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ثمن محافظ األح��م��دي الشيخ 
فواز اخلالد ال��دور احمل��وري الذي 
تقوم ب��ه دواوي���ن الكويت كرافد 
مجتمعي مييز دولة الكويت، مثمنا 
في هذا الصدد جهود احتاد دواوين 
الكويت القائمة على دعم أواصر 
املجتمع واحل��ف��اظ على العادات 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ك��وي��ت��ي��ة االصيلة 

وتعزيز الوحدة الوطنية.
ج���اء ذل���ك خ���ال ال��دي��وان��ي��ة 
األس��ب��وع��ي��ة حمل��اف��ظ��ة األح��م��دي 
وب���ح���ض���ور ب���ع���ض م��خ��ت��اري 
ومسؤولي وأهالي احملافظة ورواد 
الديوانية ال��ك��رام، حيث استقبل 
اخل��ال��د رئ��ي��س احت����اد دواوي����ن 
الكويت ال��دك��ت��ور ج��واد املتروك 
واع��ض��اء االحت���اد خالد العجمي 
ومحمد العثمان ووليد الصايغ 
،واط��ل��ع على االه����داف وطبيعة 
ال��ع��م��ل وال��ت��وج��ه��ات احل��ال��ي��ة 

وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���احت���اد واف���اق 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك فيما يخص 
دواوين محافظة االحمدي ، متمنيا 
التوفيق لاحتاد الذي يضم 600 
ديوانية بعد أن كان قد بدأ بأربعة 

عشر ديوانية عام 2017 .
من جانب آخر أعرب احملافظ عن 
سعادته بلقاء رئيس فريق كويت 
دراج 965 للدراجات النارية أسامة 
ساملني وع��دد من أعضاء الفريق 
حيث جري التعارف واالطاع علي 
انشطة الفريق املهنية واملجتمعية 
واستعراض ابرز اجنازاته داخل 
وخ���ارج دول��ة الكويت وجناحه 
في انشاء اربعة ف��روع خارجية 
وخططه احلالية واملستقبلية ، كما 
مت التداول بشأن مشاركة الفريق 
بعنصريه ال��رج��ال��ي والنسائي 
ف��ي برنامج اح��ت��ف��االت محافظة 
األحمدي باألعياد الوطنية 2019 .

965 محافظ األحمدي بحث التعاون مع احتاد دواوين الكويت وفريق كويت دراج 

965 للدراجات الناريةمحافظ األحمدي يتلقى درعاً من رئيس وأعضاء احتاد دواوين الكويت جانب من لقاء رئيس وأعضاء فريق كويت دراج 

»الصحة« تدشن املرحلة الثانية من 
احلملة التوعوية عن مرض الصدفية

دش���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الكويتية ممثلة باملكتب االعامي 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن احلملة 
التوعوية عن م��رض الصدفية 
بعنوان )حياتك طبيعية مع 
الصدفية( وتستمر طوال الشهر 

اجلاري.
وأك��د رئيس املكتب اإلعامي 
بوزارة الصحة غالية املطيري في 
تصريح صحفي أمس أن املرحلة 
ال��ت��وع��وي��ة الثانية ج���اءت بناء 
على التوصيات التى خرجت بها 
املرحلة األول���ى م��ن احلملة التي 
أوصت بتنظيم املزيد من الفعاليات 
التوعوية عن مرض الصدفية نظرا 
لقلة املعلومات بني اجلمهور عن 

املرض.
وذكرت أن املكتب االعامي يقوم 

بتنظيم املرحلة الثانية من احلملة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع أق��س��ام األم���راض 
اجللدية باملستشفيات احلكومية 
ومراكز الرعاية الصحية األولية 
ومستشفى اسعد احلمد لامراض 

اجللدية.
وأش��ارت إلى أن احلملة تهدف 
إل��ى إزال���ة الوصمة االجتماعية 
امل��رت��ب��ط��ة ب���األم���راض اجل��ل��دي��ة 
ومساعدة املرضى على االندماج فى 
املجتمع حيث ان مرض الصدفية 
أح��د أم��راض املناعة الذاتية غير 
امل��ع��دي��ة واس��ب��اب��ه غير مرتبطة 

بالنظافة الشخصية.
وأوض���ح���ت أن ه���دف احلملة 
يكمن ف��ي التعريف ع��ن األدوي��ة 
احلديثة التي مت إدخالها الى وزارة 
الصحة مضيفة انها تشمل عرض 

أفام توعوية و لقاءات مع أطباء 
اجل��ل��دي��ة وت��وزي��ع ب��روش��ورات 

تثقيفية عن املرض.
وأضافت املطيري أن احلملة 
تقيم ب��وث��ات ت��وع��وي��ة بجميع 
املستشفيات العامة ومركز أسعد 
احلمد ومراكز الرعاية الصحية 
األولية التي حتتوي على عيادات 

لألمراض اجللدية.
وأفادت بأن مواقع السوشيال 
ميديا وقناة اليوتيوب اخلاصة 
ب��امل��ك��ت��ب اإلع���ام���ي ستنشر 
خ��ال الشهر اجل��اري بوستات 
توعوية عن مرض الصدفية مع 
استشاريني األم���راض اجللدية 
وأفام توعوية ألحدث املعلومات 
الطبية ع��ن األع���راض وعوامل 

اخلطورة والعاجات اجلديدة.

فريق وزارة الصحة خال تدشني احلملة

»ديوان احملاسبة« نظم الندوة الثالثة للفائزين في املراكز 
2017 األولى مبسابقة  البحوث الثامنة عشر لعام 

م��ن منطلق تأهيل وتشجيع ال��ك��وادر 
البشرية في دي��وان احملاسبة على البحث 
العلمي واالرتقاء مبستوى األداء املؤسسي 
وال��رق��اب��ي، أق��ام دي��وان احملاسبة الندوة 
الثالثة للفائزين باملراكز األولى مبسابقة 
البحوث الثامنة عشر لعام 2017، بحضور 
وكيل دي��وان احملاسبة إسماعيل الغامن 

والوكاء املساعدون.
وحاضر في الندوة كل من مدقق بإدارة 
إدارة الرقابة على التسويق واالستثمار 
للجهات النفطية فيصل السليم، ومدقق 
م��ش��ارك ب�����إدارة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى االن��ت��اج 
والتصنيع للجهات النفطية حمد الداحس، 
وذل���ك ملناقشة بحثهما امل��ش��ت��رك ح��ول 
موضوع “ املسؤولية االجتماعية ودورها 
في التنمية“، كما قّدم كل من مراقب بإدارة 
الرقابة على الشركات نادية احلميميدي، 
وم��دق��ق ع��ائ��ش��ة امل����ازر وم��دق��ق م��ش��ارك 
أجوان البحر من إدارة الرقابة على االنتاج 
والتصنيع للجهات النفطية بحثهم املشترك 
بعنوان “التنمية املستدامة ودوره��ا في 

احلفاظ على املوارد االقتصادية للدولة”.
وق����ال ف��ي��ص��ل ال��س��ل��ي��م خ���ال ال��ن��دوة 
أن البحث استعرض أهمية املسؤولية 
االجتماعية ف��ي تنمية املجتمعات، إلى 
ج��ان��ب تعريف امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية 
وأنواعها ومدى تنامي هذا املفهوم عامليا، 
كما ناقش البحث دور الشركات الكويتية 
في تنمية املجتمع وم��دى تفاعل املجتمع 
الكويتي م��ع األنشطة االجتماعية التي 

تنظمها الشركات.
وأف���اد أن البحث ت��ط��رق حمل���اور عدة 
مثل م��دى احل��اج��ة لتشريع ق��ان��ون ينظم 
إسهامات الشركات ف��ي املجتمع، ودور 
ديوان احملاسبة في الرقابة على األنشطة 
االجتماعية للشركات اخلاضعة لرقابته 
والتحقق من تنفيذ الشركات لدورها املأمول 

في حتقيق املسؤولية االجتماعية.
وأضاف السليم أن البحث تناول كيفية 
متابعة ال��دي��وان للخدمات االجتماعية 
املقدمة م��ن اجل��ه��ات، ودور ال��دي��وان في 
متابعة آثار وتقييم املسؤولية االجتماعية، 

كما استعرض خ��ال ال��ن��دوة أمثلة حول 
أنشطة بعض شركات األعمال الرائدة في 

املسؤولية االجتماعية.
 من جانبه قال حمد الداحس إن مبادئ 
املسؤولية االجتماعية تتمثل في عدة أوجه 
أبرزها: دعم حقوق االنسان دوليا والتأكد 
من عدم االشتراك في أية انتهاكات بشأنها، 
واحملافظة على البيئة باتباع نهج احترازي 
إزاء جميع التحديات البيئية، ومكافحة 
الفساد بكل أشكاله، إلى جانب العديد من 

املبادئ واألساسيات.
 ك��م��ا ن��اق��ش خ���ال ال���ن���دوة النتائج 
وال��ت��وص��ي��ات اخل��اص��ة بالبحث وه��ي: 
ض��رورة اس��راع املشرع الكويتي في سن 
قوانني تتواكب واملستوى املعرفي للمجتمع 
الكويتي مبفهوم املسؤولية االجتماعية، 
وأهمية تعزيز صاحيات املدققني للرقابة 
على أنشطة املسؤولية االجتماعية لدورها 

في تنمية املجتمع الكويتي.
وأشار الداحس إلى أن توصيات البحث 
تضمنت ضرورة تعريف املجتمع الكويتي 
بدور ديوان احملاسبة في املساهمة بالتنمية 
بشكل ع���ام وامل��راق��ب��ة ع��ل��ى اإلس��ه��ام��ات 
االجتماعية بشكل خ��اص، باإلضافة إلى 
التأكد من تضمني ف��رق التدقيق ألنشطة 

اجلهة االجتماعية وآث��ار نشاطاتها على 
البيئة في خطة الفحص.

م���ن ج��ان��ب آخ���ر اس��ت��ع��رض��ت ن��ادي��ة 
احلميميدي اإلجراءات التي تتبناها الدولة 
لتحقيق التنمية املستدامة والتحديات التي 
تواجهها، وال��دور املناط بديوان احملاسبة 
ف��ي الرقابة على حتقيق أه���داف التنمية 
املستدامة، مؤكدة على أن الديوان يشارك 
ف��ي االج��ت��م��اع��ات وامل��ؤمت��رات وال��ن��دوات 
والفعاليات املختلفة ف��ي مجال الرقابة 
على حتقيق أه���داف التنمية املستدامة 
لتعزيز تبادل املعرفة واخلبرات واآلراء بني 
املنظمات الدولية واحلكومات واملؤسسات 
األك��ادمي��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���اص واملجتمع 
املدني حتقيقا لشعار منظمة اإلنتوساي 

“اخلبرات املتبادلة تنفع اجلميع”.
وأش��ارت احلميميدي إل��ى أن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة تبّنت باإلجماع القرار 
1/70 حتت عنوان “حتويل عاملنا: جدول 
أعمال 2030 للتنمية املستدامة” وال��ذي 
شمل 17 هدًفا و169 غاية، اعتمدتها 193 
دول��ة أعضاء في األمم املتحدة من بينها 
دولة الكويت خال قمة وصفت بالتاريخية 
نظرا لإلجماع العاملي ملواجهة التحديات 
الرئيسية التي تواجه الشعوب والبيئة، 

وستعمل هذه اجلهات معا في السنوات ال� 
15 املقبلة.

وقالت عائشة املازر أن استخدام مفهوم 
التنمية املستدامة ازداد في الوقت احلاضر، 
ويعتبر أول من أش��ار إليه بشكل رسمي 
هو تقرير “مستقبلنا املشترك” الصادر 
عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة، وذلك 
بهدف مواصلة النمو االقتصادي العاملي 
دون احلاجة إل��ى إج��راء تغيرات جذرية 
في بنية النظام االقتصادي العاملي، حيث 
ع��ّرف التقرير التنمية املستدامة بأنها 
“التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر 
دون املساس بقدرة أجيال املستقبل على 

تلبية احتياجاتها”. 
وأض��اف��ت امل���ازر أن “أهداف التنمية 
املستدامة” متثل مجموعة ج��دي��دة من 
األه��داف والغايات واملؤشرات التي قامت 
األمم املتحدة بصياغتها في إط��ار حتديد 
أولويات التنمية العاملية في الفترة 2016-
2030، وه��ك��ذا حلت تلك األه���داف محل 
“األهداف اإلمنائية لأللفية” التي كانت قد 
رسمت األولويات العاملية للفترة 2000-

.2015
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��ن��اول��ت أج����وان البحر 
التوصيات التي نتجت عن البحث وأبرزها 
ض���رورة أن تقوم ال��ط��رق الرقابية التي 
يستخدمها دي���وان احملاسبة على خطة 
التنمية املستدامة على املعرفة العلمية 
والفنية، وأن يتمتع مدققي ديوان احملاسبة 
باملؤهات املهنية ال��ازم��ة بهذا الشأن، 
باإلضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية 
املتعلقة ب��ال��رق��اب��ة على حتقيق أه��داف 

التنمية املستدامة.
وأف�����ادت ال��ب��ح��ر أن ال��ب��ح��ث ي��وص��ي 
باالستفادة من توصيات منظمة اإلنتوساي 
وال��ت��وص��ي��ات ال���ص���ادرة ع��ن امل��ؤمت��رات 
وال���ن���دوات احمل��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة املتعلقة 
بالتنمية املستدامة، ودراسة مدى االستفادة 
من جتارب الدول التي طبقت أهداف التنمية 
املستدامة مب��ا ال يتعارض م��ع القوانني 
والتشريعات في دولة الكويت، إلى جانب 
االهتمام مل��دى ارتباط التنمية املستدامة 

باخلطط التنموية للدولة ورؤيتها.

فيصل السليم و حمد الداحس خال الندوة

أكد أن انضباط املريض في منط حياته أهم عالجات املرض 

420 ألف مصاب بـ »السكري« في الكويت الضاحي: 

حذر الدكتور وليد الضاحي رئيس مجلس إدارة 
رابطة السكري من أن مرض السكري من األم��راض 
واسعة االنتشار في الكويت، وفي العالم كله، مشيراً 
إلى أن معدالت اإلصابة به تصل نحو 24 %، وهناك 
ما يقارب 420 ألفاً داخل الكويت يعانون من السكري. 
أما بالنسبة لألطفال فيتم تسجيل 40 حاله جديده 
من النوع االول للسكر لكل 100 أل��ف طفل ومعدل 
4.6 حاله من النوع الثاني سنويا كما أكد الضاحي 
أن السكري يعد من األم��راض التي يصعب السيطرة 
عليها، فمعدالت انضباط السكري في العالم ال تتعدى 
40 الى 70 %، وهو مرض تتوفر له عدة عاجات، 
ولكن يبقى أه��م ع��اج مل��رض السكري هو انضباط 

املريض في منط حياته.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي أدل��ى ب��ه د. وليد 
الضاحي رئيس مجلس إدارة راب��ط��ة السكري في 
الورشة التي أقامتها الرابطة بالتعاون مع شركة بدر 

سلطان وإخوانه.
وأك��د د. الضاحي أن مريض السكري في حاجة 
دائمة ألن يعرف مستويات السكر، خصوصاً املرضى 
الذين يعاجلون بإبر “األنسولني”، وذل��ك لتعديل 
اجلرعات بحسب القياسات لديهم، مضيفاً أن خطأ 
الكثيرين من الناس في أنهم يبقون على جرعة واحدة 
من “األنسولني” ملدة طويلة دون محاولة تغييرها، 

محذراً في أن هذا مدعاة لعدم انضباط السكر في الدم.

وق��ال الضاحي إن هناك عدة طرق لفحص السكر 
في ال��دم نطلق عليها “الفحص املنزلي”، وأغلبها 
كما نعرف جميعاً تعتمد على وخ��ز األصبع باإلبر 
ووضعها في اجلهاز، إال أن هناك طرقاً جديدة ظهرت 
م��ع التقدم التكنولوجي، والطفرة التقنية تسمى 
مبجسات السكري، وهي عبارة عن أجهزة توضع على 
جسم املريض، وتفحص السكري ملدة طويلة، وتعطي 
فرصة للمريض ملعرفة مقياس السكري في أوقات 
مختلفة من اليوم، وهي تعمل كذلك على تفادي حاالت 

هبوط السكري املفاجئ.
وذكر أن الورشة املقامة بهدف االطاع على الطرق 
احلديثة واملتطورة في قياس السكر، فجهاز “فري 
ستايل ليبري” عبارة عن مجس يوضع كلصقة تلصق 
ملدة أسبوعني، ويستطيع املريض أن يفحص سكره 
ع��ش��رات امل���رات م��ن خ��ال��ه، واجل��ه��از وف��رت��ه وزارة 
الصحة ملرضى السكري ممن ي��أخ��ذون األنسولني، 
وهو معتمد من عدة جهات عاملية، مضيفاً أنه من خال 
هذا اجلهاز ومن خال التكنولوجيا املتقدمة في عالم 
الهواتف النقالة، سيستطيع الشخص بعد وضع 
التطبيق اخلاص باجلهاز على الهاتف  قياس مستوى 
السكر من خال مترير الهاتف على الاصق وميكن 
للمريض وطبيبه او من يريد ان يرى مستوى السكر 
متابعة القراءات في نفس الوقت على اكثر من هاتف 

مما يسمح مبتابعة املريض من قبل طبيبه او اقرباءه .

مجلس إدارة رابطة السكري

مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية يفتتح 
مركز حصة العبدالرزاق للقلب بعد إعادة تأهيله 

ريا�ض عواد 

افتتح م��دي��ر منطقة الصباح الطبية 
التخصصية د.عبد العزيز الفرهود مركز 
حصة العبدالرزاق ألم��راض القلب التابع 

ملستشفى الصباح بعد إعادة تأهيله.
وذك�����ر م���دي���ر م��س��ت��ش��ف��ى ال��ص��ب��اح 
د.عبدالرحمن العنزي في تصريح صحافي 
على هامش االف��ت��ت��اح أن إع���ادة التأهيل 
شملت املركز بالكامل، مبينا ان املركز يعمل 
حاليا بكامل طاقته االستيعابية ب١٤ 
سرير بعد ان كان يعمل بالسابق بعدد ٦ 

اسرة اثناء فترة التأهيل.
ب��دوره اك��د رئيس وح��دة القلب مبركز 
حصة العبدالرزاق ألم��راض القلب التابع 
ملستشفى الصباح د.م��وس��ى أك��ب��ر على 
ان املركز عاد كما كان في السابق للعمل 
ب��ك��اف��ة ط��اق��ت��ه ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن عملية 
التأهيل، ويضم ١٤ سرير جميعها في غرف 
خصوصية، ويقدم كافة اخلدمات ملرضى 
القلب ماعدا اج��راء العمليات اجلراحية 
والقسطرة التي يتم حتويلها ملستشفى 

الصدري.
وك��ش��ف ع��ن ت��وج��ه الن��ش��اء مختبرات 
ل”قسطرة القلب” بجميع املستشفيات 
العامة، وستشمل الفترة املقبلة مستشفيات 
اجل���ه���راء وال��ف��روان��ي��ة، ب��االض��اف��ة ال��ى 
مستشفى الصباح اجل��دي��د،  بعد أن مت 
إنشاءها في مستشفيات العدان واألميري 
وم��ب��ارك الكبير وج��اب��ر االح��م��د، وذل��ك 
لتخفيف الضغط على مستشفى الصدري 
وسرعة تشخيص وإنفاذ ارواح املرضى 
، خ��اص��ة ان ام���راض القلب تعد السبب 
ال��رئ��ي��س��ي ال��وف��ي��ات ف��ي ال��ع��ال��م ودول���ة 

الكويت.

جانب من افتتاح املركز

جولة في املركز
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