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جن��ح ف��ري��ق ط��ب��ي ف��ي مستشفى 
امل������واس������اة اجل�����دي�����د ب���رئ���اس���ة 
اس����ش����اري����ة  أم���������راض ال���ن���س���اء 
وال����والدة  ال��دك��ت��ورة ع��زة مسلم في 
اس��ت��ئ��ص��ال ورم ن���ادر احل����دوث من 
مبيض ف��ت��اة غير م��ت��زوج��ة وشديد 
االل��ت��ص��اق ب��ج��دار األم��ع��اء وال��رح��م 
الفتاة مع احلفاظ علي سالمة املبيض 
واألم��ع��اء وال��رح��م، ث��م ق��ام اتشاري 
اجلراحة العامة د. طارق عبدالعزيز 
بفحص األم��ع��اء وال��ت��أك��د م��ن سالمة 
املريضة وفك اإللتصاقات التي كانت 

موجودة بها.
وقالت الدكتورة عزة  في تصريح 
ص��ح��ف��ي ع��ل��ى ه��ام��ش ال��ع��م��ل��ي��ة: إن 
املريضة حضرت إلى املستشفى وهي 
تعاني من أل��م  شديدة أسفل البطن، 
وبعد عمل  موجات فوق صوتية  تبني 
وج��ود ورم في مبيض الفتاة بحجم 
أكثر م��ن 15 سنتميتر ف��ي 25 حيث 
استغرقت العملية ساعة كاملة وهذه 
ليست امل���رة األول����ى ال��ت��ي مت فيها 

استئصال أورام بهذا احلجم.
وأوض��ح��ت أن ال���ورم ك��ان شديد 
االلتصاق  ب��ج��دار األم��ع��اء وال��رح��م، 
وف��ي عملية استغرقت ن��ح��و  ساعة 

مت  استئصاله ب��دون أي مضاعفات 
وبنسبة جناح بلغت مئة في املئة مع 
احل��ف��اظ على سالمة مبيض وأمعاء 
ورحم الفتاة. مشيرة إلى أن هذا  الورم 
ووضعيته والتصاقه باألمعاء والرحم 

يعتبر نادر احلدوث.

ولفتت الدكتورة ع��زة إل��ى أن��ه في 
أغلب حاالت أكياس أو أورام املبايض 
ال تظهر أي��ة أع���راض على املريضة، 
ولكن في ح��ال كانت األكياس كبيرة 
احلجم ميكن أن تعاني املريضة من 
ألم في احل��وض، يكون على شكل ألم 

في أسفل البطن في اجلهة التي تكون 
فيها األورام  مع الشعور بثقل البطن 
وانتفاخه إلى غير ذلك من األع��راض 
األخ���رى، وه��و م��ا ك��ان��ت تعاني منه 

املريضة . 
وأش��ارت إل��ى أن هنالك ع��دة أن��واع 
أكياس املبيض، الفتة إلى أنه ال يعرف 
إلى اليوم سبب تلك أكياس والتي في 
األغلب تكون راجعة لعوامل وراثية 

وتغييرات بيئية.
من جهته قال استشاري اجلراحة 
عامة الدكتور  ط��ارق عبد العزيز إن 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن األك��ي��اس يتسبب  في 
التصاقات شديدة باألنسجة احمليطة 
به وباألمعاء الغليظة وحرصا على 
عدم إصابة القولون مت اتخاذ الشديد 
م��ن احليطة واحل���ذر نظرا ألن ج��دار 
ال��ق��ول��ون رق��ي��ق إذا م��اق��ورن بجدار 

األمعاء الغليظة أو املعدة.
وأوض���ح أن��ه ك��ان  م��ن ال��ض��روري 
إزال��ة الكيس بالكامل لتجنب رجوعه 
م��رة أخ��رى كما مت إزال��ة االلتصاقات 
وتنظيفها والتأكد من سالمة القولون 
والسيطرة علي أي بقع نازفة، الفتا 
إلى أن املريضة خرجت  من العمليات 

بحالة  مستقرة وصحة جيدة.

د.طارق عبد العزيز

بدون أي مضاعفات وبنسبة جناح مائة في املائة 

فريق طبي في »املواساة اجلديد«  يستئصل ورم 
مبيض ضخم نادر وشديد االلتصاق باألمعاء 

الورم بعد استئصاله

باسل الصباح يصدر قرارين بشأن 
عالج املواطنني وتشكيل املجلس 

اإلختصاصي لـ »الصحة«
أص��در وزي��ر الصحة الكويتي 
الشيخ ال��دك��ت��ور باسل الصباح 
أم��س ال��ث��الث��اء ق��راري��ن وزاري���ني 
ينصان على ع��الج املواطنني في 
م��راك��ز ال��رع��اي��ة األول��ي��ة واع���ادة 
تشكيل امل��ج��ل��س االختصاصي 

للصحة العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي 
إن ال��ق��رار األول يسمح مبوجبه 
للمواطنني مراجعة أي مركز من 
املراكز الصحية التي تقع في نطاق 
احملافظة التابع لها ك��ل مواطن 
بعد الساعة ال��واح��دة ظهرا دون 
التقيد باملركز التابع له في منطقته 

السكنية.
وأض���اف���ت أن ال���ق���رار يسمح 
للحاالت الطارئة مراجعة أي مركز 
صحي أو مستشفى عام في جميع 
مناطق الكويت على مدار الساعة 
حسب ما يقرره األطباء املعاجلون.

وأوض��ح��ت أن ال��ق��رار الثاني 
ينص على إع��ادة تشكيل املجلس 
ال��ت��خ��ص��ص��ي ل��ل��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 

ال��ذي يختص مبراجعة واعتماد 
الوصف الوظيفي للوظائف الطبية 
للعاملني في اإلدارات املشاركة في 
عضوية املجلس وذلك إلبداء الرأي 
الفني في ترقية األطباء وغير ذلك 

من االختصاصات األخرى.

»مناء للزكاة والتنمية املجتمعية« 
تعلن عن استمرار »علمهم تؤجر«

أعلنت مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية بجمعية اإلص��الح 
االجتماعي عن استمرار حملتها 
»علمهم تؤجر« ضمن مشروع 
علمني ولك اجري والذي يهدف 
إلى سداد املصروفات الدراسية 
عن الطالب األيتام غير القادرين، 
وق صرح مدير إدارة الداعمني 
وتنمية امل��وارد اخليرية مساعد 
ال��رخ��ي��ص أن امل��ش��روع يهدف 
إل��ى دف��ع ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة ل� 
500 طالب وطالبة من األيتام  
بتكلفة 350 دي���ن���ار كويتي 
للطالب الواحد ، وأشار الرخيص 
إلى أن مناء استطاعت – بفضل 
ت��ب��رع��ات أه���ل اخل��ي��ر – دف��ع 
الرسوم الدراسية عن 324 طالب 
وطالبة خالل عام 2017 مشيراً 
إلى أن املشروع يهدف إلى دعم 
الطالب األيتام وغير القادرين 
على استكمال مسيرتهم التعلمية 
مبينا ان مناء تقوم بدفع الرسوم 
الدراسية الى املدرسة مباشرة 
وليس إلى أسرة الطالب لتضمن 
أن هذه التبرعات تذهب للغرض 
املخصصة له وهو دفع الرسوم 

الدراسية.
وأوض��ح الرخيص أن��ه ومع 

م��رور ثالثة أسابيع م��ن العام 
الدراسي فهناك بعض األيتام لم 
يدخلوا املدرسة إلى اآلن بسبب 
ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة امل��ت��أخ��رة 
مناشداً أهل اخلير بالتبرع لهذا 
املشروع الهام حتى يستطيعوا 
ال��دخ��ول إل��ى امل��درس��ة مبيناً أن 
مشاهدة الطالب احملرومني من 
ال��دراس��ة بسبب ع��دم سدادهم 
ملصروفاتهم ال��دراس��ي��ة يدمي 
ال��ق��ل��ب، كما أن��ه ي��ع��رض جيالً 
كامالً للضياع، فالتعليم عصب 
احلياة وأساس استمرارها وبه 

تتقدم األمم.
وأشار الرخيص أن املشروع 
يحد من ظاهرة التسرب التعليمي 
وي���ه���دف إل���ى ال��ق��ض��اء عليها  
ب��اإلض��اف��ة إل��ى توفير الفرص 
التعليمية ملن يستحقها ويحتاج 
إليها ومساعدة األسر احملتاجة 
في دفع الرسوم املدرسية ومنح 
األولوية للطالب املتفوقني فرصة 
استكمال دراس��ت��ه��م وحتسني 
الوضع املعيشي لألسر الفقيرة 

من خالل تعليم أبنائها.
وب���ني ال��رخ��ي��ص أن ظ��اه��رة 
التسرب التعليمي ت��ؤدي إلى 
زي���ادة ظ��اه��رة عمالة األط��ف��ال 
وض���ي���اع ج��ه��د وم��ص��اري��ف 
ال��س��ن��وات التعليمية املاضية 
وانتشار اجلهل وزي���ادة الفقر 
واس��ت��م��رار احل��اج��ة وارت��ف��اع 
نسبة البطالة وضعف الفرص 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ورف���ق���ة أص��دق��اء 
ال��س��وء خ���ارج أس���وار امل��درس��ة 
مبيناً أن أن االهتمام بالعملية 
التعليمية ال��ت��ي تعد م��ن أب��رز 
األولويات لنماء للزكاة والتنمية 
املجتمعية لتخريج جيل نافع 
لنفسه ومجتمعه وأمته، لذا كان 

مشروع “ علمهم تؤجر “.

مساعد الرخيص
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مــــــســــــلــــــم: الــــــــــــــــورم بـــحـــجـــم 
ســـــنـــــتـــــمـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   25
وشــــــــــــديــــــــــــد االلــــــــتــــــــصــــــــاق 
بــــــــــالــــــــــرحــــــــــم واألمـــــــــــــعـــــــــــــاء

 عــبــد الــعــزيــز: هـــذا الــنــوع 
مــــــــن األكـــــــــيـــــــــاس يـــتـــســـبـــب  
فـــــي الــــتــــصــــاقــــات شــــديــــدة 
بـــــــاألنـــــــســـــــجـــــــة  احملــــيــــطــــة 
إســــــتــــــئــــــصــــــالــــــه  ومت  بـــــــــــه 
بـــالـــكـــامـــل بــحــيــطــة وحــــذر 

د. عزة مسلم

الشيخ د. باسل الصباح

رئيس األركان يبحث مع مدير أكادميية منيري 
العسكرية في السودان املواضيع املشتركة

استقبل رئ��ي��س األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح 
أم��س، مدير أكادميية منيري العسكرية العليا 
بجمهورية السودان الشقيقة ، اللواء الركن منور 
عثمان نقد والوفد املرافق له ، وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد .

كما مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ، 
ومناقشة األمور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك 
، السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية ، وسبل 

تعزيزها وتطويرها بني البلدين الشقيقني . 
وحضر اللقاء نائب رئيس األرك���ان العامة 

للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.

جانب من اللقاء

نظمت فعالية توعوية عن املرض في كلية سعد العبد الله للعلوم األمنية

20 ألف استفادوا من احلملة  »الصحة«: 
التوعوية ملرض التهاب الكبد الفيروسي »سي«

قالت رئيس املكتب اإلعالمي ب��وزارة الصحة 
الدكتورة غالية املطيري أمس الثالثاء إن 20 ألف 
مواطن ومقيم استفادوا من احلملة التوعوية 

مبرض الكبد الفيروسي )سي( مبراحلها الثالث.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي على هامش 
فعالية توعوية عن التهاب الكبد الفيروسي )سي( 
بكلية سعد العبد الله للعلوم األمنية نظمها املكتب 
اإلع��الم��ي ل���وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية ضمن فعاليات املرحلة الثالثة للحملة 
التوعوية التي يقيمها املكتب عن املرض التي بدأت 

منذ العام 2016. 
وأوضحت املطيري أن املرحلة الثالثة للحملة 
شهدت مزيدا من التعاون مع استشاريي أمراض 
الكبد واجل��ه��از الهضمي ب���وزارة الصحة حتت 

شعار )مستعد للشفاء من التهاب الكبد سي(.
وأش��ارت إلى أن املرحلة الثالثة شملت تنظيم 

محاضرات علمية ألقاها استشاريون الى جانب 
املعرض الصحي الذي يقام بالتزامن مع احملاضرة 
ويقدم من خالله فريق املكتب االعالمي املعلومات 
الصحيحة واحلديثة عن التهاب الكبد فضال عن 
توزيع املطبوعات الصحية و اجراء كشف مجاني 

الكتشاف األجسام املضادة لفيروس الكبد )سي(.
وأضافت أنه مت عمل محاضرة توعوية للطلبة 
الضباط عن التهاب الكبد الفيروسي )سي( القاها 
الدكتور سالم الشمري استشاري أمراض اجلهاز 

الهضمي و أمراض الكبد.
وذكرت أن فريق املكتب يقوم بتوجيه املصابني 
ال���ى اخل���ط���وات ال���الزم���ة ل��ل��ت��أك��د م��ن اإلص��اب��ة 
واحلصول على الرعاية الصحية املناسبة، مشيرة 
إلى أن املرحلة الثالثة ستستمر مدة عام وسيتم 
خاللها تغطية عدد كبير من وزارات ومؤسسات 

الدولة.

جانب من احلضور خالل الفعالية التوعوية

»السكنية« تستضيف اليوم االجتماع 
الـ16 لوزراء اإلسكان اخلليجيني

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية استضافتها اليوم 
األرب��ع��اء اعمال االجتماع ال 16 ل��وزراء اإلسكان اخلليجيني ملناقشة 

إستراتيجية العمل االسكاني املشترك.
وق��ال نائب املدير العام لشؤون التصميم والتخطيط في املؤسسة 
ورئيس اللجنة التحضيرية لالجتماع املهندس ناصر خريبط في تصريح 
صحفي أمس الثالثاء إن االجتماع سيناقش على مدى ستة أيام التبادل 
املعلوماتي بني دول مجلس التعاون اخلليجي في مجال االسكان وكذلك 

جائزة املجلس في ذات الشأن.
وأضاف اخلربيط ان االجتماع يعد فرصة مثمرة لبحث وحل قضايا 
اإلسكان بصورة شاملة وتبادل اخلبرات واالفكار مؤكدا حرص املؤسسة 

على جناح املؤمتر بالصورة التي تليق بالبالد.
وأوضح أن برنامج االجتماع سببدأ باجتماع اللجنة الفنية بشؤون 
اإلسكان على مدى يومني ومن ثم وكالء الوزارات وأخيرا إجتماع الوزراء 

لدول مجلس التعاون.

احتاد التطبيقي يطالب
بإعادة النظر في آلية
صرف مكافآت الطلبة

 طالب رئيس االحت��اد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب محمد العوميري إدارة الهيئة بإعادة النظر في اآللية 
املتبعة لصرف مكافآت الطلبة لضمان عدم تأخرها، مشيرا إلى أن هذا 
التأخر الواضح في عملية الصرف تسبب في تذمر اجلموع الطالبية وال 
لوم عليهم في ذلك، حيث إعانة الطلبة املفصولني الذين مت إعادة قيدهم 
حسب استيفائهم للشروط لم يتم صرفها حتى اآلن، وكذلك تأخر إعانة 
صندوق طالب العلم فلم تصرف حتى اآلن للطلبة على الرغم من أن بيت 
الزكاة أودعها بحساب الهيئة منذ شهر اغسطس املاضي، وكذلك هناك 

تأخر كبير في صرف مكافأة التفوق.
وقال العوميري بأن إدارة الهيئة تبرر هذا التأخير نظرا النتقال عدد 
من اإلدارات إلى املقر اجلديد بالشويخ إال أن هذا العذر غير مقبول وال ذنب 
للطالب في هذا التأخير الذي ميكن أن يعود سلبا على مسيرته الدراسية، 
مطالبا إدارة الهيئة بسرعة االيعاز للجهات املعنية لسرعة صرف تلك 

املكافآت والعمل على إيجاد آلية جديدة تضمن عدم تكرار تأخر الصرف.
وع��ن استغالل بعض القوائم لتلك املشكلة ومحاولتها التكسب 
االنتخابي أكد العوميري أن االحتاد لم يقف مكتوف االيدي وعلى تواصل 
دائم مع الهيئة حلل تلك املشكلة، والبد من توضيح عدة نقاط جلموعنا 

الطالبية أن هذا التأخير ال يوجد أي ذنب لالحتاد فيه .

أطلقت حملة تبرع ملساعدة الالجئني السوريني باألردن

»زكاة سلوى«: أهل اخلير كفلوا
100 يتيم 20 أسرة و 

أع��ل��ن��ت جل��ن��ة زك����اة سلوى 
التابعة جلمعة النجاة اخليرية أن 
أهل اخلير كفلوا 20 أسرة متعففة 
من الالجئني السوريني باألردن ، 
و 100 يتيم. وذلك خالل احلملة 
التي أطلقتها اللجنة االسبوع 
املاضي ، ووصلت التبرعات فيها 

إلى 30 ألف دينار.
وفي هذا السياق صرح مدير 
إدارة امل���وارد والتطوير بلجنة 
زك���اة س��ل��وى عمر ال��ش��ق��راء أن 
احلملة مت��ت ف��ي نفس توقيت 
س��ف��ر وف���د م��ن اللجنة ل���ألردن 
وبصحبتهم ن��اش��ط��ي م��واق��ع 
التواصل ، وقد قام الوفد بزيارة 
األس��ر السورية التي تعاني من  
ظ��روف صعبة ، ونقل الصورة 
للمتبرعني ، وقد تفاعل احملسنون 
مع املقاطع التي مت بثها ، وأظهروا 
تعاطفاً كبيراً مع احلاالت ، حيث 

كفلوا 20 أسرة ملدة عام.
وأض���اف ال��ش��ق��راء: بعد تفقد 
األسر قمنا بزيارة األيتام الذين 
تكفلهم اللجنة ، وسعينا إلدخال 
ال��س��رور على قلوبهم من خالل 

تنظيم م��ائ��دة كبيرة لهم ، قام 
ب��ال��ط��ب��خ فيها ال��ش��ي��ف أس��ام��ة 
القصار والشيف مشعل هايف 
، كما أطلعنا املتبرعني من خالل 
البث املباشر على حياة األيتام ، 
واخلدمات التي توفرها الكفالة 
لهم ، وللمرة الثانية لم يتأخر 
املتبرعون وق��ام��وا بكفالة 100 
يتيم.  وبني الشقراء أن قيمة كفالة 
اليتيم السوري 15 دينار شهرياً ، 
وتقوم اللجنة بدورها بإرسال 

تقارير األيتام إلى الكفالء بشكل 
منتظم ، وحتيطهم بحالة اليتيم 
الصحية والدراسية ، وفي حالة 
رغبة الكافل في تقدمي هدية أو 

كسوة لليتيم نقوم بتسليمها له. 
وبالنسبة لألسر املتعففة فإن 
قيمة كفالة األس���رة 50 دينار 
شهرياً ، وي��ت��م تقدميها لألسر 
بعد دراس��ة احلالة والتأكد من 
ح��اج��ت��ه��ا. م��ع ت��زوي��د امل��ت��ب��رع 

بالتقارير الدورية.

وفد جلنة زكاة سلوى

زهرات يتيمات على مائدة جلنة زكاة سلوى


