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اس����تقبل محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس في مكتبه مببنى 
محافظة حولي وفدا تربويا من ادارة االنشطة التربوية مبنطقة حولي 
التعليمية حيث ضم كال من املوجهتني الفنيتني للخدمة االجتماعية اشواق 

العلبان وناهد مسقطي واالخصائية االجتماعية أبرار ابوطالب.
واس����تهدفت الزيارة تقدمي الش����كر للمحافظ على دعمه املستمر 
للمنطقة التعليمية بصفة خاصة وجهوده الداعمة للمسيرة التربوية 

في دائرة احملافظة بصفة عامة.
وخالل اللقاء اطلع الوفد احملافظ على نش����اطات ادارة االنش����طة 
التربوية، مراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية بأهمية تفعيل العمل 
االجتماعي والنفسي واملجتمعي في تبني قضايا تربوية تعود بالفائدة 

على ابنائنا الطالب.
وقد وجه الوفد دع����وة للمحافظ لرعاية وحضور املعرض الفني 
حتت عنوان »ابداع قلم أم تش����ويه وطن؟!« الذي يهدف الى تسليط 
الضوء على ظاهرة اتالف املكتبات العامة في املجتمع الطالبي والتعرف 
على اس����بابها ودوافعها باالضافة لوضع احللول واخلطط والبرامج 

املناسبة لها.
وفي ختام اللقاء اثنى احملافظ على تلك اجلهود وش����كرهن على 
زيارتهن له مؤكدا اس����تمرار دعمه ألبنائه الطالب والعمل على تذليل 

ما قد يواجهونه.

محافظ حولي التقى وفدًا تربويًا

»إبداع قلم أم تشويه وطن؟!« للتعريف 
بظاهرة إتالف المكتبات العامة

»األعلى للقضاء« يشارك في اجتماعات 
المحاكم والمجالس الدستورية 

يش���ارك املجلس االعلى للقضاء في اجتماع احملاكم واملجالس 
الدستورية العربية في دورته ال� 13 الذي تستضيفه اجلماهيرية 
الليبية العظمى وبدأت انشطته امس، وغادر رئيس املجلس رئيس 
محكمة التمييز واحملكمة الدس���تورية املستشار يوسف الرشيد، 
متوجها الى العاصمة الليبية طرابلس يرافقه رئيس احملكمة الكلية 
عضو احملكمة الدس���تورية املستشار خالد سالم وسكرتير الوفد 
محمد العماني وسيطرح رؤس���اء احملاكم واملجالس الدستورية 
العربية عددا من القضايا الدس���تورية العربية ودور هذه احملاكم 
في اقرار احلقوق الدستورية. وسيطرح امام ذلك االجتماع وعلى 
هامش جلس���ات اللجنة العلمية ورقة عمل باس���م الكويت حتت 
عنوان »احلقوق االقتصادية والسياس���ية من منظور دستوري« 
وتعد هذه هي الدورة الثالثة عش���رة لالحتاد والسابعة للجمعية 
العمومية واللجنة العلمية ومن املقرر ان يواصل االجتماع جلساته 

حتى غد الثالثاء حيث يختتم اعماله.

نورية السداني

عامر التميمي د.صالح الغزالي عمر العيسى

السداني تعلن انطالق مشروع تنمية 
المناطق بمنطقة الروضة اليوم

تعلن نورية السداني انطالق مشروع تنمية املناطق بدءا من منطقة 
الروضة اليوم، من خالل ندوة تستعرض خاللها رؤيتها واالهداف 

منها وآلية تطبيقها وتعميمها في مختلف املناطق.
وتقام الندوة في متام الساعة الس���ابعة مساء في صالة الزبن، 
بحضور عدد من ابن���اء املنطقة، وعدد من املهتمني بقضايا املناطق 

وتطوير خدماتها، والدعوة عامة.

الصالون اإلعالمي يطرق باب مؤسسات 
المجتمع المدني مساء اليوم

يستضيف الصالون االعالمي 
في جلس���ته املقبل���ة عددا من 
جمعيات النفع العام الكويتية، 
حيث يستضيف الصالون كال من 
د.صالح الغزالي رئيس جمعية 
الشفافية وعمر العيسى رئيس 
جمعية احملامني وعامر التميمي 
نائب رئيس اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنسان، ومن املقرر ان 
يدير الندوة الصحافي املخضرم 
حسني عبدالرحمن، وذلك في 
الثامنة من مساء االثنني  متام 
اليوم باملقر املؤقت للصالون 
في اليرموك ق4 الشارع االول 

منزل رقم 36 باجتاه شارع املشاة.
وتعتبر جمعيات النفع العام من أهم مؤسسات 
الدولة، ولطاملا كان مدى فعالية دور هذه اجلمعيات 
في املجتمع وقدرتها على أداء مهامها جتاه املجتمع 
هو معي���ار الدميوقراطية واحلرية، وذلك نظرا 
ملا ميكن ان تقدمه هذه اجلمعيات من مساهمات 

جليلة جتاه مجتمعها.
وصرح االمني الع���ام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي � اجلهة املؤسسة للصالون االعالمي ماضي 
اخلميس بان ه���ذه الندوة على جانب كبير من 

االهمية، معتبرا � في الوقت ذاته 
� ان جمعيات النفع العام متثل 
دعامة قوية من الدعامات التي 
ميكن له���ا ان تنقل املجتمعات 
نحو االفضل، وتساهم الى حد 
بعيد في ابراز اجلوانب االيجابية 
في املجتمع الواحد، مشيرا الى 
ما تتمتع به هذه اجلمعيات من 
احتوائها لنخب املجتمع العامل 
بكل شرائحه وقطاعاته مما يزيد 
من اهمية دورها وحجم تأثيرها 

في واقع مجتمعها ومحيطه.
وأشار اخلميس الى ان هذه 
الندوة ستكون بداية لسلسلة 
من الندوات التي ستس���تضيف جمعيات النفع 
العام الكويتية جميعه���ا، وانه في هذه الندوة 
سيتم دعوة عدد من جمعيات النفع العام كبداية 
لهذه اخلطوة التي اعتبرها اخلميس هدفا اساسيا 
ومح���ورا مهما من احملاور التي تأس���س عليها 
الصال���ون االعالمي والتي وضع���ت امامها منذ 
البداية بن���اء ارضية متينة جتمع كل ما يتصل 
بالكويت من قريب أو بعيد من خالل فتح قنوات 
حوار مباش���رة تعمل على توفير املعلومات من 

مصادرها بشكل مباشر.

ماضي اخلميس

العصفور: مؤتمر ومعرض الشركات اإلنشائية وتجهيزات المستشفيات 11 أبريل
حنان عبدالمعبود

اعلن الوكيل املساعد للخدمات العامة والصيانة 
م.سمير العصفور عن انعقاد مؤمتر ومعرض الكويت 
االول للشركات االنشائية وجتهيزات املستشفيات 
خالل الفترة من 11 وحتى 13 ابريل 2010 حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير في مركز املؤمترات في 
فندق موڤنبيك املنطقة احل���رة. مبينا ان برنامج 

املؤمتر سيتضمن ورش عمل متخصصة في اخلدمات 
العامة املطلوبة لتشغيل املرافق الصحية.

واضاف العصفور في تصريح صحافي ان املؤمتر 
يهدف الى التعرف على احدث االجتاهات واملنتجات 
واخلدمات في مجال مقاوالت القطاع الصحي، هذا 
ويعتبر املؤمتر اكبر جتمع للمقاولني املتخصصني 
في تصميم وبناء وجتهيز وتشغيل وادارة املرافق 

الصحية املختلفة )املستش���فيات واملراكز الطبية 
املتخصصة( كما يوفر املعرض املصاحب للمؤمتر 
فرصة ثمينة لكل الشركات املتخصصة في عرض 
منتجاتها وخدماتها ف���ي قطاع اخلدمات الصحية 
وااللتقاء املباش���ر مع املسؤولني واملستخدمني في 
القط���اع الصحي احلكومي واخلاص. واش���ار الى 
ان املس���ؤولني في وزارة الصحة ووزارة االشغال 

الهيكلي ملشاريع  سيقومون باستعراض املخطط 
وزارة الصحة والتي تقوم وزارة االشغال مشكورة 
بتنفيذها والتي تتضمن انشاء ثمانية مستشفيات 
جديدة بتكلفة اجمالية بلغت مليارا و200 مليون 
دينار. كما اعتمدت وزارة الصحة خطة توسعات 
للسعة السريرية للمستش���فيات احلالية بتكلفة 

اجمالية بلغت 60 مليون دينار.

افتتح المؤتمر الثاني ألمراض وجراحة الثدي في فندق راديسون ساس

الساير: 80% من أورام الثدي حميدة 
وتصيب النساء في الكويت مبكرًا

الى حاالت سرطانية، كما سيناقش خالله 
السبل اجلراحية احلالية ومستقبل اجلراحات 
الدقيق����ة في اغتنام افض����ل فرص العالج 
ووضع اسس ونظم رعاية حاالت أمراض 
الثدي وعالجها. ومن جانبها، اعربت رئيسة 
املؤمتر د.ميرفت الصالح عن املها في االرتقاء 
مبستوى اخلدمات الصحية كرعاية امراض 
الثدي وتفعيل مختلف التخصصات الطبية 
الالزمة للعناية املثلى بهذه الفئة من املرضى 
واقامة وس����ائل االتصال العلمي واحمللي 
والعاملي مع افضل املراكز املتخصصة في 
عالج امراض الثدي في سبيل توفير سبل 

العالج املتكامل.
وفي اخلتام مت تق����دمي دروع تذكارية 
افتتح  للوزير واملش����اركني باملؤمتر، كما 
الوزير معرضا لألجهزة احلديثة اجلراحية 
والتعويضية اخلاصة باألمراض السرطانية، 
وكان املالح����ظ توقف الوزي����ر أمام جهاز 
األكس����جني وألقى العديد من األسئلة على 
ممثلي الشركة املوجودين باملعرض حول 
سعر اجلهاز وس����اعات عمله، وعقب ذلك 
صرح بأن اطالعه على احلديث من االجهزة 
ضرورة لرصد كل ما هو حديث، وال يعني 
النية للشراء، مستدركًا بأنه اذا كان هناك 
احتياج لهذه االجهزة فس����يتم ش����راؤها، 
واضاف ان هناك العديد من االجهزة التي 
شاهدها باملعرض، مؤكدا ان الوزارة تساير 
احلديث باستقدام كل االجهزة احلديثة مواكبة 

منها للبلدان املتقدمة.

الطبية واجلراحية والتش����خيصية ملا في 
ذلك من اهمية دقيقة في عالج ومتابعة هذا 

النوع من األمراض.
وأوض����ح ان التعامل مع ه����ذا املرض 
يحت����اج الى فريق طبي متخصص يتكون 
من اجلراحني ومعاجلي األورام واألشعة، 
وأطباء علم األنس����جة واجلينات الوراثية 
وأعرب الوزير ع����ن امله في وجود فريق 
متناسق على درجة من العلم واخلبرة لألخذ 

بيدي الفئة التي في حاجة الى العالج.
وبنينّ د.الساير ان من اهم اهداف املؤمتر 
تسليط الضوء على اورام الثدي احلميدة 
والعوام����ل التي تؤدي الى تطور االمراض 

نش����دد على املواطنني ان الوقاية خير من 
العالج ولهذا من الضروري تعاطي اللقاح 
حلمايتهم من املوجة الثالثة، وخاصة بني 
الفئات االكثر عرض����ة للمخاطر من كبار 
السن واحلوامل واالطفال ممن يعانون من 
امراض مزمنة، وذلك لتفادي االصابة عبر 

اللقاح املوجود بوزارة الصحة.
جاء هذا التصريح لوزير الصحة عقب 
افتتاحه املؤمتر الثاني ألمراض وجراحة الثدي 
والذي يقام حتت رعاية وزارة الصحة بفندق 
راديسون ساس قاعة الهاشمي، وقد ألقى 
الوزير كلمة افتتاحية قال فيها ان سرطان 
الثدي مرض عاملي تداعت له كل التخصصات 

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الساير ان امراض 
الثدي احلميدة واخلبيثة بالكويت اصبحت 
تصيب النس����اء في اعمار صغيرة وليس 
مث����ل باقي بلدان العالم، ولهذا فإن املؤمتر 
الثاني ألم����راض وجراحة الثدي في فندق 
راديسون س����اس في قاعة الهاشمي املقام 
حاليا يشهد مناقشات مع الدول املتقدمة حول 
هذه األمراض وأوراق تناقش من الكويت 
واخلارج خاصة مع وجود جراحني وخبراء 
من بريطانيا وفرنس����ا وأيضا دول عربية 

مثل السعودية ومصر واألردن.
وأشاد الس����اير باخلطوة التي اتخذها 
الس����رطان  القائمون عل����ى عالج مرضى 
بالكويت والتي يطلق عليها »ون س����توب 
بريس« وهي العيادة اخلاصة باس����تقبال 
املريضة منذ الفحص األول وقبل اكتشاف 
كون ما تعاني منه ورم ام ال، واجلدير بالذكر 
ان اغلب االورام التي تشكو النساء منها يكون 
80% منها حميد وليس خبيثا ولذلك نوصي 
ونعمل على انشاء هذه العيادة التي يجب ان 
تكون متكاملة وتضم جميع االجهزة احلديثة 

الالزمة من اشعة وفحوصات ضرورية.
وعن وباء انفلونزا اخلنازير واستعداد 
الوزارة للموجة القادمة قال الوزير التزال ازمة 
انفلونزا اخلنازير قائمة ونحن مستعدون 
للموجة الثالثة � والتي ال نعلم ابعادها � كما 
كان استعدادنا للموجة األولى، باالحتياطات 
الكافية بالكثير من األدوية واللقاحات، لكننا 

ويستمع إلى شرح عن أحد األجهزة املعروضة د.هالل الساير ود.ميرفت الصالح يفتتحان املؤمتر

جولة في املعرض

)كرم دياب(

محافظ حولي مستقبال الوفد التربوي


