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د.وليد الفالح يطلع على بعض املعدات املستخدمة في العالج بالليزر

الفودري مستشارًا فنيًا في مكتب الوكيل ولجنة لقياس الرضا عن الخدمات الصحية

افتتح مؤتمر استخدامات الليزر نائبًا عن وزير الصحة

الساير: تحديث وتطوير الخطة الخليجية لسالمة المرضى

الفالح: دفع تقنية الليزر في عالج األمراض الجلدية

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير قرارا وزاريا يقضي بنقل 
د.علي الفودري لوظيفة مستشار 
فني مبكتب وكيل الوزارة مبستوى 
إدارة وب����ذات مس����تواه  مدي����ر 

الوظيفي.
وأصدر وكي����ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي قرارا إداريا 
يقضي بتشكيل جلنة إلعداد آلية 
لقياس رضا املستفيدين من اخلدمات 
الصحية م����ن قبل وزارة الصحة 
ومتابعة تنفيذها، برئاسة وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون التخطيط 
واجلودة د.وليد الفالح وعضوية 
عدد من األطباء والفنيني، وتختص 
اللجن����ة بوضع آلية لقياس رضا 
املستفيدين من اخلدمة الصحية 
من قب����ل وزارة الصحة ومتابعة 

تنفيذها في مراحلها املختلفة.
كما أصدر ق����رارا آخر يقضي 
بدراسة تعديل بعض مواد القانون 
رقم 28 لسنة 1996 في شان تنظيم 
مهنة الصيدلة وت����داول األدوية 
واستحداث املسميات التخصصات 
واحلديث����ة على مهن����ة الصيدلة 
برئاس����ة وكيل الوزارة الس����اعد 
لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية 
د.عمر السيد عمر، وتختص اللجنة 
بالنظر ف����ي اقتراح تعديل بعض 
نصوص القانون رقم 28 لس����نة 
1996 وإعادة دراسة مواد الالئحة 
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم 395 لس����نة 1997 والقرارات 
املكملة له واملعدلة لها مبا يتواكب 
مع تطور مهنة الصيدلة، والنظر 
في إجراء التعديالت املناسبة لها 

واقتراحها وفق األطر القانونية.
كما أصدر وكيل الوزارة قرارا 
بتشكيل جلنة إلعداد مشروع قانون 
النفس����ية برئاسة مدير  الصحة 
القانونية محمود  إدارة الشؤون 
عب����د الهادي وعضوي����ة عدد من 
النفسيني،  األطباء واألخصائيني 
اللجنة بإعداد مشروع  وتختص 
قانون الصحة النفسية الذي ينظم 
عملية تقدمي اخلدمة النفسية وفق 

قواعد حتمي الطبيب وحتافظ على 
حقوق املريض من الناحيتني الطبية 
والتشريعية، وتنظيم العالقة بني 
العاملني في القطاع الطبي النفسي 
وحتديد إجراءات وضوابط التعامل 
م����ع املرضى النفس����يني وذويهم 
والسياسات التي تتضمن احترام 
حقوقهم وس����المتهم م����ن رعاية 
وخدمة عالجية وفق قواعد قانونية 
وطبية يشملها مشروع القانون.

كما أص����در الوكيل قرارا آخر، 
بتشكيل جلنة لتنظيم استدراج 
العروض وفض املظاريف ودراسة 
العطاءات والتوصية بالترس����ية 
العاجل����ة  الهندس����ية  لألعم����ال 
)اإلنش����اءات والصيانة( برئاسة 
وكيل الوزارة املس����اعد للخدمات 
العامة والصيانة املهندس سمير 
العصفور وعضوية عدد من الفنيني، 
وتختص اللجنة بتلقي مواصفات 
وبنود األعمال الهندسية العاجلة 
والتي تقل قيمتها التقديرية عن 5 
آالف دينار املطلوب اجنازها مبرافق 
الوزارة واستدراج عروض الشركات 
املؤهلة واملسجلة في مجال العمل 
املطلوب م����ن خالل مخاطبة هذه 
الشركات، على أن تقوم الشركات 
التي مت مخاطبتها بتقدمي عرضها 
)بأظرف مغلقة( خالل ش����هر من 

تاريخ املخاطبة.
من جهة اخرى قال وزير الصحة 
د. هالل الس����اير امس ان مؤمتر 
وزراء صحة دول مجلس التعاون ال� 
68 قرر في توصياته اعادة حتديث 
وتطوير اخلطة اخلليجية لسالمة 
املرضى خالل 3 اش����هر وتسريع 
استخدام احدث تطبيقات الصحة 
االلكتروني����ة في مجاالت الرعاية 
الصحية املختلف����ة وعقد مؤمتر 
خليج����ي ملكافح����ة الع����دوى كل 

عامني.
واض����اف في حديث ل� »كونا« 
بعد اختتام اجتماع مؤمتر وزراء 
صحة دول مجلس التعاون انه متت 
املوافقة على مسودة مشروع النظام 
االسترشادي اخلليجي ملزاولة الطب 

البديل والتكميلي.

حنان عبدالمعبود
أعل����ن وكي����ل وزارة الصحة 
لشؤون التخطيط وضبط اجلودة 
د.ولي����د الفالح ع����ن آلية جديدة 
تضعه����ا ال����وزارة لتطوير خطة 
عقد املؤمترات مؤكدا الدور الهام 
الذي تلعبه املؤمترات في تطوير 
وتبادل اخلبرات بني األطباء مما 

يعود بالفائدة على املريض.
وقال الفالح ف����ي تصريح له 
على هامش افتتاح »املؤمتر العلمي 
الس����تخدامات اللي����زر في عالج 
األمراض اجللدية« والذي عقد مساء 
األول من أمس في فندق جى دبليو 
ماريوت »ان الوزارة تسعى لتنفيذ 
برنامج عمل احلكومة متاشيا مع 
البرنامج الزمني احملدد خالل الفترة 
املقبلة والتي من املتوقع أن تشهد 
تطوي����را في اخلدم����ات الصحية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني«.
وأضاف الفالح في كلمة ألقاها 
نيابة عن وزي����ر الصحة د.هالل 
الس����اير أن تخص����ص األمراض 
اجللدي����ة والتناس����لية م����ن أهم 
التخصصات الطبية باعتبار اجللد 
اكبر أعضاء جسم اإلنسان باإلضافة 
الباطنية،  انه مرآة لألمراض  إلى 

الالزمة لذلك.
واك����د ان املجل����س وافق على 
ضرورة العمل على تبني وتفعيل 
مبادرة املكت����ب اإلقليمي ملنظمة 
العاملية لشرق املتوسط  الصحة 
)املستش����فيات صديقة س����المة 
املرضى( في دول املجلس وتكليف 
اللجنة اخلليجية للجودة الصحية 
وسالمة املرضى بوضع آلية العمل 

وخطة التطبيق للمبادرة.
واعلن الساير ان مجلس وزراء 
صحة دول التعاون وافقوا على عقد 
مؤمتر خليجي ملكافحة العدوى كل 
عامني على أن يعقد في أحد دول 
املجلس بالتبادل ويعامل معاملة 
املؤمترات والن����دوات اخلليجية 

حسب النظام.
كما واف����ق الوزراء على إدراج 
وإدماج بعض ممارس����ات الطب 
البدي����ل والتكميل����ي املبنية على 
األدلة والبراهني واملقبولة عامليا 
في املراكز العلمي����ة املعتبرة مع 
مراعاة التعاليم اإلسالمية السمحاء 
ضمن خدمات الرعاية الصحية في 
مرافق النظام الصحي مبستوياته 

املختلفة.
الوزراء على املشاركة  ووافق 
في املؤمتر الدولي لعرض نتائج 
املس����وحات الصحية لإلعالن عن 
وتقيي����م نتائج املس����ح الصحي 
العاملي اخلليجي املزمع عقده في 
شهر ديسمبر من العام احلالي في 

السعودية او قطر.
واضاف انه في مجال مكافحة 
الوزراء  انفلونزا اخلنازير وافق 
عل����ى أن يترك لل����دول األعضاء 
حرية حتدي����د الفئات التي يجب 
فحصه����ا باس����تخدام تقنية »بي 
س����ي آر« نظرا الختالف الوضع 
الوبائ����ي واإلمكاني����ات بني دول 
املجلس وضرورة وصف مضادات 
الڤيروسات مبكرا للحاالت ملا لذلك 
من أثر ايجابي كبير في س����رعة 

شفاء احلالة.
وناقش االجتماع ايضا مشروع 
الش����راء املوحد للمس����تحضرات 
الصيدالني����ة ول����وازم جتهي����ز 

املستش����فيات ولوازم رعاية الفم 
واالس����نان واملختب����رات الطبية 
وخدمات نقل الدم ولوازم جراحة 
القل����ب واالوعية الدموية ولوازم 
جراح����ة العظام والعمود الفقري 
ولوازم التأهيل الطبي والتقنية التي 
تدور حول اخلدمات االلكترونية 

في الصحة.
واشار الى موافقة املجلس على 
توحيد جهود الدول االعضاء لتأمني 
لق����اح انفلون����زا اخلنازير ضمن 
برنامج الش����راء املوحد واملوافقة 
على ما انتهت إليه اللجان الفنية 
بشأن دراسة وترسية مناقصات 
املستحضرات الصيدالنية املوافقة 
على الشروط التي طرحت بها هذه 

املناقصات.
وقال ان مجلس وزراء صحة 
دول التع����اون قرر أن يقوم مدير 
عام املكت����ب التنفيذي مبخاطبة 
الدول األعضاء لالفادة عن آليات 
الرعاية الصحية  وأنشطة تقدمي 
للوافدي����ن إليها م����ن اجلمهورية 
اليمنية س����واء كانوا عاملني في 
الشركات أو العمل الفردي وتقدمي 
تقرير مفصل يعرض على املجلس 
في مؤمتره القادم بجنيڤ التخاذ 

القرار املناسب.
واختتم حديث����ة برفع برقية 
ش����كر وتقدير إل����ى رئيس دولة 
العربية املتحدة الشيخ  االمارات 
خليف����ة بن زاي����د آل نهيان وإلى 
القيادة السياسية االماراتية والى 
الشعب االماراتي ووزير الصحة 
االماراتية د.حنيف بن حسن على 
عظيم االهتمام والرعاية واحلفاوة 

والتكرمي الذي شملهم.
الس����اير خالل  الوزير  ورافق 
زيارته الى االمارات وكيل وزارة 
الصحة لش����ؤون الصحة العامة 
ادارة  د.يوس����ف النصف ومدير 
الطبية د.عبداهلل  املس����تودعات 
ذياب ومدي����ر ادارة مكتب الوزير 
د.راشد العميري اضافة الى مدير 
ادارة نظم املعلومات صالح باقر 
ومدير ادارة العالقات العامة فيصل 

الدوسري.

العملي����ات اجلراحية  في إجناح 
فضال عن س����رعة األداء والتقليل 
التخدير ومضاعفات  من مخاطر 
عمليات األنف واألذن واحلنجرة 
وكذلك النساء والتوليد واألسنان 

والعيون واألمراض اجللدية.
من جهته أك����د وزير الصحة 
األس����بق رئيس رابطة األمراض 
اجللدية د.عبدالوهاب الفوزان أن 
املؤمتر يضم برنامجا علميا متميزا، 
مشيرا إلى تقدمي أوراق علمية تضم 
احدث ما توصل إليه العلم في مجال 
عالج األمراض اجللدية وخاصة 
البهاق والصدفية مشيرا إلى أهمية 
الليزر ودوره في عالج األمراض 

اجللدية.
بدوره حت����دث رئيس املؤمتر 
د.نواف املطيري موجها الش����كر 
إلى وزير الصحة د.هالل الساير 
ووكيل ال����وزارة د.إبراهيم العبد 
الهادي لتوفير جميع اإلمكانيات 
الالزم����ة لعقد املؤمت����ر مبا يعود 
في النهاية بالفائدة على املريض 
مش����يرا إلى ان املؤمتر سيعرض 
ألحدث ما توص����ل إليه العلم في 
مجال استخدامات الليزر في عالج 

األمراض اجللدية.

واشار الى انه متت دراسة انشاء 
ارشيف الكتروني خليجي بهدف 
املواد  تبويب وتوثيق وتصنيف 
التوعوية والتثقيفية وتس����ريع 
استخدام احدث تطبيقات الصحة 
االلكتروني����ة في مجاالت الرعاية 
الصحي����ة املختلف����ة واالش����ادة 

بالتجربة االماراتية.
وذكر الساير ان جلسات املؤمتر 
حظيت بقدر كبير من املناقشات 
واملباحثات الهام����ة حول الكثير 
من املواضيع التي تشكل حتديات 
متنوعة في القطاع الصحي في دول 
املجلس الفتا الى ان املؤمتر تبنى 
تفعيل مبادرة التواصل االلكتروني 
وحتقيق االستفادة من التكنولوجيا 

احلديثة.
وق����ال انه مت تكلي����ف اللجنة 
اخلليجية جلودة وسالمة املرضى 
بتحويل اإلعالن إلى أسلوب عمل 
متكامل للتطبيق والتنفيذ واملتابعة 
والقياس ضمن إطار إعادة حتديث 
وتطوير »اخلطة اخلليجية لسالمة 
املرضى« خالل 3 ش����هور ملواكبة 

املستجدات العاملية.
واضاف الساير ان دول املجلس 
ستتبنى دعوة اإلعالن نحو العمل 
خلفض معدالت األحداث الضارة 
بنس����بة )50 %( ف����ي غضون 10 
سنوات )2010- 2019( طبقا مللحق 
خارطة الطري����ق واإلطار الزمني 
املرحلي باإلعالن مع وضع اخلطط 
التنفيذية وآليات املتابعة والقياس 

وأشار إلى اهتمام »الصحة« بهذا 
التخصص من خالل دعم وتعزيز 
خدماتها في ه����ذا املجال بأحدث 

املعدات واألجهزة.
وقال ان القطاع الصحي ميثل 
العمود الفقري في مسيرة الشعوب، 
مش����يرا إلى انه بالرغم من إدراك 
وجود الكثير من التحديات أمامنا إال 

ان تقدمي خدمة صحية متميزة ذات 
جودة عالية ووفق أفضل املمارسات 
العاملية ليس مس����تحيال في ظل 
االهتمام البالغ من القيادة السياسية 
احلكيمة بحياة الفرد وصحته من 
خالل توفير أفضل وامهر األطباء 
والفني����ني باإلضافة إلى إرس����ال 
البعثات الدراسية للخارج. وشدد 

على أن وزارة الصحة ستعمل على 
دفع تقنية الليزر في عالج األمراض 
باإلضافة إلى زيادة عدد املتدربني 
في ال����دورات القادمة الفتا إلى ان 
الوزارة بذلت الكثير من اجلهد حتى 
تتحصل عل����ى هذه التكنولوجيا 
التي كانت حكرا على جهات معينة، 
الليزر ومتيزه  إلى أهمية  مشيرا 

فراج العرادة

صرح رئي����س مجلس إدارة 
نقابة العاملني في بلدية الكويت 
العام املس����اعد للعالقات  األمني 
العربية والدولية لالحتاد العربي 
للبلديات فراج العرادة، بأنه قد 
متت املوافقة على زيادة رواتب 
املهندسني غير الكويتيني العاملني 
في بلدية الكويت بقية 250 دينارا 
بناء على موافقة ديوان اخلدمة 
املدني����ة بكتابه رق����م )23�763( 
بتاريخ 2010/1/31، حيث يستفيد 
من ه����ذه الزيادة 155 مهندس����ا 
ومهندسة من غير الكويتيني في 
مختل����ف ادارات البلدية، وبهذه 

املناسبة، فقد توجه العرادة الى كل الزمالء والزميالت 
املهندسني واملهندسات غير الكويتيني في مختلف 
ادارات البلدية بالتهنئة على هذا االجناز الذي حتقق 

بعد مثابرة وجهد كبير قامت به النقابة.
واشار العرادة الى ان انصاف املهندسني واملهندسات 
غير الكويتيني العاملني في بلدية الكويت، يعد حافزا 
لهم على االستمرار في بذل اجلهود والعطاء واملشاركة 
بفاعلية في عملية البناء والتعمير، وهم يستحقون 
كل ثناء وتقدير على ذلك التفاني والعطاء بال حدود 

من أجل خدمة وطننا احلبيب.
املهندس����ني  ان  العرادة  وأكد 
يؤدون واجبهم بإخالص وأمانة 
ويشاركون في النهضة التنموية 
واداء اخلدم����ات  والعمراني����ة 
الضرورية واحليوي����ة للوطن 

واملواطنني..
وتابع العرادة حديثه بأنه وإن 
كان للنقابة دور بارز في حتقيق 
هذا االجناز واملكس����ب الكبير إال 
أنه ومن باب األمانة ال يفوتنا هنا 
أن نتوجه بالشكر والتقدير الى 
د.فاضل صفر وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية، 
على دعمه للعمل النقاب����ي وحرصه على انصاف 
العاملني في البلدية وتطويره للعمل وتش����جيعه 
الدائم للعاملني والذي في عهده مت انصاف العديد 
من العامل����ني في البلدية ورف����ع الظلم عنهم بناء 
على توجيهاته وحرصه وتفهمه للمطالب العمالية 
وتعاونه مع النقابة، والش����كر املوصول للمهندس 
احمد الصبيح، مدير ع����ام البلدية، لتفهمه ودعمه 
للعمل النقابي وجميع املسؤولني والى كل من ساهم 

في حتقيق هذا املطلب العادل.

الدعيج بحث مع المستشارة الثقافية
في السفارة األميركية القضايا اإلعالمية

الشيخ مبارك الدعيج مستقبال املستشارة كتارينا غولنر سويت

كون����ا: بحثت مستش����ارة 
الش����ؤون الثقافية واالعالمية 
في سفارة الواليات املتحدة لدى 
الكويت كتارينا غولنر سويت 
مع رئيس مجلس االدارة واملدير 
الكويتية  العام لوكالة االنباء 
الدعيج  )كونا( الشيخ مبارك 
عددا من القضايا االعالمية ذات 

االهتمام املشترك.
واش����ادت غولنر سويت، 
خالل اجتماعها مع الدعيج في 
مكتبه امس، بالدور االعالمي 
الذي تؤديه »كونا« والنشاط 
الذي يتميز به محرروها الذين 
يغطون اخبار السفارة والزيارات 
التي يقوم بها كبار املسؤولني 

األميركيني الى البالد.
م����ن جهته، اش����اد الدعيج 
بالعالقات الوثيقة القائمة بني 
الكويت والوالي����ات املتحدة، 
مش����يرا الى الدور املهم الذي 
الوالي����ات املتحدة خالل  ادته 

غ����زو النظام العراق����ي البائد 
للكويت.

ومت في االجتماع مناقش����ة 
سبل تعزيز التعاون االعالمي 
بني الوكالة والسفارة األميركية 
اضافة الى عدد م����ن القضايا 

االعالمية احمللية.
حضر اللقاء رئيس التحرير 
في »كونا« راشد الرويشد فيما 
حضره م����ن اجلانب األميركي 
امللحق االعالمي في الس����فارة 

نيكول نوتشيلي.

عادل بورسلي

رد مدي����ر دائ����رة العالق����ات 
العام����ة واإلعالم ف����ي اخلطوط 
اجلوية الكويتية عادل بورسلي 
على حتذير رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية والش����ركات 
التابعة لها احم����د املري ، وقال 
بورس����لي في رده: نود التأكيد 
اوال على ان مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ترحب بكل نقد 
بناء يهدف ويساعد على تالفي 

اي عيوب.
وت����ود املؤسس����ة التوضيح 
بأن ما نش����ر ينم عن فهم خاطئ 
لدور ومهام رئيس نقابة العاملني 
باملؤسس����ة فالنقابة مت انشاؤها 
وفقا للقواعد املنصوص عليها في 
الباب السادس عشر من القانون 
رق����م 1964/38 وان الغرض من 
انشائها هو رعاية مصالح عمالها 
والدفاع عن حقوقهم والعمل على 
حتسني حالتهم االجتماعية واملادية 
ومتثيلهم في جميع األمور املتعلقة 
بش����ؤون العمال لذلك فهو غير 
منوط به إدارة شؤون املؤسسة 
والتي ميثلها مجلس ادارتها فهو 
الس����لطة املهيمنة على شؤونها 
وتصري����ف اموره����ا واملقترح 
للسياسة العامة التي تسير عليها 
والذي له ان يتخذ ما يراه الزما 
من القرارات لتحقيق الغرض الذي 
قامت من أجل����ه، األمر الذي كان 
يتعني معه ان ينأى رئيس مجلس 
ادارة نقابة العاملني في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية بنفسه 
عن الدخول في أمور هي من صميم 
اختصاص مجلس االدارة وان كان 
من حقه كمواطن نش����ر الوقائع 

في املقام االول كما هو واضح من 
خالل سطور مقاله الذي احتوى 
على حتري����ض للرأي العام ضد 
املؤسس����ة وتشويه س����معتها 
وسمعة القائمني على ادارتها في 
الوقت الذي كان يتعني عليه ان 
ينأى بنفس����ه عن مثل هذا األمر 
فاملرحلة القادمة تقتضي تكاتف 
ابناء هذه املؤسسة لذلك فقد كان 
عليه ان يتحرى الدقة فيما اورده 
من وقائع متث����ل افتراءات على 
احلق واحلقيقة، وانطوى حديثه 
على ادعاءات غير صحيحة الهدف 
منها هو تشويه صورة القائمني 
على ادارة املؤسسة وعلى اساءات 
وحتريض تنم عن خطأ فادح يصل 
الى مرتبة سوء النية مما ميثل 
خروجا منه على قواعد القانون 
واس����تعماال غير مشروع حلق 
النش����ر ولدوره كرئيس مجلس 
ادارة نقابة العاملني في مؤسسة 
الكويتية وان  اخلطوط اجلوية 
جميع ما س����طر م����ن وقائع من 
قبل رئيس النقابة ميثل خروجا 
واستعماال حلق النشر على غير 

الوجه الصحيح.
وقال بورس����لي: نود االفادة 
قي����د  الكام����ل  املوض����وع  ان 
انه مت تش����كيل  التحقيق حيث 
جلنة للتحقيق في الوقائع التي 
حدثت عل����ى رحلة الطائرة رقم 
KU101 بتاري����خ 2010/1/9، واننا 
لم نس����تفض بالش����رح املفصل 
للوقائع ألن األمر لم يفصل فيه 
حتى تاريخ����ه وحال الفصل في 
األمر سنوافيكم بجميع التفاصيل 
اخلاصة باملوضوع الظهار احلق 

واحلقيقة امام الرأي العام.

الت����ي حتدث ف����ي جميع اطياف 
املجتمع وعرضها على اجلمهور 
بأمانة وواقعية دون ان يكون له 
غرض س����وى بيان أوجه اخللل 
إلصالحها من قبل القائمني على 
األمر وفي املقال املنش����ور جنده 
قد نصب من نفس����ه مس����ؤوال 
ع����ن ادارة املؤسس����ة دون وجه 
حق مخالفا بذلك قواعد القانون 
الصحيحة، فحق ادارة املؤسسة 
مكفول ملجلس ادارتها ولرئيسها 
وليس مكفوال ألحد سواهما ولقد 
قامت املؤسس����ة بإجراء حتقيق 
في الواقعة املنش����ورة للوقوف 
على الوقائع بش����كلها الصحيح 
السيما ان مثل هذه االمور تكون 
مقيدة بقواعد ومستندات وليس 
متروكة لهوى اي شخص حيث 
كان يتع����ني على رئي����س نقابة 
العاملني في املؤسس����ة ان يدرك 
ان كال من اطراف الواقعة موظفي 
باملؤسس����ة واال ينقل او يتبنى 
وجهة نظر طرف دون اآلخر، اما 
اذا كانت املصلحة العامة تعنيه 

ردًا على مطالبة المري بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات

بورسلي: كان على رئيس النقابة تحري الدقة 
وعدم تشويه صورة القائمين على »الكويتية«

العرادة: نبارك زيادة الـ 250 دينارًا للمهندسين 
والمهندسات غير الكويتيين في البلدية

العثمان لتعويض أصحاب الوحدات بمجمع الصوابر
ناشد امني سر احلملة الوطنية الشعبية ورئيس 
جلنة االسكان باحلملة ورئيس جلنة الشكاوى 
مبجمع الصوابر محمد العثمان سمو رئيس مجلس 
الوزراء باملوافقة على مقترح اللجنة االس���كانية 
بوزارة االسكان بتعويض كل صاحب وحدة مبجمع 
الصوابر ب� 300 الف دينار وذلك لرفع الظلم الواقع 
على املواطنني ووض���ع حد ملعاناتهم في املجمع 

التي استمرت سنوات طويلة بوصفه االب جلميع 
العائ���الت الكويتية من قاطن���ي مجمع الصوابر 
والبالغ عدده���م 525 عائلة كويتية، متوجها في 
الوقت نفسه بالشكر الى الشيخ احمد الفهد وزير 
االسكان ود.فاضل صفر وزير البلدية والنائبني 
د.يوس���ف الزلزلة ود.معصومة املبارك وعضو 

املجلس البلدي د.عبدالكرمي سليم.

د.هالل الساير

)فريال حماد(

)كرم دياب( د.حسني الشمري متوسطا د.جمال احلربي ود.علي صفر 

الحدث ما توصل اليه العلم في 
هذا املجال. واشار الى ان املؤمتر 
سيناقش مش����اكل امراض عدم 
االتزان ف����ي االذن باالضافة الى 
تسوس عظمة الصدغ باالضافة 
الى اجلديد ف����ي جراحات زراعة 
القوقعة. وكش����ف الشمري عن 
اجراء ما يقارب من 1900 جراحة 
لالنف واالذن واحلنجرة سنويا في 
العدان باالضافة الى استقبال 160 

مريضا في احلوادث يوميا.

من جهته، حتدث استشاري 
امراض االنف واالذن في مستشفى 
زين د.جمال احلربي، موضحا ان 
اس����تضافة كبار االطباء واجراء 
اجلراحات املعقدة ملرضى االنف 
واالذن واحلنجرة وفر الكثير من 
تكاليف سفر املرضى للعالج في 
اخلارج، الفتا الى ارتفاع س����عر 
ف����ي زراعة  اجلهاز املس����تخدم 
القوقعة، حيث تصل تكلفته الى 
10 آالف دينار، الفتا الى ان اجلهاز 

الشمري: إجراء 46 عملية جراحية لألذن خالل المؤتمر الخامس
حنان عبدالمعبود

اعلن رئيس قسم االنف واالذن 
العدان  واحلنجرة في مستشفى 
رئيس املؤمت����ر اخلامس لالنف 
واالذن د.حس����ني الش����مري عن 
انط����الق املؤمتر اخلامس لالنف 
واالذن واحلنجرة والذي يعقده 
القسم بالتعاون مع وزارة الصحة 
ومنطقة الع����دان الصحية خالل 
الفترة من 7 الى 9 اجلاري، الفتا 
الى اجراء ما يقارب من 46 عملية 
جراحية ميكروس����كوبية كبرى 
في االذن، مش����يرا ال����ى اجراء 6 
عمليات زراع����ة قوقعة لالطفال 
في مستشفى زين. وقال الشمري، 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
في مستشفى العدان صباح امس، 
ان غ����رف العملي����ات الثالث في 
العدان سيجرى فيها  مستشفى 
9 عملي����ات يوميا على مدار ايام 
املؤمت����ر باالضافة ال����ى اجراء 3 
عمليات ملدة 3 ايام في مستشفى 
الفروانية، كاشفا عن استضافة 
6 بروفيسورات في مجال االنف 
واالذن واحلنجرة من بريطانيا 
وسويس����را واملانيا لالستفادة 
بخبراتهم في اجراء اجلراحات وفقا 

يقوم بتحويل املوجات الصوتية 
الى نبضات تتحول الى موجات 
كهربائية تؤدي للتأثير احلسي 
على السمع وهو يختلف متاما عن 
السماعات التي تؤدي الى تضخيم 

الصوت فقط.
بدوره، حتدث استشاري االنف 
واالذن واحلنجرة في مستشفى 
الصباح د.علي صفر كاشفا عن 
مناقشة 20 ورقة علمية في املؤمتر، 
حي����ث تعرض الحدث ما توصل 
الي����ه العلم في مج����ال جراحات 
االنف واالذن واحلنجرة، مشيرا 
الى استش����ارة االطباء الزائرين 
الكثير من احلاالت املرضية  في 
املعق����دة للوصول ال����ى اتفاقية 
مش����تركة معهم لعالج املريض 

وفقا الحدث الطرق العلمية.
وكشف عن تشكيل فريق طبي 
لزراعة القوقعة في مستشفى زين 
يضم نخبة من االطباء الكويتيني 
الجراء هذه اجلراحات، مشيرا الى 
االس����تفادة من خب����رات االطباء 
الزائرين في هذا املجال، مش����يرا 
الى ان هناك 2 و5 من مرضى االذن 
يعانون من عدم االتزان الناجت عن 

االصابة بأمراض االذن.

فريق كندي متخصص
في أمراض السرطان 

يصل البالد اليوم
الكويت � كون��ا: اعلنت وزارة 
الصح��ة ام��س ان فريق��ا كندي��ا 
متخصصا في امراض السرطان من 

املقرر ان يصل الى البالد اليوم.
واوضح مدير ادارة العالقات العامة 
في وزارة الصحة فيصل الدوسري 
في تصريح ل� »كونا« امس ان وزير 
الصحة د.هالل الساير سيعقد مؤمترا 
صحافيا ف��ي وزارة الصحة اليوم 
مبناسبة زيارة الوفد الطبي الكندي. 
وذكر الدوسري ان الفريق الكندي 
يزور البالد بناء على دعوة من وزارة 
الصح��ة بعد ان وقع وزير الصحة 
مؤخرا مذكرة تفاهم مع مستشفيات 
الشبكة الصحية اجلامعية في مدينة 
تورونتو الكندية بهدف وضع تصور 
لبداي��ة العمل ف��ي تطوير خدمات 
امراض السرطان في مجاالت االورام 
واالشعاع والعالج التلطيفي. وقال ان 
الفريق الكندي سيقوم خالل زيارته 
بجوالت واجتماعات مع املسؤولني 
في وزارة الصحة ومركز حس��ني 
مكي جمعة ومرك��ز بدرية االحمد 
للعالج الكيماوي اضافة الى زيارة 

مركز فيصل االشعاعي.


