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مسقطـ  كونا: بدأت امس أعمال 
املؤمتر الســــابع لوزراء التربية 
العرب حتت شــــعار »التعليم ما 
بعد االساسي )الثانوي( تطويره 
وتنويع مســــاراته« الذي تنظمه 
املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )االلكسو( وتستضيفه 
ســــلطنة عمان ممثلة في وزارة 
التربيــــة والتعليم. ويرأس وفد 
الكويت الى املؤمتر وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود. 
ويســــعى املؤمتر الذي سيستمر 
يومــــن الى التعــــرف على واقع 

التعليم ما بعد االساسي )الثانوي( في الوطن العربي 
واقتراح آليات لتطويره والتعرف على التجارب العاملية 
في اصالح التعليم الثانوي والقضايا والتحديات التي 
تواجهه. ويهدف املؤمتر الى عرض هياكل التعليم ما 
بعد االساسي ووضع تصورات لتطويرها وتنويع 
مساراته لتلبية االحتياجات املجتمعية العربية ووضع 

قائمة مبعايير جودة هذه املرحلة 
من التعليم مع مراعاة املسارات 
املختلفة له واالرتقاء بواقع املعلم 
العربي وتنميته اجتماعيا ومهنيا. 
وأعربــــت احلمود عن شــــكرها 
حلكومة جاللة السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان والشعب 
العماني لكرم الضيافة وحفاوة 
االستقبال. ووصفت احلمود في 
تصريح لـ »كونا« هذا املؤمتر بانه 
»مهم« ويهدف الى تطوير التعليم 
ما بعد االساســــي )الثانوي( من 
البرامــــج والكوادر  حيث تهيئة 
وتطوير املناهج في هــــذا القطاع الهام من التعليم 
وتنويع مســــاراته من اجل سد الفجوة بن التعليم 
الثانــــوي واجلامعي. واوضحت ان ذلك يحتاج الى 
تطوير كامل للتعليم ما بعد االساسي وان التطوير 
يعتبر شيئا اساسيا وضروريا وهو عملية حتمية 

الصالح الكثير من الهياكل التعليمية.

د.موضي احلمود

فيصل الدوسري

د.خالد الصالح د.راشد الرشود

د.حسني حياتي يتحدث في املؤمتر الصحافي  )سعود سالم(

د.إبراهيم العبدالهادي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج

الحمود من مسقط: مؤتمر »األلكسو«
يهدف لتطوير التعليم الثانوي

الدوسري: قفزة نوعية في الخدمات الصحية

الدعيج: اهتمام خاص بالتعليم لصياغة المستقبل
خالل حفل تكريم حفظة الحديث الشريف

في دعم اخلدمات الصحية بالبالد. 
وفي هذا االطار اعلن الدوســــري 
عن اولى جــــوالت وزير الصحة 
د.هالل الساير لالعالن عن مرحلة 
جديدة من االفتتاحات والتي تبدأ 
اعتبارا من اليوم االثنن بافتتاح 
مركز سعد العبداهلل الصحي في 

القرآن الكرمي. كان احلفل قد بدأ 
الوطني للكويت  بعزف السالم 
وتالوة آيات من الذكر احلكيم. 
ثـــم ألقى رئيـــس مجلس إدارة 
شركة املعرفة د.زياد الشرهان 
كلمة شـــكر فيهـــا راعي احلفل 
الدائم وتواصله املستمر  جهده 
مـــع مختلف مـــدارس املعرفة. 
وأوضـــح الشـــرهان ان احلفل 
يقام هذا العام للســـنة الثانية 
على التوالي بعد ان نال إعجاب 
واهتمام أولياء أمور الطالب، ما 
دفع إدارة الشركة إلى تكراره هذا 
العام وفي األعوام املقبلة. وأشاد 
الشرهان بدور وزارة التربية في 
دعم هذا النشاط من خالل إدارة 
التعليم اخلاص وتوجيه التربية 
اإلسالمية. وحول أهمية مثل هذا 
النشاط قال الشرهان: »نهدف من 

منطقة سعد العبداهلل، ويوم االحد 
21 اجلاري سيفتح مركز محمود 
حيدر مبنطقة اجلابرية وفي نفس 
االسبوع سيفتتح بتبرع من ورثة 
منيرة العيــــار في منطقة كيفان 
مركز منيرة العيار والدة ســــمو 
االمير حفظــــه اهلل، يليه افتتاح 
العبدالهادي في  عبداهلل يوسف 
منطقة اليرموك املشيد بتبرع من 
ورثة املرحوم بــــاذن اهلل تعالى 
العبدالهــــادي. كما ذكر  عبداهلل 
الدوســــري ان هــــذه االفتتاحات 
ستتوالى حتى شهر ابريل حيث 
يفتتح وزير الصحة مركز غسيل 
الفروانية  الكلى في مستشــــفى 
ومركــــز صباح الســــالم ومركز 
مناحي صنهــــات العصيمي في 
منطقة خيطــــان بتبرع من وليد 
وعبدالرحمن صنهات العصيمي 
ومركز بــــدر النصف في منطقة 

ضاحية عبداهلل السالم.

خالل هذه األنشطة الى خلق جيل 
واع ذي أخالق عالية، وأضاف: 
»هـــذا هدف لم ولن تتوانى فيه 
شـــركة املعرفة النموذجية منذ 
نشأتها وحتى اليوم ألن التعليم 
ليس عملية تلقينية فقط بل لها 
أهداف وأبعاد أخرى إنســـانية 
واجتماعية وأخالقية«. وأشـــاد 
الشـــرهان بدور وزارة التربية 
في دعم هذه األنشطة من خالل 
التعليم اخلاص وتوجيه  إدارة 
التربية اإلسالمية بالوزارة، وعقب 
كلمة رئيس مجلس اإلدارة ألقى 
املوجه األول للتربية اإلسالمية 
التربية جاسم املسباح  بوزارة 
كلمـــة أوضـــح خاللهـــا أهمية 
الشـــريف في  ومكانة احلديث 
الدين اإلسالمي، مبينا انه يحتل 
املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي 
ثم عدد األدلة والشواهد التي تؤكد 
هـــذه املكانة العالية التي حظي 
بها احلديث الشريف على مدار 
التاريخ اإلسالمي. بعد ذلك، قدم 
عدد من طالب وطالبات املدرسة 
فقرات اســـالمية أظهروا خاللها 

أداء نال إعجاب احلضور.
في ختـــام احلفل قام الراعي 
الفائزين  بتوزيع اجلوائز على 
من الطلبـــة والطالبات، كما مت 
تكرمي محافظ األحمدي ورئيس 
مجلـــس اإلدارة وعدد من كبار 

املدعوين.

العالقات  ادارة  صرح مديــــر 
العامــــة واالعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري ان الوزارة تواصل 
مسيرتها نحو احداث قفزة نوعية 
في مستوى اخلدمات الصحية التي 
يشعر بها املواطن واملقيم. وقال 
في بيان صحافي مبناسبة االعالن 
عن سلسلة من االفتتاحات التي 
ستشهدها وزارة الصحة اعتبارا 
من اليوم مبختلف التخصصات 
الطبية والتي تشمل عيادة املمارس 
العام واالسنان واالطفال والوالدة 
واالمراض املزمنة باالضافة الجراء 
التحاليل املخبرية دون احلاجة 
الى املستشــــفى اال في  للرجوع 
احلاالت احلرجة، وقال الدوسري ان 
هذه االفتتاحات ثمرة جهود كبيرة 
قامت بها الوزارة وان تلك املراكز 
التي مت تشــــييدها هي محصلة 
تبرعات اهل الكويت اخليرين وفاء 
وعرفانا منهم للكويت وللمساهمة 

عبدالهادي العجمي
أكد محافظ األحمدي الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج اهتمام ومتابعة 
احملافظة ملختلف اجلهات اخلدمية 
التابعــــة للمنطقة  والتنظيمية 
اللقــــاءات املنتظمة  من خــــالل 
التي تتم مع رؤساء  الشــــهرية 
األجهزة املتواجدين وسط أهالي 
األحمدي، وأضاف »نتابع معهم كل 
ما يخص وزارتهم للوقوف على 
هموم ومشاكل ومصالح املواطنن 
واملقيمن«. وأوضح الدعيج انه 
يستمع ملختاري املناطقـ  ايضاـ  
ملعرفة احتياجات كل منطقة فضال 
عن متابعته ملا ينشــــر بوسائل 
اإلعالم. وأكد الدعيج على اهتمامه 
اخلاص مبرفق التعليم نظرا ملا 
له من أهمية خاصة في صياغة 
املستقبل. جاء ذلك خالل رعاية 
محافظ األحمــــدي حلفل توزيع 
جوائز مســــابقة حفظ احلديث 
الشــــريف والذي أقامته شــــركة 
املعرفــــة النموذجيــــة للخدمات 
التعليمية بإحدى مدارس الشركة 
باملنقف. وقد أكد الدعيج اهمية هذه 
املسابقة ملا تزرعه في قلوب وعقول 
الناشــــئة من قيم وأخالق نبيلة 
حتلى بها الرســــول ژ وحرص 

على نشرها في العاملن.
واضـــاف: ال نســـتطيع ان 
نوفي الرسول ژ جزءا من حقه 
ومكانته الكبيرة التي شهد بها 

دارين العلي
اكدت رئيســــة جلنة شؤون 
ان  الفهد  الشــــيخة لطيفة  املرأة 
املرأة الكويتية التي استطاعت ان 
حتقق النجاح في مختلف املناصب 
واملجاالت قادرة على ان تساهم 
بفاعلية كبيرة في تعزيز مسيرة 
النهضة والتقدم التي يتطلع اليها 
أبناء الكويت. وقالت في تصريح 
العاملي  اليوم  صحافي مبناسبة 
للمرأة ان املرأة الكويتية حققت 
خالل السنوات املاضية العديد من 
االجنازات احلضارية التي متكنها 
من القيام بدور رئيسي وفاعل في 

دفع عجلة التنمية مبختلف املجاالت. وأضافت: ان 
املرأة الكويتية على اختالف املستويات والقطاعات 
اثبتت قدرتها على التفوق في مختلف مجاالت العمل 
واحلياة واستطاعت ان تقدم منوذجا مثاليا للمرأة 
العلمية الناجحة، مشــــيرة الى ان امامها الكثير من 
الطموحات التي تتطلع الــــى حتقيقها في املرحلة 
املقبلة لتفعيل دورها في املجتمع مبا يتناســــب مع 

امكاناتها وقدراتها. واشادت الفهد 
في هــــذا املجــــال باالهتمام الذي 
توليه احلكومة للمرأة الكويتية 
وتقدمي الدعــــم املتواصل لها من 
اجل مواصلــــة دورها في خدمة 
الوطــــن. ودعت الى دعم اجلهود 
التــــي تقدم بها املــــرأة الكويتية 
وازالة املعوقــــات التي تعترض 
طريقها حتى تستطيع الوصول 
الى حتقيق االهداف التي ننشدها 
جميعا، مشيرة الى ان املرأة قامت 
بتخطي الكثير من العقبات التي 
واجهتها خالل مسيرتها. واوضحت 
ان دور املرأة في العصر احلالي لم 
يعد قاصرا على املجال االجتماعي رغم اهميته الكبيرة 
لكنها تقوم بجهود موفقة في املجاالت االقتصادية 
والسياسية والعلمية. وطالبت الشيخة لطيفة الفهد 
في ختام تصريحها بالعمل على تطوير قدرات املرأة 
الكويتية في هذه املجاالت من خالل الدورات التدريبية 
والتأهيلية التي متكنها من مواكبة مستجدات العصر 

واثبات قدراتها محليا ودوليا.

الفهد: المرأة الكويتية تساهم في تعزيز النهضة

وفد أرجنتيني يشيد بدور »الهالل األحمر«

العصفور: اهتمام حكومي بالخدمات الصحية

أشــــاد وفد أرجنتيني يزور 
البالد امس بالدور الذي تضطلع 
به جمعية الهالل االحمر الكويتي 
في عمليات االغاثة وتقدمي العون 

للمناطق املتضررة فى العالم.
جاء ذلك عقب زيــــارة الوفد 
االرجنتيني الــــى جمعية الهالل 

االحمر الكويتي برئاسة الدكتور 
ايــــرس بيدرو  بجامعة بوينس 
بريغر لالطالع على جهود اجلمعية 

في املجال االنساني واالغاثي.
وقال بريغــــر انه اصبح لدى 
الوفد معلومات كبيرة عن جهود 
الكويــــت في مجال املســــاعدات 

التــــي قدمتهــــا للــــدول املنكوبة 
اندونيسيا وهايتي ولبنان  مثل 
وباكســــتان وبنغالدش وغيرها 
من الــــدول التي تضررت نتيجة 
الكوارث الطبيعية مثنيا على الدور 
االنساني جلمعية الهالل االحمر 

الكويتي.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املســــاعد لشــــؤون 
اخلدمات العامة والصيانة م.ســــمير العصفور بأن 
االستعدادات جارية القامة مؤمتر ومعرض الكويت 
االول لبناء وجتهيز املستشفيات والذي يقام حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير خالل الفترة من 
12-13 ابريل في مركــــز املؤمترات بفندق موڤنبيك 
املنطقة احلرة. وأضاف ان اهتمام احلكومة في تطوير 
اخلدمات الصحية اصبح متزايدا ويؤكد ذلك املشاريع 

الطموحة التي تضمنتها خطة التنمية والتي تقدمت 
بها احلكومة برئاسة ســــمو رئيس الوزراء والتي 
يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشــــؤون التنمية ووزير  
االسكان الشــــيخ احمد الفهد ومبتابعة مباشرة من 
وزير الصحة د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبدالهادي وباقي املسؤولن في الوزارة للنهوض 
بقطاع اخلدمات الصحية وحتسن مستوى أداء اخلدمة 

املقدمة للمترددين على مرافق وزارة الصحة.

في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وكيل الصحة يصدر الئحة لتنظيم إقامة المؤتمرات

حياتي: تنسيق كويتي ـ أميركي الفتتاح مركز طبي 
مختص بزراعة الكبد والبنكرياس في الكويت

إلنهاء عناء المرضى وتوفير تكاليف السفر للخارج

وفيما يخص مؤمتر زراعة الكبد واألعضاء الذي سيفتتح 
اليوم بقاعة سلوى بفندق املارينا، أوضح حياتي انه األول 
من نوعه في اخلليج وسيناقش عدة مواضيع هامة على مدار 
ثالثة أيام، منها التقنيات اجلديدة في زراعة الكبد والبنكرياس 
وكيفية التعامل مع االشعاع واألدوية الكيميائية باإلضافة 
إلى استعراض اجلديد وما يصعب في مجال أمراض الكبد 
والبنكريــــاس. وأردف قائال: أتى ذلك املؤمتر بالتعاون مع 
جهات صحية عدة منهــــا وزارة الصحة وقيادييها ومركز 
حامد العيســــى جلراحة وزراعة األعضاء وقسم اجلراحة 
باملستشــــفى األميري، وسيستفيد منه شريحة كبيرة من 
مختصن في مجاالت طبية عدة إذ أنه يخاطب تخصصات 
اجلهاز الهضمي وأمراض الكبد والبنكرياس والسكر وأمور 

طبية مرتبطة مثل التخدير والتمريض.
وأفاد بأنه سيشارك تسعة استشارين عاملين من أميركا 
وكندا وفرنسا واليابان وكوريا والصن، وسيستفاد من خبرات 
هؤالء طوال أيام املؤمتر الثالثة، كما سيتم عرض حاالت طبية 
مرئيا مت عالجها مسبقا بهدف أخذ رأي هؤالء االستشارين 

الزوار وانطباعهم عن األداء واملستوى الطبي.
وحتدث حياتي عن بعض اإلحصائيات، كاشفا أنه يتم 
زراعة كلى ملا يقارب الـ 70 والـ 75 حالة ســــنويا في مركز 
حامد العيسى وأعلى رقم سجل هو 100 زراعة في العام 2004 
حيث صنفت الكويت األولى عامليا بهذا املجال والسادســــة 
عامليا، فيما متت زراعة بنكرياس واحد في العام 2008، وفي 
مجال زراعة الكبد يسجل جناح 90% من العمليات وعقب 
5 ســــنوات يؤدي الكبد 75% من وظائفه والنسبة تتراوح 

عادة حسب نسبة التليف لدى املريض.

لغرض افتتاح املركز وســــيتم إكمال الترتيبات والتنسيق 
مع استشارين سيشاركون في املؤمتر الذي سيفتتح اليوم، 
حيث سيتم وضع النقاط على احلروف بشأن الفترة التي 
يحتاجهــــا املركز لكي يرى النور باإلضافة إلى أمور اخرى 
متعلقة بخدمات املركز الذي على األرجح ســــيكون ضمن 
املستشفى األميري ومستقبال سيتم إنشاء مستشفى مختص 
بزراعــــة الكبد والبنكرياس باإلضافــــة إلى إدخال زراعات 
أخرى مثل زراعة األمعاء الدقيقة، وســــيخدم املستشــــفى 
دول اخلليج مستقبال. وأكمل: سيكون التعاون في البداية 
مع املركز األميركي ملدة سنة فقط وعقبها ستتم االستعانة 
بخبرائه حسب احلاجة، وسيستفيد من خدمات هذا املركز 
املواطنون والوافدون على حد سواء، كما سيوفر هذا املركز 
مبالغ طائلة علــــى وزارة الصحة نظرا للتكاليف الباهظة 

التي تتكبدها العمليات اجلراحية في اخلارج.

حنان عبدالمعبود
أعلن اخصائي جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة األعضاء 
د.حسن حياتي عن تنسيق كويتي ـ أميركي الفتتاح مركز 
طبي مختص بزراعة الكبد والبنكرياس في الكويت، مشيرا 
إلى أن هذا املركز ســــيخدم مرضى السكر ممن يرغبون في 
استبدال البنكرياس باإلضافة إلى من يرغبون بزراعة الكبد، 
السيما بعد الصعوبات التي بات يالقيها املواطنون أخيرا 

عند سفرهم للخارج لغرض زراعة هذين العضوين.
وقال حياتي خالل مؤمتر صحافي عقد أمس بوزارة الصحة 
وأعلن خاللــــه افتتاح مؤمتر زراعة الكبد والبنكرياس، ان 
فكرة مركز زراعة الكبد والبنكرياس أتت من خالل برنامج 
وطنــــي يهدف إلى إنهاء عناء مرضــــى الكبد والبنكرياس، 
مبينا أن عمليات زراعة الكبد والبنكرياس قلما تتم بالكويت 
واخلليج إذ مت ســــابقا زراعة بنكرياس ملريض واحد فقط 
في تاريخ الطب الكويتي، فضال عن أنها تكلف ماديا حيث 
تكلف العملية الواحدة قرابة النصف مليون دوالر. وأضاف 
أنه مت في الســــابق إرسال 50 مواطنا ضمن بعثات العالج 
باخلارج 60% منهم متت زراعــــة الكبد لهم والبقية زراعة 
بنكرياس وعالج امــــراض وأورام الكبد، واآلن بات يواجه 
مــــن يرغبون بزراعة الكبد والبنكرياس صعوبة بالغة في 
الســــفر للخارج وإجراء تلك العمليات في أوروبا وأميركا 
حيث بــــدأت ترفض املراكز هناك اســــتقبال املرضى نظرا 
لكثرة الطلب على إجراء عمليات زراعة الكبد والبنكرياس، 
وبالتالي أصبح لزاما على وزارة الصحة افتتاح مركز محلي 

مختص بزراعة الكبد والبنكرياس.
وتابع: مت التشــــاور مع مركز طبي تابع جلامعة ميامي 

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيـــل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي الئحة جديدة 
خاصة بتنظيم انعقاد املؤمترات 
في وزارة الصحة والتي حددت كل 
ما يختص بها من أعداد املشاركن 
واملبالغ املالية املخصصة، وكذلك 

مواعيد انعقادها.
من جهة أخـــرى، قال وكيل 
وزارة الصحة املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية األهلية د.راشد 
الرشود ان وزارة الصحة تولي 
جميـــع اهتماماتهـــا بالتوعية 
الصحية وتعزيـــز الصحة في 
املجتمع في كل األمراض وخاصة 
مرض السرطان بكل أشكاله وعلى 
وجه اخلصوص سرطان القولون 
واملستقيم، مشيدا بجهود ادارة 
تعزيز الصحة وجميع العاملن 
فيها وبوكيل الوزارة املســـاعد 

بالصحة سواء بالتدخن او اكل 
الوجبـــات اجلاهزة واملشـــبعة 
بالدهـــون والتي تكون ســـببا 
أساسيا في الســـمنة واالصابة 
مبرض السرطان، ودعا الرشود 
جميع وسائل اإلعالم الى املساهمة 
مع وزارة الصحة ـ ادارة تعزيز 

للتخطيط وتعزيز الصحة د.وليد 
الفالح، جاء ذلك في افتتاح اسبوع 
التوعية الصحية والذي ناب فيه 
عن وزير الصحة د.هالل الساير، 
وأوضح د.الرشود انه يجب ان 
يكون االنسان حريصا على نفسه 
بأن ينأى بها عن كل ما هو ضار 

الصحة بزيادة الوعي الصحي في 
املجتمع عمال مبقولة »درهم وقاية 

خير من قنطار عالج«.
مـــن جهته، قال استشـــاري 
األورام رئيـــس رابطـــة األورام 
الكويتيـــة د.خالـــد الصالح ان 
سرطان القولون واملستقيم من 

األورام التي تنجح معها التوعية 
الصحية الســـيما تلك املتعلقة 
الغذائية،  بالتغذية والعـــادات 
مشـــيرا الى ان الدراسات بينت 
فـــي الكويت ان هذا الســـرطان 
تتسارع نسبة حدوثه لدينا مما 
يشير وبقوة الى نقص التوعية 
الغذائية لدينا وعدم االهتمام مبا 
نأكل، باالضافة الى عدم االهتمام 
الســـليمة  بالعـــادات الصحية 
كممارســـة الرياضة واحملافظة 
على الوزن، واشار الى احصائية 
عـــام 2003 مقارنة بـ 2009 ففي 
2003 وصل عدد املصابن بسرطان 
الى %9.8  القولون واملســـتقيم 
رجال كويتيـــون كان باملرتبة 
الرابعة والرجال غير الكويتين 
9.4% باملرتبة الثالثة والنســـاء 
الكويتيات 9.6% باملرتبة الثانية 

والنساء غير الكويتيات %3.9.

الرشود دعا لزيادة الوعي بالسرطان.. والصالح لالهتمام بالعادات الصحية السليمة

مستشفى الراشد يستقبل الطبيب الزائر 
د.راينر النج طبيب تجميل الوجه والفكين

التجاعيد مثل  الوجه وإزالة 
حقن البوتكس وحقن حمض 
الهيالورنيك وحقن الدهون. 
وستبدأ الزيارة من 2010/3/13 
الــــى 2010/3/18. وســــتكون 
بالتنسيق مع د.حسام الدين 
عبدالقادرـ  ماجستير جراحة 

عامة ومناظير.

اجلسم وباألخص في شفط 
الدهون ونحت اجلسم وتكبير 
الثدين ورفع وتصغير الثدي 
وتصليح التشوهات بالثدي 
وكذلك شد البطن وشد الذراعن 
وشد الفخذين واملؤخرة. كذلك 
يقوم د.راينر كاليوس الجن 
بالعالج غير اجلراحي لتجميل 

الراشد  يسر مستشــــفى 
ان يرحب باستقبال د.راينر 
كالوس الجن طبيــــب جراحة 
التجميل وعضــــو اجلمعية 
التجميل  األملانية جلراحــــة 
التأهيــــل، وعضو  وإعــــادة 
اجلمعية األملانية للجراحات 
التكميليــــة للمرة األولى في 
الكويت وهو يتميز بخبرته 
الواسعة في مجال جراحات 
التجميل والتكميل. وقد أعرب 
د.الجن عن سعادته الستقبال 
املراجعــــن وتقــــدمي أفضل 
اخلدمات الطبية لهم ود.الجن 
متخصص في جراحات شد 
الوجه واجلبهة وشد الرقبة 
األنــــف وجتميل  وجتميــــل 
وشد اجلفون وجتميل األذن. 
باالضافة الى انه متخصص 
في جراحات تشــــكيل قوام 

الخباز: مؤامرة حلت »نقابة األطباء«

العميري: توجه إلعادة تعريف المعاق
أعلن رئيس الهيئة الطبية العليا لشؤون املعاقن د.راشد العميري 
امس عن توجه جديد إلعادة تقييم وتعريف املعاق املستحق فعليا 
فقط، مبينا ان اإلعاقة ال متثل عجزا في اجلسم او فقدان عضو حسب 

تصنيف منظمة الصحة العاملية.
واضاف انه ســـيكون هناك تقييم دوري لنوع وشـــدة اإلعاقات 
بهدف التأكد من ذوي اإلعاقة املســـتحقن او احملتاجن الى متابعة 
منعا لتدهور حاالتهم، مؤكدا ان الشخص غير املستحق لن يحصل 
على شـــهادة إعاقة ولن جتدد له اذا اثبتت اللجان الطبية غير ذلك، 
وحسب تصنيف اإلعاقات بحسب التوجهات اجلديدة الصادرة من 

وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي. 

العنزي: التدخل الجراحي
 من أفضل عالجات السمنة

حنان عبد المعبود
دعا رئيس نقابة األطباء املنحلة د.حسن اخلباز الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية بوزارة الشـــؤون االجتماعية والعمل وأعضاء 
اجلمعية الطبية إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشـــرة حتى 
يكشـــف تفاصيل املؤامرة التي حيكت ضد مجلـــس نقابة األطباء 
الكويتية ليتم تســـليم مفاتيح النقابة إلى أعضاء اجلمعية الطبية 

الكويتية احلالية.
وقال رئيس النقابة املنحلة اخلباز في تصريح صحافي ان »الطامة 
الكبرى« هي أن يقوم الوكيل املســـاعد للشـــؤون القانونية بوزارة 
الشـــؤون باإلدالء مبعلومات »مغلوطة وغير صحيحة« بالصحف 
احملليـــة ولدينا مـــن األوراق ما يثبت أن الوكيل قـــد »ضلل الرأي 
العام« مبعلوماته التي ذكرهـــا بالصحف بخصوص موضوع حل 

نقابة األطباء الكويتية.

قال استشاري اجلراحة في مستشــــفى االميري د.خالد العنزي ان 
التدخل اجلراحي يعد من افضل عالجات السمنة املفرطة بحسب الدراسات 
وتأكيدات منظمــــة الصحة العاملية. واوضح العنزي لـ »كونا« ان %70 
من الكويتين يعانون السمنة في حن تصل نسبة الذين يعانون سمنة 

مفرطة وبحاجة الى تدخل جراحي نحو %40.
واشار العنزي الى ان تطور املناظير اجلراحية احدث طفرة كبيرة في 
مجال اجلراحه خاصة في جراحات السمنة موضحا ان عمليات السمنة 

اصبحت جترى بسهولة عن طريق فتحات صغيرة بجدار البطن.
وقال ان هناك ثالثة انواع من عمليات السمنة االولى حتويل مسار 
املعدة والثانية تكميمها والثالثــــة حتزميها )حلقة املعدة( موضحا ان 
حتويل املســــار والتكميم هما االكثر شــــيوعا بسبب ســــهولتهما وقلة 

مضاعفاتهما.
واضاف ان من مزايا العمليتن االولى والثانية ان وظائف املعدة تعمل 
بطريقة عادية ما يسمح بتناول اغلب انواع األطعمة لكن بكميات صغيرة 
وتعتبر اكثر امانا اضافة الى اقامة املرضى في املستشــــفى مدة بسيطة 

وال يتم استخدام اي جسم غريب في املعدة كما في بعض العمليات.

د.راينر كالوس الجن د.حسام الدين عبدالقادر

الشيخة لطيفة الفهد


