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»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 30 إلى 40% من 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 

 إلى أن نسب 
ً
أو الوافدات، الفتا

اإلصابة تعد نفس المعدالت 
العالمية وهي من 30 إلى 

40% من أمراض السرطان.

● عادل سامي
كـــشـــفـــت رئـــيـــســـة مــــبــــرة رقــيــة 
عــبــدالــوهــاب القطامي لسرطان 
الــثــدي "حــيــاة" ليلى الــغــانــم عن 
تبرع ورثة المرحوم عبدالمحسن 
الراشد وهند المضف بجهازي 
ماموغراف للكشف عن سرطان 
الــــثــــدي لــلــحــمــلــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
أمــس بالتعاون بين مبرة رقية 
عــبــدالــوهــاب القطامي لسرطان 
الــــثــــدي "حـــــيـــــاة" ونـــــــادي غــالــيــة 
إحــــدى الـــمـــبـــادرات االجــتــمــاعــيــة 
لــــلــــمــــرأة مـــــن بــــيــــت االســـتـــثـــمـــار 
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 
لــلــســيــدات مـــن ســـرطـــان الـــثـــدي، 
مشددة على وقوف وزير الصحة 
د. هــالل الساير ووكــيــل الـــوزارة 
د. إبراهيم العبدالهادي بجوار 

الحملة ودعمهم لنجاحها.
وأوضـــــــحـــــــت أن اثــــنــــيــــن مــن 
األطـــبـــاء ســيــكــونــان مــوجــوديــن 
إلجــــــراء الــفــحــوصــات فـــي مــركــز 
عبدالله العبدالهادي، مؤكدة أن 
الحملة ستستهدف السيدات من 

سن 40 إلى 72 سنة.
وأضــافــت أن المبرة تأسست 
فــــي عــــــام 2003 بــــهــــدف رعـــايـــة 
مرضى ســرطــان الــثــدي مــن غير 
الــكــويــتــيــات، اذ انــهــا تساعدهن 
وتــعــيــنــهــن عــلــى شــــراء األدويـــــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــحـــمـــلـــة الــتــي 
ستستمر خــالل الشهر الجاري 
ســتــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــــكــــــشــــــف الـــــمـــــبـــــكـــــر لــــلــــمــــرض 
وسيتخللها تنظيم 3 فعاليات، 
الفــتــة إلـــى أن ريـــع هـــذه الحملة 
سيذهب لعالج مرضى سرطان 

الثدي.

الفحوصات الدورية

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت رئــيــســة 
نـــــــادي غـــالـــيـــة مـــهـــا الـــغـــنـــيـــم إن 
الــــحــــمــــلــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــوعـــيـــة 
النساء بسرطان الثدي وحثهن 
على إجراء الفحوصات الدورية 

للكشف الــمــبــكــر الــتــي تــعــد أهــم 
العوامل التي تساعد في الشفاء 

من المرض.
وقــــالــــت إن مـــســـاهـــمـــة نــــادي 
غــالــيــة فــي هـــذه الــمــبــادرة تأتي 
مــن منطلق إنــســانــي، الفــتــة إلى 
أن الــكــويــت أكـــثـــر دول الــخــلــيــج 
تــقــدمــا مـــن حــيــث تــحــســن وضــع 
الـــمـــرأة وتــأمــيــن الـــمـــســـاواة بين 
الجنسين، مشيرة إلــى أنــه على 
الــرغــم مــن أن الــدراســات الطبية 
تـــؤكـــد ارتــــفــــاع نــســبــة اإلصـــابـــة 
بالمرض عالميا عنه في الكويت، 
فــإن نسبة الوفيات فــي الكويت 
أكـــبـــر مــنــهــا فـــي الـــعـــالـــم، بسبب 
اكـــتـــشـــاف الــــمــــرض فــــي مـــراحـــل 
متأخرة نتيجة نقص التوعية. 

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، أكــــد 
وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم 
العبدالهادي أن سرطان الثدي 
يــعــد األول فـــي نــســب اإلصـــابـــة 
بــيــن الــنــســاء فــي الــكــويــت ســواء 
مــــن الـــمـــواطـــنـــات أو الـــــوافـــــدات، 
وتــعــد النسب بنفس المعدالت 
العالمية ويمثل من 30 إلى %40 

من أمراض السرطان بالكويت.
وقـــال الــعــبــدالــهــادي فــي كلمة 
لــه عــلــى هــامــش تــدشــيــنــه مساء 

أمـــــــس األول بــــــاكــــــورة أنـــشـــطـــة 
االحتفال بشهر أكتوبر لمكافحة 
ســــرطــــان الــــثــــدي تـــحـــت عـــنـــوان 
"حملة الفحص المبكر لسرطان 
الــــــثــــــدي" الــــــــذي يــــقــــام بــتــنــظــيــم 
مـــــن مــــركــــز الــــكــــويــــت لــمــكــافــحــة 
السرطان وبرعاية وزير الصحة 
د. هــــــالل الــــســــايــــر إن مــكــافــحــة 
الـــــمـــــرض تــــبــــدأ مـــــن االكـــتـــشـــاف 
الــمــبــكــر الـــــذي ال يـــكـــون إال عبر 
الفحص الذاتي لجسم اإلنسان 
من خــالل المريض نفسه، الفتا 
إلـــى أهــمــيــة األجــهــزة المتطورة 
والمتخصصة للكشف المبكر 
ـــــــــدوري  الــــمــــتــــوفــــرة لـــلـــكـــشـــف ال
واكــتــشــاف الـــورم مــن بــدايــتــه ما 
يسهل الــعــالج ســواء بالجراحة 
البسيطة أو غيرها، ناصحا كل 
ســيــدة تـــجـــاوزت األربــعــيــن بــأن 
يكون لها كشف دوري الكتشاف 
أي ورم قد يكون خبيثا أو حميدا 
في بدايته اذ يسهل الشفاء منه.

وشـــــــدد الــــعــــبــــدالــــهــــادي عــلــى 
أهمية التوعية بالكشف المبكر، 
مـــــؤكـــــدا دور اإلعـــــــــالم فـــــي هـــذا 
 الـــى أن التوعية 

ً
الــشــأن، مــشــيــرا

الــمــجــتــمــعــيــة الــتــي تــكــتــســب من 
خــــــــالل اإلعــــــــــــالم هــــــي األســــــــاس 

لـــوصـــول الــمــعــلــومــة الــــى الــفــرد 
واألســـــــــــرة، والـــمـــعـــلـــومـــة يــمــكــن 
أن تــصــل عــبــر وســائــل إعــالمــيــة 
مـــــتـــــعـــــددة يـــــكـــــون مــــــن الـــســـهـــل 
تــداولــهــا خــاصــة أنــنــا فــي دولــة 

متقدمة واإلعالم بها متقدم جدا، 
مضيفا أن وزارة الصحة ستنظم 
حمالت توعوية بشكل سنوي، 
وفي الوقت نفسه سيكون هناك 
تــواصــل مــع المجتمع مــن خالل 

وزارة الصحة والقطاع الخاص، 
وكــــــذلــــــك مــــــن خـــــــالل الـــمـــجـــتـــمـــع 
األهــلــي وجــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
والــــنــــاشــــطــــيــــن لـــمـــكـــافـــحـــة هــــذا 

المرض.

الغانم والغنيم خالل المؤتمر أمس  )تصوير جهاد صالح( نسبة الوفيات 
بالمرض 

مرتفعة نتيجة 
نقص التوعية

مها الغنيم

»الكهرباء«: مخالفات قضائية لمهدري 
الطاقة 16 الجاري

 يجوبون البالد لتحرير مخالفات
ً
 قضائيا

ً
168 مأمورا

● عمر الراشد
تــبــدأ وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين 
عملها بتفعيل الرقابة ومتابعة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن عــــبــــر مـــــأمـــــوري 
الــضــبــطــيــة الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي  16 
أكــتــوبــر الـــجـــاري، إذ ســيــحــررون 
مخالفات قضائية لصاحب كل 

استهالك غير مبرر.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لـــ"الــجــريــدة" إن وزارة الــكــهــربــاء 
والـــمـــاء تـــحـــارب عــمــلــيــات ســرقــة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، واســتــهــالك 
الـــمـــيـــاه بــــصــــورة غـــيـــر طــبــيــعــيــة 
وغير مبررة بمختلف الوسائل، 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــطـــاقـــة وعـــدم 
هدرها في غير فائدة، مفيدة بأن 
الوزارة رأت انه يجب تخصيص 
موظفين متخصصين لمتابعة 
هــــذا الـــهـــدر والـــحـــد مـــنـــه، لتصل 
بـــــدورهـــــا الــــــى وضــــــع مــوظــفــيــن 
تحت مسمى مأموري الضبطية 
الــقــضــائــيــة، ويـــكـــون عــمــلــهــم هو 
مــــكــــافــــحــــة االســـــتـــــهـــــالكـــــات غــيــر 

الــمــبــررة للطاقة ســـواء مــن الماء 
أو الكهرباء، والــحــد مــن سرقات 
الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي، وتـــحـــريـــر 
المخالفات الجسيمة لمرتكبيها.
وقـــالـــت الــمــصــادر إن الـــــوزارة 
وضعت لشغل هذه الوظائف 168 
، تم تدريبهم وتوزيعهم 

ً
موظفا

على دفعتين، االولى تم تدريبها 
في معهد القضاء الكويتي تحت 
إشــــراف مستشارين قضائيين، 
واألخرى في مبنى وزارة الكهرباء 
والماء تحت اشراف مستشارين 
قضائيين معتمدين عالميين، 
باالضافة إلى الــدورة االرشادية 
 في مبنى 

ً
التي انتهوا منها أخيرا

الـــــــــوزارة، والـــتـــي أشـــــرف عليها 
مهندسون من ذوي الخبرة.

وأوضحت أن الـــوزارة ستضع 
خــالل االســبــوع الــجــاري إعالنات 
عبر وسائل االعالم للتنبيه على 
عملية تفعيل الضبطية القضائية، 
الـــــتـــــي ســــتــــبــــدأ فـــــي 16 أكـــتـــوبـــر 
الــجــاري، والــتــي بــدورهــا ستكون 
رادعــــة للمستهلكين المخالفين 

مهدري الطاقة من دون مبرر.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، لــفــتــت 
المصادر الى ان موسم الصيف، 
الـــــذي يــعــتــبــر مـــوســـم الــتــحــدي 
لــدى الـــوزارة، قد انتهى وولــى، 
وعادت المعدالت االستهالكية 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا الــــمــــحــــددة، إذ 
بلغت نسبة استهالك الكهرباء 
أمــــــس 7030 ألــــــف مـــيـــغـــاوات، 
بــيــنــمــا كــــانــــت نـــســـبـــة االنــــتــــاج 
8850 ألـــــف مــــيــــغــــاوات، وهــــذا 
يعتبر معدال طبيعيا تتعامل 

معه الوزارة.
وفــــــــي مــــــا يــــخــــص اســــتــــهــــالك 
الـــمـــيـــاه أوضــــحــــت الـــمـــصـــادر ان 
نسبة االستهالك كانت أعلى من 
االنتاج، إذ كانت المياه المنتجة 
تــبــلــغ 393.354 مــلــيــون غــالــون 
امــبــراطــوري، بينما تبلغ نسبة 
االســــتــــهــــالك 405.481 مــاليــيــن 

غالون امبراطوري.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن هــذه 
النسبة ستقل في االيــام المقبلة 
عــــن مـــســـتـــواهـــا الــــحــــالــــي، حــيــث 
ســـيـــكـــون الـــجـــو بـــــــاردا مــــا يــؤثــر 

إيجابا على استهالك الطاقة.

عودة معدالت 
استهالك الطاقة إلى 

طبيعتها بعد موسم 
التحدي الصيفي

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

● جورج عاطف
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون 
االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل جــمــال الـــدوســـري عــن ربـــط ادارات العمل 
فــي جميع المحافظات بـــوزارة الداخلية حتى يتسنى متابعة 
اذونــات 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. 
وعــلــى صعيد متصل، أكـــدت مــصــادر مطلعة فــي الــــوزارة 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 
عقدته االطراف الثالثة المذكورة آنفًا لتطوير آلية العمل في شأن 

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 30 عاما 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".

»اإلعالم« تحبط محاوالت سرقة 
برامج من أرشيفها اإللكتروني

● خالد الدوسري
كشفت مصادر مسؤولة أن مدير مشروع ترميم أرشيف 
التلفزيون واألخــبــار فــي وزارة اإلعـــالم بــاقــر دشــتــي يجري 
تــحــقــيــقــا فـــي مــــحــــاوالت مــجــهــولــيــن ســـرقـــة بــعــض األعـــمـــال 
والبرامج األرشيفية الخاصة بالتلفزيون، وذلك بعد أرشفتها 
وتحويلها إلى النظام اإللكتروني، الفتة إلى أن المدير الجديد 
استطاع إحــبــاط هــذه الــمــحــاوالت بفضل الــرقــابــة 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 4 أشهر إلى مدير القناة الثالثة سابقا باقر دشتي، 
بعد أن اخفق القائمون على هذا المشروع منذ أكثر من 6 سنوات 
على تنفيذه على الرغم من رصد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

مبلغ 4 ماليين دينار إلنجازه.
 وأكــــدت أن دشــتــي نــجــح خـــالل األشــهــر الــمــاضــيــة فــي إنــجــاز 
اكثر من 50 في المئة من المشروع، وذلك بعد ان طالب الشركة 
التي تعاقدت معها الوزارة بزيادة عدد العاملين في المشروع، 
وتقسيمهم إلــى ثــالث فــتــرات للعمل، بــاإلضــافــة إلــى مطالبتهم 

بتوفير أجهزة حديثة تسهل وتسرع من إنجاز العمل.
وتــوقــعــت الــمــصــادر أن يــنــجــز الــمــشــروع مــع منتصف الــعــام 
المقبل اذا ما استمرت وتيرة العمل بين الــوزارة والشركة على 

نفس المنوال الحالي،
موضحة أن اهمية مــشــروع االرشــيــف االلكتروني أو ترميم 
أرشيف وزارة اإلعالم تكمن في أنه يهدف إلى حفظ تاريخ الكويت 
الموثق في بعض األفــالم المصورة لمناسبات وطنية، لتكون 
مواد موثقة تستفيد منها وزارة اإلعالم والمؤسسات الوطنية 

في الدولة.

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

المضف: جهود جبارة لموظفي البنك لتنظيم استقبال الطلبات
أكــــد مــديــر عــــام بــنــك التسليف 
واالدخــــــــــــــار صـــــــالح الــــمــــضــــف أن 
"اســـــتـــــقـــــبـــــال طــــلــــبــــات الـــــراغـــــبـــــات 
بــالــحــصــول عــلــى قــــرض الــرعــايــة 
الــــســــكــــنــــيــــة والـــــســـــكـــــن مــنــخــفــض 
الــتــكــالــيــف سيستمر لــمــدة ثــالثــة 
أشهر، ال سيما أن البنك حريص 
كـــل الـــحـــرص عــلــى تــقــديــم افــضــل 
الخدمات التي تستطيع المواطنة 
الــــكــــويــــتــــيــــة االســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا"، 
مــــوضــــحــــا ان "عـــــــــدد الــــــالتــــــي تــم 
استقبالهن في اليوم األول وصل 
إلى 1200، تم تسليمهن استمارات 
فــي موعد  لتعبئتها وتسليمها 

الحق". 
وقــــــــال الــــمــــضــــف فـــــي تـــصـــريـــح 
لـ"الجريدة"، بعد بدء بنك التسليف 
واالدخــــــــــــــــــار اســـــتـــــقـــــبـــــال طـــلـــبـــات 
الــمــواطــنــات الــراغــبــات بالحصول 
على حــق الرعاية السكنية مساء 
أمــــس، ان "فـــريـــق الــعــمــل الــــذي تم 
تــشــكــيــلــه مـــن الــبــنــك قــــام بــجــهــود 
جبارة في اليوم األول من استقبال 
الطلبات، علما بأنه سيتم وضع 
آلــيــة مــحــددة سيعلن عنها قريبا 

لتنظيم استقبال الطلبات من اجل 
تسهيل عملية تقديمها لتكون في 
متناول الجميع دون معوقات قد 

تتسبب بأي معاناة للمواطنات".

حضور جيد

وأكــد أن "دولـــة الكويت تحتفل 
بهذا اليوم بمنح المرأة الكويتية 
حقوقها الــمــدنــيــة ممثلة بقانون 
المرأة للرعاية السكنية الذي على 
ضوئه صدر مرسوم رقم 2011/324 
بــعــد قــيــام مجلس األمـــة بتشريع 
الــقــانــون الـــذي التمست الحكومة 
مــن خــاللــه مــعــانــاة هــذه الشريحة 
وهي المرأة الكويتية التي تشكل 
ا مــهــمــا فــي الــمــجــتــمــع، إذ تم  جــــزء
تكليف بــنــك الــتــســلــيــف واالدخــــار 
بتنفيذ القانون"، مبينا أن "البنك 
قـــام بـــــدوره بــفــتــح بـــاب الــطــلــبــات، 
وكــــــان الـــحـــضـــور ال بـــــأس بــــه مــن 

المتقدمات". 
وزاد ان "الـــبـــنـــك لــــن يـــقـــف عــن 
تحديد مدة الثالثة أشهر لتقديم 
تلك الطلبات، إذ ان تحديد الثالثة 

أشـــهـــر هـــو فــقــط مـــن أجــــل مــعــرفــة 
أعداد المتقدمات وحجم الطلبات 
الـــتـــي مـــن خــاللــهــا ســيــقــوم الــبــنــك 
بـــوضـــع آلـــيـــة لــلــتــعــاطــي مــــع هـــذه 
الطلبات"، موضحا أن "حق الرعاية 
السكنية يتكون من جزأين، األول 
هو القرض اإلسكاني وقيمته 45 
ألــف دينار وهــذا القرض شروطه 
واضحة وإمكان تنفيذه مباشرة، 
في حين سيتم وضع آلية مناسبة 
مــع الــســكــن منخفض الــتــكــالــيــف"، 
مــبــيــنــا أن "الـــشـــريـــحـــتـــيـــن ســيــتــم 
التعمل معهما وفق شروط معينة 
وضعها البنك، وهي الشروط التي 

جاءت وفق المرسوم 2011/324".
 وخـــــتـــــم "نـــــتـــــقـــــدم بـــالـــتـــهـــنـــئـــة 
الــــخــــالــــصــــة لـــــلـــــمـــــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة 
بمناسبة حصولها على حقوقها 
الــــمــــدنــــيــــة بــــعــــد حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
حقوقها الــســيــاســيــة"، متمنيا أن 
"تـــنـــال الـــمـــرأة الــكــويــتــيــة حقوقها 
السكنية بأسرع وقت ممكن لتنعم 
بـــاالســـتـــقـــرار الـــــذي تـــحـــرص على 
تــوفــيــره دولـــة الــكــويــت ألهلها من 

أجل عيش كريم".
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