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اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

سرطان الرأس والرقبة يشكل ٤٪ من مجموع األورام في الكويت

األصفر يعتمد «الدعية» ضمن شبكة املدن الصحية
قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة 
بالوكالــة علي األصفر إن للمدن الصحية 
أهميــة كبــرى في حتقيق رؤيــة الكويت 
احلديثة عبر تطبيق معايير املدينة الصحية 

التي حددتها منظمة الصحة العاملية.
جاء ذلك خالل توقيعه على اســتمارة 
تسجيل منطقة الدعية ضمن شبكة املدن 
الصحيــة بحضــور رئيس مكتــب املدن 
الصحية د.آمال حســني اليحيى ورئيس 
وأعضاء اللجنة التنسيقية ملدينة الدعية 
الصحية في ديــوان عام احملافظة صباح 

أمس.
وأكد محافظ حولــي خالل اللقاء على 

تقدمي الدعم املطلــوب للمناطق الصحية 
ومتابعة شؤونها لتحقيق راحة املواطنني 

في تلك للمناطق.
ولفت األصفر الى ضرورة تضافر كل 
اجلهود لزيادة اعداد املناطق الصحية في 
محافظتي حولي والعاصمة عبر التعاون 

املشترك بني املؤسسات وأهالي املناطق.
وفي اخلتام، تقدم محافظ حولي بالشكر 
اجلزيل ألعضاء اللجنة التنسيقية ملدينة 
الدعية الصحية على جهودهم املبذولة من 
أجــل احملافظة على تطبيق االشــتراطات 
املطلوبة، متمنيًا لهم التوفيق وبذل املزيد 

ألجل هذا الوطن الغالي.

قال رئيس وحدة العالج 
اإلشــعاعي لســرطان الرأس 
والرقبــة في مركــز الكويت 
ملكافحة الســرطان، د. أحمد 
بوشهري، إن سرطان الرأس 
والرقبــة يشــكل حوالي ٤٪ 
من مجموع الســرطانات في 

الكويت.
وأفــاد بوشــهري بأنــه 
فــي بدايــة ٢٠٢٢ مت إنشــاء 
فريــق متعــدد التخصصات 
حتت رئاســته بالتعاون مع 
أطباء وحدة الرأس والرقبة: 
د.مصطفى الشريفي، د.حمدي 
أمانــي حســني،  صقــر، د. 
د.جيتيندرا شــيتي، د.عمرو 
شعبان، وحدة النطق والبلع، 
قسم التغذية العالجية، قسم 
العالج الطبيعي والوظيفي، 
النفســية ومؤخرا  والرعاية 
مع قســم التمريض وقســم 
اجلراحــة، للقيــام برعايــة 
خدمــة  وتقــدمي  املرضــى 
عالجية متكاملــة. هذا ويتم 
حاليا التوســع في املشروع 

الــرأس  ســرطان  ملرضــى 
والرقبــة يبــدأ قبــل البــدء 
بالعالج اإلشــعاعي ويستمر 
ملدة ٥ سنوات، ويتماشى هذا 
املسار العالجي مع اإلرشادات 
العلمية املعتمدة عامليا لضمان 
توفيــر خدمة عالجية أفضل 
للمرضــى واحلــرص علــى 
حصــول جميع املرضى على 

وضع األهداف العالجية مبا 
تتناســب مع حاجة املريض 
واملساهمة بقدر املستطاع بأن 
تعــود حالة املريــض إلى ما 

قبل العالج.
هذا ويعتبر سرطان الرأس 
والرقبة أحد أكثر السرطانات 
تعقيــدا نظــرا لوجــوده في 
منطقة ظاهرة جسديا، ومهمة 
لوظائف البقاء على قيد احلياة. 
وجود األورام في هذه املنطقة، 
وأيضا آثار العالج اجلانبية 
قد يؤديان إلى مشــاكل عدة 
منها: استئصال أعضاء مهمة، 
مشاكل وظيفية مثل صعوبة 
في البلع، مشــاكل بالصوت، 
وآالم في الكتف والرقبة. وقد 
تؤدي هذه املشاكل إلى اجلفاف 
التغذيــة، باإلضافة  وســوء 
الى ذلك، هناك عدة مشــاكل 
نفســية قد تنجــم عن عالج 
ســرطان الرأس والرقبة مما 
يؤثر بشكل مباشر على جناح 
وإكمال العالج، وكذلك يؤثر 

على جودة احلياة.

فــرص متســاوية للخدمات 
الصحية. ففي البداية، تقوم 
جميع الفرق بعمل تقييم أولي 
للحالة، ويساهم هذا التقييم 
مبعرفــة ممــن املرضــى قــد 
يحتاج إلــى رعاية مكثفة أو 
يحتاج إلى تدخالت أخرى قبل 
البدء بالعالج، وأيضا نتائج 
التقييــم األولية تســاعد في 

بوشهري كشف عن تشكيل فريق متعدد التخصصات لتقدمي الرعاية املتكاملة للمصابني باملرض

د. أحمد بوشهري مع عدد من أعضاء الفريق متعدد التخصصات

محافظ حولي لدى توقيع استمارة تسجيل منطقة الدعية ضمن شبكة املدن الصحية

لدخول فرق طبية أخرى مثل 
عيادة األلم، العالج الكيماوي، 
طب األســنان والســمعيات، 
باإلضافــة إلى التعــاون مع 
اجلراحة التجميلية للحاالت 
التي تستدعي جتميل وترميم 

بعد عمليات االستئصال.
وأضاف بوشهري، أنه مت 
وضع مســار عالجي متكامل 

السيناتور بوب مينينديز: الواليات املتحدة ملتزمة على الصعيدين احلكومي والبرملاني بأمن وسالمة الكويت واملنطقة

«الشؤون»: األسبوع املقبل بدء استقبال طلبات 
صرف بدل اإلجازات وفق االشتراطات اجلديدة

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون 
االجتماعية ان فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط 
استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد 
اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة ملوظفي الوزارة، 
سيبدأ باستقبال الطلبات وفق االشتراطات 
اجلديدة املعدلة خالل األسبوع املقبل. وبني 
املصدر ان االشتراطات اجلديدة تنص على انه 

يجوز التقدم بطلب صرف رصيد اإلجازات 
سنويا على أال يتكرر تقدمي الطلب في السنة 
ذاتها، إضافة إلى أن يكون املوظف قد أمضى 
في اجلهة ذاتها بعد التعيني فيها أو النقل إليها 
مدة ســنتني على األقل سابقتني على تاريخ 
صدور قرار صرف البدل النقدي، وأال يكون 
وقعت على املوظف إحدى العقوبات التأديبية 
ما لم يتم محوها وفقا للمدد املقررة قانونا 

قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

اخلالد: فوز الوسمي مبسابقة «شاعر الراية» 
إجناز ممتد للمسيرة الثقافية الكويتية

«كونــا»:   - الريــاض 
كّرم ســفيرنا لــدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالد، الشاعر الكويتي 
مزيد الوسمي احلائز املركز 
األول في مســابقة برنامج 
«شاعر الراية» في السعودية 
وعضــو جلنــة احلكم في 
البرنامج ناصر السبيعي.

وقال السفير الشيخ علي 
اخلالد في تصريح لـ «كونا» 
على هامش التكرمي إن إجناز 
الشاعر الوسمي يعد امتدادا 
للمسيرة الثقافية الكويتية 
في نــواح متعددة وأحدها 
الشــعر الذي يعد أحد أهم 
العربيــة  الثقافــة  أركان 
واخلليجيــة وميلك مكانة 
مهمة فــي تراثنا، الفتا إلى 
أن وجود السبيعي في جلنة 
احلكــم يعد أيضا شــهادة 
الســاحة الشعرية  مبكانة 

الكويتية.
وأضــاف اخلالد ان مثل 
املنافســات حتافــظ  هــذه 
على استمرار هذا املوروث 
وترتقي به وتبرز املواهب 
الشــعراء  الشــابة وحتفز 
على تقدمي أفضل ما لديهم 
من إبداعات تثري الساحة 
فــي  وتســهم  الشــعرية 

تطويره.
وأشاد الســفير الشيخ علي اخلالد مبا 
قدمه الشاعر الوســمي من قصائد مميزة 
فــي البرنامج ما أهله للفوز باملركز األول، 

متمنيا له مزيدا من النجاحات والتميز.
يذكــر ان «شــاعر الراية» هــو برنامج 

تلفزيوني متخصص في مسابقات الشعر 
الشعبي تنظمه هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
باململكة العربية السعودية الشقيقة ويهدف 
إلى اكتشاف املواهب وإحياء اإلرث الشعري 

الشعبي.

سفيرنا لدى السعودية أشاد بوجود الكويتي ناصر السبيعي في جلنة التحكيم

السفير الشيخ علي اخلالد يكّرم عضو جلنة التحكيم في البرنامج ناصر السبيعي

السفير الشيخ علي اخلالد مكرما الشاعر مزيد الوسمي

دار املخطوطات التركية كرمت 
عبداهللا الغنيم عن مسيرته احلافلة بالعطاء

مدريدـ  كونا: كرمت دار 
املخطوطات التركية رئيس 
مركز البحوث والدراسات 
الكويتية د.عبداهللا الغنيم 
الزاخــرة  عــن مســيرته 
بالعطاء والعمل واإلجنازات 

ومؤلفاته الثرية.
جمعيــة  وذكــرت 
«الراســخون فــي العلــم 
بيــان  فــي  الكويتيــة» 
أن دار املخطوطــات  لهــا 
التركية كرمت اجلغرافي 
ووزيــر التربية والتعليم 
األســبق والعميد األسبق 
بجامعــة  اآلداب  لكليــة 
الكويت د.عبداهللا الغنيم 

ضمــن مؤمترها الدولــي الثالث بعنوان 
«مخطوطات القرن السابع الهجري: علوم 
الوحي» الذي أقيم في مدينة غرناطة في 

إسبانيا.
وألقى د.عبداهللا الغنيم كلمة تقدم فيها 
بخالص الشكر والتقدير على تكرميه في 
هذا اللقاء العلمي مؤكدا ســعادته «التي 
اكتملــت على أرض غرناطة اإلســبانية 
املعطرة بتراث شع منه نور العلم الذي 

أيقظ أوروبا من سباتها».
وأوضح انــه وباعتبــاره «باحثا في 
التراث اجلغرافي العربي تربطه بغرناطة 
صلة حب وتقدير لقطبني من أبنائها هما 
الرحالة املشهور أبو حامد الغرناطي وابن 
ســعيد علي بن موســى املغربي صاحب 
كتــاب اجلغرافيــا»، فيما اختتــم كلمته 
بتحية خاصة لغرناطــة وبالد األندلس 

كافة وجميع احلضور في املؤمتر.

من جانبه أعرب رئيس دار املخطوطات 
التركية مدير املؤمتر د.محمود املصري 
في كلمتــه عن ســعادة دار املخطوطات 
بتكرمي الدكتور الغنيم الشخصية العلمية 
الرفيعــة خالل مؤمترهــا الدولي الثالث 
حول مخطوطات القرن السابع الهجري.
وأشــاد املصــري مبســيرة د.الغنيم 
احلافلة بالعطاء وغوصه في أعماق املصادر 
العربيــة القدمية قائــال إنه «وقف عمره 
للجغرافيا وخرائطها واألرض وطبقاتها 
والبلدان وخططها فقوبل العطاء بالعطاء 
كما شغل مقعد الوزارة مرتني وكان فيه من 
الزاهدين ولم يشغله في هذه الدنيا شيء 
ســوى العلم فقد نشأ مع العلم واشتعل 

رأسه شيبا ومازال العلم رفيقه».
وأعرب املصري عن شــكره جلمعية 
«الراسخون في العلم» اخليرية الكويتية 
على اهتمامها ورعايتها للعلم والعلماء.

تكرمي د.عبداهللا الغنيم

مهدي: «التخطيط» بصدد إجناز
التقرير الطوعي الثاني للتنمية املستدامة

بشرى شعبان

أكــد األمــني العــام للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية د.خالد املهدي أن األمانة 
بصدد إعداد التقرير الطوعي الثاني للكويت 
عن التنمية املســتدامة ليتــم تقدميه في 
املنتدى السياســي رفيع املســتوى املقرر 

عقده خالل ٢٠٢٣ في نيويورك.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي 
نظمتها األمانة العامة للتخطيط بالتعاون 
مع اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية، 
موضحا أن التقرير مهم ألنه يعتبر «تقرير 
منتصف الطريق» في حتقيق أهداف التنمية 
املســتدامة الذي أطلقته األمم املتحدة عام 

٢٠١٥ مع التركيز على ٤ أهداف.
ولفــت إلــى أنه تقــرر إطالق أســبوع 
للتنمية املستدامة ليتم التواصل واحلوار 
مع شــركاء التنمية عبــارة عن يومني في 
القطاع احلكومي واليــوم الثالث للقطاع 
األكادميي سواء احلكومي او اخلاص إضافة 
إلى ورشــة اجلمعية الثقافية النســائية 
بحضور عدد من مؤسسات املجتمع املدني 
واليوم ستكون ورشتنا في غرفة وجتارة 

الكويت.
وأضافــت أن املراجعات املتعمقة لعام 

٢٠٢٣ ستركز على خمسة أهداف للتنمية 
املســتدامة والغايات املترتبة عليها على 
النحــو التالي الهــدف «٦» املياه النظيفة 
والنظافة الصحية، والهدف «٧» طاقة نظيفة 
وبأســعار معقولة، الهــدف «٩» الصناعة 
واالبتكار والهياكل األساسية، والهدف «١١» 
مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 

«١٧» عقد الشراكات لتحقيق األهداف.
مــن جهتها أكدت فاطمــة العوضي من 
اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء أن التنميــة 
املســتدامة هــي التنمية التــي تأخذ بعني 
االعتبــار األبعــاد االجتماعيــة والبيئية 
واالقتصاديــة حلســن اســتغالل املوارد 
املتاحــة وتلبية حاجيات األفراد، كما أنها 
عملية تطوير للمدن واملجتمعات واألعمال 
التجارية بشرط أن تلبي احتياجات احلاضر 
دون املســاس بقدرة األجيال القادمة على 

تلبية حاجاتها.
وأشــارت إلى أن محددات عمل اإلدارة 
املركزية لإلحصــاء لرصد أهداف التنمية 
املستدامة هي اللجنة الوطنية التوجيهية 
الدائمة لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ واللجنة الدائمة 
ملؤشرات التنمية والتقدم واالستدامة في 
دول مجلس التعــاون باملركز اإلحصائي 

اخلليجي.

أشار إلى إنه سيتم إطالق أسبوع للتواصل واحلوار مع شركاء التنمية

«املالية» خاطبت الوزارات بضوابط وشروط وآلية
صرف «البدل النقدي» لإلجازات: األولوية للكويتيني

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة املالية جميع 
اجلهــات احلكوميــة بقواعد 
وشروط وضوابط استحقاق 
وآلية صرف «البدل النقدي» 
من رصيــد االجازات الدورية 

اثناء اخلدمة.
وجاء فــي الضوابط التي 
تنشــرها «األنباء» أن تكون 
أولويــة صرف البدل النقدي 
لإلجازات للموظفني الكويتيني، 
مع عرض املعامالت الناجتة 
عن بيع رصيد االجازات لكل 
حالــة علــى مراقبي شــؤون 
التوظف التابع لديوان اخلدمة 
املدنية للتأكد من االستحقاق، 
كما دعت وحدة الرقابة املالية 
في كل جهة للتأكد من سالمة 

الصرف.
ومن ضمن الضوابط عدم 
جواز النقل من النوع بدل نقدي 
اثناء اخلدمة - مدني للوزارات 
واالدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة وبند مخصص اجازات 

بدل نقدي اثناء اخلدمة في حال 
كان هناك عجز في اعتماد النوع 
بنهاية السنة املالية للوزارات 
واجلهــات احلكوميــة، ويتم 
صرف البدل النقدي من رصيد 
االجازات الدورية اثناء اخلدمة 
من بنــد مخصص اجازات أو 

النقــدي حتــى نهاية الســنة 
املالية، كما يجوز التقدم بطلب 
صرف رصيد االجازات سنويا، 
على أال يتكــرر تقدمي الطلب 
في الســنة ذاتهــا، وان يكون 
قد أمضى في اجلهة ذاتها بعد 
التعيني فيها أو النقل اليها ٢٤

شهرا على االقل سابقتني على 
تاريخ صدور قرار صرف البدل 
النقدي، فضال عن أال تكون قد 
وقعــت على املوظف عقوبات 
تأديبية ما لم يتم محوها وفقا 
للمدد املقررة قانونا قبل صدور 

القرار. 
انــه  وبينــت الضوابــط 
يشــترط لصرف البــدل عدم 
وجود دعوة قضائية ســابقة 
مقامة من املوظف في حال عدم 
الفصــل القضائي بها وتقدمي 
اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى 
بهذا الشأن، وطالبت «املالية» 
من اجلهات احلكومية بصدور 
قرار العتماد كشوفات جميع 
اسماء املستحقني لصرف البدل 

النقدي اثناء اخلدمة.

الرصيد التراكمي للمخصص 
باجلهات املستقلة.

وأوضحت انه يحق ملن لديه 
مدة خدمة ال تقل عن ٥ سنوات 
أن يصــرف اثناء اخلدمة بدل 
نقــدي، على أال يقــل رصيده 
عن ٣٠ يوما بعد صرف البدل 

عرض معامالت بيع رصيد اإلجازات لكل حالة على مراقبي التوظف

للجهات املستقلة لتعزيز بنود 
املكافآت وفقا للقيود اخلاصة 
الوزارات واالدارات  مبيزانية 

احلكومية للسنة املالية.
النقل  وســمحت «املالية» 
من وفــورات البــاب االول - 
تعويضات العاملني الى النوع 

وزير اخلارجية: قرار «أوپيك» ليس سياسيًا بل مبني على دراسات 
فنية حلفظ استقرار األسواق العاملية وضمان أمن الطاقة

اســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبداهللا في 
ديوان عام الوزارة رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ األميركي السيناتور 
بوب مينينديز، وذلك مبناسبة 
زيارته الرسمية والوفد املرافق 

للبالد.
وأكد رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشــيوخ 
األميركي خــالل اللقاء التزام 
املتحــدة األميركية  الواليات 
علــى الصعيديــن احلكومي 
والبرملانــي بأمــن وســالمة 
الكويــت واملنطقــة، مقدمــا 
الشكر والثناء للكويت قيادة 
وحكومة وشعبا الستضافة 
القوات األميركية على أراضيها 
خاصــة أن الكويت حتتضن 

اجلانبــان موضــوع القــرار 
الصــادر عــن منظمــة الدول 
املصــدرة للبتــرول (أوپيك) 

قــرار مبنــي علــى دراســات 
فنية وتقنية حلفظ استقرار 
األسواق العاملية وضمان أمن 
الطاقة وإمداداتها ، مشددا على 
ضــرورة دعم كافــة اجلهود 
واملساعي الدولية للحفاظ على 
توازن أسواق النفط العاملية 
واســتقرارها ودعمهــا فــي 
مواجهة حتدياتها املستقبلية، 
كما مت خالل اللقاء استعراض 
العالقات التاريخية والصداقة 
الراسخة التي جتمع الكويت 
والواليات املتحدة األميركية 
الصديقة وعــدد من القضايا 
اإلقليمية والدولية ومناقشة 
مجــاالت التعــاون املتعــددة 
مبا يعزز املصالح املشــتركة 
ويعود باملنفعة على البلدين 

وشعبيهما الصديقني.

بخفض اإلنتــاج، حيث جدد 
وزير اخلارجية التأكيد على 
أن القرار ليس سياسيا، وأنه 

استقبل رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي السيناتور بوب مينينديز

رابــع أكبــر جتمــع للقــوات 
العسكرية األميركية في العالم.

علــى صعيد آخــر، بحث 


