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أعضاء نادي ميني يشاركون في احلملة

عضوات النادي خالل املشاركة في احلملةخالد جنيب املرزوق ود.نور الهدى كرماني في السيارة

المرزوق: تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

حنان عبدالمعبود
شاركت مجموعة من سيارات 
»مين����ي« ف����ي قافل����ة التوعية 
مبسيرة »ميني ألجلك سيدتي« 
التي نظمها نادي ميني الكويت 
لزيادة التوعية حيال س����رطان 
الثدي وأهمية الكشف املبكر. ومت 
حتديد وقت املسيرة التي اقيمت 
 � Breast Care Kuwait بالتعاون مع
هي مؤسسة غير ربحية � لتتوافق 
مع شهر التوعية بسرطان الثدي. 
وقد انطلق اعضاء نادي ميني 
الكويت في قافلة من س����يارات 
ميني من صالة عرض ش����ركة 
علي الغامن وأوالده للس����يارات 
في الشويخ، وقادوا سياراتهم 
الى قاعة الشيخة سلوى الصباح 
في الساملية، حيث أقيم مؤمتر 
صحافي عن مشاركة ميني في 

حملة سرطان الثدي.
وعقب وصول امليني الى القاعة 
أقيم مؤمتر صحافي بدأه رئيس 
مجلس إدارة نادي ميني الكويت 
خالد جنيب املرزوق بكلمة قال 
فيه����ا: »فضال عن اس����تضافة 
النشاطات املمتعة العضائنا، فان 
نادي ميني يركز على املسؤولية 
االجتماعية وس����بل املس����اهمة 
في خدمة املجتمع. ويسرنا أن 
نساعد على تعزيز الوعي حيال 
مس����ألة مهمة كهذه للنساء في 
الكوي����ت والعالم. فعبر توعية 
النس����اء بأهمية الكشف املبكر 
أكب����ر ملقاومة  مننحهن فرصة 

هذا املرض«.
وم����ن اجليد أن����ه تتصادف 

اخل����اص بالكش����ف املبكر عن 
سرطان الثدي«، وهذه الرسالة 
قام اليوم اعض����اء نادي ميني 
بالتج����ول بها عبر س����ياراتهم 
التي سارت في املسيرة حاملة 
هذه الرسالة، مما يدل على وعي 

الشباب.
من جهته ق����ال املدير  العام 
الغ����امن وأوالده  لش����ركة علي 
للس����يارات الوكي����ل احلصري 
واملوزع املعتمد لسيارات ميني 
القطامي:  الكويت يوس����ف  في 
»بإمكاننا أن نقول إن ميني واحدة 
من أكثر الس����يارات شعبية في 
تاريخ السيارات، ويتفق محبو 
ميني في جمي����ع أنحاء العالم 
على أنها تصبح أفضل من مرور 
السنني. فالس����يارة الصغيرة 
باحلج����م والكبيرة باملس����احة 
والتصمي����م والطابع ليس����ت 
محصورة بطبقة أو عمر معني، 
وتستمر بإعادة تطوير نفسها 
من خالل أفكار مبتكرة لفلسفة 

تصميمها املبدع«.
وتعتبر »مسيرة ميني ألجلك 
التوعوي����ة احلدث  س����يدتي« 
االجتماعي األول الذي يقيمه نادي 
ميني الكويت منذ اطالقه في ابريل 
2009. ومن املخطط اقامة الكثير 
من االحداث االجتماعية، فضال 
التي مرت  عن االحداث املمتعة 
مثل انتخاب أجمل سيارة ميني، 
الڤيديوية  االلع����اب  ومباريات 
وحفالت إطالق لطرازات ميني 
جديدة مثل ميني كابريو وميني 

جون كوبر ووركس.

مس����يرة مين����ي للتوعي����ة مع 
مناس����بتني مهمت����ني هما العيد 
اخلامس والعش����رون للش����هر 
املخصص للتوعية بس����رطان 
الثدي الذي يقام في العالم في 
شهر أكتوبر والعيد اخلمسون 

مليني.
وأضاف املرزوق قررنا تنظيم 
»مسيرة ميني ألجلك سيدتي« 
والتي انطلقت هذا الصباح في 
صالة عرض شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات في الشويخ 
الش����يخة سلوى  وبلغت قاعة 
الصب����اح. مبش����اركة األعضاء 
بن����ادي مين����ي والذي����ن كانوا 

جميعهم متحمسني وداعمني جدا 
للفكرة، وقد ش����ارك العديد من 
سيارات ميني في املوكب، ونود 
ان نشكرهم كلهم على مشاركتهم 
الفعالة. كما نود أن نشكر أيضا 
بصفة خاصة د.نور الهدى كرماني 
 Breast التي ساعدت جهودها مع
Care Kuwait على تغيير مفهوم 
سرطان الثدي وسلطت الضوء 
على أهمي����ة إجراء الفحوصات 

الدورية.
وعن طريق املساعدة في تنبيه 
النساء إلى أهمية الكشف املبكر، 
 Breast Care ميكن ملنظمات مثل
Kuwait املساعدة في منع انتشار 

س����رطان الثدي واعطاء النساء 
فرصة أكبر حملاربته.

كما يس����رنا أن نتشارك في 
االحتفال باليوبيل الذهبي مليني 
واليوبيل الفضي للشهر املخصص 
للتوعية ضد س����رطان الثدي، 
ونتطلع إلى استمرار جناحهما 

في السنوات املقبلة.
وفي عيد ميني اخلمس����ني، 
بإمكاننا أن نقول انها واحدة من 
أكثر السيارات شعبية وتفردا 
الس����يارات، ويتفق  في تاريخ 
محبو ميني ف����ي جميع انحاء 
العالم على أنها تصبح أفضل مع 
مرور السنني. فالسيارة الصغيرة 

باحلج����م والكبيرة باملس����احة 
والتصمي����م والطابع ليس����ت 
محصورة بطبقة أو عمر معني، 
وتستمر في إعادة تطوير نفسها 
من خالل افكار مبتكرة لفلسفة 
تصميمها املبدع. ومع قوة هذه 
العالمة التجارية النابضة باحلياة 
التي تدعمنا، ال نرى سببا مينع 
نادي ميني من حتقيق هدفه أن 
النادي االجتماعي األول  يكون 
في الكويت.. ونحن نتطلع إلى 
دعمكم في سعينا لتحقيق هذا 

الطموح.
من جانبها بادلت رئيس وحدة 
الفحص االكلينيكي مبستشفى 

الصباح ورئيسة حملة ألجلك 
الهدى كرماني  س����يدتي د.نور 
الش����كر لنادي ميني للسيارات 
وأعضائه، مبينة أن فكرة املسيرة 
لم تكن ف����ي البداية بذات القوة 
التي وصل����ت إليها نظرا لكون 
قائدي السيارات هم شباب في 
ان  اال  العمر،  العش����رينات من 
الفكرة تبلورت واصبحت اقوى 
باعتماد أن هؤالء الش����باب هم 
أبناء واخوة وأزواج املستقبل 
ورب أسرة تقع املسؤولية عليه، 
ومن هذا املنطلق اتخذت املسيرة 

نظرة جديدة أقوى.
واضافت كرمان����ي، أن هذه 

املسيرة سابقة تبني أهمية القطاع 
اخلاص  في توجيه الرس����ائل 
االجتماعية واالنسانية، ومدى 

تأثيرها على املجتمع.
وبينت كرمان����ي أن احلملة 
ومنذ انطالقها م����ن عام مضى 
قطعت اشواطا، وشهدت جناحا 
أدى إلى وصولها للعاملية، مشيرة 
الى الش����راكة مع جهات عاملية. 
وقالت »من اجليد أيضا تواجدنا 
مع نادي ميني للسيارات، حيث 
نتشارك في ايصال صوتنا إلى 
فئة االبناء، وهذه الرسالة تقول: 
»إذا كنت يا سيدتي امرأة عمرك 
أربعني عاما فعليك بعمل الفحص 

في مسيرة قام بها نادي ميني للسيارات لدعم حملة »ألجلك سيدتي«

)متين غوزال(سيارات النادي خالل احلملة

بناًء على طلب اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزون

»البيئة« تمنع استيراد وتصنيع المواد المستنفذة 
لطبقة األوزون منذ 2010/1/1

دارين العلي
طلبت اللجنة الوطنية حلماية طبقة 
األوزون م���ن إدارة العالقات العامة في 
الهيئة العامة للبيئة نشر إعالن تنبيهي 
في الصحف ووس���ائل اإلعالم احمللية 
بخصوص املواد املستنفذة لطبقة األوزون 
لتوعية املواطنني واملقيمني بدورهم في 
البيئية اخلاصة  التش���ريعات  تطبيق 
بالتحكم باملواد املستنفذة لطبقة األوزون 
وبهدف إيصال ه���ذه املعلومة الى اكبر 
شريحة من املستهلكني والعاملني بهذه 

املواد وكذلك املواطنون واملقيمون على 
حد سواء.

ويتضمن اإلعالن تنبيها للمواطنني 
أصحاب الشركات واملؤسسات واملتعاملني 
باملواد املستنفذة لطبقة األوزون وكذلك 
الوزارات والهيئات واجلهات احلكومية الى 
أنه اعتبارا من تاريخ 2010/1/1 مينع منعا 
باتا استيراد او تصنيع او إعادة تصدير 
 CFCs اي من املواد الكلوروفلورو كربونية
مثال: فريون � 11، فريون � 12، فريون � 
114، فريون � 115 أو خالئطها مثل فريون � 

500 او فريون � 502 او االجهزة واملعدات 
واملنتجات احملتوية عليها )اجلديدة او 
املستعملة والتي تستعمل في التبريد � 
تكييف � عزل � ايروسوالت � سيارات نقل 
عادية واملبردة او القاطرات او املقطورات 
واالجهزة واملنتجات وخلوها من املواد 

املذكورة اعاله.
ويأتي ذلك تنفيذا للمرسوم بالقانون 
رقم 135 لسنة 1992 بشأن املوافقة على 
اتفاقية ڤيينا حلماي���ة طبعة األوزون 
وبروتوك���ول مونتريال بش���أن املواد 

املستنفذة لطبقة األوزون والقانون رقم 
13 لس���نة 1994 باملوافقة على تعديالت 
لندن لسنة 1990 وتعديالت كوبنهاغن 
سنة 1992 والقانون رقم 4 لسنة 2003 
باملوافقة على تعديل مونتريال لعام 1997 
والقرار الوزاري رق���م 256 لعام 2000 
بشأن تقنني اس���تيراد املواد املستنفذة 
لطبقة األوزون وحظر استيراد املنتجات 
واألجهزة واملعدات التي حتتوي عليها 
وجميع ق���رارات املجلس األعلى للبيئة 

اخلاصة بهذا الشأن.

عقوبات المخالفات بها تتراوح بين الغرامات واإلغالق وسحب االعتماد

العويش: العمل بالالئحة الجديدة لمراكز فحص 
العمالة الوافدة بداية العام المقبل

حنان عبدالمعبود
ادارة الصحة  صرح مدي���ر 
العامة د.راشد العويش ل�»األنباء« 
بان الالئح���ة اجلديدة اخلاصة 
مبراكز فحص العمالة س���يبدأ 
العم���ل بها م���ن 1 يناير املقبل، 
الثالثة  الالئح���ة  انها  موضحا 
حيث صدرت األولى عام 2002 
والثانية عام 2005، وبني العويش 
ان الالئحة تنظم واجبات املراكز 
الطبية اخلاصة بفحص العمالة، 

وكذل���ك ما هو مطلوب من هذه 
املراكز، والعقوبات التي تترتب 
على املخالفات تبدأ بغرامات مالية 
وتتدرج حسب املخالفة الى اغالق 
ملدة تبدأ من ثالثة اشهر او ستة 
أشهر وقد تصل الى اغالق تام 
عبر س���حب اعتمادها من قبل 
اللجنة ولهذا ال يستطيع املركز 
فحص اي شخص قادم للخليج. 
التصريح عقب عودة  جاء هذا 
العويش من الدوحة وحضوره 

االجتماع العاشر للجنة املركزية 
ملراكز فحص العمالة الوافدة.

واوض���ح ان ه���ذا االجتماع 
س���نوي ويتم ملراجعة برنامج 
العمال���ة الوافدة، ووضع خطة 
املقب���ل، وكذلك مراجعة  العام 
الزيارات السنوية التي تقوم بها 
الفرق املختصة، ويشكل العويش 
احد اعضاء اللجنة املركزية كما 

انه من املؤسسني.
واضاف لقد مت���ت مراجعة 

الزيارات، وكذلك النقاش حول 
املراكز الت���ي عليها مالحظات، 
مبين���ا ان املراكز قد بلغت 215 
مركزا معتمدا منه���ا 90 مركزا 
بالهند وحدها وكذلك مراكز اخرى 
باندونيسيا والفلبني وباكستان 
وبنغالديش ونيبال وسيرالنكا 
وكذلك هناك 7 مراكز في مصر 

وسورية والسودان واثيوبيا.
واوض���ح ان اللجن���ة قامت 
مبراجع���ة العمل الذي مت خالل 

العام املاض���ي، كما اكد على ان 
الهدف من هذه اللجنة له شقان 
احدهم���ا هو احلد م���ن دخول 
االمراض املعدية الى دول اخلليج 
وعلى رأسها االيدز والتهاب الكبد 
الڤيروسي واملالريا والفالريا، 
الى االمراض املزمنة  باالضافة 
مثل السكري غير املسيطر عليه 
والقلب والسرطان، بينما الشق 
اآلخر يهدف حلماية صحة العامل 

نفسه.


