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محليات

«التسليف واالدخار» 1200 :طلب نهائي للحصول على القرض
السكني للمرأة في أول يوم

المضف :جهود جبارة لموظفي البنك لتنظيم استقبال الطلبات
أك����د م��دي��ر ع����ام ب��ن��ك التسليف
واالدخ��������������ار ص���ل���اح ال����م����ض����ف أن
"اس�����ت�����ق�����ب�����ال ط����ل����ب����ات ال�����راغ�����ب�����ات
ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ق����رض ال��رع��اي��ة
ال����س����ك����ن����ي����ة وال�����س�����ك�����ن م��ن��خ��ف��ض
ال��ت��ك��ال��ي��ف سيستمر ل��م��دة ث�لاث��ة
أشهر ،ال سيما أن البنك حريص
ك���ل ال���ح���رص ع��ل��ى ت��ق��دي��م اف��ض��ل
الخدمات التي تستطيع المواطنة
ال����ك����وي����ت����ي����ة االس������ت������ف������ادة م���ن���ه���ا"،
م����وض����ح����ا ان "ع���������دد ال���ل��ات������ي ت��م
استقبالهن في اليوم األول وصل
إلى  ،1200تم تسليمهن استمارات
لتعبئتها وتسليمها ف��ي موعد
الحق".
وق��������ال ال����م����ض����ف ف�����ي ت���ص���ري���ح
لـ"الجريدة" ،بعد بدء بنك التسليف
واالدخ������������������ار اس�����ت�����ق�����ب�����ال ط���ل���ب���ات
ال��م��واط��ن��ات ال��راغ��ب��ات بالحصول
على ح��ق الرعاية السكنية مساء
أم����س ،ان "ف���ري���ق ال��ع��م��ل ال����ذي تم
ت��ش��ك��ي��ل��ه م���ن ال��ب��ن��ك ق����ام ب��ج��ه��ود
جبارة في اليوم األول من استقبال
الطلبات ،علما بأنه سيتم وضع
آل��ي��ة م��ح��ددة سيعلن عنها قريبا

محمد راشد

صالح المضف

«اإلعالم» تحبط محاوالت سرقة
برامج من أرشيفها اإللكتروني
●

خالد الدوسري

كشفت مصادر مسؤولة أن مدير مشروع ترميم أرشيف
التلفزيون واألخ��ب��ار ف��ي وزارة اإلع�ل�ام ب��اق��ر دش��ت��ي يجري
ت��ح��ق��ي��ق��ا ف���ي م����ح����اوالت م��ج��ه��ول��ي��ن س���رق���ة ب��ع��ض األع���م���ال
والبرامج األرشيفية الخاصة بالتلفزيون ،وذلك بعد أرشفتها
وتحويلها إلى النظام اإللكتروني ،الفتة إلى أن المدير الجديد
استطاع إح��ب��اط ه��ذه ال��م��ح��اوالت بفضل ال��رق��اب��ة المشددة
التي فرضها لألعمال واستخدامه للتكنولوجيا الحديثة
لمعرفة األوامر التي يتم ادخالها للنظام لطلب األعمال التي
تم حفظها.
وذكرت المصادر أن مهمة أرشفة مكتبة التلفزيون واألخبار
أوكلت قبل  4أشهر إلى مدير القناة الثالثة سابقا باقر دشتي،
بعد أن اخفق القائمون على هذا المشروع منذ أكثر من  6سنوات
على تنفيذه على الرغم من رصد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مبلغ  4ماليين دينار إلنجازه.
وأك����دت أن دش��ت��ي ن��ج��ح خ�ل�ال األش��ه��ر ال��م��اض��ي��ة ف��ي إن��ج��از
اكثر من  50في المئة من المشروع ،وذلك بعد ان طالب الشركة
التي تعاقدت معها الوزارة بزيادة عدد العاملين في المشروع،
وتقسيمهم إل��ى ث�لاث ف��ت��رات للعمل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مطالبتهم
بتوفير أجهزة حديثة تسهل وتسرع من إنجاز العمل.
وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر أن ي��ن��ج��ز ال��م��ش��روع م��ع منتصف ال��ع��ام
المقبل اذا ما استمرت وتيرة العمل بين ال��وزارة والشركة على
نفس المنوال الحالي،
موضحة أن اهمية م��ش��روع االرش��ي��ف االلكتروني أو ترميم
أرشيف وزارة اإلعالم تكمن في أنه يهدف إلى حفظ تاريخ الكويت
الموثق في بعض األف�لام المصورة لمناسبات وطنية ،لتكون
مواد موثقة تستفيد منها وزارة اإلعالم والمؤسسات الوطنية
في الدولة.

لتنظيم استقبال الطلبات من اجل
تسهيل عملية تقديمها لتكون في
متناول الجميع دون معوقات قد
تتسبب بأي معاناة للمواطنات".

حضور جيد
وأك��د أن "دول���ة الكويت تحتفل
بهذا اليوم بمنح المرأة الكويتية
حقوقها ا ل��م��د ن��ي��ة ممثلة بقانون
المرأة للرعاية السكنية الذي على
ضوئه صدر مرسوم رقم 2011/324
ب��ع��د ق��ي��ام مجلس األم���ة بتشريع
ال��ق��ان��ون ال���ذي التمست الحكومة
م��ن خ�لال��ه م��ع��ان��اة ه��ذه الشريحة
وهي المرأة الكويتية التي تشكل
ج����زءا م��ه��م��ا ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ،إذ تم
تكليف ب��ن��ك ال��ت��س��ل��ي��ف واالدخ����ار
بتنفيذ القانون" ،مبينا أن "البنك
ق���ام ب�����دوره ب��ف��ت��ح ب���اب ال��ط��ل��ب��ات،
وك������ان ال���ح���ض���ور ال ب�����أس ب����ه م��ن
المتقدمات".
وزاد ان "ال���ب���ن���ك ل����ن ي���ق���ف ع��ن
تحديد مدة الثالثة أشهر لتقديم
تلك الطلبات ،إذ ان تحديد الثالثة

أش���ه���ر ه���و ف��ق��ط م���ن أج����ل م��ع��رف��ة
أعداد المتقدمات وحجم الطلبات
ال���ت���ي م���ن خ�لال��ه��ا س��ي��ق��وم ال��ب��ن��ك
ب���وض���ع آل���ي���ة ل��ل��ت��ع��اط��ي م����ع ه���ذه
الطلبات" ،موضحا أن "حق الرعاية
السكنية يتكون من جزأين ،األول
هو القرض اإلسكاني وقيمته 45
أل��ف دينار وه��ذا القرض شروطه
واضحة وإمكان تنفيذه مباشرة،
في حين سيتم وضع آلية مناسبة
م��ع ال��س��ك��ن منخفض ال��ت��ك��ال��ي��ف"،
م��ب��ي��ن��ا أن "ال���ش���ري���ح���ت���ي���ن س��ي��ت��م
التعمل معهما وفق شروط معينة
وضعها البنك ،وهي الشروط التي
جاءت وفق المرسوم ."2011/324
وخ�����ت�����م "ن�����ت�����ق�����دم ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة
ال����خ����ال����ص����ة ل�����ل�����م�����رأة ال���ك���وي���ت���ي���ة
بمناسبة حصولها على حقوقها
ال����م����دن����ي����ة ب����ع����د ح���ص���ول���ه���ا ع��ل��ى
حقوقها ا ل��س��ي��ا س��ي��ة" ،متمنيا أن
"ت���ن���ال ال���م���رأة ال��ك��وي��ت��ي��ة حقوقها
السكنية بأسرع وقت ممكن لتنعم
ب���االس���ت���ق���رار ال�����ذي ت���ح���رص على
ت��وف��ي��ره دول���ة ال��ك��وي��ت ألهلها من
أجل عيش كريم".

جانب من المواطنات في انتظار فتح باب االستقبال (تصوير جهاد صالح)

«الكهرباء» :مخالفات قضائية لمهدري
الطاقة  16الجاري

ً
ً
 168مأمورا قضائيا يجوبون البالد لتحرير مخالفات
●

عودة معدالت
استهالك الطاقة إلى
طبيعتها بعد موسم
التحدي الصيفي

عمر الراشد

ت��ب��دأ وزارة ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء
ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين
عملها بتفعيل الرقابة ومتابعة
ال���م���س���ت���ه���ل���ك���ي���ن ع����ب����ر م�����أم�����وري
ال��ض��ب��ط��ي��ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة ف�����ي 16
أك��ت��وب��ر ال���ج���اري ،إذ س��ي��ح��ررون
مخالفات قضائية لصاحب كل
استهالك غير مبرر.
وق��������ال��������ت م��������ص��������ادر م���ط���ل���ع���ة
ل��ـ"ال��ج��ري��دة" إن وزارة ال��ك��ه��رب��اء
وال���م���اء ت���ح���ارب ع��م��ل��ي��ات س��رق��ة
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ،واس��ت��ه�لاك
ال���م���ي���اه ب����ص����ورة غ���ي���ر ط��ب��ي��ع��ي��ة
وغير مبررة بمختلف الوسائل،
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ط���اق���ة وع���دم
هدرها في غير فائدة ،مفيدة بأن
الوزارة رأت انه يجب تخصيص
موظفين متخصصين لمتابعة
ه����ذا ال���ه���در وال���ح���د م���ن���ه ،لتصل
ب�����دوره�����ا ال������ى وض������ع م��وظ��ف��ي��ن
تحت مسمى مأموري الضبطية
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وي���ك���ون ع��م��ل��ه��م هو
م����ك����اف����ح����ة االس�����ت�����ه��ل��اك�����ات غ��ي��ر

ال��م��ب��ررة للطاقة س���واء م��ن الماء
أو الكهرباء ،وال��ح��د م��ن سرقات
ال����ت����ي����ار ال����ك����ه����رب����ائ����ي ،وت���ح���ري���ر
المخالفات الجسيمة لمرتكبيها.
وق���ال���ت ال��م��ص��ادر إن ال�����وزارة
وضعت لشغل هذه الوظائف 168
ً
موظفا ،تم تدريبهم وتوزيعهم
على دفعتين ،االولى تم تدريبها
في معهد القضاء الكويتي تحت
إ ش����راف مستشارين قضائيين،
واألخرى في مبنى وزارة الكهرباء
والماء تحت اشراف مستشارين
قضائيين معتمدين عالميين،
باالضافة إلى ال��دورة االرشادية
ً
التي انتهوا منها أخيرا في مبنى
ال���������وزارة ،وال���ت���ي أش�����رف عليها
مهندسون من ذوي الخبرة.
وأوضحت أن ال���وزارة ستضع
خ�لال االس��ب��وع ال��ج��اري إعالنات
عبر وسائل االعالم للتنبيه على
عملية تفعيل الضبطية القضائية،
ال�����ت�����ي س����ت����ب����دأ ف�����ي  16أك���ت���وب���ر
ال��ج��اري ،وال��ت��ي ب��دوره��ا ستكون
راد ع����ة للمستهلكين المخالفين
مهدري الطاقة من دون مبرر.

وف�����ي ال���س���ي���اق ذات�������ه ،ل��ف��ت��ت
المصادر الى ان موسم الصيف،
ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر م���وس���م ال��ت��ح��دي
ل��دى ال���وزارة ،قد انتهى وول��ى،
وعادت المعدالت االستهالكية
إل�����ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال����م����ح����ددة ،إذ
بلغت نسبة استهالك الكهرباء
أم������س  7030أل������ف م���ي���غ���اوات،
ب��ي��ن��م��ا ك����ان����ت ن���س���ب���ة االن����ت����اج
 8850أل�����ف م����ي����غ����اوات ،وه����ذا
يعتبر معدال طبيعيا تتعامل
معه الوزارة.
وف��������ي م������ا ي����خ����ص اس����ت����ه��ل�اك
ال���م���ي���اه أوض����ح����ت ال���م���ص���ادر ان
نسبة االستهالك كانت أعلى من
االنتاج ،إذ كانت المياه المنتجة
ت��ب��ل��غ  393.354م��ل��ي��ون غ��ال��ون
ام��ب��راط��وري ،بينما تبلغ نسبة
اال س����ت����ه��ل�اك  405.481م�لا ي��ي��ن
غالون امبراطوري.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن ه��ذه
النسبة ستقل في االي��ام المقبلة
ع����ن م���س���ت���واه���ا ال����ح����ال����ي ،ح��ي��ث
س���ي���ك���ون ال���ج���و ب�������اردا م����ا ي��ؤث��ر
إيجابا على استهالك الطاقة.

«الشؤون» :ربط إدارات العمل
مع «الداخلية» لمتابعة األذونات
●

جورج عاطف

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل ج��م��ال ال���دوس���ري ع��ن رب���ط ادارات العمل
ف��ي جميع المحافظات ب���وزارة الداخلية حتى يتسنى متابعة
اذون��ات العمل والتأكد من صالحيتها ،إضافة الى عمل حصر
لالذونات التي شارفت على االنتهاء ،مؤكدا ان مثل هذا الربط
يساهم بصورة فاعلة في القضاء على أي تالعب او تزوير في
تلك االذونات او تجاوز مدتها المسموحة.
وع��ل��ى صعيد متصل ،أك���دت م��ص��ادر مطلعة ف��ي ال����وزارة انه
تم التوصل الى اتفاق بين قطاع العمل وادارة مباحث الهجرة
وادارة التحقيقات في وزارة الداخلية على تشغيل الربط اآللي
في ما بينهم خالل األيام المقبلة ،مشيرة الى ان اجتماعا مطوال
آنفا لتطوير آلية العمل في شأن
عقدته االطراف الثالثة المذكورة ً
بالغات التغيب.

اعتصام «الشؤون»
وفي موضوع اخر ،بمشاركة رئيس وأعضاء نقابة العاملين في
وزارة الشؤون يعتزم عدد من نواب المديرين والمراقبين ورؤساء
االقسام في الوزارة تنفيذ اعتصام في الخامس من الشهر الجاري،
اعتراضا على عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة كل
من امضى  30عاما في العمل الى التقاعد.
وفي هذا الصدد ،قال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن "االعتصام
سيبدأ في العاشرة صباحا امام مكتب وزير الشؤون االجتماعية
والعمل د .محمد العفاسي ،لمدة ساعة واحدة إليصال اصوات
المعتصمين الى الوزير" ،مشيرا الى انه "في حال عدم استجابة
المسؤولين لمطالبنا سنعاود تنفيذ اعتصام اخر بتاريخ 19
اكتوبر الجاري".

«حياة» و«غالية» يطلقان حملة خيرية لجمع التبرعات لمرضى سرطان الثدي

• الغانم :استحداث قسم في مركز عبدالله العبدالهادي إلجراء الفحص الدوري للسيدات
• العبدالهادي :سرطان الثدي يمثل من  30إلى  %40من أمراض السرطان في الكويت
ذكر وكيل وزارة الصحة
د.إبراهيم العبدالهادي أن
سرطان الثدي يعد األول في
نسب اإلصابة بين النساء في
الكويت سواء من ًالمواطنات
أو الوافدات ،الفتا إلى أن نسب
اإلصابة تعد نفس المعدالت
العالمية وهي من  30إلى
 %40من أمراض السرطان.

نسبة الوفيات
بالمرض
مرتفعة نتيجة
نقص التوعية

مها الغنيم

●

عادل سامي

ك���ش���ف���ت رئ���ي���س���ة م����ب����رة رق��ي��ة
ع��ب��دال��وه��اب القطامي لسرطان
ال��ث��دي "ح��ي��اة" ليلى ال��غ��ان��م عن
تبرع ورثة المرحوم عبدالمحسن
الراشد وهند المضف بجهازي
ماموغراف للكشف عن سرطان
ال����ث����دي ل��ل��ح��م��ل��ة ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت
أم��س بالتعاون بين مبرة رقية
ع��ب��دال��وه��اب القطامي لسرطان
ال����ث����دي "ح�����ي�����اة" ون�������ادي غ��ال��ي��ة
إح����دى ال���م���ب���ادرات االج��ت��م��اع��ي��ة
ل����ل����م����رأة م�����ن ب����ي����ت االس���ت���ث���م���ار
العالمي "غلوبل" ،مشيرة إلى أن
تكلفة الجهاز الواحد تبلغ 120
ألف دينار.
وأعلنت الغانم خالل المؤتمر
الصحافي الذي عقد صباح أمس
لإلعالن عن الحملة من مقر بيت
االستثمار العالمي "غلوبل" أنه
سيتم استحداث قسم في مركز
عبدالله العبدالهادي في منطقة
اليرموك إلجراء الفحص الدوري
ل��ل��س��ي��دات م���ن س���رط���ان ال���ث���دي،
مشددة على وقوف وزير الصحة
د .ه�لال الساير ووك��ي��ل ال���وزارة
د .إبراهيم العبدالهادي بجوار

الحملة ودعمهم لنجاحها.
وأوض�������ح�������ت أن اث����ن����ي����ن م��ن
األط���ب���اء س��ي��ك��ون��ان م��وج��ودي��ن
إلج������راء ال��ف��ح��وص��ات ف���ي م��رك��ز
عبدالله العبدالهادي ،مؤكدة أن
الحملة ستستهدف السيدات من
سن  40إلى  72سنة.
وأض��اف��ت أن المبرة تأسست
ف����ي ع������ام  2003ب����ه����دف رع���اي���ة
مرضى س��رط��ان ال��ث��دي م��ن غير
ال��ك��وي��ت��ي��ات ،اذ ان��ه��ا تساعدهن
وت��ع��ي��ن��ه��ن ع��ل��ى ش����راء األدوي�����ة،
م���ش���ي���رة إل�����ى أن ال���ح���م���ل���ة ال��ت��ي
ستستمر خ�لال الشهر الجاري
س��ت��س��ل��ط ال����ض����وء ع���ل���ى أه��م��ي��ة
ال������ك������ش������ف ال�����م�����ب�����ك�����ر ل����ل����م����رض
وسيتخللها تنظيم  3فعاليات،
الف��ت��ة إل���ى أن ري���ع ه���ذه الحملة
سيذهب لعالج مرضى سرطان
الثدي.

الفحوصات الدورية
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ،ق����ال����ت رئ��ي��س��ة
ن�������ادي غ���ال���ي���ة م���ه���ا ال���غ���ن���ي���م إن
ال����ح����م����ل����ة ت�����ه�����دف إل��������ى ت���وع���ي���ة
النساء بسرطان الثدي وحثهن
على إجراء الفحوصات الدورية

للكشف ال��م��ب��ك��ر ال��ت��ي ت��ع��د أه��م
العوامل التي تساعد في الشفاء
من المرض.
وق����ال����ت إن م���س���اه���م���ة ن����ادي
غ��ال��ي��ة ف��ي ه���ذه ال��م��ب��ادرة تأتي
م��ن منطلق إن��س��ان��ي ،الف��ت��ة إلى
أن ال��ك��وي��ت أك���ث���ر دول ال��خ��ل��ي��ج
ت��ق��دم��ا م���ن ح��ي��ث ت��ح��س��ن وض��ع
ال���م���رأة وت��أم��ي��ن ال���م���س���اواة بين
الجنسين ،مشيرة إل��ى أن��ه على
ال��رغ��م م��ن أن ال��دراس��ات الطبية
ت���ؤك���د ارت����ف����اع ن��س��ب��ة اإلص���اب���ة
بالمرض عالميا عنه في الكويت،
ف��إن نسبة الوفيات ف��ي الكويت
أك���ب���ر م��ن��ه��ا ف���ي ال���ع���ال���م ،بسبب
اك���ت���ش���اف ال����م����رض ف����ي م���راح���ل
متأخرة نتيجة نقص التوعية.
ع����ل����ى ص���ع���ي���د م����ت����ص����ل ،أك����د
وكيل وزارة الصحة د .إبراهيم
العبدالهادي أن سرطان الثدي
ي��ع��د األول ف���ي ن��س��ب اإلص���اب���ة
ب��ي��ن ال��ن��س��اء ف��ي ال��ك��وي��ت س��واء
م����ن ال���م���واط���ن���ات أو ال�����واف�����دات،
و ت��ع��د النسب بنفس المعدالت
العالمية ويمثل من  30إلى %40
من أمراض السرطان بالكويت.
وق���ال ال��ع��ب��دال��ه��ادي ف��ي كلمة
ل��ه ع��ل��ى ه��ام��ش ت��دش��ي��ن��ه مساء

أم�������س األول ب������اك������ورة أن���ش���ط���ة
االحتفال بشهر أكتوبر لمكافحة
س����رط����ان ال����ث����دي ت���ح���ت ع���ن���وان
"حملة الفحص المبكر لسرطان
ال������ث������دي" ال��������ذي ي����ق����ام ب��ت��ن��ظ��ي��م
م�����ن م����رك����ز ال����ك����وي����ت ل��م��ك��اف��ح��ة
السرطان وبرعاية وزير الصحة
د .ه���ل��ال ال����س����اي����ر إن م��ك��اف��ح��ة
ال�����م�����رض ت����ب����دأ م�����ن االك���ت���ش���اف
ال��م��ب��ك��ر ال�����ذي ال ي���ك���ون إال عبر
الفحص الذاتي لجسم اإلنسان
من خ�لال المريض نفسه ،الفتا
إل���ى أه��م��ي��ة األج��ه��زة المتطورة
والمتخصصة للكشف المبكر
ال����م����ت����وف����رة ل���ل���ك���ش���ف ال���������دوري
واك��ت��ش��اف ال���ورم م��ن ب��داي��ت��ه ما
يسهل ال��ع�لاج س��واء بالجراحة
البسيطة أو غيرها ،ناصحا كل
س��ي��دة ت���ج���اوزت األرب��ع��ي��ن ب��أن
يكون لها كشف دوري الكتشاف
أي ورم قد يكون خبيثا أو حميدا
في بدايته اذ يسهل الشفاء منه.
وش�������دد ال����ع����ب����دال����ه����ادي ع��ل��ى
أهمية التوعية بالكشف المبكر،
م�����ؤك�����دا دور اإلع����ل����ام ف�����ي ه���ذا
ً
ال��ش��أن ،م��ش��ي��را ال���ى أن التوعية
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ت��س��ب من
خ����ل���ال اإلع������ل�����ام ه������ي األس��������اس

الغانم والغنيم خالل المؤتمر أمس (تصوير جهاد صالح)
ل���وص���ول ال��م��ع��ل��وم��ة ال����ى ال��ف��رد
واألس�����������رة ،وال���م���ع���ل���وم���ة ي��م��ك��ن
أن ت��ص��ل ع��ب��ر وس��ائ��ل إع�لام��ي��ة
م�����ت�����ع�����ددة ي�����ك�����ون م������ن ال���س���ه���ل
ت��داول��ه��ا خ��اص��ة أن��ن��ا ف��ي دول��ة

متقدمة واإلعالم بها متقدم جدا،
مضيفا أن وزارة الصحة ستنظم
حمالت توعوية بشكل سنوي،
وفي الوقت نفسه سيكون هناك
ت��واص��ل م��ع المجتمع م��ن خالل

وزارة الصحة والقطاع الخاص،
وك������ذل������ك م������ن خ���ل���ال ال���م���ج���ت���م���ع
األه��ل��ي وج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام
وال����ن����اش����ط����ي����ن ل���م���ك���اف���ح���ة ه����ذا
المرض.

