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محليات

انطالق ًا من حرص املستشفى على الوقاية من املرض وحتت شعار الكشف املبكر هو األمان من سرطان الثدي

«املواساة اجلديد» يقدم خصومات 50في املائة على فحوصات
«املاموجرام» وأشعة املوجات فوق الصوتية

أعلنت مستشفى املواساة عن تقدميها
خلصومات مميزة على مدار أيام الشهر
تصل لـ 50%على فحوصات أشعة
الثدي (امل��ام��وج��رام) وامل��وج��ات فوق
الصوتية ل��دى ف��رع الساملية وف��رع
املنقف ،وانطالقا من حرصه على زيادة
االهتمام بهذا املرض وسبل الوقاية منه
على املستوى احمللي ،أعلن املستشفى
ع��ن املشاركة ف��ي ع��دد م��ن الفعاليات
اخل��اص��ة ب��ه��ذا ال��ش��أن لتقدمي الدعم
واملعلومات للمرضى بهدف مكافحة
املرض الذي يأتي وفقا ملنظمة الصحة
العاملية في مقدمة أنواع السرطان التي
تصيب النساء في العالم املتقدم والعالم
النامي على السواء.
وش����دد األط���ب���اء امل��خ��ت��ص��ون في
املستشفى ع��ل��ى أن «ال��ك��ش��ف املبكر
يشكل حجر الزاوية ملكافحة سرطان
الثدي ،وذل��ك من أجل حتسني معدالت
ونتيجة ال��ع�لاج ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود
إمل��ام ك��اف بأسباب اإلص��اب��ة باملرض

 ».وأش��اروا الى ض��رورة الفحص» ما
أك��دت عليه الدارسات خضوع النساء
اللواتي يتجاوزن األربعني عاما ً لفحص
امل��ام��وج��رام سنويا ً أم��ا م��ن ك��ان��وا أقل
من أربعني عاماً أن يقمن بعمل فحص
باملوجات فوق الصوتية .مؤكدين أن
الوقاية من سرطان الثدي يجب أن تبدأ
منذ الصغر ،من خالل اتباع نظام غذائي
قليل الدهون واحلفاظ على وزن صحي.
ولفتوا إلى أن «هناك خطوات بسيطة
لتحسني ف��رص ال��وق��اي��ة م��ن سرطان
الثدي منها التعرف على عوامل اخلطر
واملواظبة على عمل الفحوصات الدورية
والتعرف على الشكل الطبيعي املعتاد
للثدي واختيار منط حياة صحي ».
وأشادوا باإلمكانيات التي تتوافر في
مستشفى املواساة اجلديد للوقاية من
هذا املرض من ناحية األجهزة واخلبرات
الطبية في مختلف التخصصات الطبية
ذات ال��ع�لاق��ة ب��ال��وق��اي��ة م��ن امل��رض
وتشخيصه وسبل عالجه.

خالل جولة ميدانية للجنة دراسة أوضاع املنطقة

إلشراك املوهوبني في وضع حلول مبتكرة لقضايا الدولة واملجتمع

املنفوحي :إصرار حكومي على تعديل أوضاع «جليب الشيوخ»

جائزة سالم العلي للمعلوماتية
تطلق هاكثون الكويت

قامت جلنة دراس��ة أوض��اع منطقة
جليب الشيوخ بجولة ميدانية صباح
أمس في منطقة وش��وارع احلساوي في
جليب الشيوخ في إطار عملها بشأن رصد
املخالفات واملشاكل التي تعاني منها
املنطقة وكيفية تضافر جهود اجلهات
احلكومية املختصة لوضع املعاجلات
املناسبة وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.
وقال املنفوحي عقب اجلولة امليدانية
ملمثلي اللجنة املشكلة لدراسة أوضاع
اجلليب ووض���ع احل��ل��ول ال��ت��ي تتكون
من ع��دد من اجلهات احلكومية ك��وزارة
الكهرباء واملاء والقوى العاملة واألشغال
والبيئة والداخلية وكثير من اجلهات
احلكومية األخ���رى ق��د ب���دؤوا أعمالهم
في وق��ت سابق من اآلن وقاموا برصد
السلبيات في املنطقة وأن ممثلي اللجنة
وع��دد من اجلهات األخ��رى قد قاموا قبل
اآلن بدخول املنطقة ورصدت السلبيات .
وكشف املنفوحي بأن وزارة األشغال
قامت برصد وحتديد أماكن اخللل فيها
حتى إنها قد قامت برصد  22مليون دينا
لطرح مشروع البنية التحتيه ومعاجلة
مشاكل املجاري والطرق.
وأك����د امل��ن��ف��وح��ي إص�����رار اجل��ه��ات
احلكومية على دخ���ول ه��ذه املنطقة،
وتعديل أوض��اع��ه��ا ،م��ؤك��دا أن الوضع
فيها غير مقبول ،واملتوقع أن يتم تشكيل
جلنة مشتركة من اجلهات املعنية ،الفتا
إلى أن بعض القوانني ال تخدم البلدية وال
متكنها من دخول املساكن أما في القوى
العاملة فلديهم قانون يسمح بذلك.
وأوض���ح ب��أن��ه سيتم تشكيل فريق
مشترك للبدء في إزال��ة املخالفات في
بعض العقارات املخالفة وإغالق احملالت
املخالفة و معاقبة سارقي الكهرباء.
وأش��ار املنفوحي إل��ى وج��ود مخازن
كثيرة للمواد الغذائية سيتم قطع التيار
عنها وم��ص��ادرت��ه��ا ،م��ش��ي��را إل���ى ع��دم
اخل��روج من هذه املنطقة إال بعد تطبيق
القانون.
وق����ال :يبقى م��وض��وع واح���د وه��و
مشكلة العزاب ونحن كلجنة نرى تأجيل
موضوع العزاب حلني االنتهاء من مدن
العزاب وإيجاد أماكن بديلة فنحن نخاف

أطلقت ج��ائ��زة سمو الشيخ
س���ال���م ال��ع��ل��ي ل��ل��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة
مسابقة هاكثون الكويت لهذا
العام بالتعاون مع شركة همة
ت��ك وم��رك��ز ال��ك��وي��ت لالبتكار
يوم األح��د املاضي بهدف إشراك
امل���وه���وب�ي�ن ف���ي وض����ع ح��ل��ول
مبتكرة لقضايا الدولة واملجتمع،
وذل��ك ضمن مبادرتها اجلديدة
هذا العام أكادميية املعلوماتية
التي تهدف إل��ى تنمية املهارات
التكنولوجية والبرمجية لدى
الشباب ،وتدريبهم على االختراع
واالب��ت��ك��ار ،وذل��ك تلبية لرؤية
ص��اح��ب السمو الشيخ صباح
األحمد أمير البالد وقائد العمل
اإلنساني للكويت اجلديدة التي
ص����درت ع��ن��ه��ا رؤي����ة اجل��ائ��زة
( )2020/2015ف���ي دع��م
التحوالت الرقمية ف��ي مجاالت
املعرفة واالقتصاد.
ويشارك في هذا الهاكثون نخبة
م��ن ط�لاب اجل��ام��ع��ات الراغبني
ف��ي توظيف خبراتهم النظرية
وجعلها خبرات عملية ملموسة،
إذ يوفر هذا التسابق فرصة لهؤالء
الطالب للحصول على جتربة في
العالم احلقيقي من خالل تدريبهم
على تصميم بعض االبتكارات
وتصنيعها بشكل رقمي ،وميكنهم
من االستكشاف وعمل األبحاث
واستخدام وسائل التكنولوجيا
احلديثة إض��اف��ة إل��ى استهدافه

املنفوحي خالل اجلولة امليدانية

جانب من اجلولة

خروجهم من هذه املنطقة ويتوجهوا إلى
أماكن أخرى ولذلك ترى اللجنة تأجيل
م��وض��وع ال��ع��زاب .وأض���اف أن��ه حسب
الرصد فاملشكلة ليست مشكلة ع��زاب،
وإمن��ا هناك مخالفات جسيمة كسرقة
كيبل الكهرباء ومخالفات ربط املجاري،
كما أن البنية التحية حتتاج إلصالحها

واألخ��وة في وزارة األشغال تفاعلوا مع
هذا املوضوع منذ بداية اإلجتماع األول
حيث مت حتديد ميزانية للبدء في تعديل
البنية التحتية واملجاري.
وأض���اف :هناك تقرير سيخرج من
املعلومات املدنية بالعدد الر سمي ملنطقة
اجلليب وكم فيها من عمال يعملون بعقود

حكومية ،حيث سيتم مخاطبة اجلهة
احلكومية وس��وف يتم يوفير أراض��ي
لهذه اجل��ه��ات احلكومية لتسكني هذه
العمالة خارج منطقة اجلليب.
وثمن املنفوحي دور وزارة الداخلية
لقيامها بجهد ج��ب��ار ل��رص��د املباني
واملخازن و تسهيلها لعمل اللجنة.

مجلس النشر العلمي يسوّق  948نسخة من مطبوعات جامعة الكويت
سعياً من مجلس النشر العلمي في إبراز
مساهمة جامعة الكويت في احلياة العلمية
والثقافية ،وتأكيد دوره���ا ف��ي دع��م النشر
العلمي ،شارك مجلس النشر العلمي بجامعة
الكويت في معرض عمّان الدولي للكتاب في
دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الفترة
 9/26ـ  ،2019/10/5وذلك تلبية للدعوة
املوجهة من احتاد الناشرين األردنيني .وتأتي
مشاركة املجلس في ه��ذا املعرض من واقع
ممارسة جامعة الكويت لدورها احلضاري
في دعم التظاهرات الثقافية من خالل املشاركة
بإنتاجها العلمي ،والتعريف بإصداراتها
القيمة ،كي تكون جسرا للتواصل مع األشقاء
واألصدقاء حاضرا ومستقبال ،واالستجابة

لإلقبال اجلماهيري الكبير ملطبوعاتها.
افتتح امل��ع��رض برعاية وح��ض��ور وزي��ر
الثقافة د .محمد أب��ورم��ان ،وبحضور عدد
م��ن امل��س��ؤول�ين ،وح��ش��د كبير م��ن املثقفني
واملهتمني بصناعة الكتاب ونشره .وقد بلغ
مجموع ال���دور امل��ش��ارك��ة ( )360دار نشر
عربية وأجنبية ،إضافة إلى برنامج ثقافي
حافل تضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل
وأمسيات شعرية وقصصية ،ه��ذا وق��د مثل
مجلس النشر العلمي في هذا املعرض غادة
احلسن .وكعادة كل املعارض التي يشارك
فيها مجلس النشر العلمي ،استقطب اجلناح
جمهور الزائرين ،والذين ينتمون إلى شريحة
األكادمييني ،وأساتذة اجلامعات وطلبتها.

تنمية الفكر اإلبداعي واملستقبلي
لدى املشاركني وتأهيلهم للتعامل
م��ع ال��واق��ع العملي واالحتكاك
بسوق العمل الفعلي.
إن ه��ذا الهاكثون يعد ميداناً
للتنافس اإلب��داع��ي واالبتكاري
ل�لإس��ه��ام ف��ي ال��ت��ح��ول الرقمي
باملجاالت املختلفة ،وهو برنامج
اب��ت��ك��اري تعليمي ف��ي العالم

احلقيقي يربط طالب اجلامعات
مع مراكز االبتكار في الكويت،
وي��ع��ت��ب��ر م��رح��ل��ة ت��ط��وي��ري��ة
مل��ا مت تنفيذه ف��ي ال��ع��ام املاضي
ضمن فعاليات امللتقى العاملي
للمعلوماتية ( )2018الذي أقيم
بدولة الكويت برعاية كرمية من
ص��اح��ب السمو الشيخ صباح
األحمد أمير البالد.

«احملاسبة» يشارك في اجتماع جلنة
املخطط االستراتيجي للمنظمة العربية
ش���ارك دي���وان احمل��اس��ب��ة في
االجتماع احل���ادي عشر للجنة
املخطط االستراتيجي للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة
املالية والـمحاسبة(األرابوساي)
وال����ذي اس��ت��ض��اف��ه مجلس
احمل��اس��ب��ة ف��ي اجل��م��ه��وري��ة
اجلزائرية وذلك خالل الفترة
من  9 – 6أكتوبر اجلاري.
ومثّل الديوان كل من مدير
إدارة الرقابة على التسويق
واالستثمار للجهات النفطية
ومدير املكتب الفني باإلنابة
لقطاع الرقابة على اجلهات
امللحقة وال��ش��رك��ات محمد
ال���دوس���ري ،وم��دي��ر املكتب
الفني لقطاع ال��رق��اب��ة على
اجلهات امللحقة والشركات
ن��ادي��ة احل��م��ي��م��ي��دي .وق��ال

ال���دوس���ري :إن ج����دول أع��م��ال
االجتماع تضمن توزيع أولويات
امل��خ��ط��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي على
أع��ض��اء اللجنة بغرض حتديد
األول���وي���ات ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي لم

تشملها بعض اخلطط التشغيلية
لهياكل املنظمة للفترة 2018
–  2022س���واء ك��ان ذل��ك على
مستوى األنشطة أو املؤشرات
والتأكد من تغطيتها .

