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افتتح اجتماع جمعية الجراحين الكويتيين

الساير: التوسع في الخدمات الصحية
بما يتماشى مع الزيادة السكانية

»الديوان« يدعو 157 مواطنة لمراجعته غدًا

الكويت فازت بالبطولة العربية لصيد األسماك

»التربية« توقف السباحة في »الرياض« 
H1 N1 احترازياً من ڤيروس

مستشفى الراشد يستقبل 
الطبيب الزائر د.راينر النج

أعلن مستشفى الراشد انه يسره ان يرحب باستقبال د.راينر 
كالوس الجن طبيب جراح���ة التجميل وعضو اجلمعية األملانية 
جلراحة التجميل وإع���ادة التأهيل، وعض���و اجلمعية األملانية 
للجراحات التكميلية للمرة األولى في الكويت وهو يتميز بخبرته 

الواسعة في مجال جراحات التجميل والتكميل.
بدوره اعرب د.الجن عن س���عادته الستقبال املراجعني وتقدمي 
أفضل اخلدمات الطبية لهم. ود.الجن متخصص في جراحات شد 
الوجه واجلبهة وشد الرقبة وجتميل األنف وجتميل وشد اجلفون 
وجتميل األذن، باالضافة الى انه متخصص في جراحات تشكيل 
قوام اجلسم وباألخص في شفط الدهون ونحت اجلسم وتكبير 
الثديني ورفع وتصغير الثدي وتصليح التشوهات بالثدي وكذلك 
شد البطن وشد الذراعني وش���د الفخذين واملؤخرة، كذلك يقوم 
د.راينر كالي���وس الجن بالعالج غير اجلراح���ي لتجميل الوجه 
وازالة التجاعيد مثل حقن البوتكس وحقن حمض الهيالورنيك 

وحقن الدهون.
هذا، وس���تبدأ الزيارة م���ن 2 يناي��ر ال��ى 7 منه وس���تكون 
بالتنس���يق مع د.حس���ام الدين عبدالقادر � ماجستي��ر جراحة 

عامة ومناظير.

مريم بندق
طالبت وكيل وزارة التربية متاضر السديراوي مدارس رياض 
االطفال بضرورة االلتزام بتطبيق ش���روط السالمة املتبعة من 
قبل وزارة الصحة والتعامل مع االطفال حيال ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير بطريقة تربوية تثقيفية توعوية. جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي عقد صباح امس االحد بني وزارتي التربية والصحة بشأن 
االج���راءات املتعلقة بڤي���روس H1 N1 والذي ناقش فيه الطرفان 
مستوى االستعدادات في مدارس وزارة التربية ومدى جهوزية 

رياض االطفال للتعامل مع املرض.
وقالت الوكيلة الس���ديراوي ان االجتماع كان مثمرا حيث مت 
االستماع لوجهات النظر من املسؤولني في الوزارتني حول ضرورة 
اتخ���اذ اجراء احترازي ملواجهة ڤيروس H1 N1 متمثال في ايقاف 
نش���اط التدريب العملي على مهارة السباحة في رياض االطفال 
وذلك جتنبا لالختالط في احواض الس���باحة وما قد يسببه من 

نقل للڤيروسات ،ال قدر اهلل.
واضافت السديراوي ان الوزارة تلقت عرضا من بيت التمويل 
الكويتي لدعم جهود وزارة التربية ملواجهة ڤيروس H1 N1 حيث 
ابدى بيت التمويل استعداده لتوفير كميات من املعقمات واملطهرات 
ومت املوافقة والس���ماح لبيت التموي���ل مبخاطبة وزارة الصحة 

بشأن التعرف على االحتياجات الالزم توفيرها.

طبيب تجميل الوجه والفكين

»السكنية«: دراسة الخدمات الالزم توافرها لذوي االحتياجات الخاصة

إنشاء فرع الكويت 
لجمعية مهندسي الطاقة

دارين العلي
أعلنت جمعية مهندسي الطاقة 
في العالم حتت رعاية معهد الكويت 
لالبح����اث العلمية عن تأس����يس 
الكويت جلمعية مهندس����ي  فرع 
الطاقة، وهي جمعية غير ربحية 
شعارها »االرتقاء باملصالح العلمية 
والتعليمي����ة للجهات العاملة في 
مج����ال الطاقة وتعزي����ز التنمية 
املستدامة«، وللجمعية فروع عاملية 
في 73 دول����ة وتعد الكويت ثاني 
دولة عربية تنضم الى اجلمعية بعد 
جمهورية مصر العربية. ويحقق 
انتس����اب معهد الكويت لالبحاث 
العلمي����ة له����ذه اجلمعية كعضو 
دائم اهدافا عدة تتعلق باملساهمة 
الطاقة  في تعزيز احلف����اظ على 
العاملي، وتعتبر  على املس����توى 
عضوية اجلمعي����ة مفتوحة لكل 
الطاقة. وتهدف  مهتم في شؤون 
جمعية مهندسي الطاقة الى رفع 
مس����توى املعرف����ة والتوعية في 
مجال الطاقة من خالل االستفادة 
من املنش����ورات العلمية، وتقدمي 
احملاضرات، وتنظيم املؤمترات، 
وكذل����ك تأهيل املعنيني في مجال 
الطاقة من خالل الدورات والورشات 
التخصصية والتي يقوم بتقدميها 
خب����راء مختصون. كما تس����عى 
اجلمعية الى املساهمة في تأهيل 
املهتمني في مجال املباني اخلضراء 
واستغالل الطاقات البديلة كالطاقة 

الشمسية.

ترأس رئيس فريق العمل لدراس���ة احتياجات ذوي االحتياجات 
اخلاصة في املؤسسة العامة للرعاية السكنية م.جاسم اخلليفي اجللسة 
اخلتامية للفريق املكلف بدراسة قواعد واجراءات ومتطلبات توفير 
البديل السكني ملستحقي الرعاية السكنية من ذوي االحتياجات اخلاصة 
)املعاقني(، وكذلك دراسة اخلدمات الالزم توافرها بالسكن احلكومي 
واملرافق واملباني العامة واخلدمي���ة لضمان احتياجاتهم وذلك وفق 
املعايير املتبعة، ووضع ضوابط امكانية تعديل التنفيذ مبا يتوافق 

مع نوع وطبيعة االعاقة للمخصص له البديل السكني.
وكان  من التوصيات في تقرير فريق العمل تقس���يم املعاقني الى 
فئات ملعرفة احلاجات واملتطلبات والتعديالت الفنية الالزمة لكل فئة 
حسبما ورد بالدراسة الفنية املرفقة، اضافة الى دراسة جميع التصاميم 

املعمارية واالنشائية جلميع الوحدات السكنية من قبل ادارة التصميم 
باملؤسس���ة لتكون قابلة الجراء التعديالت الالزمة في حالة تسليمها 

للمعاق عن طريق القرعة العلنية ومبا يتالءم مع نوع اعاقته.
كما كانت من التوصيات ايضا بعد توزيع الوحدات السكنية عن 
طريق القرعة العلنية املتبعة في توزيع البدائل السكنية وفور تسلم 
رب االسرة املعاق او الذي حتتوي اسرته على معاق للوحدة السكنية 
التي اختارها ان يلتزم باملبادرة فورا باخطار املؤسسة باالعاقة التي 
لدي���ه وفئة االعاقة، بحيث تتولى املؤسس���ة التعديالت املقررة التي 
تتالءم مع اعاقته خالل فترة الصيانة التعاقدية، وسيقوم م.اخلليفي 
رئيس فريق العمل برفع نتائج دراس���ة اعم���ال الفريق وتوصياته 

للمدير العام.

أسدل الستار مساء امس االول 
العربية لصيد  البطول���ة  على 
االسماك بالتسقيط التي نظمها 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
بالتع���اون م���ع الكونفيدرالية 
العربية لرياضة صيد االسماك 
حت���ت رعاية رئي���س مجلس 
االدارة واملدي���ر الع���ام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ومبشاركة خمس دول 
عربية هي االردن ومصر ولبنان 
والسعودية واالمارات، الى جانب 

الكويت.
واس���تطاع الفريق الكويتي 
)ب( بقي���ادة احم���د اخلي���اط 
البطولة  احلصول على لق���ب 
ب���وزن  املرك���ز االول  وكأس 
اجمالي مقداره 146 ومبجموع 

146 كجم نقط���ة حصل عليها، 
وجاء في املركز الثاني الفريق 
الكويتي )أ( بقيادة خالد القبندي 
وبوزن اجمالي مقداره 116.600 
كجم ومبجموع 144 نقطة، فيما 
جاء الفريق االردني بقيادة رائد 
نايف ابراهيم ثالثا ب� 99.50 كجم 

ومجموع 99 نقطة.
وبحضور راعي البطولة اللواء 
اجلزاف والسفير املصري د.طاهر 
فرحات والسفير اللبناني د.بسام 
النعماني الى جانب رئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد ونائبه 
م.احمد الغامن وامني السر العام 
خالد الفودري وحضور رئيس 
اللجنة التنفيذية للكونفيدرالية 
العربية لرياضة صيد االسماك 
الكيميائي مختار حسن ورؤساء 

الوفود املشاركة واملتسابقني اقيم 
احلفل اخلتامي ومراسم التتويج 
النادي  واستهل بكلمة لرئيس 
البحري اللواء فهد الفهد رحب 
فيها براعي البطولة واحلضور 
ونق���ل فيها خال���ص التعازي 
الى احت���اد االمارات للرياضات 
البحرية للمصاب اجللل بوفاة 
بطل سباقات الزوارق السريعة 
االمارات���ي محمد ماجد املهيري 
والبطل الفرنس���ي جون مارك 
سانشيز، واللذين لقيا حتفهما 
خالل خوضهما ملنافسات اجلولة 
السادسة واالخيرة من بطولة 
العالم، وكان لهذا املصاب اجللل 
وقعه املؤثر في نفوس اجلميع، 
خاصة نحن املعنيني بالرياضات 

البحرية.

حنان عبدالمعبود
أعرب وزير الصحة د.هالل الساير عن سعادته 
باملش����اركة في االجتماع الس����نوي الثامن جلمعية 
اجلراحني الكويتيني، حيث يشكل لقاء تعليميا يهدف 
الى تزويد األجيال اجلديدة من اجلراحني باملهارات 
اجلراحية واطالعهم على أحدث املس����تجدات، وقال 
يس����عدني ذلك كجراح، وكذلك كوزير للصحة ألن 
أهم أولوياتي تطوير الرعاية الصحية بالكويت، من 
خالل التوسع باخلدمات الصحية املقدمة بالفعل مبا 

يتماشى والزيادة السكانية. 
وقال الوزير في تصريح صحافي عقب افتتاحه 
املؤمتر ان الوزارة قدمت الدعوة لعدة جراحني من 
مختلف دول العالم من أميركا واجنلترا وفرنس����ا، 
حلضور املؤمتر، الذي س����يعقد ملدة 3 أيام، سيتم 
بحث ع����دة مواضيع خالل هذا املؤمتر منها جراحة 
القولون واملس����تقيم باملناظير واألمراض احلميدة 
والس����رطانية، وأحدث الط����رق املتبعة في جراحة 
الفتق االربي باملنظار وكذلك الس����منة املفرطة، كما 
ستتم مناقشة األورام اخلبيثة النادرة باملعدة والغدة 
الدرقية، باإلضافة الى مناقش����ة اإلصابات الناجتة 
عن احلوادث والتي ترتفع نس����بتها بالكويت، وفي 

هذا الشأن دعونا جراحا أميركيا »رئيس اجلمعية 
األميركية«. 

من جانبه، قال رئيس املؤمتر د.موسى خورشيد 
ان املؤمتر يضم مجموعة من ورش العمل واحملاضرات 
الى جانب معاينة مرضى باألجنحة، وكذلك تدريب 
لألطباء ومناقش����ة احلاالت املستعصية مع األطباء 
حديثي التخرج، وبني أن أول أيام املؤمتر أمس شهد 
جلسة صباحية، ضمت عرض أفالم لعمليات متعددة 
عن اجلهاز الهضمي واألورام، تتم عن طريق املنظار 
وشارك بها عدة أطباء من دول أوروبية وشمال أميركا، 
ومن بعض الدول العربية مثل مصر ودول اخلليج، 
مبينا انه خالل الفترة التالية ستكون 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.جورج فارزيلي من أميركا، د.سامر مطر من 
ديترويت، ود.بريس كاييه من فرنسا، وبروفيسور 
موسى من الواليات املتحدة األميركية، برورفيسور 

لوكوسكي من أباردين، وأطباء آخرين.

)كرم دياب(د.هالل الساير مكرما أحد اجلراحني املشاركني 

د.حسام الدين عبدالقادر د.راينر الجن

دعا ديوان اخلدمة املدنية 157 
مواطنة ملراجعت���ه غدا متهيدا 
الس���تكمال اوراق ترش���يحهن 
للعمل في  املؤسسات واجلهات 
احلكومية. وفيما يلي االسماء:

ابرار سعد حسني العجمي  ٭
اب����رار ماج����د عب����د اجلب����ار   ٭

عبداهلل
اس����راء عبدالرض����ا درويش   ٭

عبدالرضا
اسماء احمد رويشد العازمي  ٭

اس����ماء عبداله����ادي راج����ح   ٭
العتيبي

افراح عبيد عناد اخلالدي  ٭
افراح ناصر معال العتيبي  ٭

اقبال جاسم محمد العثمان  ٭
البندري صالح محمد العنزي  ٭

خليف����ة  معت����ق  اجل����ازي   ٭
الشمري

اجلوهرة مش����رف مش����اري   ٭
املطيري

محم����د  ناي����ف  اجلوه����رة   ٭
العازمي

العن����ود خالد حاك����م املهيني   ٭
الشمري

ظاه����ر  م����رداس  الهن����وف   ٭
السعيدي

صف����ران  رفاع����ي  امان����ي   ٭
الرشيدي

امل حاجي محمد غريب  ٭
امل ناصر سيف املشعل  ٭

امينة عبداجلليل حسن بهمن  ٭
انوار محمد احمد ملحم  ٭

اميان عيد سعد العتيبي  ٭
عيس����ى  يوس����ف  امي����ان   ٭

االنصاري
أمل عبداهلل محمد سالم  ٭

أمي����رة ه����ارون عبدالق����ادر   ٭
عبداهلل

باشة سالم صالح العازمي  ٭
بدرية دغيم عواد املطيري  ٭

بدرية محمد أحمد سالم بندر  ٭
بدرية منيف مرزوق املطيري  ٭

بدور سعود بدر املطيري  ٭
بدور محمود علي بوعركي  ٭

بس����مة احم����د عبدالرحم����ن   ٭
التويجري

بشاير عبداهلل محمد العازمي  ٭
بشاير على محمد العجمي  ٭

بش����اير محم����د س����يد باق����ر   ٭
الشخص

تهاني محمد عبداهلل العازمي  ٭
جمان����ة عبداخلالق حس����ني   ٭

احلداد
جواه����ر جمع����ان س����عيدان   ٭

السليماني
جواه����ر عاي����ض عبدالهادي   ٭

العجمي
حصة منور رحيل الرشيدي  ٭
حمدة عون عوض الرشيدي  ٭

حنان صالح ناصر العويد  ٭
حنان محمد فارس محمد  ٭

حنان وليد جابر العطوان  ٭
حوراء ابراهيم اكبر الري  ٭

عب����داهلل  علي����ان  حوري����ة   ٭
العنزي

زي����د  احلمي����دي  خديج����ة   ٭

الشمري
خلود ثاني صالح اجلنيدي  ٭
خلود رشيد كميخ املطيري  ٭
خلود صالح ملوح املطيري  ٭

خيرية ماجد سلطان فرج  ٭
دعاء نادر فرج الشايع  ٭

دالل عادل جاسم الصانع  ٭
دليل سعيد شبيب الرشيدي  ٭

دمي����ة ضي����ف اهلل م����رزوق   ٭
العتيبي

رحاب مجهول موازي عبداهلل  ٭
رشا نزال سفاح الظفيري  ٭

رقية عبداهلل خالد الصباح  ٭
رقية محمد علي العطار  ٭

زكية مهدي عوض الشمري  ٭
زملة محمد فهيد براك  ٭

سارة حسني علوش احلميدي  ٭
سارة خالد ناصر املطيري  ٭
سارة محمد مسفر العجمي  ٭
سامية هوشان شريد عايد  ٭

مس����اعد  خليف����ة  س����بيكة   ٭
اخلرافي

سعدة صقر عيد املخاجني  ٭
سعدية محمد ابراهيم حرب  ٭
سلمى جمال فالح الهنيدي  ٭

س����لوى عبداهلل عبدالرحمن   ٭
العبيدلي

سميرة علي غالم حسني  ٭
سناء محمود حنفي حسانني  ٭

سهام محمد خلف العنزي  ٭
سوير خالد ثعلي العتيبي  ٭

شاهة فهد عنبر  ٭
ب����راك مرجاح  ش����موخ خالد   ٭

املطيري
شهد حميد احمد حسن  ٭

شهد منير سالم العازمي  ٭
س����الم  خليف����ة  ش����يخة   ٭

اجلويسري
شيخة راشد شقران سعود  ٭

احم����د  عب����داهلل  ش����يخه   ٭
الضليعي

ش����يخة محم����د عبدالرحمن   ٭
اجلاسر

صفية مرتضى س����يد عباس   ٭
املهري

صمود عقلة صياد العنزي  ٭
ضحى محمد على الهويدي  ٭
عائشة مبارك حامد املبارك  ٭

عائشة نوري ابراهيم الزايد  ٭
عبير رعد صبري مبارك  ٭

عزي����زة عيد س����عيد الصواغ   ٭
العازمي

مب����ارك  محم����د  عف����اف   ٭
السليماني

اضح����وي  مفل����ح  عمش����ة   ٭
الصليلي

عه����ود عب����د املنع����م عائ����د   ٭
الطرقي

غنيمة قطيم حامد الشالحي  ٭
غيداء حسني علي بندر  ٭

فاطمة اكرم سلمان كريدي  ٭
فاطمة سيد محمد حسيني  ٭

فاطم����ة عبدالعزي����ز محمود   ٭
غلوم

فاطمة غنيم غنام املطيري  ٭
فاطمة مظلوم محمد عواد  ٭
فاطمة مهدي مسفر مهدي  ٭
فايزة ثميل بشير العنزي  ٭

فج����ر عبداله����ادي عب����داهلل   ٭
الصقران

فال سامي مشاري العجيل  ٭
فوزية راكان بنني املطيري  ٭

لطيف����ة عبدالعزي����ز احم����د   ٭
الذياب

عب����داهلل  محم����د  لطيف����ة   ٭
الكندري

لولوة احمد باقر الزنكوي  ٭
ليلى صالح مطلق كاظم  ٭
ليلى فؤاد حافظ دويدار  ٭
ليلى محمد احمد دشتي  ٭

ماجدة علي مطر املصيريع  ٭
مروة فرحان عبداهلل الفرحان  ٭

مرمي خليل موسى عبداهلل  ٭
مرمي طارق سلطان السمحان  ٭

مرمي ظاهر عجيل الشمري  ٭
مرمي مبارك مبخوت هندي  ٭

مرمي محمد ضاهر الصليلي  ٭
مزنة عقلة مران العنزي  ٭

مشاعل عيد سعد العتيبي  ٭
مطيعة هادي سالم العجمي  ٭
منال حسني ناصر الشمري  ٭

منال صباح ادهم العنزي  ٭
منال محمد حسني البلوشي  ٭
مناير محمد ابراهيم حسن  ٭

منى خالد مجبل العازمي  ٭
منى زبن ملوح املطيري  ٭

من����ى عل����ي محم����د س����عيد   ٭
البلوشي

منيرة بدر سليمان املطيري  ٭
منيرة منير عوض العجمي  ٭

مها ضويحي عماش املطيري  ٭
مها غالب ابجاد العتيبي  ٭

مها محمد عشوي العالطي  ٭
موضي عوض عامر العتيبي  ٭

موضي ناصر دليم احلربي  ٭
مي عبداهلل سيف الرشيدي  ٭
نادية غالب متروك املطيري  ٭

جنال راشد علي قطفة  ٭
نس����يب��ة فيص���������ل فه����د   ٭

العبداجلادر
نشمية مبارك عبيد البذالي  ٭
نعمة حربي وعالن اللميع  ٭

نفود سالمة مجبل العجمي  ٭
نوال ذياب جنر ملوح  ٭
نوال سعد فالح بداح  ٭

نوال محمد غامن احلساوي  ٭
نور جاسم منصور اجلاسم  ٭

س����الم  عبدالعزي����ز  ن����ور   ٭
احلبيل

نورا بدر ضيف حسن  ٭
نورة خالف صايل الظفيري  ٭

نورة عبداهلل محمد املزيد  ٭
ن����وف عبداحملس����ن عل����ي   ٭

احلربي
نوفة علي طحيشل العازمي  ٭

هاج����ر فيح����ان عبدالرحمن   ٭
العنزي

هبة سالم ابالل العامر  ٭
هن����ادي هاش����م س����يد محمد   ٭

املوسوي
عب����داهلل  محم����د  وج����دان   ٭

الربايعة
وجنة فهيد عروان العجمي  ٭
وداد محمود علي بوعركي  ٭

وضحة عيد مبارك العازمي  ٭
وضحة ناصر عبيد فهد  ٭


