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«البحري» يطلق «الحداقة» السبت املقبل
وجهت لجنة التراث في النادي البحري الرياضي ،الدعوة لهواة ومحبي صيد السمك «الحداق»،
للمشاركة في مسابقة الكويت الكبرى السادسة واألربعين لصيد السمك ،والتي ستقام يوم السبت
المقبل الـ  23من نوفمبر الحالي ،وذلك في إطار اهتمام النادي بمجال إحياء التراث البحري ،وإبراز
المهن البحرية القديمة ،وإتاحة الفرصة لهواة ومحبي صيد السمك «الحداقة» للتنافس وتبادل
الخبرة.

على هامش افتتاح أسبوع الجراحة

«الصحة» :إجراء  5آالف عملية سمنة سنويًا
كتب شايع النبهان

أكــد وكـيــل وزارة الصحة المساعد لـشــؤون الـخــدمــات الطبية
المساندة د .فواز الرفاعي أن الخطة طويلة األمد التي بدأتها
الـ ــوزارة منذ زمــن بعيد لتأهيل ك ــوادر وطنية مــن الجنسين
أثمرت عن تأهيل عدد كبير من األطباء سواء من خريجي كلية
الطب بالكويت أو من االبتعاث الخارجي.
وقــال الرفاعي فــي تصريح للصحافيين على هامش افتتاح
أسبوع الجراحة بالكويت ،والذي تضمن  4مؤتمرات ،إن هذه
ـال مــن الحرفية والمهنية،
المؤتمرات جــاءت على مستوى عـ ٍ
وبـمـشــاركــة نخبة كـبـيــرة مــن المختصين مــن داخ ــل الكويت
وخارجها ،مشددا على اهمية التركيز على الطبيبات ألنهن
أصبحن يمثلن نسبة كبيرة من أعداد الخريجين األطباء داخل
ً
ً
الـبــاد ،الفتا إلــى أنهن يسهمن إسهاما كبيرا مع الــرجــال في
دفع عجلة النهضة الصحية بالباد.
ً
وأكد الرفاعي أن وزارة الصحة ال تألو جهدا في إدخال أحدث
األجهزة الطبية لتقديم كل ما هو جديد ونافع لصحة المواطن
والمقيم .من جانبه ،كشف رئيس جمعية الجراحين د .سلمان
ال ـص ـبــاح عــن إجـ ــراء نـحــو  3آالف جــراحــة سـمـنــة فــي الـقـطــاع
الـحـكــومــي ونـحــو  2000عملية فــي الـقـطــاع ال ـخــاص سنويا،
الفتا إلى أن وزارة الصحة أنجزت السجل الوطني لجراحات
السمنة مؤخرا.
وقــال« :نتطلع إلــى عمل سجل وطني للحوادث ،وذلــك بسبب
ال ـن ـســب ال ـعــال ـيــة ل ـلــوف ـيــات ت ـحــت س ــن األربـ ـعـ ـي ــن بـسـبـبـهــا»،
ً
مــوض ـحــا أن مـثــل ه ــذه ال ـس ـجــات تـفـيــد فــي عـمــل إح ـصــاءات
ً
ومقارنة نتائجها بدول العالم ،آما أن يشمل السجل الوطني
كذلك القطاع الخاص في القريب العاجل.
وأشار الصباح إلى أن المؤتمرات األربعة ركزت على مستقبل
الجراحة وقد تحدث فيها مجموعة كبيرة من الخبراء ،الفتا
إل ــى الـتــركـيــز أي ـضــا عـلــى ال ـجــراحــات مــن الـعـنـصــر الـنـســائــي،
مضيفا ان الواقع يشير إلى أننا أمام أعداد كبيرة من خريجي

رصد زلزال شمالي البالد
أول من أمس
أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل انه تم أول
مــن أمــس الجمعة تسجيل زل ــزال بـقــوة  3٫4درج ــات على
مقياس ريختر جنوب منطقة (الروضتين) شمالي الباد.
وق ــال مــديــر بــرنــامــج دع ــم مـتـخــذي ال ـقــرار ال ـم ـشــرف على
الشبكة بمعهد الكويت لأبحاث العلمية الدكتور عبدالله
العنزي في بيان إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة
و 19دقـيـقــة و 14ثــانـيــة مــن مـســاء أول مــن أمــس بتوقيت
الكويت على عمق ثاثة كيلومترات بباطن األرض.
واضــاف العنزي ان الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال
ت ـتــراوح قوتها مــا بين  1٫2و 2٫2على مقياس ريختر،
مشيرا الــى ان بعض المواطنين والمقيمين في منطقة
(العبدلي) شعروا بهذا الزلزال.
امل�شاركون يف افتتاح ا�شبوع اجلراحة بالكويت
كـلـيــة ال ـطــب بــالـكــويــت مــن الـعـنـصــر الـنـســائــي ،الف ـتــا إلــى دور
جمعية الـجــراحـيــن فــي اسـتـقـطــاب عــدد منهن للعمل بمجال
ال ـج ــراح ــة .وأوض ـ ــح ال ـص ـبــاح أن ــه خ ــال ال ـعــام ـيــن األخ ـيــريــن
ً
ً
اهتمت جمعية الجراحين بالعنصر النسائي اهتماما كبيرا،
ودعمت الجراحات الكويتيات ،وذكر أن الكويت دولة متميزة
طبيا ،ولديها أعداد كبيرة من خريجي وخريجات كلية الطب
ً
قادرون على تغطية مستشفيات الكويت ،موضحا أن جمعية
الجراحين تشجع طالبات الطب للدخول إلى مجال الجراحة.

مــن جهته قــال المدير الـعــام فــي شــركــة بــدر سلطان وإخــوانــه
عماد الزبن إن رعاية الشركة ألسبوع الجراحة بالكويت تأتي
ب ـهــدف االرت ـق ــاء بــالـمـشــاركــة الـفـعــالــة مــع الـقـطــاع ال ـعــام لدفع
المنظومة الصحية في الباد إلى مستويات متقدمة ومتطورة
لخدمة وطننا الحبيب.
وأوض ــح أن مثل هــذه الـمــؤتـمــرات تـقــدم أحــدث مــا وصــل إليه
الطب الحديث في مجال الجراحة وتصقل خبرات األطباء من
خال تبادل المعلومات فيما بينهم.

لالستفادة من خبرات املستشفى الجامعي في ميالنو

تعاون طبي كويتي  -إيطالي في «الوالدة»
كتب شايع النبهان

كشفت رئيس قسم النساء والوالدة بمستشفى
الـ ـ ـع ـ ــدان د .ع ـب ـي ــر الـ ـ ــذايـ ـ ــدي ع ـ ــن ت ـ ـع ـ ــاون مــع
الـمـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــي فــي م ـيــانــو بــإيـطــالـيــا
قــريـبــا لـتـقــديــم االس ـت ـشــارات الـطـبـيــة ،وإرس ــال
األط ـبــاء الـ ــزوار فــي الـتـخـصـصــات الــدقـيـقــة في
«ال ـن ـســاء وال ـ ـ ــوالدة» ،فـضــا عــن عـمــل بــرنــامــج
لـتــدريــب األط ـبــاء .وقــالــت الــذايــدي فــي تصريح
ص ـحــافــي ع ـلــى هــامــش ورش ـ ــة ع ـمــل ف ــي قـســم
ال ـن ـســاء وال ـ ـ ــوالدة بـمـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان لـعــاج
«ال ـس ـلــس ال ـبــولــي» وتــرم ـيــم ارتـ ـخ ــاء عـضــات
ال ـ ـح ــوض والـ ـن ــواسـ ـي ــر ال ـبــول ـيــة شـ ـ ــارك فـيـهــا
ال ـ ـب ــروف ـ ـي ـ ـس ــور اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ال ـم ـت ـخ ـص ــص فــي
الـمـســالــك الـبــولـيــة النسائية وتــرمـيــم الـحــوض

د .ستيفانو سلفاتور ان الفريق الطبي بقسم
النساء وال ــوالدة بمستشفى الـعــدان أجــرى 10
ع ـم ـل ـيــات جــراح ـيــة ل ـعــاج «ال ـس ـلــس ال ـبــولــي»
ال ـن ـســائــي وتــرم ـيــم ارتـ ـخ ــاء ع ـضــات ال ـحــوض
والنواسير البولية بأحدث التقنيات العالمية،
بمشاركة البروفيسور ستيفانو سلفاتور من
إيـطــالـيــا ،وذل ــك ضـمــن بــرنــامــج االط ـبــاء ال ــزوار
في وزارة الصحة وبينت بأن عيادة المسالك
الـبــولـيــة الـنـســائـيــة فــي قـســم ال ـن ـســاء والـ ــوالدة
بمستشفى العدان متطورة جدا ،وتحتوي على
اج ـهــزة تـخـطـيــط مـثــانــة للتشخيص وأج ـهــزة
الكترومغناطيسية لتنشيط عضات الحوض
لـ ـع ــاج الـ ـسـ ـل ــس الـ ـب ــول ــي وارت ـ ـ ـخ ـ ــاء ع ـضــات
ال ـحــوض ،مـنــوهــة بــأنــه يـتــم اسـتـخــدامـهــا قبل
البدء بالعاج الطبي أو الجراحي.

كتب شايع النبهان

أص ــدر وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ د .بــاســل حـمــود
الصباح قــرارا وزاريــا باستحداث إدارة جديدة
تسمى «إدارة التدقيق البيئي» ،وتتبع وكيل

د .عبري الذايدي مع الفريق اال�شت�شاري

افتتاح مركز لرعاية املهتديات الجدد في بريطانيا

رأي طالبي

ماهية التحكيم
وطبيعته
التحكيم هو نظام أو طريق خاص للفصل في
المنازعات بين األفراد والجماعات سواء كانت
مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية،
الخروج على طرق التقاضي
فالتحكيم قوامه
ً
العادية فيعتمد أساسا على أن أطراف النزاع
ً
هم أنفسهم من يختارون قضاتهم بدال من
االعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي
يقيمون به وتسمى (هيئة التحكيم) وتتكون
من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق األطراف
بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة
للعالقة التي يتناولها التحكيم.
وما تجدر اإلش��ارة إليه أنه يجوز االتفاق
على التحكيم في العقود النهائية ويجوز
كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا ،بل
إن بعض الفقهاء ي��رون أنه يجوز االتفاق
ع�ل��ى التحكيم ف��ي م�ج��ال أوس ��ع م��ن ه��ذا،
فليس بالضرورة أن تكون العالقة المالية
ناجمة عن عقد بل ربما تكون ناشئة عن أي
مصدر آخر من مصادر االلتزام المختلفة
المعروفة ،كأن تكون ناشئة عن فعل ضار
(عمل غير مشروع) أو فعل نافع (إثراء بغير
سبب) أو إرادة منفردة (التصرف االنفرادي)
أو القانون ،لكن في كل هذه األحوال يجب
االت�ف��اق على إح��ال��ة ال�ن��زاع للتحكيم ،على
أن يتم ذل��ك بعد نشوء سبب االل�ت��زام ،وال
ً
يتصور غير ذلك عمال.

ِّ
الحداد :خيرو الكويت اكتسبوا
سمعة عاملية طيبة

اف ـت ـت ـحــت ج ـم ـع ـيــة ال ــرحـ ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة اول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ال ـج ـم ـعــة
مــركــز مــدي ـنــة (هــون ـس ـلــو) الـبــريـطــانـيــة
ل ـل ـم ـه ـتــديــات الـ ـج ــدد ال ـ ــذي ي ـه ــدف الــى
رعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـم ــات الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــات
وتأهيلهن.
وح ـضــر ح ـفــل اف ـت ـتــاح ال ـمــركــز الــوكـيــل
ال ـم ـســاعــد فــي (ب ـيــت ال ــزك ــاة) الـكــويـتــي
الــدك ـتــور مــاجــد ال ـعــازمــي ومــديــر ادارة

الـ ــوقـ ــف الـ ـخـ ـي ــري فـ ــي األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ل ـ ــأوق ـ ــاف ال ـكــوي ـت ـيــة م ـش ـعــل ال ــروي ــح
وم ـم ـثــل س ـفــارة ال ـكــويــت ل ــدى المملكة
المتحدة السكرتير األول خالد الخليفة.
وق ــال مــديــر ادارة الـ ـم ــوارد الـمــالـيــة في
الـجـمـعـيــة الــدك ـتــور عــدنــان ال ـح ــداد في
تصريح ل ـ «كــونــا» ان مركز (هونسلو)
يـعــد إح ــدى ثـمــار عـطــاء أهــل الـخـيــر من
الـكــويــت ال ـتــي اكـتـسـبــت سمعة عالمية

جمانة جاسم دشتي

كلية الدراسات التجارية -تخصص القانون

اعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب امس
الـسـبــت ان ع ــدد الـطـلـبــة الـمـقـيـمـيــن ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة
المقيدين حاليا فــي كليات ومـعــاهــد الهيئة  1894طالبا
وطالبة .وقال عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتور
مشعل الـمـنـصــوري فــي تصريح ل ـ «كــونــا» إن عــدد الطلبة
المقيدين في الكليات من المقيمين بصورة غير قانونية
بلغ  1508مقابل  386طالبا وطالبة فــي المعاهد التابعة
للهيئة .وأضــاف أن عــدد الطلبة المقبولين خــال العام
الدراسي الحالي بلغ  592منهم  282خال الفصل االول
و 310طــاب خــال الفصل الـثــانــي فــي حين تــم تخريج
 1434طالبا وطالبة خال االعوام االربعة االخيرة.
ون ـ ـ ــوه الـ ـمـ ـنـ ـص ــوري ب ـم ـس ـتــوى ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون
القائم بين الهيئة والجهاز المركزي لمعالجة أوضــاع
المقيمين بصورة غير قانونية ،مبينا أن التعاون يشمل
التنسيق المستمر لمختلف مراحل العملية الدراسية
بــدءا مــن عملية التسجيل والـقـبــول وصــوال إلــى عملية
التخرج وتسليم الشهادات.

الكويت قدمت  32.7مليون
دينار لسيراليون

«الصحة» :استحداث إدارة للتدقيق البيئي
ال ـ ـ ــوزارة م ـبــاشــرة ،وت ـخ ـتــص بـمـتــابـعــة األداء
البيئي والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم
 42لسنة  2014بشأن حماية البيئة ،ولوائحه
التنفيذية في جميع قطاعات الوزارة المختلفة،
والجهات ذات الصلة بعمل وزارة الصحة.

 1894طالبًا من «البدون»
مقيدون في «التطبيقي»

وفد جمعية الرحمة اأمام مركز رعاية املهتديات

طيبة بكونها من اكثر الدول نشاطا في
مجال العمل الخيري واإلنساني.
واضـ ــاف ان ال ـكــويــت قــدمــت مـســاعــدات
وأع ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاال خ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـت ــاجـ ـي ــن
وال ـم ـت ـضــرريــن ف ــي ش ـتــى ب ـقــاع الـعــالــم
وتتويجا لهذه الجهود عمدت منظمة
األمـ ــم الـمـتـحــدة عـلــى تسميتها مــركــزا
لـلـعـمــل اإلن ـســانــي وإط ـ ــاق ل ـقــب (قــائــد
للعمل اإلنساني) على سمو امير الباد
الشيخ صباح االحمد.
وت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ب ــالـ ـشـ ـك ــر وع ـظ ـي ــم
االمـتـنــان الــى الــداعـمـيــن والمساهمين
ف ـ ــي إنـ ـ ـش ـ ــاء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــركـ ــز سـ ـ ـ ــواء مــن
الـجـهـتـيــن الــرسـمـيـتـيــن وه ـمــا األمــانــة
ال ـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف وب ـ ـيـ ــت ال ـ ــزك ـ ــاة او
مــن أفـ ــراد كــويـتـيـيــن ف ـض ـلــوا ع ــدم ذكــر
أسمائهم.
واع ـ ـ ــرب ال ـ ـحـ ــداد ع ــن شـ ـك ــره وت ـقــديــره
لــوزارة الخارجية الكويتية وسفارتها
في لندن على الدعم والمتابعة وتقديم
المساعدة للجمعيات الخيرية الكويتية
ال ــراغ ـب ــة ف ــي إق ــام ــة أعـ ـم ــال خ ـيــريــة في
المملكة المتحدة.
م ــن ج ـه ـتــه ،اك ــد ال ـعــازمــي ف ــي تـصــريــح
م ـمــاثــل لـ ـ (ك ــون ــا) ع ــن ف ـخــره واعـ ـت ــزازه
لـمـســاهـمــة بـيــت الــزكــاة فــي ه ــذا العمل
اإلنساني والخيري والذي سيسهم في
«ح ـفــظ وص ـ ــون ك ــرام ــة ال ـن ـســاء الــاتــي
ال ي ـجــدن م ـ ــأوى يـحـتـضـنـهــن ف ــي حــال
تعرضهن للعنف».

قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ان
عــدد الـقــروض المقدمة لجمهورية سيراليون منذ عام
 1989بلغت تسعة قروض باجمالي  32٫7مليون دينار.
واضاف الصندوق في بيان صحافي انه تم سحب 25٫2
مليون دينار من اجمالي مبالغ القروض المقدمة بنسبة
 77في المئة سدد منها نحو  6٫5مايين دينار بنسبة
 25فــي الـمـئــة .ونـقــل الـبـيــان عــن الـمــديــر االقـلـيـمــي لــدول
غــرب افريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي
قوله ان قطاع النقل يعتبر من اكثر القطاعات الممولة
من قبل الصندوق في دعم مسيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية في سيراليون.
واوضـ ـ ــح ال ـف ـي ـل ـكــاوي ان الـ ـصـ ـن ــدوق قـ ــدم اي ـض ــا ثــاث
مـعــونــات فنية فــي دعــم جـهــود التنمية فــي سيراليون
بقيمة  449ألف دينار اضافة الى منحة صندوق الحياة
الكريمة بقيمة  911ألــف دي ـنــار .يــذكــر ان الـتـعــاون بين
ال ـص ـنــدوق ال ـكــوي ـتــي وس ـيــرال ـيــون ب ــدأ م ـنــذ ع ــام 1989
خال توقيع اول اتفاقية لتمويل طريق (ووترلو-كنت)
واس ـت ـمــر ال ـت ـعــاون ح ـتــى ب ـلــغ ع ــدد الـ ـق ــروض الـمـقــدمــة
بتسعة قروض موزعة مابين قطاعي النقل والصحة.

«املوروث الشعبي» أطلق
مهرجان الصقور
أع ـل ـنــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا
ل ـقــريــة ال ـش ـيــخ ص ـبــاح
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــراثـ ـ ـي ـ ــة
ع ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق مـ ـه ــرج ــان
للصقور سـيـقــام الـيــوم
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرض
والبيع والمزاد لجميع
األن ـ ـ ـ ـ ــواع ،وذل ـ ـ ــك بـمـقــر
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـس ــابـ ـق ــات
«الموروث الشعبي» في
�شيف ال�شالحي
ديــوانـيــة شـعــراء النبط
بمنطقة صبحان.
وقال سيف الشاحي مدير القرية التراثية في تصريح
صحافي إن مهرجان الصقور سيقام ليوم واحــد فقط،
وال ـم ـشــاركــة فـيــه مـتــاحــة ألص ـحــاب الـمـكــاتــب واألف ـ ــراد،
وس ـي ـغ ـلــق بـ ــاب ال ـم ـشــاركــة واسـ ـت ــام ال ـط ـيــور ال ـســاعــة
ال ـســادســة وال ـن ـصــف مــن م ـســاء ال ـيــوم ،وس ـت ـكــون هناك
قــرعــة ب ــاألرقــام وجــوائــز وع ـشــاء عـلــى ش ــرف الـحـضــور.
ولفت الشاحي إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان
هو دعــم أصحاب هواية الصقور والعمل على تشجيع
ً
الهواة وإحياء التراث ،مشيرا إلى أن كل شخص يدخل
في المزاد يحق له المشاركة في صقرين فقط.
يــذكــر ان تـسـجـيــل ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي م ـســاب ـقــات مـهــرجــان
الموروث الشعبي الخليجي مستمر خال الفترة المسائية
من الرابعة إلى الثامنة مساء حتى الخامس والعشرين من
الشهر الحالي ،والــذي ياقي إقباال الفتا من المواطنين
وأب ـ ـنـ ــاء دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وسـتـنـطـلــق
مسابقات المهرجان في األول من شهر ديسمبر المقبل،
كما ستفتتح قرية الشيخ صباح األحمد التراثية أبوابها
ً
بدءا من التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

