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األول من نوعه على مستوى القطاع الطبي األهلي

«املواساة» يعلن عن توفير وتشغيل
أول جهاز ليزر لعالج البواسير
أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن بدء
تشغيل أول جهاز ف��ي القطاع الطبي االهلي
في دولة الكويت يعمل بالليزر لعالج أمراض
البواسير والشرخ الشرجي والناسورالشرجي،
وكيس الشعر أو الناسور العصعصي باالضافة
إلى دوالي الساقني.

وب��ه��ذه املناسبة أك��د اس��ت��ش��اري اجل��راح��ة
العامة الدكتور طاريق عبد العزيز أن “استخدام
جهاز أو تقنية الليزر في عالج هذه االمراض يتم
ب��دون ج��روح مفتوحة أو نزيف أو تاثير على
العضلة العاصرة او فقدان القدرة على التحكم
في البراز «.

وأوض���ح أن “فترة النقاهة للعالج بتلك
التقنية ل�لأم��راض السابقة تكاد تكون شبه
معدومة والتي حتتاج إلى راحة متتد إلى يوم
أو يومني على أكثر تقدير بعكس اجلراحات
التقليدية إل��ى حتتاج لفترات طويلة باملنزل
سيما مع املرضى الذين يعانون من االم��راض

الساير« :الهالل األحمر الكويتي» حريصة
على تقدمي الدعم الصحي للمحتاجني

وفد من االحتاد الدولي للصليب والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر واجلمعيات الوطنية

جانب من توقيع االتفاقية

قالت مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية
سميرة عمر إن حماية البيئة البحرية وتنوعها
البيولوجي وض��م��ان استدامتها متثل أول��وي��ة
للكويت التي يبلغ ط��ول شريطها الساحلي مع
اجلزر نحو  500كيلومتر.
وأضافت الدكتورة سميرة عمر في تصريح لـ
(كونا) أول أمس أن االتفاقية التي وقعتها الكويت
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لرصد وحماية
البيئة البحرية تهدف إلى احملافظة على استدامة
البيئة البحرية في البالد موضحة أن أجلها ميتد
لثالث سنوات.
وأك��دت أن االتفاقية تشمل تعزيز التعاون مع
برنامج التعاون التقني للوكالة لدعم القدرات
املؤسسية والتقنية في مجال رصد وحماية البيئة
البحرية ورص��د اإلشعاع وادارة النظم البحرية
ورصد التلوث البحري والتكاثر الطحلبي الضار
وحتلية مياه البحر لتلبية احتياجات الكويت من
املياه العذبة.
واعتبرت أن االتفاقية سيكون لها دور التخفيف
من آثار التغير املناخي للحفاظ على بيئتنا البحرية
وادارة امل���وارد البحرية بشكل سليم فضال عن
تدريب وتأهيل العاملني في املعهد واجلهات ذات
الصلة.
كما أك���دت اهتمام املعهد بالبيئة وبخاصة

البحرية التي تعد مصدرا رئيسا للغذاء وشريانا
اقتصاديا حيويا ،م��ؤك��دة ح��رص الكويت على
االستفادة من اإلمكانات واخلبرات الكبيرة للوكالة
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة بهدف تنمية وتعزيز
ال��ق��درات الوطنية اليجاد بيئة نظيفة وسليمة
لتحقيق التنمية الشاملة املستدامة.
واش��ارت إل��ى مشاركة الكويت وتعاونها مع
مختلف اإلدارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الفتة إلى االتفاقية التي مت توقيعها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية االثنني املاضي التي تشمل
مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية
وال��س�لام��ة واألم���ن ال��ن��ووي وال��غ��ذاء وال��زراع��ة
والصحة.
وتتعاون الكويت في مشاريع عدة مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية كمشروع تطبيق التقنيات
النووية لتحسني االنتاج وكفاءة استخدام املياه
لبعض احملاصيل العلفية ومشروع تطبيق احداث
الطفرة الوراثية لتحسني محصول الشعير في
الظروف البيئية القاسية وغيرها من املشاريع
احليوية .وي��ش��ارك وف��د م��ن الكويت ف��ي أعمال
ال���دورة ال��ـ  63للمؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يضم مسؤولني من معهد الكويت
لالبحاث العلمية ووزارة اخلارجية ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.

نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية

الشمري :بلدية «اجلهراء» كشفت
على  320مح ًال وحررت 162
مخالفة في أغسطس املاضي
كشف إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت ع��ن إجن���ازات
إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات
البلدية لفرع بلدية محافظة
اجل��ه��راء خ�لال شهر أغسطس
امل��اض��ي حيث مت الكشف علي
 320محل .
وفي هذا السياق أوضح مدير
ادارة التدقيق ومتابعه خدمات
البلدية عبدالله الشمري بأن
اجل���والت التفتيشية التي قام
بها املفتشني باإلدارة خالل شهر
أغسطس امل��اض��ي أس��ف��رت عن
الكشف على  320محل و حترير
 162مخالفة إع�ل�ان برسوم
بلغت  3500د.ك .
وأشار الشمري الى إنه قد مت
الصلح في  35مخالفة في حني
لم يتم الصلح في  127مخالفة .
وبني بأنه قد مت إزالة 1450
إع�لان مخالف م��ن ال��ش��وارع و
امل��ي��ادي��ن ت��ش��وه املنظر العام
وحت��ج��ب ال���رؤي���ة ع��ن ق��ائ��دي
املركبات.
ودعت إدارة العالقات العامة
اجل��م��ه��ور ف��ي ح���ال وج���ود أي
شكوى تتعلق بالبلدية االتصال
ع��ل��ى اخل���ط ال��س��اخ��ن  139أو
التواصل عبر حساب البلدية
مبواقع التوصل االجتماعي @
. kuwmun

حترير مخالفة

د .طاريق عبد العزيز

وفرت العالج لـ  19ألف مريض مبستشفاها شمال لبنان

أكدت أن حماية البيئة البحرية أولوية للكويت

عمر :نحرص على االستفادة من إمكانات
وخبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املزمنة كامراض السكر أوالضغط
وأش��ار الدكتور عبد العزيز إل��ى أن “عالج
األمراض املشار إليه بالليزر بات أكثر أمانا من
اجلراحات العادية وليس له أي مضاعفات أو
تاثير على العضالت مشيدا بجهود القائمني على
إدارة املستشفى لتوفير هذا اجلهاز ».

أك���د رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر الكويتي الدكتور هالل
الساير أمس اخلميس حرص اجلمعية
على تقدمي الدعم الصحي للمحتاجني
عبر مستشفى الهالل األحمر الكويتي
احلكومي مبنطقة (املنية) شمال لبنان
ال��ذي استقبل  19ألف مريض وفر لهم
العالج خالل العام املاضي.
وقال الساير لـ (كونا) إن املستشفى
ال��ذي مت بناؤه بهبة من الهالل األحمر
قدرها ستة ماليني دوالر في  2013لديه
جتهيز متكامل ويضم اقساما للطوارئ
واالشعة والعيادات اخلارجية وجناحا
للعمليات باإلضافة الى عيادات أطفال
ونساء وغرفة عناية مركزة.
وش�����دد ع��ل��ى اه��ت��م��ام اجل��م��ع��ي��ة
ب��االس��ت��ج��اب��ة ال��س��ري��ع��ة ل�ل�أزم���ات
والكوارث اإلنسانية في كل مكان ومد
يد العون بشكل مستمر لتخفيف معاناة
املنكوبني والالجئني والنازحني والسيما
ف��ي اجل��ان��ب الصحي ال��ذي يعد األكثر
كلفة على احملتاجني.
ونظم الهالل األحمر الكويتي جولة
ل��وف��د م��ن االحت����اد ال���دول���ي للصليب

غرفة اإلنعاش في مستشفى الهالل األحمر الكويتي في املنية شمال لبنان

غرفة حاضنة األطفال في املستشفى

األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية
للصليب األحمر واجلمعيات الوطنية
على مستشفى الهالل األحمر الكويتي
في املنية لالطالع على اخلدمات الطبية
واالستشفائية التي يقدمها.
ومن جانبها قالت مديرة املستشفى

«األرصاد» :انخفاض
حدة احلرارة واستمرار
سيطرة الفترات الرطبة
قالت إدارة األرصاد اجلوية الكويتية إن الفترة احلالية
حتى  29سبتمبر اجلاري تتميز باستمرار سيطرة الفترات
الرطبة واختفاء رياح السموم في حني تخف حدة احلر.
وق��ال مراقب التنبؤات اجلوية ب���اإلدارة عبدالعزيز
ال��ق��راوي لـ (كونا) إن��ه خ�لال ه��ذه الفترة يكثر حدوث
نسيم البر والبحر وتبدأ الغيوم في التكاثر مع مالحظة
أن الطقس يكون صيفيا مرهقا إذا كانت الرياح جنوبية
شرقية رطبة ويكون معتدال إذا كانت الرياح شمالية
غربية.
وأض��اف القراوي أن خرائط الطقس تشير إلى بداية
ضعف املنخفض الهندي وتقدم املرتفع اجلوي من غرب
ال��ب�لاد مم��ا ي��ؤدي إل��ى إنخفاض تدريجي ف��ي درج��ات
احل��رارة وتكون الرياح أغلبها رياح شمالية غربية إلى
متقلبة االجتاه خفيفة الى معتدلة السرعة.
وأوض��ح أن الطقس نهار اليوم اجلمعة يكون حارا
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
على فترات ما بني  15و  45كيلومترا في الساعة مع
فرصة للغبار على املناطق املكشوفة ودرج��ات احلرارة
العظمى املتوقعة ما بني  42و  44درجة مئوية ويكون
البحر خفيفا إلى معتدل املوج ما بني  1و 4أقدام.
وأشار القراوي إلى أن الطقس ليل اليوم يكون حارا
نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االجتاه خفيفة
إلى معتدلة السرعة ما بني  8و  30كيلومترا في الساعة
ودرج���ة احل���رارة الصغرى املتوقعة م��ا ب�ين  26و 28
درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل املوج ما بني
 1و  3أقدام.
وعن الطقس نهار يوم غد السبت أفاد بأنه يكون حارا
ورطبا نسبيا والرياح متقلبة االجت��اه شمالية غربية
تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
ما بني  10و  32كيلومترا في الساعة ودرج��ات احلرارة
العظمى املتوقعة ما بني  44و  46درجة مئوية ويكون
البحر خفيفا إلى معتدل املوج ما بني  1و  4أقدام.
وأش��ار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا
ورطبا نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة االجتاه
خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بني  10و 26كيلومترا في
الساعة ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة ما بني  27و
 29درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل املوج ما
بني  1و 4أقدام.

دميا جمال في تصريح مماثل لـ (كونا)
إن املستشفى يعمل بكل طاقته البالغة
 40سريرا مشيرة إلى أنه استقبل العام
املاضي  19ألف مريض خارجي وثالثة
االف مريض لالستشفاء.
وأوض���ح���ت أن امل��س��ت��ش��ف��ى ي��ق��دم

اخل��دم��ة الطبية لسكان مناطق املنية
والضنية وط��راب��ل��س ف��ي الشمال من
لبنانيني والجئني سوريني وفلسطينيني
وبلغ طاقته االستيعابية الكاملة األمر
الذي يجعله بحاجة الى تطوير قدراته
وإمكاناته لتلبية احتياجات هذه املنطقة
الواسعة.
من جهته قال رئيس جمعية الهالل
األح���م���ر ال��ع��راق��ي ال��دك��ت��ور ي��اس�ين
املعموري لـ (كونا) إن “املستشفى ممتاز
جلهة التخصصات املتوفرة والتجهيزات
العالية املوجودة فيه فضال عن احتوائه
على تخصصات طبية متكاملة”.
ولفت إل��ى أهمية دع��م االحتياجات
الصحية التي تؤمنها (الهالل األحمر
الكويتي) من خ�لال املستشفى لسكان
املنطقة والتي تضم محتاجني والجئني
هم بأمس احلاجة للمساعدة.
وت��ف��ق��د ال���وف���د اق���س���ام املستشفى
وأجنحته حيث مت اطالعه على اخلدمات
الطبية التي يقدمها ملنطقة واسعة تضم
أع���دادا كبيرة من الالجئني السوريني
والفلسطينيني إل��ى جانب اللبنانيني
احملتاجني.

أكد تلقي «املهندسني» توصيات مؤمتر مشاريع البنية التحتية

ششتري :استخدام التكنولوجيا ألجهزة
االستشعار و التحكم عن بعد ملتابعة
استدامة و متانة اجلسور اجلديدة
ت��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس�ين
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ق��ري��را خ��اص��ا عن
“املؤمتر الدولي للتحديات في
م��ج��ال ت��ط��وي��راس��ت��دام��ة البنى
التحتية” ال���ذي أق��ي��م برعاية
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
و بالتعاون مع قسم الهندسة
املدنية بكلية الهندسة والبترول
ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت واملتضمن
التوصيات العامة للجنة العليا
ل��ل��م��ؤمت��ر وت���وص���ي���ات بعض
املتحدثني العامليني املشاركني
ف��ي��ه .وأوض���ح رئ��ي��س اللجنة
التنسيقية أمني الصندوق املساعد
وعضو مجلس االدارة باجلمعية
املهندس حسني ششتري أن عددا
من أعضاء اللجنة العليا للمؤمتر
قاموا ب��زي��ارة اجلمعية مؤخرا
حيث استقبلهم م��ع أم�ين سر
اجلمعية املهندس فهد ارديني
العتيبي وعضو مجلس االدارة
املهندس علي ع��ب��اس محسني
 ،الفتا ال��ى أن الوفد الزائر ضم
ك�لا م��ن رئ��ي��س جل��ن��ة التنظيم
الدكتور دعيج الركيبي والدكتور
وليد عبد الله والدكتورة أماني
بوقماز .
وأوض��ح ششتري أن التقرير
ت��ض��م��ن ت��ف��اص��ي��ل ش��ام��ل��ة عن
النتائج وفترة االعداد للمؤمتر ،
باالضافة الى توصيات اللجنة
العليا  ،مضيفا أن هذه التوصيات
دعت إلى ضرورة املضي قدمًا من
خالل االستفادة مننجاح املؤمتر
ليصبح قسم الهندسة املدنية

العتيبي وششتري ومحسني خالل تسلم توصيات املؤمتر من وفد اجلامعة

مكانًا رائ���دًا في مجال األبحاث
واالستشارات الستدامة البنية
التحتية وم��رون��ة و تشجيع
أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س على
املشاركة في مثل هده املؤمترات
ونشر األوراق املقدمة في املجالت
العلمية .
وأض��������اف ش���ش���ت���ري ال���ى
أن ال��ت��وص��ي��ات تضمنت أيضا
الدعوة الى دعم مشروع برنامج
الدكتوراه املقترح من قبل قسم
الهندسة امل��دن��ي��ة و استخدام
التكنلوجيا امل��ت��ط��ورة الجهزة
االستشعار و التحكم ع��ن بعد
ملتابعة استدامة و متانة اجلسور
اجلديدة لتقليل التكلفة واث��راء
البحث العلمي باشراك اعضاء
هيئة التدريس و الباحثني مبثل
هده االعمال  ،باإلضافة الى نشر
االب��ح��اث و نتائج امل��ؤمت��ر في

امل��ج�لات العلمية م��ع التركيز
على األب��ح��اث و االس��ت��ش��ارات
مبواضيع إدارة املرافق ملشاريع
البنية التحتية وأوضح ششتري
أن التوصيات دع��ت أيضا الى
ض���رورة االس��ت��ف��ادة م��ن الزخم
الكبيرللمؤمتر لتكرار هذا احلدث
وال���ت���وس���ع ف���ي امل��وض��وع��ات
الهامة األخرى واستخدم نتائج
املؤمتر للحصول على رؤية أكثر
وضوحا لقسم الهندسة املدنية
من حيث االبحاث و االستشارات
و ال���دراس���ات العليا م��ع بناء
جسور اتصال مع أصحاب القرار
الرئيسيني املهتمني باملوضوع
الكويت لالستفادة م��ن نتائج
املؤمترى  ،الفتا الى أن التقرير
تضمن أيضا عددا من التوصيات
التي قدمها متحدثون عامليون
شاركوا فيه.

