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خورشيد: مؤتمر الجراحين الكويتيين
يشهد عدة جراحات تدريبية بالمناظير

حنان عبدالمعبود
أعلن األستاذ املساعد بكلية الطب قسم اجلراحة 
وجراحة املناظير د.موسى خورشيد عن انعقاد املؤمتر 
السنوي الثامن للجراحني الكويتيني، الذي سيرأسه، 
والذي س����يقام حتت رعاية وزي����ر الصحة د.هالل 
الس����اير، في الفترة من 13 إلى 15 اجلاري، وصرح 
خورشيد في املؤمتر الصحافي الذي عقد بالوزارة 
صباح أمس بأن أنش����طة املؤمتر تتضمن مجموعة 
م����ن ورش العمل واحملاض����رات، ومعاينة مرضى 
باألجنحة، وكذلك هناك تدريب لألطباء ومناقش����ة 
احلاالت املس����تعصية مع األطباء حديثي التخرج، 
وأوضح أن مكان انعقاده س����يكون مبنظمة الدول 
العربية والتي يرأسها عبد اللطيف احلمد، الذي قام 
على رعاية املؤمتر على مدى السنوات املاضية، وبني 
أن أول أيام املؤمتر سيشهد جلسة صباحية، تشمل 
عرض أف����الم لعمليات متعددة عن اجلهاز الهضمي 
واألورام، تتم عن طريق املنظار ويش����ارك بها عدة 
أطباء، من دول أوروبية وشمال أميركا، ومن بعض 
الدول العربية مثل مصر ودول اخلليج، ويتبعها حفل 
االفتتاح الساعة الثانية عشرة والنصف، وقال في 
الفترة التالية سيكون هناك مجموعة من احملاضرات 
تشمل جراحة أمراض القولون احلميدة واخلبيثة، 
ورتق الفتق عن طريق املنظار، ومناقشة دور جراحة 
املناظير مع السمنة املفرطة، واستئصال أورام الكبد 
والبنكرياس بالطرق احلديثة، وسيشارك في هذه 
اجللس����ات عدة خبراء منهم د.أمين أغا من أملانيا، 
ود.ج����ورج فارزيلي من أميركا، د.س����امر مطر من 
ديترويت، ود.بريس كاييه من فرنسا، وبروفيسور 
موسى من الواليات املتحدة األميركية، بروفيسور 

لوكوسكي من أباردين، وأطباء آخرون.
وأضاف: اليومان التاليان سيشهدان ورشة عمل 
بالصباح لتدريب األطباء في جراحة املناظير املتطورة، 

والتي س����تجرى بكلية الط����ب جامعة الكويت، في 
املختبرات وس����تتم على احليوان����ات حيث يتدرب 
األطباء على اس����تخدام أحدث األجهزة املساعدة في 

جراحة املناظير.
كما سيتم خالل اليومني التاليني مناظرة املرضى 
في األجنحة وبعض احلاالت الصعبة، حيث سيتم 
مناقشة احلاالت مع األطباء املتدربني، في البرنامج 
التعليمي للجراحة، ومناقش����ة آخر ما توصل اليه 
عل����م اجلراحة في عالج األورام اخلبيثة ويش����مل 
ذلك املريء واملعدة، والكبد والبنكرياس والقولون، 
والغدة الدرقية وأوراما أخرى كما س����يتم مناقشة 
دور الروبوت في جراحة املناظير املتطورة ورصد 
احلاجة الستعماله، ومناقشة إجراء عمليات املنظار 
عن طريق الثقب الواحد وهناك اختالف في وجهات 
النظر والى اآلن لم يتم التوصل إلى جدوى إجرائه 

ومناقشة التفاصيل حوله.
وفي اليوم الثالث سنناقش حوادث الطرق والتي 
تعد نسبتها مرتفعة بشكل كبير داخل الكويت، وتؤدي 
إلى الوفاة ولهذا فقد خصصنا هذا اليوم لكيفية عالج 
هذه املشكلة والتوصل ألفضل طرق العالج اجلراحي 
حلوادث الطرق، سيناقش مدى أهمية انشاء مراكز 
متعددة للتعامل مع حوادث الطرق والس����قوط من 
علو، ألننا في أمس احلاجة لذلك، وهناك توجه من 
الوزارة لبناء مركز معاجلة حوادث الطرق من الدرجة 
األولى، وفي هذا اليوم سيش����ارك املدير التنفيذي 
للجمعية األميركية للجراحني د.ديڤيد هويد والذي 
يعد من أقوى السياس����يني ف����ي مجال اجلراحة في 

أميركا ولهذا يعد حضوره شرفا كبيرا لنا.
واختتم د.خورشيد بأن األطباء احملليني املشاركني 
سيحصلون على 18 نقطة في نظام التعليم الطبي 
املستمر، وعددهم حوالي 200 مشارك بينما الزائرون 

عددهم 16 زائرا.

يعقد 13 الجاري برعاية وزير الصحة

)سعود سالم(د.موسى خورشيد خالل املؤمتر الصحافي

أحد أجهزة االتصال احلديثة في معسكر الصمود

الشيخ جابر املبارك خالل استقباله وزير الدفاع التركي

خالد الرقوة يستمع لشرح حول أحد األجهزة

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد متوسطا أعضاء دورة األركان الصغرى للضباط األعوان

الرقوة اطلع على أجهزة االتصال في الحرس الوطني: 
مواكبة التطورات السريعة في ثورة االتصاالت

الخالد شهد تخريج دورة األركان الصغرى للضباط األعوان

ش����هد ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون العسكرية 
باحلرس الوطني العقيد الركن خال����د الرقوة بيانا عمليا 

لفرع االتصاالت في معسكر الصمود.
وقام رئيس فرع االتص����االت بالتكليف الرائد عبداهلل 

اخلزي بتقدمي ايجاز قدم من خالله اجهزة االتصال احلديثة 
التي دخلت اخلدمة في احلرس الوطني ضمن خطة التدريب 

لفرع االتصاالت للموسم التدريبي 2009 � 2010.
واش����اد العقيد الرك����ن خالد الرقوة مبس����توى البيان 

العملي، مؤكدا على اهمية مواكبة التطورات السريعة في 
ثورة االتصاالت ملا لها من اهمية كبيرة في العمل امليداني 

العسكري.
حضر البيان العملي عدد من القادة والضباط.

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك صباح امس وزير الدفاع الوطني 
باجلمهورية التركي���ة وجدي جونول والوفد املرافق له 
مبكتبه مبناسبة زيارته الرسمية للبالد، وجرت مراسم 

االستقبال للوزير الضيف.
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بني اجلانبني الكويتي 

والتركي، مت خاللها مناقش���ة اهم االمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك وس���بل تعزيزها وتطويرها وتوثيق 
التعاون ب���ني البلدي���ن الصديقني، الس���يما في املجال 

العسكري.
حضر اجللسة من اجلانب الكويتي نائب رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد ووكيل وزارة 

الدفاع جسار اجلسار ورئيس هيئة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء صالح احلميضي 

واعضاء مجلس الدفاع العسكري.
كما اقام النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك حفل غداء على شرف وزير الدفاع 

الوطني في اجلمهورية التركية والوفد املرافق له.

برعاية وحضور نائ����ب رئيس االركان العامة للجيش 
الفريق الركن الش����يخ احمد اخلال����د، اقيم صباح امس في 
هيئة التعليم العسكري حفل تخريج دورة االركان الصغرى 
للضباط االعوان رقم 38 والتي انتس����ب اليها مجموعة من 

الضباط االشقاء من دول مجلس التعاون اخلليجي.

استهل احلفل بتالوة عطرة من آيات الذكر احلكيم، ثم 
كلمة آلمر مدرسة االركان الصغرى رحب خاللها براعي 
احلفل واحلضور الك���رمي، وبني فيها املناهج والدروس 
والتدريبات العملية التي تلقاها منتس���بو هذه الدورة 
خالل فترة دراس���تهم والتي ش���ملت دروسا عسكرية 

نظرية وعملية تالها اعالن النتائج، بعدها تفضل نائب 
رئيس االركان بتوزيع الشهادات واجلوائز على اخلريجني 

واملتفوقني منهم.
حضر احلفل رئيس هيئة التعليم العس���كري اللواء 

حامد القالف وعدد من قادة اجليش.

»التربية«: لجنة فرعية للرقابة
على المقاصف المدرسية

اصدرت وزارة التربية قرارا بتش���كيل جلن���ة فرعية للرقابة على املقاصف 
املدرسية في املناطق التعليمية، وقال الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية بالوزارة 
دعيج الدعيج في تصريح صحافي امس ان مهام اللجنة تتضمن حتديد مواصفات 
املقصف املدرس���ي ونوع الوجبة الغذائية الت���ي يقدمها للطلبة وحتديد كيفية 

توريد املواد الغذائية.
وأوضح الدعيج أن من مهامها ايضا حتديد قواعد وشروط تأهيل الشركات 
التي يس���مح بالتعاقد معها ودراسة تطوير العمل باملقصف املدرسي وحتديث 

أساليب التعامل مع اجلهات املوردة.
واضاف أن اللجنة تقوم ايضا بوضع احللول املناسبة للمعوقات ان وجدت 
وأخيرا حتديد العقوبات التي تقع من اإلدارة املدرسية في حال مخالفة القواعد 

والشروط الصادرة بتنظيم املقصف املدرسي والوجبات.

البسام: تسجيل 1209 راغبين
في العمل بنظام التوظيف المركزي

 قال مدير ادارة تس����جيل القوى العاملة بديوان 
اخلدمة املدنية فيصل البسام امس ان 1209 مواطنني 
ومواطنات سجلوا بنظام التوظيف اآللي املتبع من 
قب����ل الديوان وذلك منذ فتح باب التس����جيل في 4 

ديسمبر حتى تاريخ امس.
واوضح البس����ام في تصري����ح صحافي ان عدد 
املس����جلني من الذكور يبلغ 488 أم����ا اإلناث فيبلغ 
عدده����ن 721، مضيفا ان نظام التس����جيل مفتوح 
على مدار الس����اعة حتى منتصف ليل يوم اجلمعة 
18 اجلاري. وأكد عل����ى ضرورة التزام الراغبني في 

التسجيل باملواعيد التي مت حتديدها لهم من خالل 
نظام التس����جيل اآللي وذلك في الفترة الصباحية 
أثناء الدوام الرس����مي في ديوان اخلدمة املدنية مع 
ضرورة اصطحاب املستندات الالزمة ملن يحدد لهم 
موعد وهي أصل البطاقة املدنية وصورة عنها وأصل 
املؤهل الدراسي وصورة عنه. وبني ان على املراجعني 
الذين لديهم كتب من املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون األسرى 
مراجع����ة إدارة خدمة املواطن والعالقات العامة في 

الديوان لتسهيل إجراءات تسجيلهم.

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره البحريني

الساير: تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤون المعاقين

الذي تقدمه للحكومة اليمنية 
ملساعدة النازحني نتيجة »أعمال 
التمرد واإلرهاب والتخريب في 
صعدة«، باإلضافة إلى املواقف 
الداعمة لوح���دة اليمن وأمنه 

واستقراره.
وأوضح القربي أنه سيضع 
أمام الق���ادة حقيقة ما يجري 
اليمن، فضال عن اجلهود  في 
التي تبذلها احلكومة ملعاجلة 
األوضاع من خالل الدعوة إلى 
احلوار الوطني الشامل ومعاجلة 
األوضاع االقتصادية وحتديات 
التنمية والدور الذي ميكن أن 
تساهم به دول اخلليج في هذا 
الشأن. وذكر القربي أن اليمن 
أصب���ح على جدول أعمال كل 
قمة خليجية في إطار التنامي 
املس���تمر للعالقات والتعاون 
ومبا يعزز الشراكة مع مجلس 
التعاون ويخلق مجاالت أوسع 

للتعاون املشترك.

منظمة الصحة العاملية ومركز 
الواليات  مراقبة االمراض في 
املتح���دة االميركي���ة، داعي���ا 
املواطنني واملقيمني الى االلتزام 
باالرشادات الوقائية للحد من 

انتشار العدوى باملرض.
وشدد على اهمية احلرص 
على الغسيل املستمر لأليدي 
باملاء والصابون واس���تخدام 
املطه���رات ومراع���اة تغطية 
االنف والفم واستخدام املناديل 
الورقية عند الكحة او العطس 
والتخلص منها بعد استخدامها 

بالطريقة اآلمنة.
الفئات االكثر عرضة  ومن 
لالصاب���ة بهذا امل���رض فئات 
االطفال دون خمس س���نوات 
واحلوامل واملسنني الذين تزيد 
اعمارهم على 65 عاما اضافة 
الى املصابني بأمراض مزمنة 
مثل داء السكري والربو وذوي 

املناعة املنخفضة.

ملوق���ع وزارة الدفاع اليمنية 
امس إنه س���ينقل رسالة من 
الرئي���س اليمني الى صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
األحمد ورئيس القمة اخلليجية 

وقادة دول مجلس التعاون.
وأضاف أن الرسالة تتضمن 
شكر اليمن لدول املجلس للدعم 

ان اجمالي عدد احلاالت التي مت 
تسجيلها في البالد منذ ابريل 
املاض���ي بل���غ 8622 معظمها 
حاالت بسيطة وشفيت متاما 
وعادوا الى ممارس���ة حياتهم 

الطبيعية.
واكد د.الدويري ان الوزارة 
تتب���ع توصي���ات واجراءات 

تلقى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزير خارجية مملكة 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة تتص���ل بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وذلك خالل اس���تقباله سفير 
البحرين لدى الكويت الشيخ 
خليفة بن حمد آل خليفة، حضر 
اللقاء مدير إدارة شؤون مجلس 
التعاون السفير جمال عبداهلل 

الغامن.
الى ذلك يقوم وزير اخلارجية 
اليمني أبوبكر القربي بزيارة 
إلى الكويت غدا السبت يسلم 
الرئيس  خاللها رس���ائل من 
اليمني عل���ى عبداهلل صالح 
 لقادة دول اخلليج خالل عقدهم
الثالث���ني ملجل���س  ال�قم���ة 

التعاون.
وق���ال القربي في تصريح 

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل 
الس���اير قرارا بتشكيل جلنة 
عليا لرعاية ش���ؤون املعاقني 
وحل مشاكلهم وتيسير سبل 
الرعاية الصحية لهم برئاسة 
وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
العميري  النصف ود.راش���د 
مقررا وعضوية كل من ممثل 
العازمي  جمعية املعاقني فهد 
 ود.يعقوب الكندري ود.سعود
الدرع���ة ود.طارق اجلس���ار 
وعواطف القطان وناصر عليان. 
الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة 
امس تسجيل 36 اصابة جديدة 
بڤيروس »اتش1 ان1« في البالد 
خالل اسبوع بانخفاض كبير 
وملحوظ في ع���دد االصابات 

مقارنة بالفترة السابقة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.قيس الدويري 

وزير الخارجية اليمني يصل إلى البالد غدًا

تسجيل 36 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير خالل أسبوع

الشيخ د.محمد الصباح

د.هالل الساير

الشيخ جابر املبارك والفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد خالل جلسة املباحثات

النائب األول بحث مع وزير الدفاع التركي
دعم التعاون في المجال العسكري بين البلدين

المباحثات تناولت القضايا ذات االهتمام المشترك


