
أكد سفير الكويت لدى فيتنام 
الدكتور عدنان األحمد أول أمس 
أهمية دور الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية من 
خ��ال مشاريعه اإلمن��ائ��ي��ة في 
حتسني أوض��اع البلدان خاصة 
فيتنام واصفا إياه بأنه “أداة ملد 

جسور الصداقة مع الدول”.
جاء ذلك خال تصريح أدلى 
ب��ه األح��م��د ل��� )ك��ون��ا( مبناسبة 
زيارة وفد طاب برنامج )كن من 
املتفوقني( الكويتي التي ينظمها 
الصندوق الكويتي للتنمية في 
رحلته ال�11 بالتعاون مع وزارة 
التربية الكويتية وتستمر حتى 

ال�21 من الشهر اجلاري.
وثمن األحمد دور الباد متمثلة 
بالصندوق الكويتي في تعزيز 
التنمية املجتمعية ف��ي فيتنام 
من خال القروض امليسرة التي 
تشترط إقامة مشاريع تنموية 
وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 15 ق��رض��ا 
بقيمة 54 مليون دينار كويتي 
)م��ا ي��ع��ادل 177 مليون دوالر 

أمريكي(.
وأش��اد أيضاً بدور الصندوق 
محليا في تقدمي برامج عديدة 
منها برنامج )كن من املتفوقني( 
للطلبة وال��ط��ال��ب��ات الطاعهم 
على أح��دث مشاريع الصندوق 
اإلمنائية وإب��راز صورة الكويت 

في احملافل الدولية والعاملية.
كما أكد األحمد عمق العاقات 
الطيبة التي تربط بني الكويت 
وف��ي��ت��ن��ام ف��ي جميع امل��ج��االت 
االقتصادية والسياسية إضافة 
إل��ى حرصهما على زي���ادة منو 

التبادل التجاري الثنائي.
وأض��اف أن الزيارة التي قام 
بها عام 2016 سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء 
آن��ذاك ج��اءت لتوطيد العاقات 
بني البلدين ودع��م التعاون في 
املجاالت كافة فضا عن توقيع 

اتفاقيات عدة ستساهم مستقبا 
في تعزيز التبادل والتنمية.

وأع��رب السفير عن سعادته 
ب��اس��ت��ق��ب��ال أب���ن���ائ���ه ال��ط��ل��ب��ة 
والقائمني على تنظيم الرحلة 
من أعضاء الوفد من الصندوق 
الكويتي ووزارة التربية في 
)بيت الكويت( م��ؤك��داً “العمل 
دائ��م��ا خل��دم��ة اهلنا الكويتيني 
ورع��اي��ة مصاحلهم”. يذكر أن 

الكويت متمثلة بصندوق التنمية 
م��ن أول��ي��ات ال���دول ال��ت��ي قدمت 
قروضا ميسرة لفيتنام لتنمية 
مشاريعها التنموية في البنى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ط���رق واالع��م��ال 
ال��زراع��ي��ة وال��ص��رف الصحي 
خاصة ف��ي املناطق النائية ما 
ساهم بتخفيض نسبة الفقر هناك 
عاوة على حتقيق أعلى معدالت 
النمو ف��ي اجل��ان��ب االقتصادي 

واالجتماعي. وأنشئ الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عام 1961 وهو مؤسسة 
عامة كويتية تعتمد كليا على 
م���وارده���ا ال��ذات��ي��ة ف���ي ت��ق��دمي 
القروض واملساعدات التنموية 

األخرى.
وبرنامج )كن من املتفوقني( 
بادرة أطلقها الصندوق الكويتي 
للتنمية ع��ام 2010 ينظم من 

خالها رحلتني سنويا للطلبة 
والطالبات للتعرف على املشاريع 
التنموية في البلدان التي يساهم 

فيها.
وي��س��ع��ى ال��ص��ن��دوق خ��ال 
ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج مل��ك��اف��أة الطلبة 
املتفوقني نظير متيزهم الدراسي 
وحصولهم على درجات التفوق 
في العام املاضي وحتفيزهم على 
املزيد من النجاح خلدمة الكويت 
وص����وال ال���ى حت��ق��ي��ق التنمية 

املجتمعية أيضا في الباد.
وق����د واص����ل وف����د ط��ال��ب��ات 
)ك���ن م��ن امل��ت��ف��وق��ني( الكويتي 
أول أم��س ج��والت��ه ب��زي��ارة عدة 
أم��اك��ن تاريخية وسياحية في 
تونس ضمن رحلته ال11 التي 
ينظمها الصندوق لطلبة الثانوية 

بالتعاون مع وزارة التربية.
وك���ان���ت ال���وج���ه���ة األول����ى 
ل��ل��ط��ال��ب��ات زي����ارة إل���ى متحف 
قرطاج الذي يعتبر من أقدم وأهم 
املتاحف في تونس حيث تأسس 
ع��ام 1875 ويقع شمال مدينة 

تونس على هضبة )بيرصا(.
وزار وفد الطالبات في الوجهة 
الثانية املسرح األث��ري بقرطاج 
وهو مسرح روماني مت تشييده 
ف��ي ال��ق��رن الثاني للمياد ومت 
إعادة ترميمه في القرن العشرين 
ليصبح م��س��رح��ا يحتضن كل 
صيف منذ ع��ام 1964 مهرجان 
قرطاج الدولي الذي تنظم خاله 
حفات موسيقية لفنانني محليني 
وعامليني وتبلغ طاقة استيعابه 

ثمانية آالف متفرج.
وتوجه وف��د الطالبات ايضا 
ال���ى )ح��م��ام��ات أن��ط��ون��ي��وس( 
بقرطاج وهي من أكبر احلمامات 
الرومانية ف��ي افريقيا وتدخل 
ضمن امل��واق��ع االث��ري��ة بقرطاج 
املصنفة في قائمة التراث العاملي 
من قل منظمة االمم املتحدة للعلم 

والتربية والثقافة )يونسكو(.

كشف مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان 
الدكتور علي املوسوي أن السرطان يعد ثاني 
سبب للوفاة في العالم، وتعزى إليه نحو وفاة 
واح��دة من أصل 6 وفيات على صعيد العالم 
، وفي الكويت يعتبر املسبب الثاني للوفيات 
بعد أمراض القلب والدورة الدموية حيث ميثل 

نحو 15 في املئة من الوفيات.
وأوضح الدكتور املوسوي في كلمته خال 
افتتاح مؤمتر األنسجة واخلايا أن “حاالت 
سرطان الثدي، والقولون واملستقيم، و الغدة 
الدرقية، وال��دم والغدد الليمفاوية، و الرئة 
متثل نحو 60 في املئة من مجمل احلاالت التي 
مت تشخيصها في الكويت، ولهذا تولي وزارة 
الصحة ف��ي الكويت اهتماما واض��ح��ا بهذه 

األمراض. 
وأشار إلى ما قامت به من جهود للتصدي 
للمرض م��ن إن��ش��اء مركز الكويت ملكافحة 
السرطان و ه��و امل��رك��ز الوحيد املتخصص 
بتشخيص وع���اج ال��س��رط��ان وم��ا يوفره 
م��ن أح��دث ال��ط��رق التشخيصية )املخبرية 
وال��ت��ص��وي��ري��ة( وأح���دث السبل العاجية 
وأف��ض��ل األدوي����ة ب��أي��دي ك��ف��اءات كويتية 

وأجنبية ماهرة.
ولفت الدكتور املوسوي إلى االنتهاء من 
جميع امل��راح��ل التحضيرية ملشروع الربط 
الكامل بني مختبر املركز بوحداته التسعة 
م��ع جميع األجنحة وال��ع��ي��ادات ف��ي مباني 

املركز اخلمسة، وأن املشروع سيكون فعال 
خ��ال األسابيع القليلة املقبلة الفتا ال��ى ان 
املبنى اجلديد للمركز يعد شاهدا على اهتمام 
دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة بأمراض 
السرطان، حيث أنه سيكون من أبرز املراكز 
العاملية املتخصصة ف��ي م��ج��ال تشخيص 
وع��اج السرطان وسيوفر طاقة سريرية 
تصل إلى أكثر من 600 سريرا بجانب وحدتي 
لزراعة النخاع و 13 غرفة عمليات والعديد من 
األقسام املتخصصة بجانب مهبط للطائرات 

العامودية.
وأكد املوسوي بإن تعزيز مستوى التوعية 
عن م��رض السرطان وحتديث سبل الكشف 
والتشخيص املبكر يعتبران عامان أساسيان 
للحد من انتشار ه��ذا امل��رض ويساهمان في 

خفض معدل الوفاة بنسبة كبيرة.
من جهته ق��ال رئيس قسم املختبرات في 
مركز الكويت ملكافحة ال��س��رط��ان ورئيس 
اللجنة التنظيميةلل مؤمتر الدكتور عبد الله 
اكبر إن معدل االنتشار واالص��اب��ة مبرض 
السرطان أصبح ثاني سبب للوفاة عامليا 
حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية 
وحسب م��ع��دالت اإلص��اب��ة احلالية مبرض 
السرطان ب��دول مجلس التعاون فقد أشار 
مركز اخلليج ملراقبة السرطان توقعه بظهور 
21 أل��ف حالة ج��دي��دة سنويا بحلول عام 
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إل������ى  ت�����س�����ع�����ى  امل������س������ن������ن  إدارة  ال������ط������ب������ط������ب������ائ������ي: 
ت������ط������وي������ر خ������دم������ات������ه������ا امل������ت������ن������وع������ة ل������ك������ب������ار ال����س����ن 

خالل امللتقى الصحي »سالمة قلبك«

الشعيب: »الشؤون« حريصة على حتقيق 
الرفاه والصحة اجليدة للمسنن

أك����د وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب أمس 
أن ال���وزارة حريصة على حتقيق 
الرفاه والصحة اجليدة للمسنني 
وتوفير كافة اخلدمات التي حتقق 
من خالها أهداف التنمية املستدامة 
2030 املنبثقة م��ن منظمة األمم 

املتحدة )اليونسكو(.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشعيب 
خال امللتقى الصحي التاسع حتت 
شعار )سامة قلبك( الذي نظمته 
إدارة رعاية املسنني في ال��وزارة، 
ال��ذي يستمر يوما واح���داً بهدف 
نشر التوعية الصحية والنفسية 

واالجتماعية ألمراض القلب.
وأض���اف الشعيب أن ال���وزارة 
تقوم بتسهيل تطبيق أهداف التنمية 
املستدامة إلدارة رعاية املسنني من 
خال التواصل املستمر مع وزارة 
الصحة لتحقيق ال��ه��دف الثالث 

وهو الصحة اجليدة والرفاه لكبار 
السن املوجودين في )مركز فرح( 
وعددهم 25 إضافة إلى 3821 من 
املسنني املستفيدين من اخلدمات 

الصحية والتأهيلية.
وذكر أن اخلدمة املنزلية للمسنني 
تقدم من خال 23 فريقا طبيا إلى 
جانب أطباء معاونني وأخصائيني 
نفسيني واجتماعيني وأطباء أسنان 
واختصاصيي عاج طبيعي ذوي 
خ��ب��رة بكيفية التعامل م��ع كبار 

السن.
وشدد على أهمية دور جمعيات 
النفع العام واجلمعيات األهلية 
املهتمة بفئة كبار السن والشراكة 
املجتمعية معهم وم���ع القطاع 
اخلاص واألفراد ملا له من عائد كبير 
لتقدمي خدمة متكاملة ذات جودة 
عالية وتقنية جديدة حسب رؤية 

كويت جديدة 2035.

وأك��د أن اختيار شعار املتلقى 
جاء بعد املسح الصحي الذي قامت 
به إدارة رعاية املسنني لألمراض 
االكثر شيوعا بني كبار السن في 

اخلدمة املتنقلة.
من جانبها أك��دت مديرة إدارة 
املسنني الدكتورة أماني الطبطبائي 
في كلمة مماثلة أن اإلدارة تسعى 
إلى تطوير خدماتها املتنوعة لكبار 
ال��س��ن م��ن امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات 
الذين جت��اوزت أعمارهم 65 عاماً 

وعددهم نحو 60 ألفاً.
وق���ال���ت ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي: إن من 
إجنازات إدارة رعاية املسنني إصدار 
ب��ط��اق��ات أول��وي��ة ل��ع��دد 20327 
مسنا ومسنة يحق لهم األولوية 
في تخليص معاماتهم في جميع 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص 
وص��رف ع��دد 682 لوحة مركبات 

مخصصة لكبار.

وأش�����ارت إل���ى أن���ه مت تفعيل 
تطبيق )أول���وي���ة( ف��ي األج��ه��زة 
الذكية الستخراج بطاقة )أولوية( 
ول��وح��ات م��واق��ف م��رك��ب��ات كبار 

السن وهم في منازلهم، إضافة إلى 
توفير مراكز جديدة للخدمة املتنقلة 
لتصل لعدد تسعة مراكز في جميع 

محافظات الكويت.

د. أماني الطبطبائي

وفد طالبات »كن من املتفوقن« يزور أماكن تاريخية وسياحية في تونس

سفير الكويت في فيتنام: »الصندوق الكويتي 
للتنمية« أداة ملد جسور الصداقة مع الدول

“كن من املتفوقني”  سفير الكويت بفيتنام مع وفد طاب برنامج 

15 في املئة من الوفيات  ميثل نحو 

املوسوي: »السرطان« املسبب 
الثاني للوفيات في الكويت بعد 
أمراض القلب والدورة الدموية 

جانب من املشاركني في املؤمتر
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عبدالعزيز شعيب

“كن من املتفوقني” خال زيارته أحد األماكن السياحية وفد طالبات 

»نزاهة« حتيل رئيس
احتاد رياضي سابق وآخر

إلى النيابة العامة
أعلنت الهيئة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
الفساد الكويتية )نزاهة( أمس األحد 
إحالة “رئيس احتاد رياضي سابق 
وآخ��ر إل��ى النيابة العامة” لوجود 

شبهة اعتداء على املال العام.
وق��ال املتحدث الرسمي للهيئة 
األم��ني العام املساعد لكشف الفساد 
والتحقيق ال��دك��ت��ور محمد بوزبر 
ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي إن ق��ط��اع 
ك��ش��ف ال��ف��س��اد وال��ت��ح��ق��ي��ق تلقى 
باغا مستوفيا للشروط الشكلية 
واملوضوعية امل��ق��ررة بقانون رقم 
2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة 

والئحته التنفيذية.
وأوض������ح أن����ه مت إرف������اق كل 
املستندات واملعلومات بشأن الواقعة 
محل ال��ب��اغ ل��وج��ود شبهة اعتداء 
على املال العام متمثلة بتسلم مبالغ 
شيكات من الهيئة العامة للرياضة 
دون تقدمي فواتير لتغطية هذه املبالغ 
بشكل كامل عند عودتهم من البطولة 
واملعسكر وعدم ردهم لفائض املبالغ.

وذك����ر أن����ه ب��ع��د اس��ت��ي��ف��اء كل 
اإلجراءات وجمع االستدالالت وسماع 
إف��ادات الشهود واالستعامات من 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي أج��ري��ت 
مب��ع��رف��ة ق���ط���اع ك��ش��ف ال��ف��س��اد 
والتحقيق والتي “تثير بني طياتها 
شبهة جرمية اختاس امل��ال العام” 
قامت الهيئة بإحالة األوراق إلى 

النائب العام.
وأكد عزم الهيئة العامة ملكافحة 
ال��ف��س��اد ع��ل��ى م��واص��ل��ة اجل��ه��ود 
واإلج�����راءات ب��ش��أن فحص وجمع 

االس��ت��دالالت والتحريات في جميع 
الباغات اجلدية التي ترد اليها.

وب���ني أن )ن���زاه���ة( تثمن دائ��م��ا 
دور املبلغني ف��ي مم��ارس��ة دوره��م 
في مساعدة الهيئة في الوصول إلى 
املعلومات الازمة عن وقائع الفساد 
مع التزامها في الوقت نفسه بتوفير 
أقصى درج���ات احلماية والسرية 
الازمة لهم والتي فرضها القانون 

والائحة التنفيذية.
يذكر أن )ن��زاه��ة( هيئة مستقلة 
م���ح���اي���دة أس���س���ت ع�����ام 2016 
استجابة ملتطلبات اتفاقية االمم 
امل��ت��ح��دة ملكافحة ال��ف��س��اد وتهدف 
إلى إرس��اء مبدأ الشفافية والنزاهة 
باملعامات االقتصادية واإلداري���ة 
مب��ا يكفل حتقيق اإلدارة الرشيدة 
ألم���وال وم���وارد وممتلكات الدولة 

واالستخدام االمثل لها.

د. محمد بوزبر

20 يناير سفارة أذربيجان حتي الذكرى السنوية لشهداء مأساة 
في مثل ه��ذا اليوم من كل ع��ام يعيش الشعب 
األذربيجاني الذكرى األليمة ملأساة ال20 من يناير 
عام 1990 التي ارتكبت بحق الشعب األذربيجاني 
على أيدي جنود وقوات نظام االحتاد السوفياتي 
السابق ، لقد طبعت هذه الذكرى األليمة في ذاكرة 
الشعب األذرب��ي��ج��ان��ي وتناقلتها األج��ي��ال جيا 
بعد جيل ملا متثلته من اعتداء وع��دوان سافر على 
حق شعب أذربيجان في احلياة وانتهاك صارخ 
حلضارة وتاريخ هذا الشعب العريق دون أي مبرر 

ملثل هذا العدوان.
 وق��ال بيان ص��ادر أم��س عن سفارة جمهورية 
أذربيجان ل��دى الباد، لقد اتضحت مقدمات هذا 
العدوان في عام 1988 حني حاول زعماء احلزب 
الشيوعي للنظام السوفياتي ال��س��اب��ق املنحل 
مبحاوالت جدية لفصل منطقة “ناغورني قارباغ” 
التي هي جزء ال يتجزأ من أذربيجان وضمها إلى 

جمهورية أرمينيا . ونتيجة إلحتال موازين القوى 
ونفوذ األرمن لدى قيادة االحتاد السوفياتي فقد مت 
احتال منطقة ناغورني قارباغ وعدد من املناطق 
التي متثل %20 من مجموع مساحة أذربيجان من 
قبل جمهورية أرمينيا مبساندة ودعم مطلق من قبل 
قيادة وقوات النظام السوفياتي السابق ومت تهجير 

وتشريد السكان األصليني من أراضيهم التاريخية.
لقد هب الشعب األذربيجاني كنتيجة طبيعية 
للعدوان على أراضيه في تلك املرحلة الزمنية ملقاومة 

االحتال عن طريق تنظيم املظاهرات احلاشدة .
والتجمعات اجلماهيرية السلمية التي تعبر 
عن رف��ض واستنكار سياسة النظام السوفياتي 
السابق ومساندته ودعمه املتواصل جلمهورية 
ارمينيا وتضامنا مع الاجئني األذربيجانيني الذين 
مت طردهم وابعادهم من مدنهم وقراهم في منطقة 
ن��اغ��ورن��ي ق��ارب��اغ حيث شكلت ه��ذه املظاهرات 

واالحتجاجات املتواصلة نواة للحركة التحررية 
جلمهورية أذربيجان.

وقد متثل رد الفعل السوفياتي باستخدام القوة 
املفرطة ضد الشعب األذربيجاني األعزل دون مبرر 
ففي ليلة من التاسع عشرمنيناير ع��ام 1990م 
، اجتاحت القوات السوفياتية اخلاصة عاصمة 
أذربيجان باكو والعديد من امل��دن األذربيجانية 
األخ��رى مستخدمة أح��دث األسلحة املتطورة في 
ذل��ك الوقت حيث وج��ه اجلنود السوفييت نيران 
أسلحتهم الفتاكة نحو الشعب األذربيجاني في كل 
اجتاه وقد سقط املئات من املدنيني األبرياء بني قتيل 

وجريح.
وزاد البيان: البد من التأكيد هنا أن هذا العدوان 
قد مثل بطبيعته الشرسة انتهاكا فاضحا لكافة 
القوانني واملواثيق الدولية التي تضمن سيادة 
واس��ت��ق��ال ال���دول ، ب��ل أن��ه ك��ان مبثابة اع��ت��داء 

سافر على الكرامة والسيادة الوطنية للشعب 
األذربيجاني ، فقد طال هذا العدوان كل شيء في 
الباد وعاث املعتدون السوفييت فسادا وتخريبا 
لقد دنسوا ودم��روا املساجد وال��رم��وز االسامية 
التاريخية والكثير من املعالم احلضارية التي تبرز 

عظمة وتاريخ الشعب األذربيجاني العريق.
ال بد من االشارة إلى أن قضية ناغورني قارباغ 
العادلة قد تصدرت منذ بداية االحتال األرمني 
عناوين واجندات عمل املنظمات الدولية كمنظمة 
األمم املتحدة ، ومنظمة التعاون االسامي اللتان 
أصدرتا القرارات يدينان العدوان األرمني ويطالبان 
بسحب ال��ق��وات األرمينية م��ن منطقة ناغورني 
قارباغ األذربيجانية . ومع مرور الوقت ونتيجة 
جلهود الدولة والشعب األذربيجاني ومساندة 
األشقاء في مختلف دول العالم العربي واإلسامي 
فقد ب��دأ املجتمع الدولي بتفهم قضية أذربيجان 

العادلة  ض��رورة ايجاد حل عادل للنزاع األرمني 
األذربيجاني بالطرق السلمية واملطالبة باعتراف 
أرمينيا بحقوق أذربيجان التاريخية في منطقة 

ناغورني قارباغ.
سوف تبقى ذك��رى مأساة ال20 من يناير عام 
1990 محفورة ف��ي ال��ذاك��رة اجلماعية للشعب 
األذربيجاني ومحفزا لتخليد ذكرى الشهداء األبرار 
ال��ذي��ن سقطوا على أي��دي ال��ق��وات السوفياتية . 
وس��وف تبقى ه��ذه التضحيات نبراسا يستضاء 
به في سعي الشعوب لنيل حريتها واستقالها 

واسترداد حقوقها املغتصبة.
وخ��ت��م ال��ب��ي��ان: ان��ن��ا نهيب باملجتمع ال��دول��ي 
مبساندة قضايا جمهورية أذرب��ي��ج��ان العادلة 
وسعيها الدائم السترجاع اراضيها احملتلة وعودة 
الاجئني األذربيجانيني إل��ى أراضيهم وديارهم 

احملتلة من قبل أرمينيا.


