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االثنني ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

مدير التأمينات: ٧٥٤١ مواطنًا خليجيًا و٣٠٠ كويتي 
مستفيدون من نظام مد احلماية التأمينية

أكــد  الريــاض - كونــا: 
للمؤسســة  العــام  املديــر 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بالتكليف أحمد الثنيان أهمية 
تبــادل اخلبــرات والتجارب 
واملشاريع الناجحة بني أجهزة 
التقاعد املدني في دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي لالرتقاء 
بعمل هذه األجهزة وتطويرها.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الثنيــان، الذي ترأس وفد 
الكويــت في االجتمــاع الـ ٢١

لرؤساء أجهزة التقاعد املدني 
والتأمينات االجتماعية بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي لوكالة األنباء الكويتية 

(كونا).
وقال الثنيان إن االجتماع 
الذي انطلق في الرياض تطرق 
الى العديد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك، ومنها الربط 
الثنائــي التقنــي بــني أجهزة 
التقاعد والتأمينات االجتماعية 
بدول املجلس وكذلك تطوير 
البرامج واملبادرات املشتركة 
في مجــال نظام مــد احلماية 
التأمينية ملواطني دول املجلس 
العاملــني في غيــر دولهم من 

الدول األعضاء.
ولفت الثنيان الى أن «نظام 

مواطنا خليجيا، فيما بلغ عدد 
املؤمن عليهم الكويتيني من هم 
علــى رأس عملهم في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
٣٠٠ كويتي، وذلك تبعا ألحكام 
النظــام املوحــد ملــد احلماية 
التأمينية ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث يعد 
االشتراك في التأمني املنصوص 
عليه في هذا القانون إلزاميا.

مــن جانبه، أعــرب وزير 
املاليــة رئيس مجلــس إدارة 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية السعودي محمد 
اجلدعان في كلمتــه بافتتاح 

هذا النظام ميثل أعلى درجات 
التكامــل والتعــاون بني دول 
مجلس التعاون التي سمحت 
بحرية انتقال األيدي العاملة 
اخلليجيــة مــع توفير املظلة 
التأمينية التي حتميها خارج 
وطنها في نطاق دول املجلس.
وأعــرب اجلدعــان عــن 
التطلع إلى استمرار التعاون 
وتبــادل اخلبــرات لتعزيــز 
منظومة احلماية االجتماعية 
التأمينيــة في املنطقة مبا في 
ذلك االستدامة املالية، مشددا 
على أهميتهــا لتحقيق اآلمال 

والتطلعات.

االجتماع عن الشكر لقادة دول 
مجلس التعاون على حرصهم 
على احلماية التأمينية املوحدة 
ملواطنــي دول املجلس، حيث 
أكــدوا أهميــة هــذا املوضوع 
وأهمية حتقيق معاني األخوة 
واملواطنة اخلليجية. وأشــار 
اجلدعان الى أن إقرار مشروع 
النظــام املوحــد ملــد احلماية 
التأمينية الذي استفادت منه 
دول املنطقــة مــن اخلبــرات 
والكفــاءات الوطنيــة ســمح 
للمواطن اخلليجي باالحتكاك 
بأشــقائه واكتســاب املهارات 
واخلبرات. وقال اجلدعان إن 

أكد ضرورة تبادل اخلبرات والتجارب بني أجهزة التقاعد املدني اخلليجية لالرتقاء بها

أحمد الثنيان مع املشاركني في االجتماع الـ ٢١ لرؤساء أجهزة التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية بدول التعاون

مد احلماية التأمينية ملواطني 
مجلــس التعاون الــذي أقره 
املجلس اخلليجي األعلى لقادة 
دول اخلليج في الدورة الـ ٢٥

التي عقدت في مملكة البحرين 
عــام ٢٠٠٤ يعكس إدراك دول 
املجلــس أهمية التقــارب في 
مجــال التقاعــد والتأمينــات 
االجتماعيــة والتنســيق بني 

أنظمتها».
أن  الثنيــان  وأوضــح 
عــدد املواطنــني اخلليجيــني 
املســتفيدين مــن نظــام مــد 
احلمايــة التأمينيــة مــن هم 
علــى رأس عملهــم بلغ ٧٥٤١

املنظمة العربية للتنمية الزراعية تشيد بدعوة
الكويت إلى متابعة مبادرتها بشأن األمن الغذائي

أشــادت املنظمــة العربية 
للتنمية الزراعية بكلمة ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد في 
القمة العربية الـ ٣١ باجلزائر 
ودعــوة ســموه إلــى تفعيل 
مبادرة الكويت بتقدمي مشروع 
استراتيجية شاملة وتكاملية 
لألمن الغذائي العربي وسبل 
تعزيزه ومتابعة مبادرة األمن 
الغذائي العربي والعمل على 
وضعها محــل التنفيذ بأقرب 

وقت ممكن.
جاء ذلك وفق بيان صحافي 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســمكية خــالل  والثــروة 
اســتقبال املدير العام للهيئة 
م.مشعل القريفة لرئيس املكتب 
اإلقليمــي للمنظمــة العربية 
للتنمية الزراعية لدول شــبه 
اجلزيرة العربية بالتكليف درار 
املصطفى في مقر هيئة الزراعة.

وأكد املصطفى وفق البيان 
أهمية مبادرة الكويت بشــأن 

العربية املســتدامة  الزراعية 
٢٠٢٠-٢٠٣٠ واعتماد البرنامج 
العربي الستدامة األمن الغذائي 
واعتماد االستراتيجية العربية 
لــإلدارة املســتدامة للمــوارد 
الرعوية ٢٠٢٠-٢٠٤٠ ومبادرة 
السودان لألمن الغذائي العربي 
معتبرا القمة العربية باجلزائر 
«قمة األمن الغذائي العربي».

واستذكر أول قمة اقتصادية 
عربيــة أقيمــت فــي الكويت 

املجاالت كافة».
من ناحيته، أكــد القريفة 
علــى تنفيذ توجيهات ســمو 
ولــي العهــد التــي تضمنتها 
كلمة سموه في القمة العربية 
باجلزائر بشــأن التعاون مع 
العربيــة واملكتــب  املنظمــة 
اإلقليمي لتفعيل مبادرة األمن 
الغذائي العربي وتقدمي مشروع 
استراتيجية شاملة وتكاملية 
لألمــن الغذائــي العربي وفقا 
لقرار جامعة الــدول العربية 

٨٧٦٦ - الدورة ١٥٧.
القريفــة بهــذه  وأعــرب 
املناسبة عن ترحيب الكويت 
ودعمهــا املكتــب اإلقليمــي 
لتحقيق التعاون والتكامل بني 
املنظمة وبلدان اإلقليم خدمة 
لبلوغ أهداف التنمية الزراعية 
واألمــن الغذائي باالســتفادة 
من املوارد الطبيعية املتوفرة 
واإلمكانيــات ورفــع اإلنتاج 
الزراعي وتنويعه واالستثمار 
فيه باستخدام افضل الوسائل 

العلمية والتقنية.

عــام ٢٠٠٩ «لتحقيق األهداف 
العربية  املنشودة ملنظومتنا 
وتلبــي طموحــات شــعوبنا 
الغذائــي  وأمنهــا  العربيــة 

واالقتصادي».
وذكر أنه في حال مت تفعيل 
املبادرة واالستثمار الزراعي في 
الــدول العربية ذات املقومات 
الزراعية الضخمة في السودان 
ومصر ودول املغرب العربي 
واملشــرق العربي فســتحقق 
الدول العربية االكتفاء الذاتي 
والتصدير للمحاصيل والسلع 

األساسية.
ونوه املصطفــى باختيار 
الكويت مقرا للمكتب اإلقليمي 
للمنظمة مــن وزراء الزراعة 
العرب «مما ســيكون له بالغ 
األثر لتحقيق أهداف املنظمة 
من تكامل عربي وأمن غذائي 
مســتدام ومنصــة حقيقيــة 
تنطلق منها برامج وأنشــطة 
املنظمــة في الكويت واإلقليم 
وإميانــا منهم بدعــم الكويت 
للعمــل العربي املشــترك في 

تأتي في خضم حتديات اقتصادية وتغير املناخ واألزمات خصوصاً في الدول املنتجة واملصدرة للسلع األساسية

م.مشعل القريفة مستقبال درار املصطفى

األمــن الغذائــي «والتي تأتي 
في خضم حتديات اقتصادية 
واألزمــات  املنــاخ  وتغيــر 
خصوصا في الــدول املنتجة 
واملصدرة للســلع األساسية 
وســط فجوة لألمــن الغذائي 
العربي والتي تقدر مبا يقارب 
٣٧ مليار دوالر للعام ٢٠٢١».

وأوضح أن هــذه املبادرة 
تتزامــن مــع اعتمــاد القــادة 
العرب اســتراتيجية التنمية 

الصميعي: ٥٠٪ من األمهات بدأن الرضاعة الطبيعية 
عقب الوالدة مباشرة أثناء تواجدهن في املستشفيات

حنان عبداملعبود

أعلنــت منســقة برنامــج 
تغذيــة األمهــات والرضــع 
واألطفال الصغار، مديرة إدارة 
التوعية وتعزيز تغذية املجتمع 
بالهيئة العامة للغذاء والتغذية 
د.منى الصميعي عن انطالق 
الطبيعية  الرضاعة  أســبوع 
بالتعــاون مع مكتــب منظمة 
الصحة العامليــة في الكويت 
حتت شعار «لننهض بالرضاعة 

الطبيعية: نثقف وندعم».
وشــددت العصيمي خالل 
املؤمتر الصحافــي الذي عقد 
أمس مبقر الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية على اهتمام الهيئة 
والشركاء املعنيني من وزارة 
الصحة واملنظمات الدولية بهذه 
املناســبة، مشيرة إلى حرص 
فريق دعم الرضاعة الطبيعية 
في الهيئة على تنظيم أنشطة 
هذه املناسبة على أكمل وجه 
لتحقيق األهداف املنشــودة، 
الفتــة إلى ان نتائــج برنامج 
الترصد التغــذوي عام ٢٠١٩

بينــت ان ٩١٪ مــن األمهــات 
تلقني مســاعدة ونصائح عن 
أثنــاء  الطبيعيــة  الرضاعــة 

و٩٪ فقط استمررن حتى سنة 
وسنتني، الفتة إلى ان ٧٢٪ من 
األطفــال مت إعطاؤهم األغذية 
التكميلية إلى جانب الرضاعة 
في الوقت املناسب املوصى به 
من منظمة الصحة العاملية وهو 
بعد الشهر السادس و٦٥٪ من 
األطفال مت إرضاعهم باستخدام 
الزجاجة واحللمات الصناعية، 
الفتة إلى ان هذه النتائج بينت 
التقــدم امللحــوظ فــي جميع 
املؤشرات ماعدا مؤشر الرضاعة 

خالل أكتوبــر املاضي لزيادة 
معدالت الرضاعــة الطبيعية 
املستشــفيات  باســتهداف 
اخلاصــة مــن خــالل برنامج 
توجيهي ملبادرة املستشفيات 
الصديقة لألطفال، والتي تهدف 
إلــى ضمان حصــول األمهات 
واألطفال حديثي الوالدة على 
الرعاية املناســبة قبل وأثناء 
إقامتهم في املنشأة التي تقدم 

خدمات األمومة واملواليد.
مــن جانبــه، قــال ممثل 
منظمــة الصحة العاملية في 
الكويت د.أسد حفيظ: يجب ان 
نعمل جميعا لزيادة املعدالت 
الوطنية للرضاعة الطبيعية 
من أجل صحة أفضل ورفاهية 
جليل املستقبل، الفتا إلى ان 
أفضــل حليــب لألطفال هو 
لــنب األم، حيث يلبي جميع 
احتياجات األطفال الغذائية 
ويتمتع األطفال الذين ينالون 
رضاعة طبيعية بحماية من 
األمراض على املديني القصير 
والبعيــد حيــث تنخفــض 
مخاطر اإلصابــة باألمراض 
املزمنة مثل الربو والسمنة 
ومرض الســكري من النوع 

األول.

الطبيعية اخلالصة واالستمرار 
بالرضاعة الطبيعية إلى عمر 
ســنة وســنتني، الذي اليزال 
منخفضا على الرغم من اجلهود 

املبذولة في هذا املجال.
ولفتت إلى أن الهيئة سوف 
تقوم بالنشــر وحشد التأييد 
لضمان زيادة معدل الرضاعة 
الطبيعيــة اخلالصــة فقــط 
حلليب األم إلى عمر ٦ أشهر، 
مؤكدة تعــاون مكتب منظمة 
الصحــة العامليــة بالكويــت 

«الغذاء والتغذية» أعلنت انطالق «أسبوع الرضاعة الطبيعية» مبشاركة واسعة

د.منى الصميعي ود.أسد حفيظ مع بعض احلضور

تواجدهــن في املستشــفيات 
احلكوميــة واخلاصــة و٥٠٪ 
بدأن الرضاعة الطبيعية مبكرا 
خالل الساعة األولى بعد الوالدة 
أثناء تواجدهن في املستشفيات 

احلكومية واخلاصة.
وأوضحــت ان ٩٤٪ مــن 
األمهــات أرضعــن أطفالهــن 
رضاعــة طبيعية خالل ٢٠١٩

و٣٠٪ فقط استمررن بالرضاعة 
الطبيعيــة عند عمر ٣ أشــهر 
و٢٣٪ استمررن لعمر ٦ أشهر 

رئيس «الفتوى والتشريع» بحث مع وفد 
عماني اخلبرات والتجارب القانونية

صرح مدير إدارة العالقات العامة بإدارة 
الفتوى والتشــريع هشــام فاضل النصر 
اهللا، بأن رئيس إدارة الفتوى والتشــريع 
املستشار صالح حسني املسعد استقبل وفدا 
قانونيا من سلطنة عمان الشقيقة برئاسة 
عضــو مجلس الشــورى ورئيس مجلس 
إدارة جمعيــة احملامــني العمانية د.محمد 
الزدجالي وعضوية كل من عضو مجلس 
الشورى العماني د.حمد بن حمدان الربيعي 
وأعضــاء مجلــس إدارة جمعية احملامني 
العمانية، وذلك بحضــور ممثلي جمعية 
احملامني الكويتية: نائب رئيس اجلمعية 
عدنان أبل وأمني الســر خالد الســويفان 
وعبدالرحمن الطاحوس، كما حضر اللقاء 

من الفتوى والتشريع كل من وكيل اإلدارة 
املستشار سعود القمالس ووكيل اإلدارة 
املستشار نادية الدبوس واملستشارة نورة 

الروضان.
وقــد رحب رئيــس اإلدارة املستشــار 
املسعد باحلضور وأطلعهم على األدوار التي 
تقوم بها اإلدارة منذ نشأتها وكذلك التطور 
املســتمر الذي تشهده، كما مت على هامش 
اللقاء مناقشة تبادل اخلبرات والتجارب 
القانونية في البلدين الشــقيقني، متمنيا 

كل التوفيق للوفد الزائر.
 وقــد أعــرب الوفد الزائــر، عن جزيل 
الشــكر والتقدير للقائمني على اإلدارة ملا 

لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة.

املستشار صالح املسعد أطلع وفد السلطنة على األدوار التي تقوم بها اإلدارة

املستشار صالح حسني املسعد مستقبال الوفد العماني بحضور املستشار سعود القمالس
واملستشارة نورة الروضان وعدنان أبل وخالد السويفان وعبدالرحمن الطاحوس

إجراء أول منظار جهاز هضمي بتقنية
الذكاء االصطناعي في مستشفى جابر األحمد

أعلن مستشــفى جابر 
األحمد جناح قسم اجلراحة 
في إجراء أول منظار جهاز 
هضمــي بواســطة الذكاء 
االصطناعي للتعرف على 
أورام القولون واملعدة بدقة 
متناهية عبر تقنية تطبق 

للمرة األولى بالكويت.
وقــال رئيــس قســم 
باملستشــفى  اجلراحــة 
املزيــدي، في  د.ســليمان 
تصريــح صحافــي أمس، 
احلديثــة  التقنيــة  ان 
املســتخدمة تعبــر عــن 

التطــور التكنولوجــي املتســارع فــي هــذا 
الشأن، مبينا أن هذا اجلهاز يستخدم الذكاء 
االصطناعي للتعرف علــى الزوائد اللحمية 

بالقولون واملعدة.
وأضاف د.املزيدي أن الذكاء االصطناعي 
أعطــى دقة متناهية في كشــف األورام التي 
كانــت ال ترى بالعني املجــردة، الفتا إلى أن 
القســم حاليا لديــه ١٩ غرفة عمليات جتري 
بني ٣٠ و٤٠ حالة من العمليات الكبرى بشكل 
يومي بأفضل التقنيات احلديثة التي تضاهي 

نظيرتها في الدول املتقدمة.
مــن جانبــه، أكــد رئيس وحــدة جراحة 
القولون واملستقيم باملستشفى وأستاذ مساعد 
في كلية الطب بجامعة الكويت د.أحمد اخلميس 

في تصريــح مماثل أنه أثناء إجرائه املنظار 
للمريض اكتشفت زائدة حلمية ومتت إزالتها 
بفضــل اجلهاز ودقتــه املتناهية، مضيفا أن 
الهدف من هذا اجلهاز الذي يســتخدم الذكاء 
االصطناعي أثناء إجراء مناظير القولون أو 
املعــدة هو زيادة معدل الكشــف عن األورام 
احلميدة في وقــت إجراء التنظير القولوني 
ما يسهم في سرعة ودقة االكتشاف وحتسني 

النتائج السريرية.
من جهته، قــال اختصاصي أول جراحة 
عامة وجراحة القولون واملستقيم باملستشفى 
د.بدر الشعبان في تصريح آخر ان من أكبر 
أسباب األورام في القولون واجلهاز الهضمي 
هو تكون الزوائد اللحمية والتي تتكاثر مع 

تقدم العمر.

جهاز يستخدم الذكاء االصطناعي للكشف عن األورام

أطباء قسم اجلراحة في مستشفى جابر األحمد

الصويان: دعوم قطاعات األمن الغذائي 
زادت باملاليني و«السمكي» تقلص ٥٠ ألفًا

محمد راتب

دعــا رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهر الصويان وزير املالية 
عبدالوهــاب الرشــيد إلى 
املوافقة على مطلب احتاد 
الصيادين بلقائه بأســرع 
وقــت لشــرح معاناتهــم، 
مشــيرا إلــى أنهــم طلبوا 
اللقاء قبل اعتماد امليزانية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ لكن حتى اآلن 
لم يتم حتديد املوعد، مشيدا 

بجهود الوزير في املوافقة على زيادة دعم 
األعــالف، لكنه في ذات الوقــت لم يوافق 
على زيادة الدعم الســمكي الذي لم يتغير 

منذ أكثر منذ ٣٠ عاما.
وقال الصويان إن الصيادين يأملون من 
وزيــر املالية املوافقة على تعزيز ميزانية 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وزيادة الدعم الســمكي، أو 
تتم املناقلة من بعض الدعوم بني القطاعات 
في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، خاصة 

أن الدعوم زادت وتضاعفت 
في جميع القطاعات ما عدا 
الدعم السمكي الذي لم يزد 
منذ عام ١٩٩٢ رغم موافقة 
مجلــس إدارة «الزراعــة» 
القطاع السمكي  وتوصية 

بضرورة الزيادة.
الدعــوم  وأوضــح أن 
التي تصرف للهيئة لدعم 
القطاعات زادت هذا العام من 
٢٧ مليونا إلى ٣٥ مليونا، 
ومتت زيادة دعم األعالف 
من ١٠ إلى ٢٠ مليونا، كما أن 
دعم املزارعني زاد قبل من ٧ إلى ٨ ماليني، 
واأللبان من ٤ إلى ٥ ماليني، والنخيل مليونا، 
والدعومــات األخرى ٥٠٠ ألف، في حني مت 
تخفيض الدعم الســمكي من ٥٠٠ إلى ٤٥٠

ألفا في ميزانيــة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ منها ٨٠ ألفا 
لعلف مزارع األسماك ويتبقى ٣٧٠ ألفا فقط 
موزعة على ٧٢٠ رخصة صيد، لنجد الدعم 
ينخفض بدال من زيادته أسوة بالقطاعات 

التي متت زيادتها.

ظاهر الصويان


