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االربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣ محليات

ومضات

عاجزون أمام 
الزالزل واملوت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

طغى خبر حدوث زالزل في تركيا وسورية 
على كل األخبار حلجم األضرار في البلدين 
والشعبني الشقيقني، وإن تناقلت األخبار في 

أكثر من جهة عن موجات زلزالية جديدة!
يقف اإلنســان عاجزا أمام هذا الزلزال 
الرباني الطبيعي الذي يسبب تشقق األرض 
وحدوث تصدعات في القشــرة األرضية، 
املمتلكات ومأســاة  انهيارات في  وبالتالي 
حقيقية في عــدد األرواح، خاصة اذا كان 
البلد ال ميلك األجهزة التي تساعد في رفع 
األنقاض، ألن العاملني يسابقون الزمن في 
محاولة إنقاذ الضحايا على وجه الســرعة، 
ويتألم املرء عندما يرى في أجهزة التلفاز ان 
آلية واحدة متهالكة تزيح األنقاض السورية، 
وحتما املنظر مروع ومؤثر أمام هذه اجلبال 
مــن األنقاض والتي حتمــا حتتها أناس ال 
يعلم بحالهم إال اهللا، ويحتاجون على وجه 
السرعة الى فرق إنقاذ وأدوية وطعام وسكن 

وإغاثة شاملة.
شكرا للقيادة السياسية بدءا من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح على املساعدات احلكومية العاجلة، 
كما نشكر املوقف البرملاني املتمثل مبجلس 
األمة الكويتي، والشكر أيضا موصول الى كل 
اجلمعيات الكويتية اخليرية واإلنسانية التي 
أسرعت بتشكيل فرقها التطوعية ومشاريعها 
اإلغاثية لتقدمي مساعدات عاجلة إلى إخواننا  
املنكوبني في تركيا وسورية، واألمر يحتاج 
الى تعاون دولي شامل لتخفيف وطأة هذه 
الكوارث على املصابني وأسر الضحايا والناجني 
من هذه الكوارث اإلنسانية التي تستوجب 
جمع اجلهد لتحقيق أفضل النتائج اإلغاثية 

العاجلة.
٭ ومضة: هناك علم الزالزل وهناك مراكز في 
العالم متخصصة في دراســة هذه الزالزل 

ونتائجها والتوقع بها.
آن األوان أن يكــون هناك مركز عربي 
للزالزل شعبي حيادي يقدم خدماته بعيدا 

عن سياسات الدول.

رسولنا محمد ژ يقول: «ال تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب 
الزمان وتظهر الفنت ويكثر الهرج وهو القتل، 

وحتى يكثر فيكم املال فيفيض».
٭ آخر الكالم: يقال إن أول زلزال حدث في ١٣

يناير ١٩١٥ بالقرب من مدينة الكويال اإليطالية 
وكان مركز الزلزال في بلدة افيتسانو وأودى 
بحياة أكثر من ٣٠ ألف شخص، وأدى إلى 
تدمير كامل للمنطقة وكانت قوته ٧٫٥ درجات 

على (مقياس ريختر)!
٭ زبدة احلچي: احلمدهللا على كل حال، موقف 
الكويت أميرا وحكومة وشــعبا كالعادة في 
املدلهمــات والكوارث دائمــا يبيض الوجه 
ومشرف، وهكذا هي الكويت ديرة املكرمات 
وشعب العلياء والكرم في أحلى صوره، شعب 
يبادر من نفسه دون توجيه إلى مد يد العون 
ألســر أكثر من ٥٠٠٠ قتيل وأضعافهم من 
اجلرحى واملصابني، وإلى كل معوز ومتضرر 

دون ِمنّة أو حسابات وأجندات.
مشاركة ودعاء

أشــارك أبناء العم الكرام وفاة املغفور 
له بإذن اهللا العم، اخلال العزيز عبداحملسن 
عبدالرحمــن الهريس الذي ُدفن في مقبرة 
الصليبخات صباح امس الثالثاء املوافق ١٦

رجب ١٤٤٤هـ - ٧ فبراير ٢٠٢٣، وكان اخلال 
طوال حياته حامال للكتاب والســنة واصال 
لألرحام كلهــا، يحث على اخلير، عامال به، 
وتشهد له عشرات املواقف واألدلة ملن عاشره 

وعايشه.
إني داٍع فأمِّنوا.. اللهم ارحمه واغفر له 
وأوسع مدخله وأكرم نزله ونقِّه من اخلطايا 
كما ينقى الثوب األبيض من الدنس واجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته في 
الفردوس األعلى من اجلنة في جنات النعيم 
يا رب العاملني.. ال تنسوه من دعائكم، بارك 
اهللا فيكم.. سيخلو ديوان الضاعن من ذاك 
الوجه الصبوح الذي يشع نورا.. إنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
للعزاء الرجال - محمد: ٥١١٤٤٤٩٢

..في أمان اهللا.

دشتي لـ «األنباء»: إجراء ١١ عملية
استخراج حصاة الكلى بواسطة املنظار

عبدالكرمي العبداهللا

 اختتم مستشفى مبارك الكبير 
ومستشفى الفروانية ممثال بقسم 
املســالك البوليــة ورشــة عمــل، 
أقيمت على مدار ٤ أيام وبحضور 
د.جوميــز رئيس قســم املســالك 
البولية مبستشفى فيجنوفا ميالن 

في ايطاليا.
وقال اختصاصي جراحة املسالك 
البوليــة فــي مستشــفى مبــارك 
الكبير د.محمد دشتي في تصريح 
لـــ «األنباء» إن الورشــة شــملت 

العديــد من احملاضرات النظرية وعمليات 
عن التقنيات احلديثة الستخراج احلصى 

(supine pcnl) الكلى عن طريق املنظار
 وكشــف عن اجراء ١١ عملية متثلت في 
اســتخراج حصاة الكلى عن طريق اجللد 
بواسطه املنظار، بحيث يجرى إنشاء ممر 
من جلد البطن إلى الكلى، ويستخدم اجلراح 

أدوات خاصــة متر عبر أنبوب صغير في 
البطن لتحديد موقع احلصوات وإزالتها.

 وشكر د.دشــتي رئيس قسم اجلراحة 
د.جاسم العباد وود.عادل احلنيان ود.حمدي 
عبــد احلليم ود.فيصل الهاجري ود.ماجد 
حســبو، ود.طالل العنزي ود.أحمد جابر 
على ما بذلوه من جهود إلجناح الورشة.

د.محمد دشتي و د. جوميز والفريق الطبي

انطالق فعاليات مسابقة فادية السعد العلمية
مبشاركة ٤٥ مدرسة من املراحل التعليمية الثالث

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
عن إطالق مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية 
للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في نسختها الـ ٢٤ للطالبات في 
جميع املراحل الدراسية محليا وعربيا مبشاركة 

واسعة من املدارس.
وقالت مدير عام املسابقة د.عائشة الهولي إنه 
سيتم إخضاع الطالبات املشاركات البالغ عددهن 
٩٠ طالبة ميثلن ٤٥ مدرسة في املراحل الدراسية 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية لدورات تدريبية 
تســتمر على مدى ٣ أيــام لصقل املهارات التي 
تؤهلهن للمشاركة في أداء متطلبات املسابقة.
ولفتــت الى أن طالبات املرحلــة االبتدائية 

سيشــاركن في ورشــة عمل فــن كتابة القصة 
القصيرة واألنشطة االبداعية في تأليف القصص 
وحتديدا اخليال العلمي، أما املتوسطة فسيكون 
برنامجهن التدريبي هو كيفية إعداد املشاريع 
العلمية وفق منحى ستيم، باإلضافة الى دورة 
مهارات العرض واإللقاء ودورة األنشطة االبداعية 
في اعداد املشاريع العلمية. وقالت الهولي مبا 
يخص املرحلة الثانوية فســتكون هناك دورة 
في مهارات العرض واإللقاء وأخرى في اإلبداع 
واالبتكار، وثالثة حول مهارات البحث العلمي، 
مشيرة الى أنه سيكون هناك بث مباشر للبرنامج 
التدريبي جلميع املشاركات في الوطن العربي.

«اخلدمة املدنية» لـ «األوقاف»: يجوز جمع العمل
خالل فترتني على بند التكليف «أجر مقابل عمل»

العتل: وضع كود بناء خاص بالزالزل للحّد من آثارها املدمرة

الصالح: ٤٠ - ٦٥٪ ارتفاعًا في نسبة الوعي
مبخاطر أمراض السرطان خليجيًا

«التطوعية النسائية» تؤكد أهمية الدعم اإليجابي ملرضى السرطان

أسامة أبوالسعود

وجه رئيس ديوان اخلدمة 
املدنيــة د.عصــام الربيعان 
خطابا الى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد أكد 
فيه جواز جمع العمل خالل 
فترتني على بند التكليف «أجر 

مقابل عمل».
وجاء في اخلطاب، الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه، 
بشأن طلب اإلفادة عن مدى 
جــواز أن يجمــع املكلفــون 
بفترتني صباحية ـ مسائية 
بــني قيمــة املكافــأة املقررة 
بالئحة نظام التكليف خالل 

تقــدم رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصــل العتل 
بأحــر التعــازي للشــعبني 
التركي والســوري بضحايا 
الزلزال والنكبة اإلنســانية 
الكبيرة في البلدين الشقيقني.
وقال العتل: ونحن نقدم 
التعازي لألشقاء في البلدين 
ونشــيد بســرعة جتــاوب 
قيادتنا السياسية مبد جسور 
اإلغاثة واإلنقاذ ونحمد اهللا 
عز وجــل أن بلدنا ومنطقة 
اخلليج العربي ليست على 
خــط الــزالزل إال أننا ندعو 
إلى االســتفادة والعمل على 

حنان عبد املعبود

أكــد أمــني عــام االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
د.خالد الصالح أن الدراسات 
املتتابعة ألنشــطة األسبوع 
اخلليجي املشترك للتوعية 
بالســرطان خــالل األعــوام 
املاضية بينت أن هناك حتسنا 
كبيرا في ثقافة الوعي الصحي 

فيما يتعلق بالسرطان.
ولفــت فــي كلمــة ألقاها 
في ختام أنشــطة األسبوع 
اخلليجــي املشــترك الثامن 
للتوعية بالسرطان، والذي 
أقيــم حتــت رعايــة وزيــر 
الصحة د.أحمد العوضي، إلى 
أن نســبة الوعي من عوامل 
املخاطرة من أمراض السرطان 
ارتفعــت مــن ٤٠٪ لتصبح 
٦٥٪، وكذلك انخفضت نسبة 
املفاهيــم اخلاطئة  انتشــار 
والنظرة الســلبية ألمراض 
الســرطان وأنهــا غير قابلة 
للشفاء من ٨٧٪ لتصبح ٤٧٪، 

أكدت اجلمعية التطوعية 
النســائية لتنمية املجتمع 
الدعــم اإليجابــي  أهميــة 
ملرضى السرطان وأسرهم 
أفضــل رعايــة  وتوفيــر 
آمنــة وخدمــات  صحيــة 
عالجية متميزة فاعلة لكل 
مريض ورفع الوعي بجميع 
أنواع السرطان والتثقيف 
الصحي ألفراد املجتمع من 
خالل األنشــطة املجتمعية 

واإلعالمية.
وقالــت عضــو مجلس 
اإلدارة أمــني الســر د. منى 
«نــدوة  خــالل  القطــان 
الدعــم اإليجابــي ملرضــى 
السرطان» ضمن فعاليات 
األســبوع اخلليجي الثامن 
للتوعية مبرض السرطان 
إن اجلمعيــة حريصة على 
القيــام بدورهــا التوعوي 
من خــالل اقامة العديد من 
النــدوات والفعاليات التي 
تصب في مجاالت التوعية 

٢ لسنة ٢٠٢٢ املنعقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٨/٢١ على صرف املكافآت 
املقررة من قبل مجلس اخلدمة 
املدنيــة باجتماعــه رقــم ٣

لســنة ٢٠٠٦ املنعقد بتاريخ 

واملمتلكات التي حتدثها مثل 
هذه الظواهر الطبيعية.

وأوضح العتــل أنه بات 
لزامــا علينــا كمهندســني 
وفنيني حث اجلهات املعنية 
فــي بلدية الكويــت ووزارة 
العامــة وبيــوت  األشــغال 
واالستشــارات  التصميــم 
الهندســية املعنيــة بإصدار 
تراخيص البناء لوضع كود 
خاص بالزالزل وإلزام املالك 
التصميم والتنفيذ،  به عند 
موضحــا أنه البد من تغيير 
أسس ومواصفات األساسات 
واألعمدة واجلســور بشكل 

إيجابــا علــى املجتمعــات 
اخلليجيــة، مشــيرا إلى أن 
شــعار هذا العــام «خليجي 
واعي» قد حتقق بفضل هذه 
اجلهود املشتركة في الكويت، 
وكذلــك على مســتوى دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
التــي تقــام فيها العشــرات 
من األنشــطة تزامنا مع هذا 

األسبوع املهم.

وأوضحــت أن اجلمعية 
توعويــة  رســالة  حتمــل 
داعمــة تهدف إلى اإلســهام 
في رفع مســتوى اخلدمات 
الطبيــة الوقائيــة املقدمــة 
للمرضى وتوفير االحتياجات 
األساسية املمكنة لهم، فضال 
عن السعي لتثقيف املجتمع 
وتوعيته باملرض واحلد من 

مسببات انتشاره.
وأكدت أن الدعم النفسي 

٣ لسنة ٢٠٠٦ املنعقد بتاريخ 
الفتــرة  ٢٠٠٦/٣/٢٨ خــالل 
الصباحية والفترة املسائية 
بحيث يكون الصرف عن كل 

فترة على حدة.
وأشــارت مصادر خاصة 
الى ان خطاب رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية ينهي العديد 
مــن املشــاكل واملعاناة التي 
واجهــت العاملــني على بند 
التكليــف «أجر مقابل عمل» 
وخاصة من فئة البدون (غير 
محددي اجلنسية) وحتديدا 
محفظــي ومحفظــات كتاب 
اهللا العاملني على هذا البند، 
والذيــن اعتصمــوا أكثر من 
مرة بســبب وقــف رواتبهم 

في السابق.

وزاد العتــل قائال: إننا 
ندعــو أيضا الــى ضرورة 
تدريــب وتطويــر مهارات 
الكوادر الهندسية الوطنية 
علــى أســاليب التصميــم 
والتنفيذ احلديث واالستفادة 
من جتــارب الدول األخرى 
فــي هــذا املجــال كاليابان 
وغيرها، مؤكدا أننا منتلك 
كل املتطلبات لتوفير وإيجاد 
كوادر وطنيــة قادرة على 
التعامل مع وتنفيذ أسس 
احلــد مــن اآلثــار املدمرة 
للزالزل في مرحلة ما قبل 

وقوعها.

بوستات وطباعة كتيبات 
توعوية وعمل لقاءات عبر 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وأشادت الشاهني باملشاركة 
الفاعلة من املتعافني واملتعافيات 
من السرطان خالل هذا األسبوع 
والذين يعتبرون جزءا مهما في 
هذه املنظومة، مؤكدة أن هذه 
النجاحات تتكرر كل عام من ١

حتى ٧ فبراير في كل دولة من 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

وشكرت االحتاد اخلليجي 
الســرطان واملركز  ملكافحة 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
على هذه الفرصة التي تبرز 
املتميــز  التطوعــي  العمــل 
على مستوى دول اخلليج، 
مؤكدة أن جميع املشــاركني 
بهــذه االحتفالية الســنوية 
حريصون على حتقيق الهدف 
مــن ورائها، وذلــك من أجل 
رفع معــدل الوعي للمواطن 
اخلليجــي حــول عوامــل 
املخاطــرة وأهمية الكشــف 

املبكر ألمراض السرطان.

خاصة فــي بدايات مراحل 
املرض األولى نتيجة الشعور 
بالعجــز وعدم القدرة على 
التنبؤ مبا هو قادم، لذا مهم 
في هذه املرحلة تقدمي الدعم 
املعنوي والنفسي للمريض.

وتناولت كيفية التعامل 
مع ردود األفعال والصدمة 
النفســية وما تشــكله من 
ضغط نفسي على املريض 

وأسرته.
أنــه بعــد  وأوضحــت 
تشــخيص حالة السرطان 
وخالل مراحــل العالج من 
املهم بالنسبة إلى املريض 
االنفتــاح علــى اآلخريــن 
إليهم حســبما  والتحــدث 
يراه مناسبا وقد يكون مفيدا 
التحدث لعدة أشخاص من 
العائلة أو األصدقاء أو زمالء 
العمل أو اجليران، الفتة الى 
أن كال منهم ميكن أن يلعب 
دورا في دعم املريض وتلبية 

احتياجاته العاطفية.

٢٠٠٦/٣/٢٨ للمكلفني خارج 
أوقات الدوام الرسمي خالل 
الفترة الصباحية للوحدات 
التنظيمية التي تعمل خالل 
الفترة املســائية، وللمكلفني 
خارج أوقات الدوام الرسمي 
املســائية  الفتــرة  خــالل 
للوحــدات التنظيميــة التي 
تعمل خالل الفترة الصباحية 

وذلك لكل فترة على حدة.
وجــاء رد رئيــس ديوان 
اخلدمة املدنية: انه في ضوء 
موافقة مجلس اخلدمة املدنية 
املشار إليها أعاله، فإنه يجوز 
أن يجمــع املكلفون بفترتني 
صباحية ـ مسائية بني قيمة 
املكافأة املقررة من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 

خاص وااللتزام بها.
وأشار العتل إلى ضرورة 
استخدام مواد بناء متطورة 
حتد من نســب الــركام عند 
االنهيــارات غيــر املتوقعة، 
مضيفا أنه البد من السماح 
باستقدام ونقل تكنولوجيا 
متطورة فــي مجال تصنيع 
مواد البناء املســتخدمة في 
كل أنواع املباني والعمل على 
توعية املواطنني بجودة هذه 
املواد وأهميــة أن يواكبون 
املتطلبــات اجلديــدة عنــد 
تصميــم وتنفيــذ بيوتهــم 

ومبانيهم.

ألقت رئيســة  بدورها، 
التنفيذية د.حصة  اللجنة 
الشــاهني كلمــة أوضحت 
خاللها أن اللجنة التنسيقية 
أعدت لهذا العــام برنامجا 
متكامال مت فيــه تنفيذ ٤٠
فعاليــة مختلفــة شــملت 
مجــاالت علميــة، فنيــة، 
الى  ورياضيــة، باإلضافة 
إقامــة مســابقات ونشــر 

واالجتماعي يساعد مريض 
السرطان على التعامل مع 
اإلجهاد النفسي والتقليل من 
مستويات االكتئاب والقلق 
واألعراض املرتبطة باملرض 
كتدهــور صورتــه الذاتية 
وثقته بنفسه، ولذلك يحتاج 
من األسرة والطبيب النفسي 
وكل من هم في دائرته الى 
مساعدته وتشجيعه أثناء 

مراحل العالج.
من جانبها، استعرضت 
النفســية أسماء  املرشــدة 
أبوعلي سبل تبليغ املصاب 
باملرض أو أســرته باخلبر 
وإعطــاء املريــض الوقــت 
الكافي لفهم ما أصابه وعدم 
تركــه وحيــدا وتوضيــح 
أن للمــرض عالجــا وانــه 

سيتخطى تلك املرحلة.
وقالــت أبوعلــي إن مــا 
يقــارب ٣٥٪ مــن املرضى 
يعانون من الضغط النفسي 
وقــد تصــل إلــى االكتئاب 

بحيث يكون صرف املكافأة لكل فترة على حدة

استخدام مواد بناء متطورة وتأهيل كوادر هندسية للتعامل معها

خالل اختتام فعاليات «األسبوع اخلليجي املشترك الثامن للتوعية بالسرطان»

نّظمت ندوة ضمن فعاليات األسبوع اخلليجي الثامن للتوعية باملرض

د. عصام الربيعانعبدالعزيز  املاجد

م.فيصل العتل

د. خالد الصالح ود. حصة الشاهني مع املشاركني في حفل ختام فعاليات األسبوع اخلليجي للتوعية مبرض السرطان

د.منى القطان وأسماء أبوعلي خالل الندوة

الفترة الصباحيــة والفترة 
املسائية بحيث يكون الصرف 
عن كل فترة على حدة وذلك 
فــي ضــوء موافقــة مجلس 
اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 

االرتقاء بأساليب البناء لدينا 
للحد من اخلسائر في األرواح 

مبينا أنها مؤشرات مهمة تدل 
على دور التوعية في نشــر 
الثقافة الصحيحة فيما يتعلق 
باألمراض السرطانية، على 
مستوى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وحتدث عن أهمية التعاون 
القطاعــني احلكومــي  بــني 
واألهلي في إجناح مثل هذه 
املبادرات املهمة التي تنعكس 

والدعم اإليجابي للمرضى.
وأشارت الى أن الهدف من 
التوعية  هذه األنشطة هو 
بأعراض وعالمات السرطان 
وأهمية الكشــف املبكر عن 
هذا املــرض، باإلضافة إلى 
التوعيــة بأهميــة االلتزام 
بعوامل الوقاية من السرطان 
واتبــاع منط حياة صحي، 
وأثــر ذلك في إنقــاذ حياة 

الكثير من األفراد.

الصايغ يجري أكثر من ١٠٠ عملية ناجحة 
للعمود الفقري في مستشفى مبارك

منذ بداية األلفية عملت الكوادر الطبية في الكويت على إيجاد 
حلول للتدخل اجلراحي البســيط آلالم العمود الفقري باستخدام 
تقنيات حديثة مبستوى عاملي. وأعلن رئيس اللجنة العلمية لرابطة 
األشــعة في الكويت د.محمد الصايغ انه متكن من توفير خدمات 
التدخل احملدود للعمود الفقري في كل من مستشفى مبارك الكبير 
ومستشفى ابن سينا ومستشفى حسني مكي جمعه لالورام واجرى 
اكثر من ١٠٠ عملية ناجحة للعامود الفقري في مستشــفى مبارك 
خالل عام، كما جنح في عالج مضاعفات عرق النســاء في مدة ال 
تتجاوز ١٠ دقائق حتت التخدير املوضعي، هذا باإلضافة إلى جناحه 
بالتعاون مع اختصاصي اول أشــعة تداخلية د.حسني جراغ  في 
إزالة ثالثة أورام حميدة خالل سنة ٢٠٢٢ عن طريق تقنية املايكرو 
احلرارية. وقدم د. الصايغ الشكر لوزارة الصحة على دورها الفعال 

د.محمد الصايغوتوفيرها طاقم متريض محترفا وتقنيات عالية الدقة.


