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جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال الشيخ احمد العبداهلل واملشاركني في ندوة مجلة العربي

صاحب السمو التقى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي

األمير استقبل العبد اهلل والمشاركين في ندوة مجلة العربي
اس���تقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
صباح امس وزير النفط ووزير االعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل يرافقه عدد 
من املشاركني بندوة مجلة العربية 
»الثقاف���ة العربية في ظل وس���ائل 
االتصال احلديثة« واملنعقدة حاليا في 
الكويت حيث اهدوا سموه كتابا حمل 
عنوان »الكويت مسيرة نصف قرن« 

وهدية تذكارية بهذه املناسبة.
كما استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
صباح ام���س رئيس مجلس االدارة 
الكويت  املنتدب لبن���ك  والعض���و 
الصناعي عبداحملسن احلنيف وكبار 
املسؤولني في البنك حيث اهدوا سموه 
كتابا حمل عن���وان »تاريخ العملة 

والنقود في الكويت«.
كما اهدوا سموه مجسم بوابة قصر 

السيف العامر سنة 1918.

د.هالل الساير

د.إبراهيم العبدالهادي

»األحمدي الصحية« احتفلت باألسبوع التوعوي التاسع تحت شعار »الوقاية من المرض«

تزامن مع افتتاح تخصصات جديدة

الساير: اجتماعات وزراء الصحة العرب
تبحث سبل مكافحة إنفلونزا الخنازير

العبدالهادي لـ »األنباء«: زيادة مقاعد البعثات 
لألطباء الكويتيين من 35 إلى 120 مقعدًا

الفضلي: السرطان السبب الثالث للوفيات
في الكويت بعد أمراض القلب والحوادث
ثلث حـاالت السـرطان يمكـن الشـفاء منهـا تمامًا
إذا اكتشفت مبكرًا والتوعية الصحية ضرورة للوقاية من األمراض

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية مدير منطقة األحمدي الصحية 
د.فهد الفودري الذي أناب عنه مدير مستشفى 
الع����دان د.عادل العبدالرزاق، افتتح األس����بوع 
التوعوي التاس����ع حتت ش����عار »الوقاية من 
السرطان« والذي أقيم بقاعة السينما مبستشفى 

العدان صباح أمس الثالثاء.
وقالت رئيس جلنة تعزيز الصحة مبنطقة 
األحم����دي الصحية د.حميدة الفضلي ان الدول 
املتقدمة تعتبر السرطان السبب الثاني للوفيات 
بعد أمراض القلب، وفي الكويت يعتبر الثالث 
للوفيات بعد أمراض القلب واحلوادث وأكثر من 
نصف حاالت السرطان ميكن الوقاية منها باتخاذ 
اجراءات وقاية وتغيير العادات والس����لوكيات 

اخلاطئة.
مش����يرة الى ان ثلث حاالت السرطان ميكن 
الشفاء منها متاما إذا ما مت اكتشافه مبكرا، لذا 
فإن الدور الذي يقوم ب����ه العاملون في وزارة 
الصحة سواء كانوا في اجلهاز الفني أو اإلداري ال 
يقتصر على العالج فقط وامنا يهدف الى تنمية 

الوعي الصحي واالهتمام بالتوعية الصحية التي 
تعتبر حجر األس����اس في الوقاية من األمراض 
وطرق تعزيز الصحة وحتويل هذه املعرفة الى 
سلوكيات يومية ينعكس اثرها االيجابي على 
صحة الفرد واملجتم����ع للقضاء على كثير من 
األمراض التي ظهرت كمستجدات على خارطة 

املشاكل الصحية.
وأضافت الفضلي: يجب تعاون جميع القطاعات 
في املجتمع حلش����د كل اإلمكاني����ات والطاقات 
للعمل اجلماعي لالرتقاء باملس����توى الصحي 
والوعي الثقافي باملجتمع واحلد من انتش����ار 

األم��راض.
من جانبه، ركز استش����اري األورام ورئيس 
جلن����ة األورام الكويتية د.خال����د الصالح على 
أهمية الوعي الصحي في املجتمع والدور الكبير 
الذي تلعبه وزارة الصحة واملجلس التنسيقي 
لتعزيز الصحة في الوقاية من أمراض السرطان 
خاصة سرطان القولون واملستقيم الذي يحتل 
املرتبة األولى من بني جميع السرطانات األخرى 

في الكويت.

القاهرة � كونا: وصل وزير 
الى  الس���اير  الصح���ة د.هالل 
القاهرة لت���رؤس وفد الكويت 
في اجتماعات ال���دورة ال�  34 
لوزراء الصح���ة العرب والتي 
تبدأ غدا اخلميس مبقر جامعة 

الدول العربية.
وق���ال الوزير الس���اير في 
تصريح ل� »كونا« عقب وصوله 
ان ال���دورة ال���� 34 الجتماعات 
وزراء الصحة العرب ستبحث 
عددا من املوضوعات أبرزها ما 
يتعلق باجلهود العربية املبذولة 
للتصدي ومكافحة ڤيروس »اتش 
1 ان 1« املع���روف عامليا مبرض 

انفلونزا اخلنازير.
وأضاف أن االجتماع سيبحث 
كذلك تبادل متوي���ل اخلدمات 

وزير الديوان التقى أعضاء
هيئة التدريس في »العلوم اإلدارية«

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد في مكتبه بقصر الس���يف صباح امس د.ميشيل ماتلي 
ورنا ماتلي وناصر املطير حيث قدموا له هدية تذكارية اهداء 

الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
كما استقبل في مكتبه بقصر السيف صباح امس وبحضور 
املستشار بالديوان االميري خالد الفليج واملستشار بالديوان 
االميري د.عادل الطبطبائي واملستشار بالديوان االميري محمد 
ش���رار وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت د.آدم غازي العتيبي ود.حامد سليمان الفريح ونائب 
عضو منتدب للش���ؤون االدارية بش���ركة نفط الكويت سابقا 

عبداهلل احمد البناي.

الجاراهلل التقى سفير بوركينا فاسو 
ونائب وزير الخارجية الصيني

حنان عبدالمعبود
أثار قرار وزير الصحة د.هالل 
الس����اير بحل اللجنة املختصة 
الكثير  بشؤون بعثات األطباء 
من اجلدل ح����ول الصالحيات 
املمنوحة واملقلصة، واملركزية 
والالمركزية، حيث جاء بالقرار 
اسناد كل ما يختص بالبعثات 
الطبي����ة ال����ى معه����د الكويت 
لالختصاص����ات الطبي بعد ان 
كانت ضم����ن صالحيات وكيل 
الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي 
منذ ان كان وكيال مساعدا لشؤون 
ضب����ط اجلودة، واس����تمر في 
رئاس����تها بعد ان اصبح وكيال 

للوزارة.
وصرح����ت مص����ادر طبية 
رفيعة املستوى بأن هذا الدور 
الذي أسند للمعهد الذي يرأسه 

الالزمة  الصحي���ة والرعاي���ة 
وحتس���ني جودتها ومناقش���ة 
الفنية ومجلس  تقارير األمانة 
ادارة الصندوق العربي للتنمية 

د.عبداللطي����ف البدر ما هو اال 
بداي����ة لتدخل املعهد في اعمال 

الوزارة.
وأكد وكي����ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي ل� »األنباء« 

الصحية وتقارير اللجان الفنية 
الرعاية  عن حتس���ني ج���ودة 
الصحية األولية وتطبيق منوذج 

طب األسرة بالدول العربية.
وأعرب عن أمل���ه ان تتوج 
بالقرارات  ال���دورة  أعمال هذه 
املزيد  التي تساهم في حتقيق 
من االجنازات الصحية يكون من 
شأنها االرتقاء باخلدمات الصحية 

التي تقدم للمواطن العربي.
املكتب  املقرر أن يعقد  ومن 
التنفيذي لوزراء الصحة العرب 
اجتماع���ا اليوم برئاس���ة أمني 
اللجنة الشعبية العامة للصحة 
والبيئة بليبيا د.محمد احلجازي 
وعضوية مصر وتونس واجلزائر 
وجيبوت���ي وس���ورية ومصر 

والسعودية وقطر.

ان هذا الدور الذي أسند للمعهد 
ليس بجديد عليه، مشيرا الى انه 
من الضرورة ان تتبع البعثات 

جهة أكادميية تقوم برعايتها.
وق����ال د.العبدالهادي: زادت 
فرص البعثات خالل السنوات 
األخيرة، وارتف����ع عدد املقاعد 
الكويتيني  املخصصة لألطباء 
بشكل تدريجي من 35 الى 60 
ثم إلى 120 مقعدا، ومت افتتاح 
تخصص����ات جدي����دة كاإلدارة 

الصحية.
وأض����اف العبداله����ادي ان 
ادارتها من  البعثات ال ميك����ن 
خالل جلنة فقط، فهي قسم يدير 
األطباء والتخصصات، والبد وان 
تربط ببرام����ج الكويت بورد، 
فالدولة وضعت برنامج دكتوراه 

وتأهيل أطباء وغير ذلك.

برعاية صاحب السمو وحضور رئيس الوزراء

افتتاح جائزة الكويت الدولية 
للقرآن الكريم اليوم

أسامة أبوالسعود
رعاي����ة  حت���ت 
صاح���ب الس���م���و 
األمير الشيخ صباح 
االحمد، ينطلق اليوم 
افتتاح جائزة  حفل 
الكويت الدولية حلفظ 
القرآن الكرمي وقراءته 
وجتوي���د تالوت���ه 
والتي تستمر حتى 
21 من الشهر اجلاري 
مبشاركة أكثر من 40 
دولة ويحضر حفل 
االفتتاح اليوم سمو 
رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والذي 
ف���ي فندق  س���يقام 

شيراتون الكويت.
من جهة اخرى، اكد وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون االسالمية 
د.ع���ادل الفالح حرص موظفي الوزارة على األداء املتميز واالجناز، 
حتى اصبح ذلك س���مة وخلقا في تكوين شخصيات املسؤولني في 
مؤسسة تسعى خلدمة دين اهلل وكتابه الكرمي بهدف حتقيق املواطنة 
والتعايش االجتماعي، واحلفاظ على موروث اآلباء من عفوية ووسطية 

مصحوبة بروح التسامح.
وقال الفالح في كلمة له خالل ورش���ة العمل الكبرى األولى التي 
أقامها قطاع التخطيط والتطوير بالوزارة إلعداد الرؤية والرس���الة 
والقيم للخطة االس���تراتيجية 2012/2011 – 2016/2015، أن التعايش 
السلمي بني مختلف الطوائف والقبائل والعوائل كان السمة البارزة 
للمجتمع منذ الق���دم فلم تكن هناك ثورات داخلية ولم يكن العنف 
االجتماعي والسياسي موجودا اصال مما حباها حماية ربانية ومددا 
إلهيا، الس���يما اثناء فترة االحتالل البغيض، عندما حتطمت احالم 

الطامعني في تعاون الكويتيني معهم.
واضاف ان ما نراه ونسمعه اليوم من صيحات تخالف هذا املوروث 
يجعلنا نتمسك باس���تراتيجيتنا ومنهجيتنا التي رسمناها لوزارة 
األوقاف، مشيرا الى وجوب سيطرة مبدأ التسامح على حياة أتباع 
املذاهب االس���المية املختلفة في الكويت من خالل التصدي للتفرقة 

الدينية والتغلب على النزعات الطائفية.
وأشار الى ان اخلطة اخلمسية ل� »األوقاف« تختلف عن اخلطط 
السابقة كونها حتمل ش���عار »ريادة التخطيط« وذلك بانتقالها من 
الصورة االعتيادية الى الصورة الفاعلة املتمثلة في مشاركة املجتمع 
املدني لتحقيق األمن املجتمعي بأوسع معانيه، حيث اتاحت الوزارة 
الفرصة لكل شرائح املجتمع الكويتي والتقت بهم واخذت آراءهم حتى 
يكون هناك توجه متزن ومتكامل تتضافر فيه كل اجلهود الى جانب 

اتاحة الفرصة لتحقيق املشاركة املجتمعية السليمة في التنمية.

ولي العهد: تفعيل دور البنك الصناعي
ودعم المشاريع للنهوض باالقتصاد الوطني

الكويت والبحرين توّقعان اتفاق تعاون ثقافي
 ومذكرتي تفاهم حول الملكية الصناعية وحماية المستهلك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم مجسما لبوابة قصر السيف العامر من وفد البنك الصناعي

سمو رئيس الوزراء  الشيخ ناصر احملمد ونظيره البحريني صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان يشهدان  توقيع  االتفاق

اس����تقبل س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس وزير 

املالية مصطفى الشمالي.
كما استقبل سمو ولي العهد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس وزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل يرافقه 
ضيوف ندوة مجلة العربي حتت 
عنوان »الثقافة العربية في ظل 
وسائل االتصال احلديثة« والتي 

تستضيفها الكويت.
وقد اشاد سموه بدور مجلة 
العربي االعالمي والثقافي على 
امتداد نصف قرن واسهامها في 
نشر وترسيخ الثقافة العربية 
واالسالمية مما جعلها احد روافد 
تقارب احلضارات في اطروحاتها 
الفكري���ة واحلضارية متمنيا 
النجاح  سموه للقائمني عليها 
والتوفيق وفي تفعيل ادوارها 
في مواجهة التقنيات احلديثة 
معربا عن متنياته للمشاركني 
بالتوفيق والس���داد والنجاح 
في الندوة وان تخرج بنتائج 
وتوصيات بناءة تستفيد منها 
الثقاف���ة العربية، حيث قدموا 
لس���موه درع���ا تذكارية بهذه 

املناسبة.
واستقبل سموه في ديوانه 

عقد س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان مساء 
أمس جلسة مباحثات رسمية مع أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
وزراء مملكة البحرين الشقيقة. وجرت املباحثات بني 
اجلانبني في أجواء ودية عكست الروابط التاريخية 
األخوية املتميزة بني البلدين الشقيقني حيث تركزت 
على سبل تعزيز التعاون املشترك بينهما في مختلف 
املجاالت. وناقش اجلانبان مختلف القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املش����ترك خاصة مستجدات 
وتطورات األوضاع باملنطقة ودعم مسيرة السالم 

في الشرق األوسط واالستقرار في املنطقة.
وأدان اجلانبان ما يجري على الساحة الفلسطينية 
من انتهاكات إسرائيلية للمقدسات اإلسالمية مطالبني 

بسرعة التحرك الدولي لوقف هذه االنتهاكات.
وتركزت املباحثات على أهمية التنسيق الدائم 
بني البلدين الشقيقني جتاه مختلف القضايا في إطار 
مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية مبا يحقق 

االستقرار لشعوب املنطقة.
وعقب املباحثات جرى حفل التوقيع على عدد من 
اتفاقيات التعاون الثنائي شملت العديد من املجاالت 

التي تخدم مصالح الشعبني الشقيقني.
ووقع البلدان على اتفاق للتعاون الثقافي والفني 
وقعها عن حكومة الكويت وزير النفط ووزير اإلعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل ووقعها عن حكومة مملكة 
البحرين الش����يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة وزير 

ديوان صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء.
كم����ا وقع اجلانب����ان مذكرتي تفاه����م في مجال 
امللكية الصناعية وأخرى في مجال حماية املستهلك 
وبرنامجني تنفيذيني لالتفاق في التعاون في مجال 
السياحة واالتفاق في املجالني الشبابي والرياضي.

ووقع مذكرتي التفاهم والبرنامجني التنفيذيني 
عن حكومة الكويت وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل باإلنابة أحمد الهارون 
ووقعه����ا عن حكومة مملكة البحرين د.حس����ن بن 

عبداهلل فخرو وزير التجارة والصناعة.
من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس د.مايكل 
متلي مبركز االستراتيجية واالعمال في مستشفى 
مايو كلينك ود.رنا متلي مسؤولة العالقات الدولية 
في مستشفى مايو كلينك بالواليات املتحدة االميركية 

وناصر املطير.

)أنور الكندري( د.عادل الفالح خالل املؤمتر

استقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خال���د اجل���اراهلل الس���فير لي 
جينج���ون نائب وزي���ر دائرة 
العالقات اخلارجية للجنة املركزية 
للحزب الشيوعي الصيني الذي 
يقوم بزيارة رسمية للبالد على 
رأس وفد رسمي وذلك في اطار 

جولة في املنطقة.
وقد استعرض اللقاء جانبا من 
العالقات بني البلدين وسبل دعمها 
وتطويرها كما مت استعراض آخر 
املستجدات االقليمية والدولية.

واستقبل اجلاراهلل عمر ديالو 
سفير بوركينا فاسو احملال من 
الرياض وبحث معه بعض االمور 

ذات االهتمام املشترك وجانبا من 
العالقات بني البلدين.

خالد اجلاراهلل

بقصر السيف صباح امس رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لبنك الكويت الصناعي عبداحملسن 
احلنيف واملدير العام علي خاجة 
واملستشار العام للمشاريع محمد 
جمال ومدير الش���ؤون االدارية 

كامل العبداجلليل.
حيث اهدوا س���موه مجسما 
لبوابة قصر السيف العامر كما 
بدت في عام 1337 هجري املوافق 
1918 وكتاب���ا اعالمي���ا توثيقيا 
ملراحل بناء وتطوير قصر السيف 
العامر واالحداث التاريخية التي 
واكبته ف���ي مراحل متعددة من 

تاريخ الكويت كما اهدوا سموه 
كتابا اصدره البنك يتضمن تاريخ 

العملة والنقود في الكويت.
وقد اش���اد س���موه بالدور 
الذي تلعبه البنوك كأحد روافد 
اقتصادات العالم ودورها الفعال 
في التنمية ودعم االقتصاد الوطني 
مؤكدا سموه على ضرورة تفعيل 
دور البنك الصناعي واس���هامه 
في دع���م املش���اريع الصناعية 
والزراعية واحلرفية للنهوض 
باالقتص���اد الوطني متمنيا لهم 
التوفيق والس���داد ف���ي خدمة 

الوطن.


