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يق����دم فن����دق س����فير 
ليل����ة  انترناش����يونال كل 
خميس مهرجان للمأكوالت 
البحري����ة املنوع����ة عل����ى 
أجم����ل منظر يط����ل على 
العرب����ي. يحتوي  اخلليج 
البوفي����ه عل����ى مأكوالت 
بحرية فاخرة من السلطات 
أنواعها واملأكوالت  بجميع 
احلارة م����ن جميع البلدان 
أنواع األس����ماك  وجمي����ع 
الربي����ان  والربي����ان وأم 
والقباقب الطازجة حسب 
االختي����ار وعل����ى طريقة 

الطهي التي تناس����بك مباشرة على 
املائ����دة باإلضافة إل����ى ركن خاص 
لتجهيز لفائف السوشي والسشيمي 

إل����ى  بوفي����ه احللويات  باإلضافة 
الفرنسية على يد الشيف الفرنسي 
واحللويات الشرقية على أنواعها.      

متتع باملأكوالت البحرية في فندق سفير انترناشيونال 

الرشود: مؤتمر الكويت الدولي لألنف 
واألذن والحنجرة لتطوير الخدمات الطبية

حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املس����اعد لشؤون اخلدمات الطبية االهلية 
د.راشد الرشود ان طب االنف واالذن واحلنجرة لالطفال من االفرع الطبية 
الدقيق����ة التي تهتم وزارة الصحة به����ا وتوليها اهتماما كبيرا لالطالع 
على آخر املستجدات العلمية في مجال جراحة االنف واالذن واحلنجرة، 
وجراحات الرقبة والقصبة الهوائية، مشيرا الى سعي الوزارة الى تقدمي 
افضل مستويات اخلدمات الطبية ومواكبة املستجدات الطبية، والتطورات 
والتقنيات احلديثة، وتعزيز التواصل العلمي من خالل جلب اخلبرات 

العاملية مما يساعد على اثراء خبرات االطباء احملليني.
جاء هذا خالل الكلمة االفتتاحية التي القاها الرشود نائبا عن وزير 
الصحة د.هالل الس����اير في احلفل الذي اقيم صباح امس بفندق »جي 
دبيلو ماريوت« مبناس����بة انعقاد مؤمتر الكويت الدولي لالنف واالذن 
واحلنجرة والذي يقام حتت رعاية وزارة الصحة، واضاف ان انعقاد هذا 
املؤمتر يأتي في اطار الهدف االستراتيجي العام لوزارة الصحة الكويتية 
اخلاص بتطوير وحتسني اخلدمات الطبية، مبا يقدمه هذا امللتقى العلمي 
من اطاللة على آخر املستجدات العلمية والتقنية في هذا املجال احليوي 
الطبي املهم اخلاص باالنف واالذن واحلنجرة لالطفال. وبني الرشود ان 
املؤمتر سيناقش اوراقا علمية مهمة في جراحات االنف واالذن والقصبة 
الهوائية واورام الرقبة عند االطفال، وكذلك محاضرات مبشاركة نخبة 
من كبار العلماء واجلراحني العامليني الذين حضروا للكويت للمشاركة 

وتبادل اخلبرات، ومناقشة بعض احلاالت املعقدة واملستعصية.

»اإلنترناشيونال كلينك« تنال لقب »سوبر براند«
على عاتقنا، ليس فقط للحفاظ 
على مستوى وتنوع اخلدمات 
التي نوفره���ا ملراجعينا، بل 
لبذل جهود اكبر لتطوير هذه 
الى  اخلدمات واالرتق���اء بها 

مستويات جديدة أعلى.
وانطلقت عملي���ة اختيار 
التجارية احلاصلة  العالمات 
على لقب »سوبر براند« من قبل 
مؤسسة »سوبر براندز« بقائمة 
العالمات ش���هرة  اكثر  تضم 
في الكوي���ت، وضمت 8 آالف 
عالمة، والحقا مت انتقاء 1300 
عالمة منها وضعت أمام جلنة 
التحكيم والتي قامت بدورها 
التجارية  العالم���ات  بتحديد 
االفض���ل للحصول على لقب 

»سوبر براند«.
وقد كانت االنترناشيونال 
كلين���ك من ضم���ن العالمات 
به���ذا  الفائ���زة  التجاري���ة 
بالذكر  اللقب. وم���ن اجلدير 
ان االنترناش���يونال كلين���ك 
 هي احدى الش���ركات التابعة

للش���ركة املتح���دة للخدمات 
الطبية.

واالتص���االت، وتكنولوجيا 
املعلومات.

وبهذه املناس���بة، صرحت 
مديرة التس���ويق والعالقات 
العامة بالعيادة رحيمة عبداهلل، 
نحن فخورون بحصولنا على 
هذا اللقب من قبل منظمة عاملية 
مرموقة، حيث ميثل هذا اللقب 
تكرميا إلجنازاتنا ودعما كبيرا 
لنا في املستقبل للظهور بشكل 

أفضل.
وأضاف���ت: ان هذا التكرمي 
زاد من حجم املسؤولية امللقاة 

أعلن���ت االنترناش���يونال 
كلين���ك حصوله���ا على لقب 
»س���وبر براند« من مؤسسة 
»س���وبر براندز«، وهي هيئة 
عاملية مستقلة تتولى تصنيف 
العالم���ات التجارية املختلفة 
وتقييمها وتس���ليط الضوء 
عليها، وذلك بحسب خصائص 
ومميزات اجلودة التي تشتهر 

بها.
ومت منح جائزة »س���وبر 
براند« لعيادة االنترناشيونال 
كلين���ك تقدي���را ألس���لوبها 
املتميز في اخلدمة والرعاية، 
الرقي والفخام���ة، باالضافة 
املبذولة في  ال���ى جهوده���ا 
احملافظة على ش���عارها الذي 
تس���عى دائما لتحقيقه وهو 
»متيز بالرعايا الصحية«، لكي 
تضمن تقدمي افضل اخلدمات 
ملراجعيها. ويأتي حصول عيادة 
االنترناشيونال كلينك على هذا 
اللقب تعزيزا للمكانة املرموقة 
التي تتحل���ى بها العيادة بني 
العديد من الش���ركات الرائدة 
في مجال االستثمار والتجزئة، 

تم اختيارها كإحدى أفضل العالمات التجارية في الكويت

رحيمة عبداهلل

المعوشرجي يسأل عن 1300 استمارة 
لعينات أغذية اختفت من البلدية

الهدية والعجمي لتسليم قسائم لـ »السكنية«

البغيلي إلنشاء مدخل ومخرج على طريق المطار

تشدد البلدية في هذا املجال«.
وحيث ان اخلبر املذكور يصب 
في صلب اختصاص البلدية املعنية 
بوقاية الصحة العامة بتأمني سالمة 
املواد الغذائية مما نتقدم بالسؤال 
اآلتي: م����دى صحة اخلبر املذكور 
من عدم����ه؟ وما اآللية املتبعة في 
البلدية بشأن فحص االغذية وتقرير 
صالحيتها من عدمه وهل هذا منوط 
مبوظفني معنيني دون رقابة عليهم 
من جهات اعلى للتأكد من صحة 
ما ج����اء بتقاريرهم عن صالحية 

األغذية؟

وجه عضو املجلس البلدي احمد 
املعوشرجي بس����ؤال الى رئيس 
املجلس سؤاال حتت عنوان 1300 
استمارة لعينات اغذية مستوردة 
اختفت من البلدية طالعتنا احدى 
الصح����ف اليومية بخبر جاء فيه 
»ان م����ا يق����ارب 1300 اس����تمارة 
تخص عينات لألغذية املستوردة 
مت فقدها من قسم )التخيير( في 
إدارة األغذية املستوردة اخلاصة 
بالعينات اآلتية من ميناء الشويخ 
وان هذه االستمارات هي التي تبني 
مدى صالحية العينات اآلتية الى 
البالد ومن ثم يسمح لها بالدخول 
بناء على خلوها من الشبهات او 
البضاعة بإعادة  يخير صاح����ب 
تصديرها الى بلد املنش����أ واشار 
اخلبر الى عدم استبعاد اختفاء هذه 
املستندات بفعل فاعل مرجحا ان 
تكون غالبيتها للحوم واغذية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي في ظل 

تقدم عض����وا املجلس البلدي 
العجمي  الهدي����ة ومانع  م.محمد 
القسائم  باقتراح تسليم عدد من 
مبناطق مختلفة للمؤسسة العامة 
للرعاية الس����كنية وق����ال الهدية 
اقتراحهما: س����بق  والعجمي في 
ان اصدر املجلس البلدي بتاريخ 
2008/4/7 ق����رارا باملوافق����ة على 
تس����ليم قسائم الس����كن اخلاص 
مبناطق مختلفة الى وزارة املالية 
للبيع باملزاد العلني وفقا لإلجراءات 
واالشتراطات والنظم املعمول بها 
في هذا الشأن وبيان هذه القسائم 
كالتالي: قسائم سكن خاص باملناطق 
)1، 2، 4( مبنطق����ة هدية عدد 99، 
قس����ائم س����كن خاص بتوسعة 
الفحيحي����ل ط )البدوية( عدد 59 
واإلبقاء على قسائم السكن اخلاص 

التالية لدى البلدية وهي:
� قسائم سكن خاص بالقطعتني 
)2، 1( في الفنيطيس 17 قسيمة.

� قس����ائم سكن خاص بالقطع 
)8، 6، 5، 2( مبنطق����ة أبوفطيرة 

تقدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي باقتراح بإنش����اء 
مدخل ومخرج على طريق املطار وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا 
للكثافة السكانية العالية في منطقة جليب الشيوخ ووجود الكثير 
من املدارس العامة واخلاصة في ه����ذه املنطقة وكذلك الهيئات 
واملؤسسات احلكومية كإدارة اجلوازات والهجرة والسجن وما 
تس����ببه كثرة املدارس والهيئات احلكومية من زيادة االزدحام 
املروري وتأخير املوظفني عن مواعيد الدوام وكذلك الطالب عن 

املدارس.
وحرصا منا على س����المة وراحة املواطنني وكذلك العاملون 
لدى قطاعات الدولة على اختالف مسمياتها، وتفاديا لالزدحامات 
املرورية لذا اقترح انشاء مدخل ومخرج على طريق املطار قبل 
الدوار املؤدي الى طريق املطار بالقرب من سجن طلحة يؤدي الى 

اشارة سوق جليب الشيوخ واملؤدي الى القسائم السكنية.

عدد 13 قسيمة.
� قسائم سكن خاص مبنطقة 
الفنطاس الزراعية عدد 4 قسائم.
� قسائم سكن خاص بالقطعة 

)3( مبنطقة القصر 12 قسيمة.
وحيث انه ال يخفى على اجلميع 
وجود أزمة اسكانية ووجود اآلالف 
من الطلبات االسكانية لدى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية مما يدعو 
اجلميع الى التكاتف إليجاد احللول 

لهذه املش����كلة وتوفير األراضي 
الصاحلة للبناء وس����رعة تسليم 
القسائم للمواطنني ورغبة منا في 
توفير عدد من القسائم للمواطنني 
تكون معدة للس����كن اخلاص، لذا 
نقترح تس����ليم القسائم السابق 
ذكرها الى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لتوزيعها على املواطنني 
للس����كن اخلاص حس����ب النظم 

املعمول بها لديها.

مانع العجمي

د.قيس الدويري

م.محمد الهدية

أحمد البغيلي

أحمد املعوشرجي

د.هالل الساير

م.عادل اخلرافي

اتحاد المهندسين العرب يكرّم عادل الخرافي
يحاولون تعزيز تواصل االحتاد 
العاملي االيجابي لتنمية منطقتنا 

العربية.  
وقال رئيس جمعية املهندسني 
القحطاني ان  الكويتية م.ط����الل 
تكرمي اخلرافي يزيد من مسؤوليته 
لالرتق����اء بعمل االحت����اد العاملي 
إلى مس����تويات طموح املنظمات 
األعضاء به، معربا عن فخر الكويت 
إزاء تب����وؤ أحد أبنائها املخلصني 

للمنصب الدولي املهم.
وذك����ر ان اخلرافي خالل فترة 
رئاسته السابقة على مدى 4 سنوات 
الحتاد املهندسني العرب جنح في 
اخلروج من احمليط االقليمي الى 
احمليط الدول����ي من خالل تفعيل 
مش����اركة االحت����اد ف����ي مختلف 
الدولية املتخصصة  املنظوم����ات 

في املجال الهندسي.
وب����ني القحطان����ي أن احت����اد 
املهندسني العرب كون تكتال قويا 
مؤثرا بجانب الهيئات واملؤسسات 
الهندسية العربية خالل انتخابات 
االحتاد العاملي للمنظمات الهندسية 
ما ساهم في دعم م.عادل اخلرافي 

لرئاسة االحتاد.

عادل احلديثي ل� »كونا« ان تكرمي 
اخلراف����ي يعد أقل تقدير جلهوده 
في دفع مس����يرة التنمية ملختلف 
القطاعات الهندسية العربية وصوال 
الى العاملي����ة، مضيفا أن منصبه 
كرئيس لالحتاد العاملي للمنظمات 
الهندسية كان محصلة عادلة جلهد 
مخلص وحقيقي على مدار سنوات 

عديدة.
واش����ار الى افتخار املهندسني 
الع����رب بتقل����د اح����د قياداته����م 
املنصب الدول����ي املهم حيث انهم 

القاه����رة � كونا: ك����رم احتاد 
املهندس����ني العرب أول من امس 
رئيس االحتاد العاملي للمنظمات 
الهندسية الدولية م.عادل اخلرافي 
جلهوده في االرتقاء مبسيرة التنمية 
في قطاع الهندسة وصوال لترؤسه 

لالحتاد العاملي.
وأعرب اخلرافي في تصريح 
ل� »كون���ا« عن أمل���ه ان يكون 
خي���ر ممثل للكويت في احملافل 
العربية والدولية وأن يساهم في 
الهندسي مهنة  االرتقاء بالعمل 
الى مستويات عاملية  وممارسة 
التواصل بني املنظمات  وتهيئة 
الهندس���ية بدول العالم خلدمة 

أهداف التنمية املستدامة.
الى ان تك����رمي االحتاد  ولفت 
العربي له في مصر وعلى هامش 
ورش����ة عم����ل تس����تهدف القارة 
االفريقية يحمل العديد من الدالالت 
منها قدرة القيادات الكويتية على 
تكوين منظوم����ة متكاملة للعمل 
املشترك عربيا واقليميا في املجال 
الهندس����ي وغيره م����ن املجاالت 

احليوية.
من جهته أوضح رئيس االحتاد 

الدويري: تعزيز االستثمارات في »الصحة« وتبادل الخبرات مع كندا

مارغريت ومستش���فى تورونتو 
الغربي. ومن املقرر ان يوقع وزير 
الصحة مذكرات تفاهم مع بعض 
املؤسس���ات الصحية واجلامعات 
الكندية تشمل وضع االستراتيجيات 
اخلاصة بالعنصر البشري من خالل 
زيارة الوفود واملتخصصني الكنديني 
واستقطاب طواقم فنية كندية الدارة 
املستشفيات التخصصية. ويرافق 
الوزير خالل زيارته التي ستشمل 
الواليات املتحدة األميركية  ايضا 
اضافة الى الدوي���ري مدير مركز 
حسني مكي جمعة المراض السرطان 
العوضي ورئيس قس���م  د.احمد 
التخدير في مستشفى العدان د.محمد 
شمساه ومدير ادارة العالقات العامة 

فيصل الدوسري.

وهذا مامييزها.
واش���ار الى ان الوزارة تتطلع 
الى تعزيز وتنمية االس���تثمارات 
في مجاالت الصحة وتبادل اخلبراء 
واالطباء مع كندا سعيا الى تطوير 
وحتسني جودة اخلدمات الصحية 
في الكويت من خالل االستفادة من 
اخلبرات العاملية وتطوير االنظمة 
الصحية. يذكر ان مستش���فيات 
الشبكة الصحية اجلامعية حاصلة 
على املركز الس���ادس ف���ي العالم 
كافضل مراك���ز صحية في مجال 
الطب مبختلف تخصصاته، اضافة 
الى حصولهم على عشر جوائز نوبل 
في االكتشافات واالختراعات الطبية 
الشبكة كال من مستشفى  وتضم 
تورونتو العام ومستشفى االميرة 

� كندا: اجتمع وزير  تورونتو 
الصحة د.هالل الس���اير امس مع 
كبار املختصني في امراض السرطان 
املختلفة، وقال وكيل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
ف���ي تصريح الدويري   د.قي���س 

ل� »كونا« عقب زيارة الوزير والوفد 
املرافق له ملستش���فيات الشبكة 
الصحية اجلامعية انه متت مناقشة 
استراتيجية عالج االورام السرطانية 
الكويت.  وكيفي���ة تطبيقها ف���ي 
واوضح الدويري انه مت التباحث 
حول زيارة كبار املختصني الكنديني 
للكويت لالستفادة منهم في مجاالت 
العالج االشعاعي والتلطيفي، اضافة 
ال���ى العالج الكيم���اوي وجراحة 
االورام السرطانية. واشار الى ان 
وزارة الصحة بصدد تطبيق نظام 
الطبي باستخدام شبكة  التراسل 
االنترنت بهدف ارس����ال االشعات 
والعينات الطبية لكندا والتباحث 
مع املختص����ني حول افضل طرق 

العالج.
واكد ان املس����ؤولني الكنديني 
العالقات  الى تعزي����ز  يس����عون 
الصحية مع الكويت وعلى استعداد 
تام لتقدمي كل التسهيالت املمكنة 
اضافة الى سعيهم الى تقدمي افضل 
اخلدمات الصحية، مشيرا الى ان 
مستش����فيات الش����بكة الصحية 
اجلامعية غير ربحية او جتارية 

وزير الصحة اجتمع مع كبار المختصين في أمراض السرطان

تورونت��و )كندا( � كونا: اكد مس��ؤول صح��ي كندي امس ان 
بالده ستس��خر كل االمكانيات الصحي��ة للكويت وذلك من خالل 
الزيارة التي س��يقوم بها فريق طبي رفيع املستوى للكويت خالل 

اسابيع.
وقال الرئيس التنفيذي ملستشفيات الشبكة الصحية اجلامعية 
غير الربحية في كندا البروفيس��ور روب��رت بيل في تصريح ل� 
»كونا« مبناس��بة زي��ارة وزير الصحة د.هالل الس��اير لكندا، ان 

العالقات والتعاون الصحي مع الكويت ستتعزز وتتطور.
وحول املستش��فيات واجلامعات والتقدم العلمي في كندا، اكد 
بيل ان اجلامعات والكليات الكندية معروفة مبس��تواها االكادميي 
العالي، مش��يرا الى ان الدارسات الطبية ذات جودة عالية ومصنفة 
عامليا ونتطلع الى زيادة عدد الدارس��ني م��ن الطلبة الكويتيني في 

مجال الطب.
وعبر عن سعادته بزيارة وزير الصحة الكويتي والوفد املرافق 
له لكندا، مش��يدا بحرصه واهتمامه ورغبته اجل��ادة في التعاون 
وتنمية االس��تثمارات في مجاالت الصحة بهدف تطوير اخلدمات 

الصحية في بالده.
واكد بيل اس��تعداد مستش��فيات الش��بكة الصحية اجلامعية 
لتعزيز العالقات الصحية وتقدمي كل التس��هيالت املمكنة وافضل 
اخلدمات الصحية على اعلى املستويات، مشيرا الى انهم سيكونون 
جنبا الى جنب مع االطباء في الكويت مما س��يكون له أثر ايجابي 

على القطاع الطبي في الكويت »ونحن فخورون بذلك«.

مسؤول صحي كندي يؤكد تسخير 
بالده لكل اإلمكانيات الصحية للكويت

مؤتمر جراحة عظام األطفال
في »الرازي« 28 الجاري

حنان عبدالمعبود
نظمت وزارة الصح����ة بالتعاون مع وحدة جراح����ة عظام االطفال 
مبستش����فى الرازي مؤمترا صحافيا لالعالن عن انعقاد املؤمتر الرابع 
جلراحة عظام االطفال حضره كل من سكرتير عام املؤمتر واستشاري 
جراحة عظام مستش����فى مبارك د.احمد املرشدي ونائب رئيس املؤمتر 
واستش����اري ورئيس وحدة جراحة عظام االطفال د.احمد لطفي، حيث 
اعلنا ان املؤمتر سيفتتح اخلميس املقبل املوافق 28 يناير 2010 بفندق 

جي دبليو ماريوت قاعة اجلهراء والذي سيتمر ملدة ثالثة ايام.
وقال د.محمد لطفي »يقام املؤمتر وفقا لسياس����ة الوزارة في تدعيم 
التعليم الطبي املستمر، وتبادل اخلبرات واملعلومات للوصول الى احدث 
ما توصل اليه العلم في جراحة عظام االطفال، كما س����يحصل االطباء 
املشاركون على 15 نقطة للتعليم الطبي املستمر. وذكر ان هناك عددا من 
االطباء الزائرين على رأسهم رئيس اجلمعية الطبية االميركية جلراحة 
عظام االطفال ورئي����س املنظمة الدولية جلراح����ة العظام واالصابات 
البروفيس����ور جون دورمانز، وكذلك البروفيسور بني ستاهيلني وهو 
احد اعالم جراحة عظام االطفال في العالم، كما سيش����ارك ايضا نخبة 
من االساتذة في مختلف تخصصات جراحة عظام االطفال من الواليات 
املتحدة والسعودية واإلمارات وقطر ومصر. واشار د.لطفي الى ان هناك 
مجموعة من االوراق العلمية حول اصابات وكسور االطفال والتشوهات 
اخللقية والتشوهات الناجتة عن االمراض العصبية مثل الشلل الدماغي 
واالمراض العصبية االخ����رى واخللع اخللفي ملفاصل احلوض والقدم 

املفلطح واورام العظام وتشوهات العمود الفقري.

)سعود سالم(د.أحمد املرشدي ود.أحمد لطفي


