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العتابي لـ «األنباء»: «تساؤالت الهوية» على طاولة ملتقى «تكوين» السنوي الثالث

آالء خليفة

أعلن مدير عام منشورات «تكوين» 
محمد العتابي عن إقامة ملتقى تكوين 
الثالث خالل الفترة من ١٢-١٤ مايو 
اجلاري، في مسرح اجلامعة األمريكية 
بالتعــاون مع املجلــس البريطاني 
واجلامعة األمريكية وجريدة «األنباء» 

ومنصة الفن املعاصر.
وكشف العتابي في تصريح خاص 
لـ «األنباء» عن ضيف شرف امللتقى 
وهو الروائي الليبي الطارقي إبراهيم 
الكونــي، الفتا إلــى أن امللتقى يقام 
حتت شــعار «تساؤالت الهوية: من 
نحن؟ وما الذي ميكننا أن نكونه؟».

وتابع العتابي قائال: نحن نعيش 
فــي عالم يتحول فــي كل حلظة، ما 
نعرفــه عن احلــدود واجلذور وكل 
السرديات التي تناقلناها وساهمت 
في تشكيل ما كنا عليه، قابلة إلعادة 
النظــر أمــام احتماالت االكتشــاف 
املســتمر ملن نكون، ليبقى السؤال 
امللــح دائما هــو من نحــن؟ ما هي 
قصتنا؟ وما الذي ميكننا أن نكونه؟
الهويــة علــى  وتابــع: تنفتــح 
املستقبل بقدر ما متتد جذورها في 
املاضي، لكن الثابت فيها يغدو أكثر 
حتوال كل يوم مثل: اللغة، التقاليد، 
القيم، املفاهيــم الوطنية والدينية. 

نحن قابلون إلعادة صياغة هوياتنا 
على الــدوام، ونحتاج أن نعرف ما 
ينبغي احلفاظ عليه، وكيفية ذلك.

وأضاف أن امللتقى يطرح أسئلة 
جوهرية تتناول أحد أبرز معضالت 
الوجود اإلنساني «الهوية»، الفتا إلى 
أن محاور امللتقى مت اختيارها انطالقا 
من حقيقة العيش في عالم يتحول 
كل حلظة وبشكل سريع وتراكمي.

وتوجه العتابي بالشكر والتقدير 
جلميع املشاركني في امللتقى كما خص 
بالشكر رعاة امللتقى: املجلس الثقافي 
البريطانــي في الكويــت، اجلامعة 
األمريكيــة فــي الكويــت، جريــدة 
«األنبــاء» ومنصة الفــن املعاصر، 
متمنيــا النجاح لفعاليــات امللتقى 

وحتقيق أهدافه.
وأوضح العتابي أن ضيف شرف 
مؤمتــر تكويــن الســنوي الثالــث 
واملنعقــد حتت عنوان «تســاؤالت 
الهوية» ســيكون الروائــي الليبي 
الطارقــي إبراهيــم الكونــي مبعية 
مجموعــة من الضيوف، ســتتنوع 
مشاركاتهم بني محاضرات وحلقات 
نقاشية، متتد على مدار األيام الثالثة 

للملتقى.
فعاليات امللتقى

هــذا، وســيبدأ اليــوم األول 

للشــريك  بكلمــة  للمؤمتــر 
املؤســس فــي تكويــن الروائية 
بثينة العيســى، حيث ســتلقي 
كلمــة املؤمتر املعنونة «ســؤال 
الوضوح وااللتباس»، تليها كلمة 
تكوين الذي ســيلقيها الشــاعر 
محمد العتابي بعنوان «مقاومة 
للنسيان.. دفاعا عن الذاكرة»، ثم 
كلمــة اجلامعة األمريكية يلقيها 

د.عبدالرحمن الفرحان.
وبعد هذه الكلمات يلقي ضيف 
الشرف الروائي إبراهيم الكوني 
كلمته التي ستحمل عنوان «منازل 
الذاكــرة»، ثم ننتقــل في رحلة 
الهوية بني بريطانيا وباكستان 
مع سرفراز منظور، وختام اليوم 
األول ســيكون مع الكاتبة إميان 
مرســال وكلمتها «لعبــة املرايا 

وتعدد الهويات».
وســيرافق فعاليــات امللتقى 
معــرض كتاب مصغــر ومنصة 

لتوقيع كتب الضيوف.
وفي اليــوم الثاني املخصص 
النقاشــية  للنــدوات واحللقات 
سيكون االفتتاح بفعالية «الهوية 
في الترجمة: بني النقل والبناء» 
والتي يحاور فيهــا عبدالوهاب 
سليمان كال من املترجمات بثينة 
اإلبراهيــم وإميان أســعد ودالل 

نصر اهللا، تليها ندوة حوارية مع 
سرفراز منصور حتاوره أليسون 
شــون برايس بعنــوان «هم: ما 
يخطــئ فيــه املســلمون وغيــر 
املسلمني عن بعضهم البعض»، 
ومن ثم ينتقل احلديث إلى د.حنان 
مظفر بعنوان «رحلة أدب اخليال 
العلمي والهويــات املضطربة»، 
ثم ســيتحدث د.هشام العوضي 
مبحاضــرة عنوانهــا «حتوالت 
الهوية فــي اخلليج قبــل وبعد 
النفط: رؤية تاريخية»، وختام 
اليوم الثاني مع د.نادر كاظم في 
محاضرته «هوية بأثر رجعي».

النــدوات  وتتابــع سلســلة 
واحللقــات النقاشــية في اليوم 
الثالث للمؤمتــر، واالفتتاح مع 
شيخة البهاويد وغزيل احلربي، 
حيث حتاورهما خديجة الشمري 
بحلقة نقاشية عنوانها «الهوية 
النسوية والواقع االجتماعي»، ثم 
نحط في رحاب اللغة مع يوسف 
احملميد، حيث سيجيبنا عن سؤال 
«ما الذي يضيع بضياع اللغة؟»، 
وننتهي بحوار مع ضيف الشرف 
الروائي إبراهيم الكوني والروائية 
إميان مرســال حتاورهما بثينة 
العيســى واملعنونــة بـ «حراس 

الذاكرة: الكتابة عن الهشاشة».

ينطلق اليوم بالتعاون مع اجلامعة األمريكية واملجلس البريطاني وجريدة «األنباء» ومنصة الفن املعاصر

شعار امللتقىمحمد العتابي سرفراز منظور وأليسون برايسإبراهيم الكونيشعارات الشركاء في تنظيم امللتقى

السرديات التي تناقلناها وساهمت في تشكيل ما كنا عليه قابلة إلعادة النظر أمام احتماالت االكتشاف املستمر

الصيرفي: أطباء «السكري» باملركز يهتمون باألمراض املصاحبة من ضغط وكوليسترول وسمنة ويساعدهم كذلك املثقفون الصحيون

نحن قابلون إلعادة صياغة هوياتنا على الدوام ونحتاج إلى أن نعرف ما ينبغي احلفاظ عليه وكيفية ذلك
فعاليات متنوعة يشهدها امللتقى على مدى ٣ أيام من ١٢ إلى ١٤ اجلاري في مسرح اجلامعة األمريكية

د.عبداهللا احلداد: جناح عمليتني مزدوجتني 
إلزالة أورام سرطانية في مستشفى مبارك

حنان عبداملعبود

أعلن استشاري اجلراحة العامة د.عبداهللا 
احلداد عن جناح عمليتني مزدوجتني ألورام 
سرطانية قام بهما فريقان طبيبان مبستشفى 
مبارك الكبير، مبينا أن العملية األولى للفريق 
األول تكونت من وحدة املناظير والقولون مع 
جراحة الثدي، وقام خاللها الفريق باستئصال 
ورم بالثدي وورم بالقولون في نفس العملية، 
أمــا العملية الثانية فقــام بها الفريق الثاني 
ومتت خاللها إزالة ورم من املستقيم مع إزالة 
ورم من الرحم. وأكد احلداد أن املريضني شفيا 
متاما وخرجا من املستشــفى، مشيرا إلى أن 
التطور التقني فــي العمليات اجلراحية مع 
وجود املناظير ســهل العمليــات اجلراحية 
كثيرا. وقال إن شهر مارس هو شهر التوعية 
بسرطان القولون واملستقيم، ولذا نطلق في 
شــهر مارس حملتنا لتوعية الناس بأخطار 
مرض سرطان القولون، وننصح من خاللها 
أي شــخص جتاوز عمــره الـــ ٤٥ عاما بأن 
يجري فحصا استكشافيا ألمراض القولون 
واملستقيم. وأضاف احلداد: «أن إجراء فحص 
املنظار يعتبر من أهم أنواع الفحوصات، ويتم 
التحضير للمنظار قبله بيوم واحد، وبعدها 
يتم إجراء املنظار بحدود العشــرين دقيقة، 
واملريض يخرج من املستشفى، واملنظار آمن 
جدا، ومضاعفاته قليلة، ونتائجه وإيجابياته 

هائلة ألن بإمكاننا عن طريقه أن مننع املرض، 
وكذلــك بإمكاننا من خاللــه أن نقضي على 
املرض، وكذلك بإمكاننا أن نكتشف األمراض 

مبكرا مبا يساعد على العالج.
كما ذكــر أن األعراض التي يشــكو منها 
املريض دائما هي انتفاخات البطن، وصعوبة 
في اإلخراج، وكذلك يعاني من تغييرات في 
لون اخلروج، وخروج الدم عن طريق البراز، 
ونزول بالــوزن، ويعاني من فقد الشــهية، 
واإلمساك املزمن أو اإلسهال، وكل هذه األعراض 

تستدعي مراجعة الطبيب املعالج.

د.عبداهللا احلداد

«اخلدمة املدنية»: وقف التعيني بالوظائف 
القيادية واإلشرافية والنقل والندب واإلعارة

عادل الشنان

أعلن ديوان اخلدمة املدنية وقف التعيني 
بالوظائــف القياديــة وشــغل الوظائف 
اإلشرافية الى جانب وقف النقل والندب 
واإلعارة ابتداء من اليوم األربعاء وحتى 

إشعار آخر.
وقال الديوان في بيان صحافي إنه بناء 
على اجتماع مجلس الوزراء املنعقد أمس 
األول الثالثاء بشأن التأكيد على ضرورة 
التزام الوزراء بوقف التعيني في الوظائف 
القيادية بكافة الوزارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة ووقف شغل الوظائف 
اإلشرافية بالندب أو التعيني أو النقل أو 
الترقيــة الى جانب وقــف النقل والندب 
أو متديــده خارجيا بني اجلهات املختلفة 
مع وقف اإلعارة او متديدها داخل البالد 
حتى إشعار آخر. وأضاف البيان أنه يجب 
سحب أي قرارات صدرت من اليوم األربعاء 
وما بعده وكأن لم تكن مع ما يترتب على 

ذلك من جواز استمرار املسحوب قرارات 
شغلهم هذه الوظائف من ممارسة أعبائها 
أو مهامهــا ومــن ثم يخضع قرار إســناد 
الوظائف اإلشــرافية مجددا ملن ســحبت 
قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار 
الوقف إلحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل 
الوظائف اإلشرافية وتعديالته. وأوضح 
أنه يجــوز للجهة إصدار قرارات إســناد 
هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف 
على أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها 
دون تضمينها أي أثر رجعي سابق على 
الصدور ويشــترط أن يكونوا مستوفني 
لكل الشــروط بالقرار اآلنــف ذكره عند 
صدور قرار إســناد الوظائف اإلشــرافية 

بعد انتهاء الوقف.
وأكــد البيان أن هذا الوقف ال يشــمل 
حاالت اإلعارة الــى املنظمات الدولية أو 
اإلقليميــة أو العربية ســواء كان مقرها 

داخل الكويت أو خارجها.

القرار ال يشمل حاالت اإلعارة للمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو العربية

أكثر من ٧٠٪ من الوفيات في الكويت سببها األمراض املزمنة

حنان عبداملعبود

كشفت مديرة إدارة تعزيز 
الصحة بوزارة الصحة د. عبير 
البحــوه أن أكثر من ٧٠٪ من 
الكويت بســبب  الوفيات في 
اإلصابــة باألمــراض املزمنة، 
الفتــة الى أنهــا متثل أمراض 
القلب واألوعية الدموية بنسبة 
٤١٪، وتليها أمراض السرطان 
بنسبة ١٥٪، وأمراض اجلهاز 
التنفسي املزمنة بنسبة ٣٪، 
ومــرض الســكري أيضا ٣٪، 
مشــيرة إلــى أن هنــاك أيضا 
معدالت عالية جدا من السمنة 

ومرض السكري في البالد.
وأوضحــت البحــوه فــي 
تصريح لها على هامش اليوم 
الصحي التوعوي الذي نظمته 
إدارة تعزيز الصحة بالتعاون 
الســالم  مــع مركــز صبــاح 
التخصصي والبرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني، وإدارة الوقاية 
والتصدي لألمراض املزمنة غير 
املعدية، بحضور، رئيس مركز 
عبداهللا السالم التخصصي د. 
منى الصيرفي، ورئيس قسم 
التدريب بإدارة تعزيز الصحة 
د. هدوة الشعيبي أنه باإلضافة 
إلى معدل الوفيات املرتفع، فإن 
األمراض غير السارية مسؤولة 
إلى حد كبير عن عبء املرض 
والعجز، فضال عن اســتغالل 
اجلزء األكبر من الرعاية، كما 
يتزايــد عبء األمــراض غير 
السارية بشــكل تدريجي في 

معظم البلدان.
وأشارت إلى وجود معدالت 
مرتفعــة مصابــة بالســمنة 
والســكري في البــالد، الفتة 
إلى أن تلك األمراض مسؤولة 
عــن ١٫٧ مليون حالة وفاة كل 
عام علي مستوى العالم، كما 
ذكــرت أن عوامــل اخلطورة 
لتلك األمراض املزمنة تشمل 
التدخني، وسوء التغذية وقلة 
النشــاط واخلمــول البدنــي 

وتناول الكحول.
وأكدت أن هناك فوائد كبيرة 
للنشاط البدني املنتظم، حيث 
يرتبط النشاط البدني املنتظم 
بتقليل خطر اإلصابة مبجموعة 
واســعة مــن األمــراض غير 
الســارية مبا في ذلك أمراض 
الدماغيــة  القلــب والســكتة 

الرجال ٥١٫٤٪ والنساء ٧٢٫٨٪.
وكانــت أعلى نســبة ممن 
لم يستوفوا توصيات منظمة 
الصحــة العامليــة فــي الفئة 
العمرية ٦٠-٦٩ سنة بنسبة 
٧٨٫٨٪ بينما أقل نسبة ممن ال 
يســتوفون توصيات منظمة 

النشاط  والسمنة وتشــجيع 
البدني في شــراكة مجتمعية 
مع إدارة تعزيز الصحة، الفتة 
إلى أن الهدف هو نقل رسائل 
توعوية للمرضى واملراجعني 
حول أهمية ممارســة البدني 
وكذلك االبتعاد عن التدخني، 
وشرح أضراره لنشر الوعي 

في هذا اجلانب».
وأوضحت أنه يشتمل على 
فحوصات حيوية للمراجعني 
منها قياس كتلة اجلسم ملعرفة 
ان كان الوزن مناسبا له أو أنه 
وصــل إلى درجــة معينة من 
السمنة التي لها مخاطر على 
الصحة، مشيرة الى ان عيادة 
الســكري باملركز تهتم أيضا 
باألمراض املصاحبة للسكري 
مــن ضغــط وكوليســترول 
وســمنة، ولهذا فــان األطباء 
يهتمون بعالج السمنة وكذلك 

املثقفون الصحيون.

الصحــة العامليــة فــي الفئة 
العمرية ١٨-٢٩ سنة ٥٥٪.

من جانبها، قالت رئيســة 
مركز صباح السالم التخصصي 
د. منــى ســعدون الصيرفــي 
«نحتفــل مــع العالــم باليوم 
التدخــني  العاملــي ملكافحــة 

البحوه أشارت إلى أن أمراض القلب واألوعية الدموية تتصدرها بنسبة ٤١٪ تليها أمراض السرطان بنسبة ١٥٪

د. عبير البحوه ود. منى الصيرفي ود. هدوة الشعيبي وعدد من املشاركني في اليوم التوعوي مبركز صباح السالم التخصصي

(ريليش كومار) فعاليات توعويةفحوصات طبية خالل اليوم التوعوي 

منوذج يوضح أضرار التدخني على الرئتني

والســكري وســرطان الثدي 
والقولــون، مشــيرة إلــى أن 
الوزارة تهدف إلى الوصول إلى 
هدف احلد من انتشار اخلمول 
البدني في الكويت بنسبة ١٠٪ 

بحلول عام ٢٠٢٦.
وأضافت البحوه أن معدل 
االنتشــار العام للتدخني في 
الكويــت بلــغ ٢٠٫٥٪، الفتة 
إلــى أن نســبة التدخني بني 
الرجال بلغــت ٣٩٫٢٪ مقابل 
٣٫٣٪ بــني النســاء ، وفيمــا 
يختــص بالنشــاط البدنــي 
بينت أنه عــام ٢٠١٤ مت عمل 
مسح سكاني للبالغني الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٨ و٦٩ 
عاما. وكانت النتائج ٦٢٫٦٪ 
من املشــاركني لم يســتوفوا 
توصيــات منظمــة الصحة 
العاملية بشأن النشاط البدني 
من أجل الصحــة مع وجود 
فرق كبير بني اجلنسني حيث 

فعاليات اليوم الثالث السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
عنوان الفعاليةاحملاضرالوقت

شيخة البهاويد، غزيل احلربي ـ ٦:٠٠م
الهوية النسوية والواقع االجتماعيحتاورهما: خديجة الشمري

ما الذي يضيع بضياع اللغة؟يوسف احملميد٧:٠٠م

إبراهيم الكوني، إميان مرسال ـ ٨:٠٠م
حراس الذاكرة؛ الكتابة عن الهشاشةحتاورهما: بثينة العيسى

فعاليات اليوم األول اخلميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
عنوان الفعاليةاحملاضرالوقت
كلمة امللتقى: سؤال الوضوح وااللتباسبثينة العيسى٦:٣٠م
كلمة تكوين: مقاومة للنسيان.. دفاعا عن الذاكرةمحمد العتابي٦:٤٠م
كلمة اجلامعة األمريكيةد.عبدالرحمن الفرحان٦:٥٠م
منازل الهويةإبراهيم الكوني٧:٠٠م
رحلة الهوية – رحلة شخصية لبريطاني باكستاني مسلمسرفراز منظور٧:٢٥م
لعبة املرايا وتعدد الهوياتاميان مرسال٧:٥٠م

معرض كتاب مصغر ومنصة توقيع لكتب ضيوف امللتقى

فعاليات اليوم الثاني اجلمعة١٣ مايو ٢٠٢٢ 
عنوان الفعاليةاحملاضرالوقت

٦:٠٠م
بثينة اإلبراهيم، إميان اسعد، 

دالل نصراهللا، يحاورهن: 
عبدالوهاب سليمان

الهوية في الترجمة: بني النقل والبناء

سرفراز منظور، حتاوره: ٧:٠٠م
أليسون شون برايس

هم: ما يخطئ فيه املسلمون وغير املسلمني عن 
بعضهم البعض

أدب اخليال العلمي والهويات املضطربةد.حنان مظفر٨:٠٠م
حتوالت الهوية في اخلليج قبل وبعد النفط: رؤية تاريخيةد.هشام العوضي٨:٣٠م
هوية بأثر رجعيد.نادر كاظم٩:٠٠م

ملشاهدة الڤيديو


