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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

بيت يف العار�سية

امل�ساحة 600 مرت اأو 300 مرت

والدفع كا�س

97929191

مطلـــوب �ســـراء

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لاليجــــار

ت: 66676672

بجانب املنيوم الوليد

امل�ساحة 1070 م

خمزن يف ال�سويخ
مكيـف بالكــامـــل

للإيجـار
مكتب دور كامل

يف ال�ساحلية
بجانب بنك الت�سليف

م�ساحته 180 م

66676672 
22408596 

للبــيـــع

مــــزارع
بالعبديل والوفرة والق�سيم

�سعـر املتـر ديــنــار

خالد احلب�سي
99639033

خالل افتتاح ورشة العمل األولى من نوعها بالكويت

الشمري: خبراء أجانب لتدريب الكوادر العاملة في مجال الطب النووي

النصف: التعاون الصحي بين دول الخليج بدأ منذ أكثر من ثالثة عقود
قال وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف امس ان التعاون في املجال الصحي بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي بدأ منذ اكثر من ثالث���ة عقود. واضاف النصف العضو في 
الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
ل� »كونا« مبناسبة انعقاد القمة اخلليجية في 14 ديسمبر اجلاري ان 
املوضوع���ات الصحية تلقى اهتماما كبي���را ودعما من قادة الدول من 
خالل التنسيق املس���تمر بينها. واوضح ان املجلس يسعى دائما الى 
فتح قنوات االلتقاء مع التجارب العاملية وتعزيز التعاون مع املنظمات 
العربية والدولية العاملة في املجال الصحي من خالل برنامج الشراء 
املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية واحلصول على أسعار تنافسية 
من ش���ركات األدوية. واش���ار الى ان هناك اجنازات مت حتقيقها على 

املستوى الصحي مثل معاملة مواطني دول املجلس في توفير اخلدمات 
الصحية في جميع الدول األعضاء معاملة املواطنني وتس���هيل تنقل 
الفرق الطبية بينها وتكوين روابط لألطباء اخلليجيني وتس���جيلها 
إضافة الى إنشاء جلنة للرقابة الدوائية حلماية املجتمعات اخلليجية. 
واكد النصف اهتمام وحرص قادة دول املجلس على مكافحة األمراض 
القلبي���ة والوعائية ومكافحة األم���راض العصبية والرعاية الصحية 
والشراء املوحد للمستحضرات الصيدالنية والتجهيزات الطبية ولوازم 
التأهيل الطبي واملختبرات الطبية ولوازم رعاية الفم واألس���نان إلى 
جانب دعمهم املادي واملعنوي املستمر للقطاع الصحي. يذكر ان التعاون 
في املجال الصحي بني دول املجلس بدأ في منتصف السبعينيات من 

القرن املاضي.

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيس مجالس أقسام 
الطب النووي د.إميان الشمري 
ان ورش����ة عمل الطب النووي 
التي ب����دأت أمس تعتبر األولى 
من نوعها بالكويت، مشيرة إلى 
أنها األول����ى بعد إعالن مجلس 
النووي بوزارة  أقس����ام الطب 
الصح����ة، والفت����ة ف����ي الوقت 
نفس����ه إلى ان الورشة تختص 
باجلوانب األساس����ية والتقنية 
ألحدث األجهزة املستخدمة في 
أقسام الطب النووي وهو جهاز 
specct /ct. وأضافت الش����مري 
عقب افتتاح ورشة الطب النووي 
صباح أمس ف����ي فندق املارينا 
بحضور عدد من األطباء والفنيني 
املختصني في الطب النووي ان 
هذه التقنية تعتبر األولى التي 
يتم استخدامها في أقسام الطب 
النووي، مبينة أنه يتم استخدام 
هذا اجلهاز في مستشفى اجلهراء 

واملستشفى األميري.
وبينت أن احملاضرين بالورشة 
مجموعة زوار من األطباء اخلبراء 
ف����ي مج����االت عمله����م، ومنهم 
آنا سينر  الكندية  البروفيسور 
التي س����تتناول مزايا اجلهاز، 

وطرق استخدامه، مما يكون له 
أثر كبير ف����ي تطوير وتدريب 
الكوادر الفنية العاملة في مجال 
الطب الن����ووي. وبدورها قالت 
أستاذ مساعد بكلية العلوم الطبية 
الفنية  العلمية  اللجنة  وعضو 
لرابطة الطب النووي الكويتية 
د.نادية هادي ان برنامج الورشة 
املبادئ  يتضم����ن اس����تعراض 
األساس����ية للتصوير والتركيز 
على أهمي����ة احلاجة للتصوير 
املقطعي املوحد واطالع املشاركني 

التصوير  على تطبيقات جهاز 
الطبقي واملقطعي املدمج، وكذلك 
شرح مختلف إجراءات مراقبة 
اجل����ودة، كذل����ك الفه����م العام 
ألساسيات جهاز األشعة النووية 
املتط����ورة وحتديد  واملقطعية 
القضايا ذات الصلة بالتصوير 
املتكامل للجهاز متعدد األنظمة 
وتعريف الفني����ني على قضايا 
السالمة واحلماية من اإلشعاع 
والتي يجب أن ينظر إليها بعناية 
من قبل املختصني بالطب النووي 

مبين����ة أن جهاز specct /ct هو 
من أكثر األجهزة الطبية تطورا 
كما أنه يعتبر نظاما جديدا في 
مجال الطب النووي في الكويت 
وأننا نأمل في املستقبل القريب 
أن حتتوي جميع أقسام الطب 
النووي في مستشفيات الكويت 
احلكومية واألهلي����ة على هذا 
اجلهاز ملا له م����ن أهمية كبرى 
الدقيق واملبكر  التشخيص  في 
للعديد من األم����راض املختلفة 

وأهمها األمراض السرطانية.

قال االستش���اري في االمراض 
اجللدية مبركز الراشد للحساسية 
د.محمد فيحان العتيبي ان امليلساء 
مرض جلدي ڤيروسي شديد العدوى 
وال يؤث���ر في أي أعض���اء داخلية 

للجسم.
واوضح العتيب��ي في تص����ريح 
ل� »كونا« أمس ان هذا املرض يظهر 
على ش���كل حبيبات صغيرة على 
سطح اجللد تشبه اللؤلؤ ويصيب 
مختلف االعمار خصوصا االطفال. 
وأضاف ان عدوى هذا املرض تنتقل 
عبر تس���لل الڤي���روس للجلد من 
خالل الثق���وب الصغيرة املوجودة 
ببصيالت شعر اجللد وينتقل عن 
طريق املالمس���ة املتك���ررة للجلد 
املصاب او استخدام املناشف واألدوات 
الشخصية لشخص مصاب او عن 
طريق حمامات السباحة او االتصال 
اجلنسي. واشار الى ان فترة حضانته 
تتراوح بني اسبوعني واربعة اسابيع 
وقد تصل الى اكثر من شهر مبينا ان 
اكثر مناطق اجلسم التي تظهر فيها 
حبيبات امليلساء املعدية بلون ابيض 
او بني تكون ف���ي الوجه والرقبة 

واالطراف واالعضاء التناسلية.
وذكر انه يتم تشخيص املرض عن 

طريق شكل احلبيبات اجللدية املميزة 
حيث ال توج���د اي اعراض اخرى 
مصاحبة للمرض سوى احلبيبات 
اجللدية املميزة له مش���يرا الى ان 
عالجه يكون باس���تخدام دهانات 
موضعية مثل طالء الفينول للحبيبات 

او الكي الكهربائي للحبيبات.
امليلس���اء م���ن األمراض  ويعد 
اجللدية الشائعة التي تصيب االنسان 
خصوصا الصغار وتزداد نس���بة 
االصابة به في حمامات الس���باحة 
ولدى املرضى املصابني بنقص املناعة 

وباالكزميا البنيوية.

مركز التواصل يستضيف 
بروفيسورًا عالميًا بطب العيون

يس����تضيف مركز التواصل احلضاري اجلمعة املقبل جراح العيون األميركي 
الش����هير البروفيس����ور لورانس براون ليتحدث عن جتربته املثيرة التي دفعته 
إلى اعتناق الدين اإلس����المي. وقال مدير املرك����ز عبدالعزيز الدعيج ل� »كونا« ان 
البروفيسور براون يتمتع بس����معة عاملية مرموقة إضافة إلى انه يعد من أفضل 
أطباء العيون في العالم. وأضاف الدعيج ان احملاضر ستتطرق إلى بيان محاسن 
اإلسالم والتحديات التي تواجه املسلمني وسبل الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنه 

لغير املسلمني وأمور أخرى تهم املهتمني مبجال الدعوة الى اإلسالم.
وأوضح ان من أهداف املركز تقريب وجهات النظر بني الشرق والغرب بطريقة 
علمية وسلسة من شأنها ان تساهم في سد الفجوة املعلوماتية التي تنقص اجلانبني 
من خالل محاضرات ينظمها املركز للغربيني بالكويت تس����اهم في تعزيز املفهوم 

احلضاري والفكري لدى الطرفني.

العتيبي: الميلساء مرض جلدي 
ڤيروسي شديد العدوى

قالت وزارة الصحة إن مركز حسني مكي 
جمعة ينظم األسبوع املقبل ورشة عمل حول 
جراحات سرطان الثدي مبشاركة خبراء من 
ايطاليا وأملانيا. وأوضح رئيس قسم اجلراحة 
في املركز د.مدحت عطيفة في تصريح صحافي 
امس ان انشطة الورشة تتضمن محاضرات 
تخصصية وإجراء جراح���ات ضمن تبادل 
املهارات واخلبرات واالطالع على كل ما هو 
جديد في هذا املجال. وأكد عطيفة ان املركز 
اكتس���ب منذ عدة سنوات مهارات عالية في 
مجال جراحة األورام املعقدة بكل أنواعها، ما 
يجعله يحظى مبكانة عاملية مرموقة جتعل 
خبراء جراحات األورام في العالم يرحبون 
بالتع���اون معه من حيث تب���ادل اخلبرات 

واملهارات.
وأوض���ح ان الكويت تتمي���ز في منطقة 
اخللي���ج بوجود نخبة من االطباء من ذوي 
اخلبرة في مجال اجلراحة والسرطان، مشيرا 
الى ان اس���تضافة االستش���اريني العامليني 
من ذوي االختصاص تس���اعد على تطوير 
اخلدمات الصحية في البالد واكتساب خبرات 

جديدة.
واش���ار الى ان الكويت تقف في مصاف 
الدول املتقدمة في مجال التكنولوجيا الطبية، 
مشيدا بالنقلة النوعية في طريقة عالج املرضى 
املصابني بأمراض السرطان معربا، عن أمله 
في ان حتقق هذه ال���ورش والزيارات اكبر 
استفادة ممكنة ليكون املعيار احلقيقي لقياس 
مدى جودة اخلدمات املقدمة في مستشفيات 

الكويت.
ودعا عطيفة جميع اجلراحني املتخصصني 
في هذا املجال الى احلضور في اجللس���ات 
العلمية ومتابعتها لالستفادة من اخلبرات 
االجنبي���ة واحلصول على نق���اط برنامج 
التعليم الطبي املستمر التابع ملعهد الكويت 

لالختصاصات الطبية.

»مكي جمعة« ينظم ورشة عمل 
حول جراحات سرطان الثدي

د.محمد فيحان العتيبي

)كرم دياب(د.نادية هادي د.إميان الشمري


