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القطان: اطلعنا على برامج التعليم العالي

الفايز: األردن مستعد الستقبال األطباء 
الكويتيين للحصول على البورد

تش���ارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في ورشة عمل 
بالتعاون مع املرك���ز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة )ايكاردا( 

املقررة بالقاهرة نهاية االسبوع اجلاري.
وقالت الهيئة في بيان صحافي امس ان الورش���ة متخصصة في محاور 
االرشاد الزراعي والثروة السمكية ضمن برنامج شبه اجلزيرة العربية التابع 

للمركز الدولي للبحوث الزراعية.

»الزراعة« تشارك
في ورشة عمل حول 

المناطق الجافة

أكد وزير الصح����ة األردني د.نايف الفايز حرص بالده على 
توطيد عالقاتها مع الكويت في جميع املجاالت الطبية.

جاء ذلك خالل لقاء وزير الصحة األردني بوفد وزارة الصحة 
الكويتية الذي يضم مدي����رة اإلدارة املركزية للخدمات الطبية 
د.ماج����دة القطان ونائب عميد كلي����ة الطب في جامعة الكويت 

لالختصاصات الطبية د.عادل خضر.
وق����ال د.الفايز في تصريح صحافي ان »العالقات األردنية � 
الكويتية متميزة في جمي����ع مجاالت العمل الصحي بناء على 
العالقات القوية التي أرسى دعائمها العاهل األردني امللك عبداهلل 

الثاني وأخوه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد«.
وأضاف ان بالده »حترص على تعزيز الس����ياحة العالجية 
التي تستقطب الراغبني في االستشفاء في املؤسسات الصحية 
األردنية للقطاعني الع����ام واخلاص«، معربا عن أمله في املزيد 

من التعاون في هذا املجال مع األشقاء الكويتيني.
وأشار الوزير األردني الى ان »البلدين يسعيان الى توطيد 
العالقات والتنسيق املشترك وتبادل اخلبرة في جميع املجاالت 
الصحية مبا يخدم تط����ور القطاع الصحي في البلدين وتقدمي 

أفضل اخلدمات الصحية للشعبني الشقيقني«.
وأعرب د.الفايز عن استعداد األردن الستقبال املزيد من األطباء 
الكويتيني لاللتحاق ببرامج اإلقامة للحصول على شهادة البورد 

األردني التي حتظى بتقدير عاملي.
وضم الوفد الكويتي ايضا عضو كلية طب األطفال في معهد 
الكوي����ت لالختصاصات الطبية د.قصي الصالح واملستش����ار 
الصحي في سفارة الكويت د.عبدالعزيز العنزي وامللحق الثقافي 
د.حم����د الدعيج. إلى ذلك، أوضحت عضو ومقرر اللجنة العليا 
ملعادلة الش����هادات الطبية والطبية املساندة في وزارة الصحة 
الكويتية د.ماجدة القطان ان لقاءات الوفد الصحي الكويتي مع 
مسؤولي الصحة في االردن هدفت لالطالع على برامج التعليم 
العالي الطبي خاصة في مجال الشهادات العليا مبا فيها البورد 

وشهادات االختصاص.
جاء ذلك خالل زيارة الوفد الصحي الذي وصل الى عمان األحد 
املاضي التي تس����تمر حتى غد لالطالع على جتارب املؤسسات 

الطبية األردنية وتبادل اخلبرات مع القائمني عليها.
وقال����ت في تصريح ل� »كونا« ان الوف����د زار اليوم املجلس 
الطبي األردني ونقابة األطباء األردنية ومستشفى البشير كما 
زار جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستش����فى امللك املؤس����س 

واطلع على جتربتهما العلمية والطبية األردنية.
وأشادت بلقاءات الوفد مع املسؤولني األردنيني خاصة وزير 
الصحة األردني د.نايف الفايز الذي أبدى استعداد بالده للتعاون 

في مختلف املجاالت.
وذكرت القطان ان الوفد س����ينقل مشاهداته للمسؤولني في 
وزارة الصحة الكويتي����ة معربة عن أملها في ان تعزز الزيارة 

التعاون بني البلدين خاصة في املجال الطبي.


