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النجار: ضوابط ومعايير دقيقة 
إلحكام الرقابة على عمليات اإلجهاض

عبدالكرمي العبداهللا

دّشنت الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية األهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار 
أمس مؤمتر اخلليج األول لطب األم واجلنني 
مبشاركة كوكبة من اخلبراء واملتخصصني 
فــي طــب األمومــة واألجنة ورجــال الدين 

والقانونيني.
وقالــت النجار فــي تصريح صحافي إن 
املؤمتر يهدف إلى االطالع على جتارب الزمالء 
في دول اخلليج من اخصائيني واستشاريني 
فــي الطــب والــوالدة ورأي االستشــاريني 
والقانونــني ورجال الدين على حد ســواء، 
فيما يتعلق بأمراض األم واجلنني الشديدة 
واجلســيمة ومنظورهم الديني والقانوني 
في قضية اإلجهاض والضوابط املعمول بها 

في هذا الشأن.
وأشارت النجار إلى أن املادة ١٧ من قانون 
مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة ٧٠ لسنة 
٢٠٢٠ تنص على أن «عملية اإلجهاض يجب 
أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح بإجراء 
إجهاض في حاالت خاصة منها أن يكون للحمل 
ضرر مباشــر على حيــاة األم وصحتها، أو 
يكون الطفل واجلنني مصابا مبرض عضال»، 

لذلك وجب علينا وضــع معايير وضوابط 
دقيقــة لتحكيم الرقابة على اســتخدام هذه 

املواد والتأكد من عدم استغاللها.
وشددت على أهمية االطالع على جتارب 
دول اخلليج واملتخصصــني في هذا املجال 
للوصول الى صياغة محدثة تواكب املعايير 
الطبية وتلم بكل اآلراء الدينية املتعلقة بهذا 

املوضوع احلساس.
بدورهــا، قالــت رئيســة املؤمتــر د.أمل 
اخلضــر إنه يقام خالل الفتــرة من ٧ الى ٨

ديسمبر اجلاري برعاية وزير الصحة د.أحمد 
العوضي وتنظيم رابطة أطباء النساء والوالدة 

الكويتية.
ولفتت اخلضر إلى ان املؤمتر يهدف إلى 
مناقشــة التطورات العلمية في تشــخيص 
حاالت علم األجنة ومشاركتها مع علماء الفقه 
والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة 
األم وتداعياتها على العائلة واملجتمع، مشيرة 
إلى استضافة أطباء من اخلليج وأساتذة في 
الفقه والشريعة والقانون للتعرف على رأي 
علماء الدين حول االجهاض الطبي ألسباب 
صحية عند األم أو اجلنني، مشيرة الى ضرورة 
رفــع توصيات املؤمتر إلى أقســام النســاء 
والوالدة في القطاع الصحي احلكومي واألهلي.

«الصحة» دشنت مؤمتر اخلليج األول لطب األم واجلنني مبشاركة واسعة

د.أمل اخلضر تلقي كلمتها (متني غوزال) د.فاطمة النجار متحدثة  

للمريـض اجلانبيـة  األضـرار  وبأقـل  جـدًا  عاليـة  بفاعليـة  واألورام  السـرطان  وتعالـج  الدقـة»  «فائقـة  التقنيـة 

«القوى العاملة»: حظر تشغيل املرأة في األعمال الشاقة واخلطرة
بشرى شعبان

أكــدت الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة حرص الكويت على حماية 
املرأة من العنف واالســتغالل عبر 
توفير احلماية القانونية، مشيرة 
الى أن ذلك مدرج في قانون العمل 
الكويتــي، حيــث نص فــي املادة 

٢٣ على «حظر تشــغيل املرأة في 
األعمال اخلطرة أو الشاقة أو الضارة 
صحيا». وقالت الهيئة في بيان لها 
انه يحظر أيضا تشــغيل املرأة في 
األعمال الضارة باألخالق والتي تقوم 
على استغالل أنوثتها مبا ال يتفق مع 
اآلداب العامة، ويحظر تشغيلها في 
اجلهات التي تقدم خدماتها للرجال 

فقط. من جهــة اخرى، نظم قطاع 
حمايــة القوى العاملــة في الهيئة 
العامــة للقوى العاملة مبشــاركة 
اإلدارات املعنية ورشة عمل بعنوان 
«حتسني إجراءات الشكوى العمالية» 
بهدف تطوير وحتسني اإلجراءات 
املتعلقة باملنازعات العمالية، وذلك 
وفق مبدأ توفير احلماية للعاملني 

بالقطاع األهلي مع مراعاة مصلحة 
أصحــاب العمل طبقا ألحكام مواد 
قانون العمل رقم ٢٠١٠/٦ والقرارات 
املنفذة لــه، وذلك وفقا لتوجيهات 
مدير عام الهيئة بالتكليف د.مبارك 
اجلافــور. وتطرقت الورشــة إلى 
مناقشــة خطوات تقدمي الشكوى 

العمالية.

القريفة: «الزراعة» قّلصت دورة إجناز عقود التنازالت أليام

حسن لـ «األنباء»: جناح عالج أول حالة «ورم» باإلشعاع اجلراحي

ميكنــة جميــع املعامالت، 
والــذي ســيكون مــن أهم 
اإلجنــازات لكونــه ميكن 
الربط بني شركة املطاحن 
والهيئــة، مــا يســاهم في 
صــرف األعــالف آليا عبر 
تطبيق «هويتي» مع ضمان 
احليلولــة دون وقوع أي 
تالعب أو حتايل، مبينا أن 
ميكنة الدعم النباتي وربطه 
بآليات مع إنتاج املزارعني 
سيكون في املرحلة الثانية 
من امليكنة من خالل ربطه 
باإلنتاج الفعلي للمزارعني 

الذي يعرض في املزاد.

مبينا انها تهدف الى مواكبة 
آخر التطورات في هذه التقنية، 
وتأتي لتبادل واالستفادة من 
خبــرات الــدول املجاورة في 

هذا املجال. 
وأوضح بو شهري ان هذا 
النوع مــن العــالج املتطور 
سيسهم في عالج العديد من 
احلــاالت مع محاولــة تقليل 
اآلثــار اجلانبيــة، علمــا بأن 
احلاالت التي ستســتفيد من 
اجلراحة االشعاعية هي بعض 
أورام املخ، أما بالنسبة للعالج 
االشعاعي املوجه فهو ألورام 
الرئــة، الكبــد، البنكريــاس 

والعمود الفقري.
ونوه إلى أن هذه الورشة 
الــى متديــد جســر  تهــدف 
التواصــل بــني املختصــني 
ومناقشة آخر التطورات في 
املجال، حيث ان مركز الكويت 
ملكافحة السرطان قد بدأ بعالج 
بعض أورام املخ، ونحن بصدد 
التوسع ملعاجلة أورام أخرى.

بدأ العمل به خالل الشــهر 
املاضي ساهم في تقليص 
الدورة املستندية في جميع 
املعامالت وعلى رأسها إجناز 
عقود التنازالت خالل أيام 
بدال من ٤ أشهر، وذلك في 
حال عدم وجود أي مخالفة 
أو مالحظة، مشيرا إلى أنه 
إجنــاز غيــر مســبوق في 

تاريخ الهيئة.
وفيمــا يتعلق بتطبيق 
امليكنة في الهيئة ودورها 
في التسهيل على املزارعني 
واملربني واملنتجني، قال إن 
الهيئــة ماضيــة قدمــا في 

الكويتيــة د.أحمــد  األورام 
بو شــهري إلى أن الورشــة 
العلمية عن اجلراحة والعالج 
اإلشعاعي املوجه لألورام تعد 
األولى من نوعها في الكويت، 
مبشاركة محاضرين من كندا 
واململكة العربية السعودية، 

مــن جانــب آخــر، ذكر 
أن النهــج اإلصالحي الذي 

ليومني مبشاركة متخصصني.
وبــني أن التقنيــة «فائقه 
الدقة» تعالج مرض السرطان 
واألورام بفاعليــة عالية جدا 
بأقل االضرار اجلانبية لتفادي 

اي تبعات على املرضى. 
بدوره، لفت عضو رابطة 

حساباتهم البنكية قريبا.
القـريـفـــة ان  وقـــــال 
اخلطوات التي مت اتخاذها 
تتسق بشــكل متكامل مع 
رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد ورئيــس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
املتعلقة  األحمد الصبــاح 
بتعزيــز األمــن الغذائــي، 
مشــيرا إلى آليات جديدة 
سيتم تنفيذها لتسهيل أمور 
املزارعني واملربني بالسرعة 

املمكنة.

الكثير مــن األورام مثل املخ 
الفقــري والرئــة  والعمــود 
والكبــد والكلى «كمــا أن لها 
استخدامات عديدة، مشيرا الى 
أن الورشة تهدف الى مشاركة 
اخلبرات في االماكن التي تقدم 
هذه التقنية العالجية ومتتد 

محمد راتب

أكــد مدير عــام الهيئة 
الزراعة  العامــة لشــؤون 
والثروة السمكية بالتكليف 
القريفة أنه جار  م.مشعل 
العمل على إنهاء إجراءات 
املتقدمني بطلبات لتوسيع 
احليازات الزراعية للمنتجني 
واملربــني احلقيقيني فقط، 
الذين قاموا بسداد رسوم 
البلدية قبل إصدار املرسوم 
الوزاري وتوقفت معامالتهم 
في وقت ســابق، مبينا أن 
دعوم املزارعني ستكون في 

عبدالكرمي العبداهللا

كشف نائب رئيس رابطة 
األورام الكويتية ورئيس قسم 
العالج االشــعاعي في مركز 
الكويــت ملكافحة الســرطان 
د.ياســر حســن عــن البــدء 
بعــالج أول حالــة بتقنيــة 
العالج االشــعاعي اجلراحي 
في املركز ملريض يعاني ورما 
باملــخ والتي تكللت بالنجاح 

وهللا احلمد.
جــاء هــذا فــي تصريــح 
لـــ «األنبــاء» علــى هامــش 
الورشة العلمية عن اجلراحة 
اإلشعاعية والعالج اإلشعاعي 
املوجه لألورام والتي نظمتها 
رابطــة األورام الكويتية أول 
مــن أمــس. وقال حســن إن 
ورشة العمل تخص تقنيات 
متطــورة جــدا وهــي تقنية 
اجلراحة االشعاعية والعالج 
االشعاعي املوجه وهي عالية 
في الدقة وتستخدم في عالج 

ً إنهاء إجراءات طلبات توسيع احليازات الزراعية للمنتجني واملربني.. وتطبيق امليكنة مع «املطاحن» قريبا

على هامش الورشة العلمية األولى حول اجلراحة والعالج اإلشعاعي املوجه لألورام

م.مشعل القريفة

(متني غوزال) د.ياسر حسن ود.أحمد بو شهري خالل ورشة العمل  

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

الفارسي تسأل عن أنواع حاويات البلدية

رفع أنقاض ومخلفات في العاصمة

قدمــت عضــو املجلس 
البلــدي م.علياء الفارســي 
حاويــات  حــول  ســؤاال 
التابعــة للبلدية.  النفايات 
وقالت الفارسي في سؤالها: 
باإلشــارة إلي املــادة ٢١ من 
قانــون ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في 
شــأن بلديــة الكويت حول 
البلدي  اختصاص املجلس 
في النظافة العامة السكانية 
وفقا لالختصاصات املقررة 
للبلديــة، وانطالقا من دور 
املجلس البلدي في هذا الشأن 

يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
٭ مــا أنواع احلاويــات اخلاصــة بالبلدية؟ 
وما مواصفاتها؟ وما املواقع التي توضع بها 

احلاويات؟

٭ هــل هنــاك آليــة علمية 
لتوزيع تلك احلاويات؟

٭ في حال التخييم في البر 
كيــف ميكن طلــب حاوية؟ 
وكيف ميكن التخلص منها 

بعد موسم التخييم؟
٭ هل مــن املمكن أن يكون 
للوحدة الســكنية أكثر من 

حاوية؟
٭ هــل األكيــاس الســوداء 
املنازل  اخلاصة بحاويــات 
صديقــة للبيئــة وقابلــة 
للتحلل؟، وان كانت ليست 
صديقة للبيئة هل ميكن أن تشــترط البلدية 
واجلهات ذات الصلة بأال يتم استخدام أكياس 
مع احلاويات املنزلية اال اذا كانت من األكياس 

املعتمدة من البلدية واجلهات ذات الصلة؟

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية العاصمة سعد اخلرينج 
إن اإلدارة تولي االهتمام برفع مســتوى 
النظافة بجميع املناطق باحملافظة، فضال 
عن التعامل الفوري مع شكاوى املواطنني 

واملقيمني، مشيرا إلى أنه مت التعامل مع عدد 
من الشكاوى متثلت برفع مخلفات أوراق 
أشجار متساقطة ورمال، فضال عن التعامل 
مع شكوى بوجود مخلفات تشوه املنظر 

العام ورفعها وتنظيف املكان بالكامل.

م.علياء الفارسي

«الفنية» أقّرت اقتراح إنشاء مالجئ للحماية من اإلشعاعات النووية

اخللفية املجاورة لقسيمته 
مبنطقة حولي ٦٦ قسيمة 
٨ إلــى اجلهــاز التنفيــذي 

للدراسة.
وذكر ان اللجنة وافقت 
على طلب صاحب العالقة 
إضافة األرض العائدة للدولة 
واملالصقة للقسيمة مبنطقة 

املنقف قطعة ٥٤.

اللجنــة أبقــت على جدول 
املقــدم  االقتــراح  أعمالهــا 
من رئيس املجلس البلدي 
عبــداهللا احملــري، بشــأن 
االشــتراطات واملواصفات 
اخلاصة باملجمعات السكنية 
للعمالة، ومتت إحالة الكتاب 
املقدم مــن صاحب العالقة 
بشأن ضم جزء من الساحة 

طلب املوافقة النهائية على 
التنظيمية  القطع  مشروع 
العقــارات غيــر  ألجــزاء 
٩ بالقطعــة  املنظمــة 
الفنيطيس ضمن  مبنطقة 
محافظــة مبــارك الكبيــر، 
وذلك لتغيير موقع محول 
الكهربــاء بالتنســيق مــع 
وزارة الكهربــاء. وبــني أن 

املباني اجلديدة االستثمارية 
او التجارية وغيرها بحيث 
يتم تخصيص نسبة معينة 
من مساحة املبنى كمالجئ 
للحروب النووية مبواصفات 
عاملية، من أبرزها التدريع 
وأساليب وتقنيات التهوية.
وقــال كمــال ان اللجنة 
أعادت إلى اجلهاز التنفيذي 

الفنية  اللجنــة  أوصت 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا أمــس برئاســة 
د.حسن كمال باملوافقة على 
االقتراح املقدم من العضو 
الفارســي بشــأن  م.علياء 
احلمايــة من اإلشــعاعات 
النوويــة، حيــث تضمــن 
االقتراح إنشاء مالجئ ذات 
مواصفــات عامليــة حديثة 
مســتدامة تخــدم جميــع 
الكويــت مبــا  محافظــات 
يتوافق مع املخطط الهيكلي 
للدولــة، مــع تخصيــص 
مســاحات أراض لتكــون 
مالجئ ضد احلروب النووية 
وحتمي الشعب الكويتي من 
التلوث اإلشــعاعي وتكون 
موزعة بشكل مدروس ويتم 
اإلعــالن عنهــا والتوعيــة 
بطريقة استخدامها بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة للدفاع 
املدني واجلهات ذات الصلة.
ان  وتضمــن االقتــراح 
تكون املالجئ ذات مواصفات 
عامليــة مــن ضمــن إصدار 
ترخيص املبنى، وذلك في 
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منصة «اكتشف الكويت».. بوابة عاملية 
للمهرجانات السياحية في البالد

دارين العلي

فــي إطــار ســعيها اجلاد 
لتكون أحد الروافد األساسية 
الكويــت  فــي  للســياحة 
توقــع اجلمعيــة الكويتيــة 
للمهرجانات األحد املقبل مع 
احتاد مكاتب السياحة والسفر 
االتفاقيــة اخلاصــة بإطالق 
الكويت»  منصــة «اكتشــف 
كأولــى املنصات الســياحية 

الشاملة في البالد.
وقــال الناطــق الرســمي 

للجمعية عبدالعزيز السبيعي ان املنصة تهدف 
إلى عرض الفعاليات واألنشطة واملهرجانات 
املختلفة لتفعيل السياحة واألماكن السياحية 
والترفيهية في البالد، مشيرا إلى ان اجلمعية 
تسعى ألن تكون احد املساهمني الفاعلني مع 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص لتسويق 
الكويت كبوابــة عاملية للمهرجانات الدولية 

في املنطقة.
وأضــاف الســبيعي ان توقيــع االتفاقية 
سيكون بحضور وكيل وزارة اإلعالم املساعد 
لشؤون السياحة سعود اخلالدي، حيث تؤكد 
اجلمعية أهمية مشاركة جهات الدولة املعنية 
وعلى رأسها وزارة اإلعالم في تعزيز املفهوم 
الســياحي بالبالد في إطار الســعي لتحويل 
الكويت إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة.

وأوضح ان منصة «اكتشف 
الكويت» ستشكل نقلة نوعية 
في املجال السياحي في البالد 
نظرا لشمولها على مختلف 
األنشطة السياحية والثقافية 
واالجتماعيــة والرياضيــة 
ومختلــف املهرجانــات التي 
تنظم في البالد كما ســتوفر 
املنصة إمكانية احلجز لهذه 
والفعاليــات  املهرجانــات 
وإمكانية احلجز في الفنادق 
وتصفــح وحجــز عــروض 
مكاتــب الســياحة والســفر 
واالســتفادة منها. وشــدد على ان اجلمعية 
ستبذل قصارى جهدها لتكون الساعد األمين 
للتوجه احلكومي بتعزيز السياحة في البالد 
وحتويــل الكويت لوجهة ومقصد ســياحي 
للعائالت سواء في الداخل أو من اخلارج، حيث 
تســتهدف املنصة جميع املواطنني واملقيمني 
في دول التعاون، مؤكدا ان اجلمعية لن تألو 
جهدا لدعم جهود اجلهات الرســمية في هذا 

الشأن بأفضل وسيلة ممكنة.
وذكــر ان اجلمعية ولهذا الهدف تتواصل 
مع جميع اجلهات املعنية في الدولة، مشيدا 
باالستجابة التي تشهدها مع مختلف القطاعات 
سواء الرسمية او اخلاصة وعلى رأسها وزارة 
اإلعالم التي تفتح أبوابها للمشاريع اخلالقة 

في خدمة السياحة في البالد.

جمعية املهرجانات توّقع عقود إطالقها األحد املقبل

عبدالعزيز السبيعي

السبيعي: املنصة ستشمل جميع األنشطة السياحية وتتيح حجز 
املهرجانات والفنادق واالطالع على العروض

فاطمة الفالح تناقش قضايا إنسانية في «بني كفي كفيف»
الفالح  الكاتبــة فاطمة  أصدرت 
روايتهــا «بني كفي كفيــف» والتي 
تضمنــت عــدة قضايــا إنســانية 
ووقعتهــا خــالل الــدورة األخيرة 
ملعــرض الكتــاب الذي أقيــم على 
أرض املعارض بالكويت خالل الشهر 

املاضي.
وتناولت الروايــة قضايا مهمة 
واقعية يعاني منها املجتمع صيغت 
بروية وحنكة، وشملت عدة حتديات 
منها: حتدي أم بكل طاقتها لتصنع من 

ولدها الكفيف شابا مثقفا واعيا بثقة 
عالية بنفسه معتمدا على ذاته رغم 
ألم عاطفتها بأمومتها التي اهتزت 
لتلملم شــتاتها، فتكــون أما عاملة 
ومخترعة وحتارب بكل األســاليب 
في ســبيل جناح أهم استثمار في 

حياتها طفلها الكفيف.
كما تضمنت الرواية حتدي شاب 
كفيــف مبصارعة احليــاة وإثباته 
للمجتمع بأن اصحاب الهمم قادرون 
على اكمال حياتهم والتعايش بكل 

تفاصيــل احليــاة رغــم العثــرات 
والصعوبــات وبره بوالديه الكامل 
كان ســببا في توفيقه في احلياة، 
وحتدي امرأة بإثباتها للمجتمع أن 
هناك صوتا خافتا في جوف كل امرأة 
تأخرت بالزواج سيقتحم العادات 
والتقاليد بسيف الشرع الذي أباح 
للمرأة بالزواج ملن يصغرها سنا ولو 
كان بكثير، ووضع احلجة والبرهان 
بأن الزواج يكون بالتوافق الفكري 

ال العمري أو املجتمعي.
غالف الرواية


