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وزيرة األشغال وّقعت عقد طرق مدينة املطالع:
108 ماليني دينار تكلفة املشروع واإلجناز في 3 سنوات

وقعــت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلســكان د.جنان بوشــهري 
عقد إنشــاء وإجناز وصيانة 
تطويــر طــرق وتقاطعــات 
خلدمة مشروع مدينة املطالع 
اإلسكاني بقيمة ١٠8.4 ماليني 
دينــار )نحــو 356 مليــون 

دوالر(.
وقالت رمضان في تصريح 
صحافــي أمس إن املشــروع 
يعتبر أحد املشاريع احليوية 
لربط مشروع املدينة بشبكة 
الطــرق الســريعة إذ يربــط 
املدينة بطريق العبدلي السريع 
الســريع  وطريــق الصبيــة 
وسيســتوعب نحــو 7٠%من 
احلجم املــروري املتدفق من 

مشروع مدينة املطالع.
وأضافت أن العقد يعكس 
بعــدا اســتراتيجيا جديــدا 
يواكب خطة التنمية الشاملة 

لتعزيز شبكة النقل في املنطقة 
الشمالية.

ولفتت الى أن العقد الذي 
يربــط بــني مشــروع مدينة 
الطريــق  املطــالع ووصلــة 
االقليمــي القــادم مــن طريق 
الســاملي بــات فــي مراحلــه 

النهائية متهيدا لتوقيعه.
من جانبها، قالت مدير عام 

جديــدة بعدد 3 حــارات بكل 
اجتاه مع األخــذ في االعتبار 
إضافة حارة رابعة للتوسعة 
املســتقبلية بإجمالي أطوال 
طــرق نحــو ٢٠ كيلومتــرا 
ويتكون من تقاطع واحد ذي 
4 مســتويات وعدد 6 جسور 
ونفق واحد وشبكات البنية 

التحتية.
وأشــارت إلــى أن هنــاك 
خدمــات أخرى مثل شــبكات 
صرف مياه األمطار وعبارات 
امليــاه  خرســانية لصــرف 
وشبكات إنارة واعمال مدنية 
لشبكات الهاتف واملياه العذبة 
وعبارات خرسانية للخدمات 
وشــبكات الضغــط العالــي 
واملتوسط الكهربائية وكذلك 
لوحــات مروريــة وعالمــات 
ارضية ونظم التحكم املروري 
املركزيــة وموقفني للحافالت 
والنقل العام وجسر للمشاة.

هيئة الطرق باإلنابة م.سهى 
اشكناني انه مت توقيع العقد 
مــع املقــاول العاملي شــركة

 Makyol Insaa Tanayi Turizem
ووكيلهــا   V.E Ticaret A.s
احمللي شركة كونتك املتحدة 
للمقــاوالت العامــة للمباني، 
مشــيرة الــى ان مــدة تنفيذ 
أعمال املشــروع ستستغرق 

ثالث سنوات.
أن  اشــكناني  وأضافــت 
مكونات العقد تشمل تطوير 
طريق العبدلي القائم بزيادة 
عــدد حــارات الطريــق من 3 
حــارات الــى 5 حــارات بكل 
اجتاه وبطول ٩ كيلومترات بني 
مدخل مدينة املطالع والطريق 

الدائري السادس.
وبينت ان الطريق سيربط 
بــني مدينــة جنــوب املطالع 
وطريــق الصبيــة بطــول ١١ 
كيلومترا واســتحداث طريق 

أشارت إلى أنه مشروع حيوي يربط املدينة بشبكة الطرق السريعة وسيستوعب نحو 70% من التدفق املروري إليها

م. سهى أشكنانيد.جنان بوشهري

وتطويرهــا ويعــزز البنيــة 
التحتية للمشــروع وشــبكة 
الطرق في املنطقة الشمالية من 
البالد وفقا للمخطط الهيكلي 

للكويت.
واوضحت أن الهيئة العامة 
للطرق والنقل بصدد توقيع 
عقود أخرى بعد االنتهاء من 
اإلجراءات القانونية والرقابية 

»هومز« لوياك.. يرمم منازل األسر املتعففة في الكويت
في إطار أهداف ورؤى شــبابية تخلق 
شعورا باالنتماء إلى املجتمع، رمم متطوعو 
لوياك ستة منازل من منازل األسر املتعففة 
ضمن برنامج »هومز« الذي يأتي برعاية 
شركة الغامن انترناشيونال للتجارة العامة 
واملقاوالت، حيث يهدف البرنامج إلى غرس 
روح املساعدة والتواضع في نفوس الطالب. 
من جانبها، أوضحت مدير قسم اخلدمة 
املجتمعية في لوياك يســرى العيسى أن 
٢7 متطوعا ساهموا في ترميم ستة منازل 
في بعض مناطق الكويت، حيث يعمل هذا 
البرنامج على تعزيز احلس اإلنساني لدى 
الشباب من خالل مساعدة احملتاجني عن 
طريق ترميم منازلهم، كما يهدف لغرس 
روح التعاون لــدى الطلبة وتعزيز مبدأ 
العمل اجلماعي التطوعي للفريق واالحتفاء 

بالثقافات املختلفة. 
مــن جانــب آخر، صــرح نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة الغامن انترناشيونال 

للتجــارة العامة واملقــاوالت، محمد فؤاد 
الغامن »بأن ما تقوم به لوياك يساهم بشكل 
كبير في االســتفادة من طاقات الشــباب 
األكادمييــة وتوظيفها خلدمــة املجتمع، 
وتوعية جيل الشباب باملشاكل التي يعاني 
منها بعض أفراد املجتمع، كما أن ذلك يعزز 
من املسؤولية األخالقية للفرد وإحساسه 
بقيمته كإنســان من خالل هذا النوع من 

املبادرات«.
وتابع: »حتقيقا ألهداف شــركة الغامن 
انترناشيونال للتجارة العامة واملقاوالت 
ولوياك في املساهمة بتنمية املجتمع وبناء 
ألهمية هذا املشروع، وضعنا خطة لترميم 
عشــرين بيتا لألســر احملتاجــة في عام 
٢٠١٩، يأتي هذا األمر من باب املســؤولية 
االجتماعيــة واألخالقيــة جتــاه املجتمع 
الكويتي كون شركة الغامن انترناشيونال 
شــركة وطنية كويتية تعمل على تنمية 

املجتمع وتطوره«.

برعاية شركة الغامن إنترناشيونال للتجارة العامة واملقاوالت

إحدى متطوعات »لوياك« تقوم بعملية طالء حلائط أحد املنازل

العربي لـ »األنباء«: ضبط الوزن من أهم عوامل عالج تأخر احلمل

من خالل عملك في عيادات 
الكويت، هل هناك طلب على 

الوالدات القيصرية؟
٭ نعم، زاد في الفترة األخيرة 
الطلب على الوالدة القيصرية 
اعتقادا بأنها أسهل، وأقل أملا، 
ولكن ما بعــد القيصرية هو 
املهــم، حيث وجدنا كثيرا من 
املشاكل منها االلتصاقات وعدم 
التئام اجلروح واالضطرار الى 
الوالدة القيصرية دائما بعدها، 
وما تصاحبه من خطورة أثناء 
العملية، إذ أثبتت الدراسات انه 
بعد الــوالدة القيصرية تزيد 
نســبة اخلطورة مــن نزيف 
وجرح لألمعاء واملثانة وخالفه.

متى تنصح النساء بعدم 
احلمل؟

٭ إذا كانــت هنــاك خطــورة 
حقيقيــة مثبتــة علميا على 
حيــاة األم او ان يكون الطفل 
معاقــا او مشــوها في احلمل 
ألي سبب علمي وهذا يجب ان 
يدرس بواسطة متخصصني.

ما العمر املناسب للحمل الذي 
ينتج عنه طفل سليم؟

٭ فــي العمــوم أفضــل وقت 
للحمل هو من عمر ٢١ إلى 3٠ 

عاما.

وما الفترة املناسبة للمباعدة 
بني الوالدات؟

٭ عامان كما ذكر في القرآن.

أكد طبيب النســاء والوالدة 
د.طارق العربي وجود زيادة في طلب 
»الوالدة القيصرية« اعتقادا بأنها أسهل 
وأقل أملا، ونصح في حوار مع »األنباء« 
املرأة بعدم احلمل إذا كانت هناك 
خطورة حقيقية مثبتة علميا على 
حياة األم أو أن يكون الطفل معاقا أو 
مشوها في احلمل ألي سبب علمي.
نزول  أن  الى  د.العربي  وأشار 
الوزن للنســبة الطبيعية من اهم 
احلمل،  تأخر  عالج  جناح  عوامل 
الفتا الى وجود ارتباط وثيق ما بني 
احلمل واألمراض املزمنة. وفيما يلي 

احلوار كامال:

للزوجني، وليس للمرأة وحدها، 
فالزوج حتى ان كان له أوالد 
ســابقا، يجب إعادة الفحص 
للتأكد مــن احلالة الراهنة له 
وهــي ال تقلل منه، ففي كثير 
من احلاالت وجدنا ضعفا في 
احلركــة او زيــادة اللزوجــة 
وعالجها موجود وبسيط ان 
شاء اهلل وايضا دوالي اخلصية 

قد تسبب مشكلة. 
وبالنسبة للمرأة وتأخر احلمل، 
فإن املوضوع منقسم الى نقاط 

كثيرة منها:
التبويض: ليس فقط املبيض 
وعــدد البويضــات امنــا هي 
منظومة متناغمة من الهرمونات 
من املخ والغدد واملبيض فأي 
اضطــراب فــي اي حلقــة قد 
يؤخر احلمل ونخص بالذكر 
تكيس املبيضني فهو منتشر 
بالكويت، وهنا يجب التوضيح 
ان التكيس ليس فقط صورة 
الســونار ولكن هــي مجمعة 
مــن التحاليــل والفحوصات 
وقــد تصاحب زيادة الشــعر 
والســمنة واضطراب الدورة 
أنصح كل ســيدة ان تفحص 

لتطمئن.
األنابيــب: يجــب التأكــد من 
انفتاح األنبوب وعدم وجود 
التصاق او انسداد باألنابيب 
وخاصــة إذا حــدث قبل ذلك 

وهنــا يتم بحث أســباب أقل 
شــيوعا وأكثر دقة قد تسبب 

التأخر.

هل توجد وسيلة علمية لزيادة 
اإلجناب بالتوأم؟

٭ نعم، توجد وسائل تساعد 
على املوضوع، ولكن يجب 
ان تتــم حتت إشــراف طبي 
دقيق فــي موازنة بني فرط 
التبويض  االستجابة وعدم 
اجليد، وتزيد نسبة النجاح 
إذا مت عمــل تلقيح صناعي 
وتكــون أعلى نســبة جناح 
باحلقن املجهــري وترجيع 

األجنة.

ان تكون في اي وقت باحلمل، 
ولكن أفضل وقت حتى تكون 
الصــورة جيدة هــو ٢8 الى 
3٢ أســبوعا الشــهر السابع 
ويعتمد علــى وضع اجلنني 
وكمية السوائل حوله ووضع 

املشيمة وحركه اجلنني.

ما اجلديد في تشخيص 
األمراض الوراثية باحلمل؟

٭ يوجــد لدينا حاليا حتليل 
من اجليــل الرابع لفحص 5٠ 
جينا ومرضا وراثيا باجلنني 
بدون سحب دم منه او سائل 
امنيوســي وتعريض اجلنني 
للخطــورة، وهو فقط من دم 
األم ومسحة من فم األب، علما 
أن اجلميل انه يؤكد لنا جنس 
اجلنني في عمر ١٠-١١ أسبوعا 
فقط وهو يختلف عن التحليل 
القــدمي الــذي كان يفحص 5 

كرموسوات فقط.

متى تنصح احلامل بالسفر؟
٭ ال ننصح بالسفر عموما في 
أول احلمل وآخره ويسمح ما 
بني األسبوع ١٢ الى األسبوع 
3٢ بعد مراجعة حالتها وحالة 
اجلنــني بدقة فهي مشــروطة 
مبوافقــة الطبيب لــكل حالة 

على حدة.

ما مضاعفات مرض السكر 
للحامل؟ وهل له آثار جانبية 

على اجلنني؟
٭ يجــب ان نتفــق علــى ان 
مريضة السكر يجب أال حتمل 
إذا كان الســكر لديها مرتفعا، 
حيث أثبتت الدراسات ان تشوه 
األجنة مرتبط بنسبة السكر 
التجسســي ويجــب ان يصل 
للنسبة الصحيحة قبل حدوث 
احلمــل، أما إذا كانت املريضة 
حامال، فيجب ان تتم مراجعة 

األدوية التي تتناولها.

هل هناك ضرر على احلامل 
واجلنني من تدخني السجائر 

والشيشة؟
٭ نعم، وجد ان التدخني يؤثر 
بشــكل ســلبي على املشيمة 
ونســبة األوكســجني بالدم، 
وبالتالي فإن منو اجلنني يتأثر 
بالتدخــني مع احتمال حدوث 
عيوب خلقية، وكلما زاد عدد 

التهاب شديد او بطانة مهاجرة 
والتأكد من عدم حدوث حمل 
خارج الرحم او أي عملية قبل 
ذلك والتشــخيص في معظم 

احلاالت بأشعة الصبغة.
الرحــم: عــدم وجــود عيوب 
خلقية او التصاقات او مشاكل 
ببطانة الرحم متنع انغراس 

األجنة.
عنق الرحم: االلتهابات وتغير 
الوسط او جود تليفات او ما 
مينع مرور املني، كما أن هناك 
ما يســمى بتأخر احلمل غير 
معلوم السبب ويتم تشخيصه 
الفحوصــات  بعــد عمــل كل 
والتأكد من سالمتها للزوجني 

هل ميكن زيادة فرصة احلمل 
بذكر او أنثى؟

٭ نعــم، توجــد بروتوكالت 
خاصة لزيادة النسبة، ولكن 
هي فقط وسيلة، وإرادة اهلل 
هــي الغالبــة، وفــي الغالب 
يحتاج البرنامج الى 3 أشهر 
التنشــيط، علمــا أن  لبــدء 
الطريقة الثانية هي عن طريق 
أطفال األنابيب وفحص األجنة 

قبل الترجيع.

ما الفرق بني أنواع السونارات 
للحمل؟

٭ الســونار العــادي: وهــو 
يستخدم ملعرفة عمر اجلنني 
ومقاييس وزنه ووضع املشيمة 

والسائل األمنيوسي حوله.
الدوبلــر: ملعرفــة   ســونار 
مقاييس خاصــة لتدفق الدم 
للجنني وداخل شــرايني مخه 
وهــي مهمة جــدا. الســونار 
التفصيلي: هو ســونار دقيق 
لفحــص التكويــن الداخلــي 
للجنني وكل أعضائه ويكون 

حول األسبوع العشرين.
الســونار املجســم رباعــي 
األبعاد: يعطي صورة مجسمة 
ملونــة للجنني مــن اخلارج 
ومالمــح وجهــه وأطرافــه 
الفقــري، وبعض  والعمــود 
النقاط العلمية للطبيب ميكن 

السجائر كان التأثير أقوى.

بصفتك عضوا باجلمعية 
األميركية لسرطان عنق 
الرحم.. ما آخر تطورات 

املرض وعالجاته؟
٭ توجــد برامــج دقيقة عامليا 
للفحص املبكر وتشخيص أي 
خلل قبل ان يصبح ســرطانا، 
وننصــح أي ســيدة بالفحص 
الدوري لعمل املسحة وحتليل 
الڤيروس  األنســجة وفحــص 
األشهر اآلن hpv الذي يعتبر اآلن 
الســبب املباشر لزيادة حدوث 
سرطان عنق الرحم، كما أن هناك 
فحصا دقيقا يحدد 5٠ نوعا من 
هذا الڤيروس، وذلك الن ليس 
كل األنواع مســببة للسرطان، 
حيث توجد أنواع منه تســبب 

ثالوال دون أي خطورة.

كيفية الوقاية منه؟
٭ ينصــح للرجال والنســاء 
بأخذ التطعيم الوقائي )مصل 
الڤيــروس( قبــل ان يصابوا 
باملرض، ويجب احملافظة على 
االتصال احلميمــي في خالل 
الطرق الشرعية للمحافظة على 

الصحة اجلنسية.

هل تفضل إزالة األورام عن 
طريق استخدام املناظير أم من 

خالل عمليات فتح البطن؟
٭ مع التطور العلمي أصبح 
املنظــار هو الوســيلة األولى 
إال فــي  العامــة  للجراحــات 
بعض احلاالت االســتثنائية 
والتــي يراهــا الطبيــب فــي 
األورام الكبيرة واملشتبه فيها 
والسرطانية بفضل فتح البطن، 
أما األورام احلميدة واألكياس 
وااللتصاقات والبطانة املهاجرة 
وحتى استئصال الرحم وفي 
جميع األحــوال فهي قرار من 

خبرة الطبيب املعالج.

ملاذا؟
٭ املناظيــر أقل فــي النزيف 
والعــودة للعمــل واحليــاة 
الطبيعية، وقلة املشاكل بعد 
العملية وقدرتــه على تكبير 
الصورة والعمــل بدقة أكثر، 
ويوجد جهاز روبوت للمناظير 
ويتــم التحكم فيه بواســطة 
الطبيب من اخلارج بالكامل.

نصح املرأة بعدم احلمل إذا كانت هناك خطورة حقيقية مثبتة علمياً على حياة األم  أو أن يكون الطفل معاقاً أو مشوهاً في احلمل

)قاسم باشا( د.طارق العربي يشرح آلية عمل أحد األجهزة  د.طارق العربي 

هل لألمراض املزمنة أثر على 
احلامل؟

٭ نعم، هناك ارتباط وثيق ما 
بني احلمل واألمراض املزمنة، 
حيث يحدث تغير فسيولوجي 

مع احلمل.

مباذا تنصح؟
٭ يجب أن يكون هناك تنسيق 
بني الطبيب النسائي والطبيب 
املعالج للحاالت املزمنة الختيار 
التي  البروتوكــوالت  أفضــل 
تتناسب مع مرضها واحلمل.

هل توجد عالقة بني الســمنة 
املفرطة والعقم؟

أثبتــت أحــدث األبحــاث  ٭ 
العلمية وجود ارتباط وثيق 
بــني الــوزن الزائــد واختالل 
الهرمونات وضعف اخلصوبة 
بنســبة ١٠٠%، كما أثبتت ان 
نزول الوزن للنسبة الطبيعية 
من أهم عوامل جناح عالج تأخر 
احلمــل، حيث يجب ان تكون 
معامل كتلة اجلسم ما بني ٢٠ 

الى 3٠.

هل تقومون بعالج العقم؟
٭ نعم، وبفضل اهلل النتائج 
جيدة جدا، فعالج تأخر احلمل 
ليس باألمر الهني، وهو متشعب 
جــدا ويحتاج الى خطة عالج 

ارتفاع الطلب على الوالدة القيصرية اعتقادًا بأنها أسهل وأقل أملًا.. وهناك ارتباط وثيق ما بني احلمل واألمراض املزمنة
ال ننصح بالسفر في أول احلمل وآخره ويسمح ما بني األسبوع 12 إلى األسبوع 32 بعد مراجعة حالة األم وحالة اجلنني بدقة

»احملاسبة« و»ذوي اإلعاقة« بحثا آلية التعاقد
لألجهزة التعويضية ومناقصة »النزيل«

قال الوكيل املساعد للرقابة على الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة، والوكيــل املســاعد 
للرقابة املسبقة والدعم الفني باإلنابة بديوان 
احملاســبة ســليمان البصيري إن الديوان 
يسعى باستمرار الى توسيع أفق ومجاالت 
التعاون بني ديوان احملاسبة والهيئة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة لتحقيق املصلحة 

العامة.
وأوضح البصيري خالل االجتماع الذي 
عقد بني أعضاء فريق الشؤون االجتماعية 
والتعليمية بديوان احملاســبة ومدير عام 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د.شفيقة 
العوضي ومرافقيها، وذلك ملناقشة مجموعة 
من املوضوعات املشتركة بني الطرفني، أن 
املشــاركني في االجتمــاع تطرقوا إلى عدة 
محاور أساسية، أبرزها: التعاقدات اخلاصة 

باألجهــزة التعويضية وما يتعلق بها من 
موضوعات مثل االستثناء الذي مت من قبل 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، واآللية 
التي ســيتم العمل بها حتى نهاية الســنة 
املالية احلالية، باإلضافة إلى آليات العمل 

التي سيتم اتباعها مستقبال.
وأضاف ان االجتمــاع تناول موضوع 
مناقصــة خدمة النزيل لذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومتــت مناقشــة بعــض البنود 
اخلاصــة باملناقصة، حيث انها التزال قيد 
الدراسة في ديوان احملاسبة، مؤكدا أهمية 
مثل هذه االجتماعات، مشيرا إلى ضرورة 
التعاون والشــراكة بني ديوان احملاســبة 
وجهــات الدولــة مبختلف أشــكالها وذلك 
حتقيقا ألفضل النتائج وضمان الوصول 

إلى األهداف املرجوة.

جانب من االجتماع بني مسؤولي ديوان احملاسبة ود.شفيقة العوضي ومسؤولي »ذوي اإلعاقة«

»احتاد العمال«: اإلحالة القسرية 
إلى التقاعد ليست حالً للبطالة

صــرح رئيــس االحتاد 
العام لعمال الكويت ســالم 
شبيب العجمي بأن االحتاد 
يؤكد مجددا موقفه الرافض 
لتفريــغ ســوق العمل من 
اخلبرات الوطنية خصوصا 
في القطاعني العام والنفطي، 
ويطالب اجلهات واملؤسسات 
احلكومية بوقف سياســة 
إحالة العمالة الوطنية الى 
التقاعــد واالســتفادة منها 
واستثمار خبراتها بدال من 
تســريحها خصوصــا وان 

نســبة العمالة الوطنية في سوق العمل ال 
تتجاوز ١٠% من إجمالي العمالة في البالد، 
وهو مــا يتطلــب احملافظة علــى اخلبرات 

التــي أصبحــت  الوطنيــة 
ضحية لسياســات فاشــلة 
تدعي اجلهات املختصة من 
خاللها بأنها تخلق وظائف 

جديدة للعمالة الوطنية. 
العمالــة  تســريح  ان 
اإلحالــة  عبــر  الوطنيــة 
التقاعد ليس  إلى  القسرية 
حال للبطالة، لذلك البد من 
إعــادة النظــر في سياســة 
مختلــف  فــي  التشــغيل 
قطاعات العمل مبا في ذلك 
القطاع اخلاص، الذي يحتاج 
إلى إصالحات واسعة حتد من تدفق العمالة 
الوافدة وتزيد وتوســع من مجاالت العمل 

أمام العمالة الوطنية.

سالم العجمي
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