أوجه املصروفات.
وأوضحت أن هذا االسلوب يستهدف احلد من إهدار املال العام عاوة 
على تطبيق آلية محكمة للحد من الفساد والتجاوزات والتعديات على 

ممتلكات ومقدرات الدولة.
وتأسست )املوانئ( عام 1977 بهدف إدارة املوانئ الكويتية التجارية 
وهي موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة وتعتبر إحللدى املؤسسات 

احلكومية الكويتية ذات الطابع املستقل تدار على األسس التجارية.

تنظمه مستشفى اجلهراء الشهر املقبل 

العنزي: املؤمتر الدولي الرابع 
لألطفال سيناقش أبرز املستجدات 

املتعلقة باألمراض الشائعة 
أكد رئيس وحللدة كلى األطفال في مستشفى اجلهراء الدكتور فهد 
العنزي أول أمس أهمية املؤمتر الدولي الرابع لألطفال الللذي ينظمه 
املستشفى في مناقشة أبرز املستجدات املتعلقة باألمراض الشائعة بني 

األطفال.
وقال العنزي الذي يرأس املؤمتر في تصريح لل )كونا( إن املؤمتر 
املعنون )أحللدث املستجدات لألمراض الشائعة عند األطفال( واملقرر 
عقده في الفترة من 22 إلى 24 مارس املقبل برعاية وزير الصحة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح سيتناول بالبحث 40 موضوعا في شأن أمراض 

الطفولة.
وأضاف أن فعاليات املؤمتر الذي يشهد مشاركة أكثر من 20 جمعية 
نفع عام مختصة بشؤون الطفل تتضمن ورشات عمل للجمهور تختص 
مبرض السكري عند هذه الفئة وتعقد في مركز دسمان للسكري وكذلك 

األمراض النفسية والتطورية وتقام في فندق )مارينا(.
وأفاد بأن املؤمتر سيشهد مشاركة مؤسسات علمية محلية رائدة مثل 
جامعة الكويت وكلية الطب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز 
دسمان للسكري واجلمعية الطبية الكويتية إضافة إلى مركز سدرة للطب 

وهو مستشفى أطفال قطري رائد فى منطقة الشرق األوسط.
وذكر أن معهد الكويت لاختصاصات الطبية )كيمز( سيمنح األطباء 
املشاركني في املؤمتر وورش العمل 24 نقطة طبية تعليمية مضيفا ان 
املؤمتر سيكون مجانا بالكامل وهو املؤمتر الوحيد الللذي يتميز بهذه 

السمة من بني كل مؤمترات األطفال في منطقة اخلليج العربي.

تفقد سيـر العمل في عقود »املشروع«

الوقيان: »السكنية« لن تتوانى 
عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة جتاه 
أي تهاون أو تقصير في »املطالع«

 الوقيان خال اجتماعه مع متهدي املشاريع

قال املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بللدر الوقيان أمللس اخلميس انلله مت 
االجتماع مع جميع متعهدي املشاريع للوقوف 
على سير العمل وكفاءته وجللودتلله وتذليل 
أية معوقات قد تعيق عجلة سير األعمال في 

املشاريع.
وأضللاف الوقيان في تصريح صحفي على 
هامش زيارته ملدينة املطاع السكنية أنه تفقد 
بللصللورة خاصة سير العمل بالعقد الثاني 
اخلاص بإنشاء وإجناز وصيانة أعمال الطرق 
وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة 
 N5( ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي
إلى N12( للوقوف على مدى التزام املتعهد 
مبا تعهد به أثناء الزيارة السابقة.واوضح 
ان املتعهد قدم برنامجا زمنيا مكثفا للتغلب 
على التأخير احلاصل في تنفيذ العقد وكذلك 
خطة عمل تتضمن زيادة املوارد الازمة لتنفيذ 
املشروع من عمالة ومعدات ومواد لتعويض 

مللدة التأخير وزيللادة العمالة حيث يتراوح 
عددها في املرحلة احلالية ما بني 3500 الى 

4000 عامل.
وأكللد أنه حث املتعهد على ضللرورة زيادة 
مللعللدالت اإلجنلللاز الشهرية لضمان سرعة 
االنتهاء من إجناز األعمال مبينا ان املؤسسة 
ستقوم مبتابعة يومية ملدى تقدم األعمال طبقا 

للبرنامج الزمني املكثف.
وشدد على أن املؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ 
جميع اإلجللراءات الللواردة في نصوص العقد 
في حال ماحظة أي تهاون أو تقصير من قبل 
املقاول في الوفاء بالتزاماته املنصوص عليها 

في شروط العقد.
وأملح إلى أن بدء تنفيذ أربع محطات حتويل 
رئيسية جهد )400 ك.ف( و18 محطة حتويل 
رئيسية جهد )132 ك.ف( الفتا إلى أن األعمال 
تسير بصورة جيدة وفللق البرنامج الزمني 

املخطط له.

إحدى الفعاليات التي ينظمها البنك كل أسبوع

بيت عبدالله للرعاية التلطيفية

حترص  لــألطــفــال  الــوطــنــي  الــكــويــت  بنك  مستشفى  حــســن: 
العالج  فترة  تلقيهم  خالل  دراستهم  األطفال  استكمال  على 

احلـــــــــمـــــــــد: الـــــــــعـــــــــالج الـــــتـــــلـــــطـــــيـــــفـــــي يــــــــهــــــــدف إلــــــــــــى حتـــســـن 
جــــــــــــــــــــــــودة احلـــــــــــــــيـــــــــــــــاة لـــــــــــــــــــدى األشـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاص املــــــــصــــــــابــــــــن


