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احلمود: للعالج النفسي أهمية كبيرة 
في تعافي أبنائنا الشباب من املخدرات

«السكنية» طرحت مزايدة لالنتفاع بأرض 
في الوفرة السكنية لتطوير أفرع مصرفية

الديــوان  اســتقبل املستشــار فــي 
األميري الشيخ فيصل احلمود في مكتبه 
البروفيســور الطبيــب النفســي طارق 
احلبيــب، احلاصــل علــى بكالوريــوس 
الطب واجلراحة من جامعة امللك سعود 
وواصل دراســاته في الطب النفسي في 
إيرلندا وبريطانيا والتي تتركز في عالج 
االضطرابــات الوجدانيــة وفــي مهارات 

التعامل مع الضغوط النفسية.
وأشاد الشيخ فيصل احلمود بأهمية 
العالج النفسي للشباب الذين وقعوا في 
شــباك جتار املخدرات، حيث يتم تقومي 
ســلوكهم ووضع برامج وخطط يتم من 
خاللها ضبط السلوك ووضع آلية ملدمني 
املخدرات علــى فترة زمنية للخروج من 
تلك األزمة ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي 
بعــد التعافي التام من هذه اآلفة اللعينة 
التي تنتج عنها الكثير من الســلوكيات 
املنحرفة والتي وصل بعضها إلى القتل.
وأكد الشــيخ فيصل خالل اللقاء على 

ضرورة تكاتف اجلهود في شتى املجاالت 
لزيــادة الوعي لــدى أبنائنا مــن النشء 
والشــباب وحثهم على االبتعاد عن تلك 
اآلفــة ومحيطها بــل ومحاربتها للقضاء 
عليها ليصبح مجتمعنا خاليا من املخدرات 
وتداعياتها السلبية التي تهدر مبستقبل 

وحياة شبابنا الصاعد.
من جهته، تقدم البروفيســور طارق 
احلبيب بالشكر والتقدير للشيخ فيصل 
احلمــود الســتقباله وحســن الضيافــة 
واهتمامــه الدائم بفئة الشــباب والبحث 
عن الطرق العلمية ملعاجلة آفة املخدرات 
مؤكدا علــى أن العالج النفســي من أهم 
العالجات للطريق نحو التعافي وضبط 
الســلوكيات واالضطرابــات الناجتة عن 
تعاطــي املخدرات من خالل وضع برامج 
وخطط عمل يتم من خاللها متابعة السلوك 
وتقييمــه ووضع خطة العالج النفســي 
لتقبله استئناف حياته الطبيعية من جديد 
ليصبح بشكل أفضل إيجابيا في املجتمع.

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة أن 
املؤسســة العامة للرعاية الســكنية طرحت 
مزايــدة عامة غير قابلــة للتجزئة لالنتفاع 
مبواقع أرض فضاء مخصصة للمؤسسة بهدف 
تطوير وإدارة افرع مصرفية وملدة انتفاع ٢٥

سنة وذلك مقابل أعلى عطاء مالي يقدم، وذلك 
ملوقعني في منطقة الوفرة السكنية قطعة رقم 
٣، لفرعي بنك مساحة الفرع منهما ٣٠٠ متر 
مربع. وقالت املصادر إن املزايدة تهدف لسد 

احتياجات ســكان املدن واملناطق الســكنية 
جتاه املرافق واألنشطة التجارية واخلدمية 
واملساهمة في توسعة نطاق اخلدمات املصرفية 
وحتقيق عوائد مالية للمؤسسة للمساهمة 

في حتقيق أغراضها.
ويحق التقدم لالشتراك في هذه املزايدة 
للمؤسسات املصرفية الكويتية املسجلة في 
سجل البنوك لدى بنك الكويت املركزي ولديها 
ترخيص جتاري ساري املفعول ويكون مزاوال 
فعليا للنشاط املطلوب، وآخر موعد لتقدمي 

العطاءات ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢.

أكد خالل استقباله طارق احلبيب ضرورة وضع آلية ملدمني املخدرات

لفرعي بنك مساحة كل منهما ٣٠٠ متر وموعد تقدمي العطاءات ١٣ أكتوبر املقبل

الشيخ فيصل احلمود خالل استقبال البروفيسور طارق احلبيب

مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية

ر»  البرجس يستقبل مراجعي «الُقصَّ
وفق مواعيد مسبقة من منصة «متى»

ليلى الشافعي

أعلنــت الهيئــة العامــة 
لشــؤون الُقصر أن مديرها 
العام باإلنابة م.حمد البرجس 
سيبدأ في استقبال املراجعني 
مبقــر الهيئة الرئيســي في 
منطقة املرقــاب اعتبارا من 
غد االربعاء ٣١ أغســطس ما 
بــني الســاعة ٩ و١١ صباحا 
وفق مواعيد مسبقة من خالل 

منصة «متى».
وأوضحت املتحدث باسم 

الهيئة مرمي مال اهللا أن اســتقبال املراجعني 
واملشــمولني بالرعاية وذويهم يأتي اتساقا 
مع توجيهات القيادة السياســية وتعليمات 
مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب املفتوح 
والتواصل املباشر مع املواطنني حلل أي مشاكل 
أو عقبات قد تواجه املواطنني واملراجعني في 

إجناز معامالتهم.
وذكرت مال اهللا أن الهيئة حريصة دائما 
من خالل إدارتها على استكمال كل اإلجراءات 
ملساعدة املواطنني إلجناز معامالتهم بسهولة 

ويسر وفي أسرع وقت ممكن، 
وذلك في إطار التزامها التام 
بتعزيز احلوكمة املؤسسية 
مبهنيــة  األعمــال  وأداء 
وشفافية ما سينعكس إيجابا 
على رضا العمالء واملشمولني 

بالرعاية.
وأشــارت إلى أن الهيئة 
تؤمن بسياسة الباب املفتوح 
على مستوى قياداتها وجميع 
الوظائف اإلشــرافية وتنفذ 
سياســات وبرامج لتحقيق 
التواصل الفعال املباشر مع 
املشــمولني برعايتها عبر مختلف الوســائل 
التي تشمل التواصل املباشر في مقر الهيئة 
وفروعها املنتشرة في مختلف مناطق البالد، 
وكذلك عبر الوسائل اإللكترونية والتواصل 
االجتماعي واخلدمات الهاتفية والواتســاب 

وغيرها.
وذكرت أن الهيئة كثفــت جهود الرقمنة 
وإتاحــة املزيد من اخلدمــات «اونالين» من 
خالل البوابة اإللكترونيــة للهيئة وتطبيق 
«سهل» طوال أيام األسبوع وعلى مدار الساعة.

ً اعتباراً من غد األربعاء ما بني الساعة ٩ و١١ صباحا

م.حمد البرجس

وزير خارجية اليمن: الكويت صوت العقل وبيت مفتوح لليمنيني
الريــاضـ  كونا: أكد وزير 
اخلارجيــة اليمنــي د.أحمــد 
عوض بــن مبــارك ان تعيني 
الكويت السفير فالح احلجرف 
ســفيرا لها لدى اليمن تعبير 
اصيل عن مســتوى العالقات 
االستراتيجية والتاريخية بني 

اليمن والكويت.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
للوزيــر بن مبــارك لـ«كونا» 
على هامش مأدبة عشاء اقامها 
ســفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
بهذه املناسبة حضرها األمني 
العام ملجلــس التعاون لدول 
العربيــة د. نايــف  اخلليــج 
احلجرف وسفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى اليمن املشرف 
على البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن محمد بن سالم 
آل جابر والسفير اليمني لدى 
السعودية د. شائع الزنداني.

وأوضــح بــن مبــارك ان 
هــذه اخلطــوة تأتــي كنتاج 

في اليمــن وتعزيز للعالقات 
ومتابعــة للكثير من القضايا 
التي ناقشــناها فــي الزيارة 
األخيــرة فيما يتعلق بتعزيز 
العالقــات الثنائية بني اليمن 
والكويــت. وقال ان الســفير 
الكويتي ســيجد من اهله في 
اليمن كل ترحاب وأبوابا وقلوبا 
مفتوحة، معربا عن السعادة 

أممية والتي كانت احدى اهم 
محطــات احلوار منــذ اندالع 
هذه احلرب وانقالب امليليشيا 
احلوثيــة. وقال انــه «طوال 
سنوات احلرب كانت الكويت 
دائما بجانب اليمن اقتصاديا 
وبالدعم السياسي للشرعية 
الدستورية وللجهود السلمية، 
الفتــا الــى ان الكويــت دائما 
صوت للعقــل وبيت مفتوح 
لكل اليمنيني وبالتأكيد وجود 
الســفير الكويتي فــي اليمن 
ســيمثل اضافــة نوعية لهذه 
العملية ونحــن دائما نراهن 
على دور الكويت ونقدر دورها 

بشكل كبير».
من جهته، قال الشيخ علي 
اخلالــد فــي تصريــح مماثل 
لـ«كونا» انه كان له الشــرف 
مبتابعة امللــف اليمني خالل 
السنوات الثالث املاضية، معربا 
عن امنياته باالستقرار لليمن 
والنجاح للسفير فالح احلجرف 

في مهامه.

بهذه اخلطــوة وعن االمل في 
أن تلحقها بقية الدول كذلك.

وشــدد بن مبارك على ان 
للكويت سجال طويال في حل 
اخلالفــات البينيــة في اليمن 
تاريخيــا وليــس فقــط فــي 
اســتضافة الكويت ألكثر من 
١١١ يوما للمشــاورات اليمنية 
اليمنيــة التي جــاءت برعاية 

أكد أن تعيني الكويت سفيراً لدى اليمن تعبير أصيل عن مستوى العالقات بني البلدين

الشيخ علي اخلالد ود.نايف احلجرف مع وزير اخلارجية اليمني د. أحمد عوض بن مبارك والسفير فالح احلجرف

مباشر لزيارة مجلس القيادة 
الرئاسي للكويت، مشيرا الى ان 
الكويت هي اول دولة خليجية 
بعد اشــقائنا في الســعودية 
واالمارات تعيد تعيني سفيرها 
في اليمن. وأكد بن مبارك ان 
تعيني ســفير بهذا املســتوى 
هو تعبير عن مستوى اهتمام 
االشقاء في الكويت بأشقائهم 

مترين كويتي ـ عراقي ـ أميركي بالرماية احلية
لتعزيز قدرات فرض السيطرة وعمليات األمن البحري

في إطار تعزيز ودعم التعاون األمني البحري 
اإلقليمي، نفذت القوة البحرية الكويتية مترينا 
مشتركا مع القوة البحرية العراقية وسفن تابعة 
لالسطول األميركي اخلامس في منطقة شمال 

اخلليج العربي.
ويهــدف التمرين إلى تعزيــز قدرات فرض 
الســيطرة وعمليــات األمن البحــري، وتعزيز 
التعاون اإلقليمي وتوحيد املفاهيم، حيث تخلل 

التمرين رماية بالذخيرة احلية.
وتأتي هذه التمارين العسكرية ضمن اتفاقيات 
التعاون األمني املشــترك والتي تعزز االلتزام 
املشترك للدول بحماية األمن البحري اإلقليمي.

جانب من التمرين البحريمن التمرين

«الزراعة»: زيادة دعم األعالف 
مع انخفاض أسعارها عامليًا بداية سبتمبر

أعلنــت الهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثروة الســمكية عن زيادة دعم األعالف 
مع انخفاض أســعارها عامليا وذلك اعتبارا 

من بداية شهر سبتمبر املقبل. 
وقالــت الهيئة في بيان صحافي إن ذلك 
جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية 
في تلمس احتياجات املواطنني وانطالقا من 
حرص الهيئة على حتقيــق األمن الغذائي 

واملســاهمة في تخفيف األعباء على مربي 
احليوانــات. وأضافــت أنــه تتــم مراجعة 
أســعار األعــالف في األســواق العاملية مع 
شركة املطاحن الكويتية بشكل دوري ملتابعة 
األســعار وتوفيــر كل اخلدمات املناســبة 
للمربــني. ودعت املواطنني ألخذ املعلومات 
في هذا الشأن من مصادرها الصحيحة عبر 

حسابات الهيئة الرسمية.

اجلاراهللا: «التكميم» و«حتويل املسار» و«املصغر» 
تتربع على عرش عمليات «السمنة» الفعالة في كل العالم

عبدالكرمي العبداهللا

شــارك وزير الصحة األســبق ورئيــس جمعية 
جراحة السمنة الكويتية واخلليجية سابقا د.محمد 
اجلاراهللا، ورئيس جمعية اجلراحني الكويتية د.سلمان 
الصباح، والبروفيسور د.محمد جمال، ود.علي خليفة 
في فعاليات املؤمتر الدولي جلراحة السمنة الذي عقد 
في الواليات املتحدة األميركية «ميامي»، حيث ترأس 
د.اجلاراهللا الوفد في اجتماعات املجلس العام لالحتاد 

الدولي الرسمية. وقال د.محمد اجلاراهللا، في تصريح 
صحافي بعد عودته إلى البالد إن االجتماع ضم أكثر 
من ٤٠٠٠ استشاري وخبير جراحة من مختلف قارات 
العالــم لتقدمي خالصة األبحاث حول وســائل عالج 
السمنة وطرحها للنقاش والتمحيص والنقد. وأشار 
إلى أن عمليات التكميم وحتويل املســار والتحويل 
املصغر تتربع على عرش عمليات الســمنة الفعالة 
بجميع دول العالم، الفتا إلى أن االجتماع أكد أن عمليات 
«الســمنة» هي الوســيلة الوحيــدة والفعالة لعالج 

السمنة املفرطة على املدى املتوسط والبعيد. وذكر أن 
االجتماع أكد أيضا أن أمراض القلب والسكر والضغط 
واملفاصــل واضطرابات اجلهاز الهضمي والكلى وما 
يترتب عليها من آثار كاالكتئاب واحلاالت النفسية 
مثل «فقدان الثقة بالنفس»، وأيضا اآلثار االجتماعية 
مثل نوعية احلياة بأن تكون مضطربة وغير مريحة 
تصنف من أدنى درجات الصحة والسالمة، حيث إن 
كل ذلك جعل من عمليات السمنة أقل خطورة بعشرة 

أضعاف من السمنة ومضاعفاتها.

خالل مشاركته مع د.سلمان الصباح ود.محمد جمال ود.علي خليفة في املؤمتر الدولي جلراحة السمنة في «ميامي»

ومع رئيس املؤمتر البروفيسور زوندال..ومع د.آالن ويتجروف مخترع «حتويل املسار» باملنظار في التسعينياتد. محمد اجلاراهللا مع د.ميشيل جانيير مخترع عملية التكميم

وحدة املسالك في «ابن سينا» أجرت ٦٥٧ عملية خالل ٢٠٢١
حنان عبد املعبود

أعلن رئيس وحدة املسالك 
البولية لألطفال في مستشفى 
«ابن ســينا» د.عبــد الناصر 
مناور الســعيد عن أن وحدة 
املسالك البولية لألطفال أجرت 
العام املاضي ٢٠٢١ نحو ٦٥٧
عمليــة متنوعــة، مبينــا أن 
الوحدة أجرت هذه العمليات 

بنجاح كبير وهللا احلمد.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي أكد فيه د.الســعيد 
أن هــذه العمليــات تنوعــت 
مــا بني ٤٠ عمليــة كلى، و١٦
عمليــة زراعة حالــب، و١٢١
عملية مناظير، ٣٧٩ عمليات 
«تشــوهات خلقيــة للذكر»، 
تباينــت وتنوعــت مــا بــني 
إحليل سفلي، والذكر املدفون، 
و«املنحني»، ونحو ٥٥ حالة 
خصيــة معلقــة، و٤٦ حالة 
أخرى، موضحا أنه مت إدخال 
تقنية حديثة في مستشفى ابن 
سينا لتنزيل اخلصية املعلقة 

الثــالث األخيرة،  الســنوات 
جميعهــا تكللــت بالنجــاح 

جلميع األعمار.
وأشــار الســعيد إلــى أن 
وحــدة املســالك البولية في 
مستشــفى ابــن ســينا مــن 
املراكز القليلة على مستوى 
العالم التي جتــري عمليات 
مناظير كلى لســن أقل من ٦
أشهر، فالقسم من املمكن أن 
يجري عمليات لعمر شهر أو 

عند الطفل تــدل على إصابة 
في املســالك البولية، واتباع 
عنــد  الطبيــب  تعليمــات 
التشــخيص وتوصياته بكل 
دقة، واحملافظــة على إعطاء 
الطفل كمية كافية من املياه، 
القطنية  واختيــار املالبــس 

جيدة التهوية ألطفال.
وأضــاف أن مستشــفى 
ابن ســينا يعمل جاهدا على 
تقدمي أفضل اخلدمات للمرضى 
عبر وحدة املســالك البولية 
لألطفــال، من خــالل تكثيف 
الزائريــن لتبــادل  األطبــاء 
اخلبــرات العاملية، واالطالع 
على كل مــا هو جديد تقنيا، 
وذلك بدعــم كبير من وزارة 
الصحة، ووزير الصحة د.خالد 
الــوزارة  الســعيد، ووكيــل 
د.مصطفى رضا، مشيرا إلى 
البولية  أن وحــدة املســالك 
لألطفال تطمح خالل هذا العام 
والسنوات املقبلة إلى إجراء 
عدد أكبر من عمليات املسالك 

البولية لألطفال.

شهرين، موضحا أن هذا النوع 
من عمليات املناظير لألعمار 
الصغيرة يكون دقيقا، وأغلب 
املراكــز في العالــم تلجأ إلى 
عمليات الفتــح حتت عمر ٦

أشهر، وهي طفرة متيز القسم 
عامليا.

ولفت إلى أن القسم شارك 
أبحــاث ودراســات على  في 
املستويني اإلقليمي والدولي، 
وفي عدة مؤمترات مختصة 
بعلم املسالك البولية، مبينا أن 
آخر دراسة نشرها القسم كانت 
عن اإلحليل السفلي لألطفال، 
فــي يونيو املاضي هذا العام 
العاملــي األوروبي  باملؤمتــر 
ببلجيــكا، والــذي لدينــا به 
خبــرة تصل إلى ألــف حالة 
في السنوات العشر املاضية، 
جاءت نسبة النجاح بها نحو 
٩٧٪، ونتائجها كانت باهرة.
ووجــه الســعيد نصائح 
إلــى األمهات واآلبــاء: أوالها 
املسارعة إلى زيارة الطبيب 
فورا عنــد ظهور أي أعراض 

د.عبد الناصر مناور السعيد

باملناظير على مرحلتني، على 
أن تكون املدة الزمنية بني كل 
مرحلة منهما أسبوعني، وكانت 
نتائــج هذه التقنيــة باهرة، 
حيــث إنها تفــوق العمليات 

األخرى.
وأضاف أنه في السنوات 
األخيــرة مت تقــدمي عمليات 
جديدة باملناظير للتشوهات 
اخللقيــة للكلى، وقد مت عمل 
نحــو أكثر مــن ٩٠ حالة في 


