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د. هالل الساير

يبدأ وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير اليوم جولة تشمل كندا 
وأميركا تس���تمر 9 أيام بهدف 
تعزيز العالقات وتوقيع مذكرات 
تفاه���م مع بع���ض اجلامعات 

العريقة في كلتا الدولتني.
ل���� »كونا«  الس���اير  وقال 
انه س���يتم خالل زيارته لكندا 
االتفاق م���ع جامعة تورونتو 
بشأن تقييم مركز حسني مكي 
اجلمعة للجراحات التخصصية 
والتنس���يق حول االستعانة 
بخبراء مختصني من اجلامعة 
لوضع تص���ورات حول ادارة 
املركز وتطويره وتفعيل دوره 
من الناحية الطبية واخلدمية.

وأضاف ان س���تكون هناك 
دراسة إلمكانية ادارة املركز من 

وأوضح انه مت طلب استقطاب 
األطباء املتخصصني للكويت 
لالس���تفادة م���ن خبراتهم في 
إجراء العمليات املعقدة وتدريب 
الطواقم الطبية، مش���ددا على 
ان اس���تقدام اخلبراء الدوليني 
يفتح الباب أمام تدريب األطباء 
الكويتي���ني على احدث الطرق 
العالجية مما يعود بالنفع على 
الطبي���ب واملريض في الوقت 

نفسه.
وقال انه سيتم زيارة كليات 
الطب في ع���دد من اجلامعات 
واالجتماع مع املسؤولني لبحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
في املجال الطبي وتوفير مزيد 
من املقاعد الدراس���ية لألطباء 

الكويتيني املبتعثني لكندا.

ان  الكندية، موضحا  اجلامعة 
التعاون سيشمل تفعيل دور 
الكادر الطبي والفني والتمريضي 
وتطوير اخلدمات االشعاعية 

والكيماوية.

الساير يبدأ اليوم جولة رسمية ألميركا  وكندا

العبدالهادي: معالجة 80% من حاالت األنف 
واألذن والحنجرة لألطفال في مستشفى زين

أعلن انعقاد المؤتمر الثاني السبت المقبل

 )سعود سالم(د.محمد العيسى ود.باسل الصباح ود.خالد العبدالهادي خالل املؤمتر الصحافي

حنان عبد المعبود
 أكد رئيس مجالس اقسام االنف واالذن واحلنجرة 
مدير مستشفى »زين« د.خالد العبدالهادى ان الوحدة 
اجلديدة التي أنشئت لألطفال داخل املستشفى أدت 
الى ارتفاع نسبة العالج داخل الكويت الى %80، 
موضحا أن احلاالت ال� 20% املتبقية من احلاالت 

معقدة وترسل إلى العالج في اخلارج.
وكشف العبدالهادي عن خطة مستقبلية لبناء 
مستشفى متخصص لألطفال في منطقة الصباح 
الطبية، مشيرا الى انه جار االعداد لها، وفي طور 
االنتهاء من الدورة املكتبية، مؤكدا ان وحدة االطفال 
في مستش���فى زين س���تكون الركيزة االساسية 
جلراحة االنف واالذن واحلنجرة في املستش���فى 

اجلديد.
 وب���ني العبد اله���ادي أن 50% م���ن مراجعي 
املستشفى من األطفال، وأنه يتم إجراء 10 جراحات 

على االقل يوميا لالطفال.
جاء هذا التصريح على هامش املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبستشفى »زين« لإلعالن عن انطالق 
أنش���طة املؤمتر الثاني لألنف واألذن واحلنجرة 
وجراحة العن���ق لألطفال الس���بت املقبل، الذي 

يعقد على مدار يومني مبش���اركة 11 طبيبا عامليا 
م���ن جميع بلدان العالم. وق���ال العبد الهادي أن 
املؤمتر س���يركز على جراحات القصبة الهوائية 
والتي ارتفع���ت معدالتها واصفا هذه اجلراحات 
بالس���هلة ولكن العناية بعد العملية هي املرحلة 

املهمة واملعقدة. 
وم���ن جانبه قال استش���اري االن���ف واالذن 
واحلنجرة في مستشفى »زين« د.باسل الصباح، 
ان املؤمتر سيعرض آخر املستجدات الطبية في 
مجال جراحة االنف واالذن واحلنجرة وجراحات 
الرقبة والقصبة الهوائية، مشيرا الى مناقشة عدد 
من احلاالت املعقدة مع االطباء الزائرين، الفتا الى 
منح االطباء املشاركني والذين من املتوقع ان يصل 
عددهم الى 150 طبيبا 18 نقطة من التعليم املستمر. 
وبدوره أكد اختصاصي األنف واألذن واحلنجرة في 
مستشفى الفروانية د.محمد العيسى أن القائمني 
على املؤمتر حرصوا على جلب اخلبرات العاملية 
لعرض آخر التطورات في مجال جراحة القصبة 
الهوائية وأورام الرقبة لألطفال، الفتا إلى عرض 
جراح���ات بالڤيديو خالل املؤمتر الطالع االطباء 

على احدث الطرق في اجراء هذه اجلراحات.

لتنفيذ قرار مجلس الوزراء واسترجاع المباني الحكومية المؤجرة وتخفيف الكثافات الطالبية

خاطبت الوكالء المساعدين لرفع أسماء الوافدين الذين سيجدد لهم

الحمود لصفر: نناشدكم اتخاذ إجراءات لتوفير مواقع للمدارس الخاصة

وزيرة التربية اعتمدت لجان التعاقدات الخارجية: العمر لسورية 
والخالدي لألردن والصالل لتونس والقاهرة بعد اتضاح مالمح االحتياجات

فريق لإلعداد للمؤتمر اإلقليمي للجان الخليجية للتربية والعلوم
مريم بندق

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود فريق عمل لالعداد والتحضير للملتقى شبه االقليمي 
االول للجان الوطنية اخلليجية للتربية والعلوم والثقافة 
والذي تستضيفه الكويت خالل الفترة من 10 الى 12 مايو 

املقبل. وتضمن القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن: 
اوال: تشكيل فريق عمل لالعداد للملتقى الشبه اقليمي 
االول للج����ان الوطنية للتربية والعل����وم والثقافة وذلك 
برئاس����ة عبداللطيف البعيجان امني عام اللجنة الوطنية 
للتربية والعلوم والثقافة، وعضوية نادية الوزان، رجاء 
جاسم، محمد بن سالمة، حصة مرزوق، اميان ششتر، غدير 

الشخص، باسل السبت، كوثر احلربي ومرمي الغيث.
ثانيا: مهام الفريق:

اعداد املخاطبات الالزمة للجهات املشاركة املعنية محليا 
وخارجيا، تقدير امليزانية املطلوبة، اعداد البرنامج اخلاص 
للملتقى، اختيار املكان املناسب القامة امللتقى وجتهيزه، 
توفير االقامة املناسبة للمشاركني من خارج الكويت، توفير 
املواصالت الداخلية والتنقالت والرحالت للمشاركني من خارج 
الكويت، تصميم الدعوات واملطويات واالعالنات الالزمة، 

التغطية االعالمية الالزمة )مسموع – مرئي – مقروء(.
ثالثا: يستعني فريق العمل مبن يراه مناسبا للمساهمة 

في اجناز املهام املطلوبة املشار اليها اعاله.
رابعا: يبدأ العمل اعتبارا من 2010/2/10 وينتهي بنهاية 

امللتقى في 2010/5/12.
خامسا: تصرف املكافأة املالية وفق قرار مجلس اخلدمة 

املدنية رقم 1983/1 حسب كشوف املزاولة الفعلي.
سادسا: على جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه.

وباالش����ارة الى القرار الوزاري رقم 2009/289 بتاريخ 
2009/8/27 اخلاص باعادة تش����كيل جلنة املنح الدراسية 
لتطوير نظام املنح الدراسية في التعليم الثانوي الديني 
ومدارس التربية اخلاصة وبعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدم����ة املدنية لعام 1969 وعلى الئحة النظم الدراس����ية 
الكويتية رق����م 71/259 وبناء على م����ا تقتضيه مصلحة 

العمل.
قررت الوزيرة في قرار آخر:

مادة أولى: ضم كل من التالية اسماؤهم الى عضوية جلنة 
املنح الدراسية الكويتية للعام الدراسي 2010/2009.

د.صالح العثمان – مس����اعد العميد للرعاية الطالبية – 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولي����د بن غيث – مدي����ر ادارة اخلدمات العامة – وزارة 

التربية.
محمد بن سالمة – رئيس قسم التوثيق واملعلومات – 

اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.
مادة ثانية: اعفاء كل من التالية اسماؤهم من عضوية 

اللجنة املشار اليها عاليه.
راشد العجيل.

حصة النجادة – مدير ادارة البعثات والعالقات الثقافية 
– الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

انتصار الرومي – مراقب املعلومات واملنح الدراسية – 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.

مادة ثالثة: تعديل ما يلي: 
تعديل اسم د.راشد العويش – مدير ادارة الصحة العامة 

– وزارة الصحة.
تعديل املس����مى الوظيفي محمد مرزوق الشبو – وزير 

مفوض – وزارة اخلارجية.
مادة رابعة: يبقى باقي بنود القرار سارية املفعول.

على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

منى الصاللبدرية اخلالدي يسرى العمر

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلان التعاقدات اخلارجية، حيث 
تترأس جلنة س����ورية مدير عام 
منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العم����ر، ومدير عام مبارك الكبير 
بدري����ة اخلالدي لرئاس����ة جلنة 
االردن، ومدير عام منطقة حولي 

منى الصالل للجنة تونس.
وتضم اللجان الثالث املوجهني 
الفنيني واالداريني من ادارتي املوارد 
البش����رية والتنس����يق ومتابعة 

التعليم العام.
وأوضحت املص����ادر ان جلنة 
القاهرة التي من املتوقع ان تترأسها 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني 
ستتشكل فور اتضاح االحتياجات 
املتبقية للتخصصات املطلوبة من 
االردن وسورية وتونس. وخاطبت 
الوكالء املساعدين لرفع  الوزيرة 
اس����ماء الذين يحتاجون التجديد 

مريم بندق
ناشدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وزير األشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر 
توفير بعض املواق����ع باملناطق التعليمي����ة ال� 6 لتغطية 

احتياجات مدارس التعليم اخلاص.
وقالت الوزيرة في اخلطاب الذي رفعته للوزير صفر: 
باإلشارة الى االجتماع التنسيقي الذي عقد بني رئيس املجلس 
البلدي ووكيلة الوزارة والوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
وقيادات اإلدارة العامة للتعليم اخلاص بتاريخ 2008/12/14 
بشأن حاجة الوزارة املاسة الى توفير عدد من املواقع في كل 
من )محافظة اجلهراء � محافظة األحمدي � محافظة الفروانية 
� محافظة مبارك الكبير( مبساحات ال تقل عن 100 ألف متر 
مربع لكل محافظة ليتم فرزها الى قسائم تتراوح مساحاتها 
بني 5 آالف متر مربع و8 آالف متر مربع، مع توافر مواقف 

الس����يارات واملرافق األخرى، وذلك مبا يتوافق واملساحات 
املطلوبة لتغطية احتياجات مدارس التعليم اخلاص التي 
تقدم اخلدمة ألكثر من 180 ألف طالب موزعني على مدارس 
خاصة بجميع مناط����ق الكويت، باالضافة الى احتياجاتنا 
امللحة الى مواقع أخرى مبحافظة حولي، خاصة باملناطق 
االس����تثمارية منها: الس����املية وحولي، ليتسنى لنا تنفيذ 
قرار املجلس البلدي ومجلس الوزراء املوقر اخلاص بإخالء 
عدد 17 مدرسة خاصة كائنة على قسائم مملوكة ألصحابها 
مبناطق السكن النموذجي )اجلابرية � سلوى � الرميثية � 
بيان( باالضافة الى استخدام بعض البنايات االستثمارية 
لذات الغرض والبد من تنفيذ القرار عليها، حيث يرفضون 
متام����ا االنتقال الى املناطق اخلارجي����ة. ومن هذا املنطلق 
نناشدكم اإليعاز جلهة االختصاص لديكم التخاذ كل ما يلزم 
من اجراءات عاجلة لتنفيذ ما اتفق عليه باالجتماع املشار 

إليه ليتس����نى لنا إعداد البرمجة الزمنية الالزمة لتوزيع 
هذه املواقع على أصحاب املدارس اخلاصة التي تعاني من 
ارتفاع في كثافات الفصول بها حيث وصلت الى 45 طالبا 
في الفصل، ما يؤثر س����لبا على العملية التعليمية، وكذلك 
ترتيب عمليات نقل املدارس الكائنة مبناطق السكن النموذجي 
على مراحل دون اإلخالل مبنظومة العمل التربوي، آخذين 
باالعتبار ان تتناسب مس����احات املواقع التي ستخصص 
لهم مع املساحات التي تشغلها مدارسهم في الوقت الراهن، 
باالضافة الى حاجة الوزارة املاس����ة إلخالء بعض مبانيها 
املرخص في استغاللها ملدارس التعليم اخلاص، ما يستلزم 
توفير مواقع بديلة لهم أسوة مبا مت مع أصحاب كل املدارس 
التي سحبت منهم املباني احلكومية، وتأكيدا ملبدأ تشجيع 
القطاع اخلاص في املشاركة الفاعلة في العملية التربوية ملا 

يتميز به من مرونة وإبداع في املنظومة التربوية.

على ترشيح كل من: ليلى الشريف 
مراقب التعليم االبتدائي، ومساعد 
عقاب مراقب االنش����طة املدرسية 

باالنابة.
العاصمة  وكالهما من منطقة 

التعليمية.
الس����ديراوي قرارا  وأصدرت 
لض����م واعفاء اعض����اء الى جلنة 
املقابالت للمرشحني واملرشحات 
لشغل وظيفة معلم/ معلمة مبدارس 
االدارة العامة للتعليم اخلاص للعام 
الدراسي 2010/2009، حيث تقرر 
التالية أسماؤهم: وفاء  أوال: ضم 
اجلريوي موجهة لغة اجنليزية، 
أميرة الكندري مس����اعد منس����ق 
اداري، منى العتيبي مساعد منسق 

اداري.
ثانيا: اعفاء التالية اسماؤهم: 
هند العدساني موجهة اولى لغة 
اجنليزية، ندى اخلرس طباع أول، 
حوراء النقي كاتب حسبات أول.

لهم بعد بلوغهم سن الستني.
اللوغاني نشرة  هذا، وعممت 
الى مديري عموم املناطق التعليمية 
إلصدار نش����رة لرياض االطفال 
االم����ور بأهمية  اولياء  لتذكي����ر 
االلتزام مبواعيد التسجيل مبرحلة 
رياض االطفال والتي بدأت االحد 

2010/1/3 ويستمر الى نهاية االثنني 
2010/5/31 على ان تقوم الروضة 
بنشر االعالن باجلمعيات التعاونية 
واملرافق العام����ة باملنطقة، وذلك 
حلث اولي����اء االمور على االلتزام 

مبواعيد التسجيل.
الوكيلة  اللوغان����ي  وأحاطت 

املساعد للش����ؤون االدارية حول 
فريق عمل متابعة عملية التغذية: 
بناء على م����ا مت االتفاق عليه في 
مجلس ال����وكالء املنعقد االربعاء 
2010/1/13 ح����ول تش����كيل فريق 
عمل متابعة عملي����ة التغذية في 
املدارس االبتدائية، فقد مت االتفاق 

هورويتز استعرض الجديد
 في عالج »سرطان المبيض«

حنان عبدالمعبود
يكمن خطر سرطان املبيض في صعوبة الكشف املبكر عنه ما دام 
ان����ه غير مصحوب بأعراض ظاهرة، كما ان املرأة املصابة بس����رطان 
املبي����ض، حترم من االجناب وتعاني العق����م، حيث قد يؤدي عالجها 
الى استئصال املبيضني والرحم وقناتي فالوب، وقد ينتشر سرطان 

املبيض الى اعضاء اخرى في اجلسم مثل الكبد.
وعن مرض »سرطان املبيض« أقام مستشفى السالم الدولي محاضرة 
ألقاها رئيس مكتب العمليات مبستش����فى جامعة اميوري ديترويت 
البروفيسور هورويتز امس االول، على هامش مجموعة من االنشطة 
مبناس����بة زيارة وفد من جامعة اميوري ديترويت، واخلاصة ببحث 
وتطوير أس����س التعاون بني املؤسستني في الفترة املقبلة من خالل 
تبادل االطباء واخلبرات وعقد الندوات واملؤمترات سواء بالكويت أو 
ديترويت، باالضافة الى بحث أوج����ه التعاون في مجاالت التدريب، 
والفحوصات الطبية، مبا يضمن احلفاظ على مستوى اخلدمات الراقي 
الذي تقدمه املؤسستان. وتناول البروفيسور خالل احملاضرة احدث 
ما توصل اليه في عالج سرطان املبيض، بحضور مجموعة كبيرة من 
اطباء النساء والتوليد، حيث جرت مناظرة صحية مع الوفد االميركي. 
كما قام الوفد بجولة في املستشفى تفقدوا فيها كل العيادات، وأبدوا 
اعجابهم بحرص القائمني على املستشفى على توفير كل التخصصات 
التي يحت����اج اليها املريض بأحدث التقنيات احلديثة في العالج مثل 

وحدة غسيل الكلى، وقسم الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.

)فريال حماد(هورويتز محاضرا


