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االعض���اء او اخبار علمية من 
مؤمترات او ندوات او دورات 
ونحوه���ا او اس���تضافة اهل 
التخص���ص واحلاج���ة تقوم 

بسكرتير وعضوين.
الى  انتقل د.النش���مي  ثم 
حص���ر ترتي���ب االولوي���ات 
الرابطة والتي  في ديواني���ة 
العلمية  البدء بالبحوث  منها 
الرابطة ملدة  احملكمة العضاء 
ش���هرين وبعد ذل���ك تطرح 
القضاي���ا املعاصرة  بع���ض 
للبحث العلمي للمناقشة ملدة 
ش���هرين ثم اس���تضافة اهل 
اخلبرة والتخصص في املجاالت 
الت���ي تخدم اه���داف الرابطة 
ملدة شهرين، مع عرض بعض 
املشاريع املستقبلية للقيام بها 
اعالمي���ة وعلمية واجتماعية 
ونحوه���ا مل���دة ش���هرين ثم 
التواصل املباشر مع القنوات 
الفضائية للحوار مع اعضاء 
الرابطة م���ن ديوانيتهم ملدة 

شهرين.
بعدها مت فتح املجال لعرض 
اي موضوع آخر يتعلق باهداف 
الرابطة حيث رحب االعضاء 
بفكرة الديوانية كما مت االتفاق 
على تشكيل جلان وهي رئيس 
اللجنة املنظمة لعمل الديوانية 
شافي العجمي ومساعد اللجنة 
الرخيص، كما  املنظمة د.بدر 
مت توزيع املس���ؤوليات فكان 
املس���ؤول االعالم���ي د.احمد 
الزايدي واملسؤول االداري د.بدر 
السميط واملسؤول املالي د.وليد 
الع�لمي  الشايجي واملسؤول 

د.ع�ب�دالرح�م�ن املطيري.
واعلن ان اول لقاء سيكون 
ف���ي 24 اجلاري م���ع د.خالد 
املذكور في حوار حول اللجنة 
االستشارية العليا للعمل على 
تطبيق احكام الشريعة وقد مت 
في هذا االجتماع االتفاق على 

تنظيم هذه الورقة.

ودروس���هم  ومش���اريعهم 
ومحاضراته���م ومؤمتراتهم 
ونصائحه���م ومقاالتهم وان 
االشتراك فيه سيكون بسعر 

رمزي غير ربحي.
انه من وسائل  الى  واشار 
الرابطة عن  اه���داف  حتقيق 
طريق عرض الوس���ائل على 
الرابطة لتس���جيل  اعض���اء 
القي���ام مبهام  الراغب���ن في 
الديوانية مع توزيع االعضاء 
بحسب رغباتهم وتخصصاتهم 
على اللجان املتعلقة بالديوانية، 
وحت���دث عن اللجن���ة املالية 
وميزانية الديوانية وتسجيل 
الصادر والوارد واعداد التقارير 
الدورية للمشرف على الديوانية 
وتقوم بسكرتير وعضو واحد، 
اما عن اللجنة االعالمية فتناول 
د.العجمي دور اللجنة في اعداد 
النش���رات االخبارية املتعلقة 
باهتمام���ات الرابطة وتوثيق 
انشطة الديوانية وجتهيز املوقع 
باآلالت املطلوبة والتنس���يق 
مع جهات االختصاص ورفع 
الدورية عن االعمال  التقارير 
واحلاج���ة تقوم بس���كرتير 

وعضوين.
وعن اللجنة العلمية التي 
تقوم باالشراف على االنشطة 
الديوانية  املقامة في  العلمية 
من بح���وث علمية مقدمة من 

اكد رئيس رابط���ة علماء 
ل���دول مجل���س  الش���ريعة 
التع���اون د.عجيل النش���مي 
اهمي���ة التواصل م���ع قضايا 
العامة وتش���خيص  العال���م 
مش���اكله ووضع حلوله عن 
طريق حتقي���ق االهداف التي 
من اجلها يجتمع اعضاء الرابطة 
في الديواني���ة التي تقام كل 
اس���بوعن وحث املش���اركن 
خالل االجتماع الدوري الثاني 
لرابطة علماء الشريعة ومجلس 
التع���اون والذي حضره اكثر 
من 50 عضوا في الرابطة على 
املتابعة والعمل على حتقيق 
اه���داف الرابط���ة م���ن خالل 
الديوانية والتي يتم فيها عرض 
الرابطة ومشاريعها  اجنازات 
املس���تقبلية والتعاون على 
احلضور والتواصي به والتذكير 
لالعضاء باملشافهة وغيرها من 

وسائل االتصال.
اللجن���ة  واك���د رئي���س 
االستش���ارية العلي���ا للعمل 
على تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية د.خالد املذكور كالم 
د.النشمي والذي افاد بأن اللقاء 
الق���ادم س���يتحدث في حوار 
مفتوح عن خبرته في اجنازات 
اللجنة االستشارية وما قدمته 
من مشاريع. وتناول امن السر 
د.شافي العجمي اهمية التواصل 
ب���ن اعضاء الرابط���ة وابراز 
اجلانب العلم���ي لدى اعضاء 
الرابطة مع اهمية االس���تفادة 
من خبرات االعضاء وغيرهم 
التعاون  الى ض���رورة  ونبه 
على احلضور والتواصي به 
والتذكير لالعضاء باملشافهة 
وغيرها من وس���ائل االتصال 
مع تداول اخبار اعضاء الرابطة 
العلمية واالجتماعية ونحوها 
الوسائل احلديثة  عن طريق 
ومنه���ا ج���وال الرابطة الذي 
يقدم اخبار االعضاء وبحوثهم 

الساير: الكويت نجحت في تنفيذ خطتها لمكافحة »الخنازير«

بحلها. وأشار الياسن الى أن الوزير 
الطلبة  الساير وعد بحل مشكلة 
الدارسن في جامعات اقليمية والتي 
تتمثل في عدم توافر مستشفيات 
تابعة للتأمن الصحي يستطيعون 
من خاللها تلقي الرعاية الصحية 

والعالجية. 

الدارسن في اخلارج.
التي  وأوضح أن حل املشاكل 
قد تواجه الطلبة الكويتين يوفر 
مناخا مالئما للتحصيل الدراسي 
اجليد وهو الهدف الذي من أجله 
مت ابتعاث هؤالء الطلبة ليساهموا 

في نهضة الكويت.

من جانبه قال رئيس طلبتنا في 
مصر ناصر الياسن ان لقاء الوزير 
الساير مع الطلبة كان لقاء موسعا 
مت خالله استعراض كافة املشاكل 
الت����ي تواجه الطلب����ة الكويتين 
الدارسن في مصر، مشيرا الى أن 
الوزير استمع الى مشاكلهم ووعد 

التي تعترضهم حول عالجهم في 
املراكز الصحية في مصر.

كما طرح بعض الطلبة الدارسن 
في التخصصات الطبية تساؤالت 
حول كيفية احلصول على وظائف 

في وزارة الصحة بعد تخرجهم.
وطال����ب بع����ض الطلبة بحل 
املش����اكل التي تعت����رض الطلبة 
غير محددي اجلنس����ية الدارسن 
في مصر خاصة ما يتعلق بعالجهم 

في املراكز الصحية.
ووعد الساير بحل املشاكل التي 
تعترض الطلبة املتعلقة بعالجهم 
فى املراكز الصحية من خالل املكتب 

الصحي الكويتي في مصر.
وقال في تصريح ل� »كونا« ان 
لقاءه مع الطلبة الكويتين الدارسن 
في مصر »هؤالء الطلبة هم أبناؤنا 
وجئنا اليهم للتعرف عن قرب على 
أحوالهم واالستماع اليهم وتذليل 
أي مشاكل قد تواجههم خاصة في 
املجال الصحي«، مشيرا الى قيامه 
بعدة زيارات لدول عديدة لالطمئنان 
على أح����وال الطلب����ة الكويتين 

القاهرة � كونا: أكد وزير الصحة 
د.هالل الساير أن الكويت جنحت 
في تنفيذ اخلطة املتعلقة مبكافحة 
م����رض انفلون����زا اخلنازير التي 
ش����كلت جلنة عليا ضمت ممثلن 

عن مختلف الوزارات املعنية.
وقال الس���اير في تصريح ل� 
»كونا« في ختام اجتماع الدورة ال� 
34 ملجلس وزراء الصحة العرب 
الذي ترأس خالله وفد الكويت 
مبقر جامعة الدول العربية امس 
ان وزارة الصحة وضعت خطة 
ملكافحة ڤي���روس »اتش1 ان1« 
املعروف عامليا مبرض انفلونزا 
املنافذ  ف���ي  اخلنازي���ر خاصة 
الى توفير  احلدودية، مش���يرا 
األمصال املضادة للمرض جلميع 

املواطنن على السواء.
من جهة اخرى، التقى الوزير 
الساير الذي يزور مصر حاليا مع 
اعضاء احتاد الطلبة الكويتي فرع 
جمهورية مصر العربية والطلبة 
الكويتي����ن الدارس����ن في مصر. 
وناقش الساير مع الطلبة املشاكل 

أكد أن حل مشاكل الطلبة يوفّر مناخاً مالئماً للتحصيل الدراسي

د.هالل الساير خالل تكرميه من قبل احتاد طلبتنا في مصر

الكويت الثانية خليجيًا في اإلصابة بسرطان القولون: 
15.2 للذكور و12.6 لإلناث لكل 100 ألف

اختتم����ت جلنة تعزيز الصحة مبنطقة 
الفروانية الصحية األسبوع التوعوي للوقاية 
من س����رطان القولون واملستقيم، وكشفت 
رئيسة جلنة تعزيز الصحة مبنطقة الفروانية 
الصحية د.غالية املطيري ان سرطان القولون 
واملستقيم احتل املرتبة الثانية بدول اخلليج 
حسب اإلحصائيات األخيرة من 2005 الى 
2008 وفق التقرير التجميعي ملعدالت اإلصابة 
مبرض السرطان في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، الذي يعده املركز اخلليجي لتسجيل 

السرطان، حيث بلغ عدد احلاالت املكتشفة 
واملسجلة في دول مجلس التعاون 5426، 
مش����يرا الى ان الذكور كان����وا أكثر عرضة 
لإلصابة بهذا النوع من املرض عن اإلناث، إذ 
بلغ عدد املصابن من الذكور 2935 واإلناث 
2491، مش����يرة الى ان الكويت هي الثانية 
مبعدل اإلصابة والذي بلغ 15.2 للذكور و12.6 
لإلناث لكل 100 ألف نس����مة، الفتة الى انه 
يعتبر ثالث أكثر أنواع الس����رطان انتشارا 

في العالم.

واخلاصة لتبادل اخلبرات والرؤى والتجارب 
الناجحة حول س����بل تطوي����ر هذا القطاع 
احليوي. وأوضح أن امللتقى يركز على عدد 
من احملاور املهمة من بينها التجارب العربية 
الناجحة في مجال املستش����فيات ومفهوم 
اجلودة للخدمة الصحية املقدمة والرعاية 
الصحية األولية والتي تعد من أهم عوامل 
االرتقاء بقطاع املستشفيات نظرا ألن الطلب 
على اخلدمات الطبية يتزايد في حال تراجع 

مستوى الرعاية الصحية األولية.
يذكر أنه من محاور امللتقى الذي اختتم 
أعماله أم����س هي »اقتصادي����ات اخلدمات 
الصحية في مواجهة الكس����اد االقتصادي 
املستقبلي« و»أسس املستشفيات املتميزة« 
و»برامج االعتماد الصحية وجودة الرعاية 
وسالمة املريض باملستش����فيات العربية« 
و»توفير الكوادر املناس����بة للمستشفيات 

العربية ملواجهة حتديات املستقبل«.

وعامليا في مجال املستش����فيات والرعاية 
الصحية. وأثنى على دور احتاد املستشفيات 
العربية باعتباره اجلهة املنظمة لهذا امللتقى 
الذي أصبح مناسبة جتمع املهتمن مبجال 
املستشفيات من مختلف القطاعات احلكومية 

تطورات متالحقة نظرا الرتباطه بالنظريات 
واألبحاث املتجددة، موضحا ان امللتقى الذي 
شارك به عدد كبير من وزراء الصحة العرب 
امنا يعكس اهتمام املعنين بالقطاع الصحي 
العربي على متابعة كل ما هو جديد عربيا 

القاهرة � كونا: أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة بوزارة الصحة د.يوس����ف 
النصف أن املستش����فيات ف����ي تقدم كبير 
العاملية  ومستمر وتضاهي املستش����فيات 
في اطار ما توجهه الدولة من اهتمام لقطاع 
الصحة. وأكد النصف في تصريح ل� »كونا« 
على هامش مشاركته في امللتقى الثامن الحتاد 
املستش����فيات العربية الذي بدأ أمس األول 
حتت شعار »املستشفيات العربية عام 2015 
نظرة الى املستقبل« حرص وزارة الصحة 
على تطوير منظومة املستشفيات والرعاية 
الطبية للوصول الى مستوى متقدم يجاري 
التطوير الذي يشهده هذا القطاع في العالم. 
وحول امللتقى قال النصف ان الكويت تشارك 
بوفد يترأسه وزير الصحة د.هالل الساير 
لبحث املس����تجدات في مجال املستشفيات 

والرعاية الصحية بها.
وأضاف ان عالم الرعاية الطبية يشهد 

النصف: مستشفيات الكويت تضاهي المستويات العالمية

د.يوسف النصف خالل مشاركته في امللتقى الثامن الحتاد املستشفيات العربية

الكندري: نقل مباشر لعمليات جراحية بالمسالك البولية
عن طريق الروبوت من كاليفورنيا لجامعة الكويت

الفريق املالصق للمريض واآلخر هو غمرة 
اجلراح اآللية والتي متكنه من العمل عن بعد 
في نفس غرفة العمليات، وتستخدم في رؤية 
مجال العملي����ة داخل املريض عبر الثقوب 
الصغيرة كاميرات تؤدي الى رؤية ثالثية 
األبعاد مما يتفوق على املناظير االعتيادية 
ويعطي أدق التفاصيل اجلراحية للجراح، 
ويوجد للروبوت اجلراحي 3 � 4 أذرع آلية 
متصل باثنن منها أدوات تعطي حرية احلركة 
الكاملة املوجودة في يد اجلراح مما يتفوق 
على أدوات مناظير البطن التقليدية وتؤدي 
الى دقة احلرك����ة اجلراحية كاخلياطة في 
أصعب األماكن دون أي اهتزاز بسبب كفاءة 
اجلهاز اآللي. ويس����اعد في العملية أطباء 
مساعدون يسهلون مهمة اجلراح املتحكم في 
الروبوت لضمان سالمة العملية وتسهيل 
مهمت����ه، أما في حال العطل وهو من النادر 
جدا في الروبوت اجلراح فباإلمكان فك األذرع 
اآللية واستكمال العملية باملناظير التقليدية 
لضمان سالمة املريض مما يعطي العملية 
األمان.  ومن أشهر وأكثر العمليات اجلراحية 
التي جترى في الواليات املتحدة األميركية 
في مجال اس����تئصال البروستاتا اجلذري 
هي عملية االستئصال اجلذري للبروستاتا 
باستخدام الروبوت والتي أثبتت كفاءة عالية 

وأدت الى نتائج ممتازة.
كما جترى كذلك عمليات االس����تئصال 
اجلزئي ألورام الكلية باستخدام الروبوت 
ملا حتققه من دقة وسرعة في األداء تؤدي 

الى أفضل النتائج وبأقل املضاعفات.
ويس����اهم الروبوت ف����ي اتقان مختلف 
العمليات اإلصالحية للمجرى البولي ومنها: 
اصالح ضيق أعلى احلالب وأسفل احلالب 
وثقب املثان����ة واملهبل وكذلك عمليات رفع 
وتثبيت األعضاء التناسلية عند النساء كما 

في حاالت سقوط األعضاء التناسلية.

في القطاع الصحي احلكومي واألهلي بأهمية 
مواكبة التقدم الطبي العاملي وضرورة تبني 
كل ما هو جديد في الطب واالس����تفادة منه 
وذلك بأهمية وجود الروبوت اجلراحي في 
الكويت لالستفادة من إمكانياته التقنية في 

املجاالت اجلراحية املختلفة.
كما يعد فتح مجال املشاهدة للعمليات 
من قبل اجلمهور نوعا من توعية املواطنن 
واملقيمن بأهمية الروبوت اجلراحي في أجراء 
العمليات الهامة، والتعريف بنتائجها املمتازة 

مما يساهم في نشر الوعي الصحي املهم.
وقال الكندري: يعتبر الروبوت من أحدث 
األجهزة الطبية التي س����اهمت في تطوير 
العمليات اجلراحية في مختلف التخصصات 
ومن أهمها جراحة املسالك البولية، وكذلك 
اجلراحة العام����ة، جراحة القلب، وجراحة 
أمراض النس����اء. وتعتمد فكرته على مبدأ 
الدقة اآللية في تأدية جميع األمور اجلراحية 
بدقة متناهية وباستخدام ثقوب صغيرة في 

البطن كما في عمليات املسالك البولية.
كما ينقس����م عمله الى جزئن األول هو 

الكويت حلضور أنشطة هذا احلدث الطبي 
الهام ملعرفة أخ����ر التطورات في جراحات 
الرجل اآللي في املسالك البولية. وعن نقل 
املؤمتر للكويت قال الكندري، تشرفنا بتمثيل 
الدول العربية والش����رق األوسط لنقل هذا 
احلدث الطبي الهام، مما يؤكد مكانة الكويت 
العاملية في األوس����اط الطبية وهذا اجناز 
طبي نعتز به. ويؤكد هذا احلدث على أهمية 
التعلم عن بعد واستثمار فرصه، وباألخص 
في املجاالت الطبية، وذلك لتس����هيل أمور 
السفر وحضور املؤمترات عبر نقلها مباشرة 
للكويت مما يعتبر من األساليب الهامة في 
تعليم األطباء واالستفادة من خبرات الدول 
املتقدمة طبيا كالواليات املتحدة األميركية، 
وتثقيف وتعليم األطباء في املسالك البولية 
والتخصصات اجلراحي����ة األخرى بأهمية 
التطور التكنولوج����ي في أجراء العمليات 
اجلراحية وم����ن بينها جراحة الرجل اآللي 
واستخداماتها ونتائجها والتي أثبتت عبر 
الس����نوات املاضية نتائج ممتازة أدت الى 
استفادة املرضى الكبرى وتوعية املسؤولن 

حنان عبدالمعبود
أعل����ن استش����اري املس����الك البولي����ة 
والتناسلية والعقم في كلية الطب جامعة 
الكويت د.احمد الكندري عن حدث طبي هو 
األول من نوعه ف����ي الكويت، وهو عرض 
لعمليات جراحية في مجال املسالك البولية 
الروبوت )الرجل اآللي(  جترى باستخدام 

الستئصال أورام الكلية والبروستاتا.
مشيرا الى أن هذه اجلراحات ستجرى 
في مركز جامعة جنوب كاليفورنيا الطبي 
مبدينة لوس اجنيليس األميركية وسيتم 
نقل هذا احلدث الطب����ي الهام لكلية الطب 
بجامعة الكويت بقاعة عبدالرزاق على الهواء 
مباشرة اليوم من الساعة 6.30 مساء الى 12 

من منتصف الليل بتوقيت الكويت.
واش����ار إلى أن نقل ه����ذا احلدث الطبي 
س����يتم خلمس دول في ثالث قارات وهي: 
ڤنزويال، بريطانيا، الكويت، الهند، والصن، 
مع إمكانية التحاور مباشرة مع اجلراحن 
القائمن على العمليات في أميركا وسؤالهم 
حول اخلطوات، مع عرض تفصيلي خلطوات 
العمليات اجلراحية، والتي ستجرى بواسطة 
الروبوت الس����تئصال أورام الكلية وكذلك 
لالستئصال اجلذري للبروستاتا في حاالت 

األورام السرطانية.
وقال د.الكندري في كلمة له ألقاها خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد يوم أمس بجامعة 
الكويت، ستكون هناك محاضرات علمية في 
أس����اليب تلك العمليات واخلطوات الهامة 
إلمتامه����ا بدقة وذلك بعد فت����رة العمليات 
اجلراحية األولى، وسوف يشارك في املؤمتر 
10 من أش����هر جراحي الروبوت في أميركا 
في املسالك البولية وكذلك خمسة من بقية 

دول العالم.
وأضاف: متت دعوة أطباء جراحة املسالك 
البولية واجلراحة العامة وحتى اجلمهور في 

الكويت تمثل الدول العربية والشرق األوسط في هذا الحدث الطبي الهام

الفالح: دعم كامل لـ »علماء المستقبل« 
في خلق���ه وأنهم ورثة األنبياء 
وان مجتمعاتن���ا بحاج���ة الى 
جهودهم، مشيرا الى ان ما رآه 
من الطالب من حرص والتزام 
ودأب في طلب العلم يؤكد اننا 
في الطريق الصحيح نحو عالم 

املستقبل.
وم���ن ناحيته اش���ار مدير 
برنامج علماء املستقبل جعفر 
احلداد الى اننا اليوم جنني ثمرة 
التعاون البناء والدعم الكبير من 
قيادات وزارة األوقاف والشؤون 
االس���المية وعلى رأسها وزير 
األوقاف ألن اجلميع يستشعر 
ان برنامج علماء املستقبل يشكل 
مشروعا حضاريا استراتيجيا 
ل���ه قيمت���ه داخ���ل الكوي���ت 

وخارجها.

اخلارجية واحلج املشرف العام 
العلمية باملركز  البرام���ج  على 
العامل���ي للوس���طية د.مطل���ق 
القراوي ان العلماء هم أمناء اهلل 

أسامة أبوالسعود
اعلن وكي���ل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح عن تنظيم برنامج 
علماء املس���تقبل التابع للمركز 
العاملي للوس���طية حفل ختام 
الدورة العلمية الثانية حتت رعاية 
كرمية من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف املستشار 
راشد احلماد يوم السبت املوافق 
20 اجلاري مبقر الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية، مشيرا الى ان 
رعاية الوزير للحفل تعكس مدى 
الكويت بالعلم  اهتمام حكومة 

والعلماء.
من جهته، اوضح وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون االسالمية 
الفن���ي والعالقات  للتنس���يق 

حفل ختام الدورة العلمية الثانية برعاية »األوقاف« 20 الجاري

د.عادل الفالح

النشمي: تواصل مباشر مع القنوات 
الفضائية للحوار مع »رابطة الشريعة«

بدء تصفيات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
أسامة أبوالسعود

بدأت أمس اخلميس 2010/3/11 
أنشطة جائزة الكويت الدولية 
حلفظ الق���رآن الكرمي وقراءته 
وجتوي���ده وتالوت���ه املقام���ة 
بالكويت في الفترة من 10 الى 

.2010/3/21
كانت البداية مع مس���ابقات 
الفرع األول من املس���ابقة وهو 
حفظ القرآن الك���رمي كامال مع 
القراءات السبع وعقدت جلنة 
التحكيم برئاسة الشيخ د.احمد 
املعصراوي وشيخ عموم املقارئ 
املصرية، وعضوية د.محمد امين 
سويد من سورية، والشيخ محمد 
 حسن بوصو من السنغال، الشيخ
عبدالعزي���ز فاضل العنزي من 

الكويت.
اللجنة لعدد  وقد استمعت 
8 من احلفظة املشاركن في هذا 
الفرع م���ن 7 دول هي »األردن، 
الس���ودان، موريتانيا، أوغندا، 
البوسنة والهرسك،  السنغال، 

وسلطنة بروناي«.
عقدت أنشطة املسابقة على 
فترتن صباحية ومسائية في 
القاعة املاسية بفندق شيراتون 
ونقله���ا تلفزيون الكويت على 

الهواء مباشرة.
اما عن جلن����ة التحكيم فهي 

جلن����ة مس����تقلة مت تش����كيلها 
وتسمية أعضائها من ذوي اخلبرة 
واالختصاص بق����رار صدر عن 
رئيس اللجن����ة العليا للجائزة، 
والذي ترف����ع إليه اللجنة نتائج 
أعمالها، وتختص جلنة التحكيم 

مبا يلي:
1 � املشاركة في إعداد وتطوير 
املعايير العلمية والفنية الالزمة 

للتشريح للجائزة.
2 � وضع وتطوي����ر املعايير 

العلمية والفنية للتحكيم.
التقييم  � تطوير معايي����ر   3
والتحكيم وإجراءاتها ومناذجها 

بالتنسيق مع اللجنة املختصة.
الترشيح  إعداد تعليمات   �  4
وفق����ا  دورة  ل����كل  والتقيي����م 

للمستجدات واملتغيرات.
5 � إص����دار القرارات اخلاصة 
بنتائج حتكيم املسابقة ورفعها 

للجنة االختصاص.
6 � تك����ون م����داوالت جلن����ة 
التحكي����م س����رية، وال يحق ألي 
من أعضاء جلان حتكيم اجلائزة 
اإلعالن عن أس����ماء املرشحن او 
الفائزين، وال تعد نتائج التحكيم 
رس����مية ما لم تعتمد من رئيس 

اللجنة العليا.
7 � تص����در اللجن����ة قراراتها 
مبوافقة أغلبية األعضاء، وفي حال 

عدم االتفاق على نتيجة محددة 
يرفع األمر الى رئيس اللجنة العليا 

لتقرير ما يلزم.
املركزي����ة  اللجن����ة  وكان����ت 
للتحكيم قد وضعت إرش����ادات 
للمتسابقن في فرع احلفظ منها: 
يسأل الطالب 4 أسئلة بهذا الفرع، 
كل سؤال مبقدار صفحتن كاملتن 
على فترتن صباحية ومسائية، 
تكون األس����ئلة في ظرف مغلق 
يختار املتسابق السؤال بنفسه، 
ثم يفتح من قبل اللجنة، ال يحق 
للمتسابق طلب تغيير السؤال، 
حتسم نصف درجة السؤال كاملة 
اذا اعتذر املتسابق عن اإلجابة عن 
السؤال او اذا أخطأ 3 أخطاء في 
احلفظ بعد الفتح عليه، حتس����م 
إذا أخطأ املتسابق  درجة واحدة 
في موضع ما، ونبه أحد أعضاء 
جلنة التحكيم دون فتح، فاستدرك 
خطأه، وصحح لنفس����ه، حتسم 
درجة واحدة اذا أخطأ املتسابق في 
موضع ما، وفتح عليه أحد أعضاء 
جلنة التحكيم، حتسم نصف درجة 
اذا أخل املتسابق بحكم من أحكام 
التجويد، ويتكرر احلسم عند تكرار 
اخلطأ، ال يحسم من املتسابق شيء 
إذا لفظ بحكم من أحكام التجويد 
املختلف فيه����ا إذا وافق رأيا من 

آراء علماء التجويد.

اجتماع لديوانية الرابطة في مقر الهيئة الخيرية

بمشاركة حفظة من 7 دول عربية وإسالمية

المذكور: االجتماع القادم يبحث إنجازات لجنة الشريعة

الدويري اجتمع مع الوفد الكندي
لمناقشة تصورات إدارة المستشفيات

حنان عبدالمعبود
صرح����ت مصادر صحي����ة بأن هناك 
اجتماعا مت عقده بن وكيل وزارة الصحة 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
والوف����د الكندي املنوط ب����إدارة عدد من 
املستشفيات واملراكز الصحية في الكويت، 
وأوضحت املص����ادر ان االجتماع تضمن 
مناقش����ات وتصورات حول اآللية التي 
ستدار بها املستشفيات من اجل حتسن 
جودة اخلدمات الصحية املقدمة للمواطن 

واملقيم.

من جانب آخر يجري البروفيس����ور 
االيطالي ستيفاني زناسي عملية جراحية 
دقيق����ة ملواطنة في العقد الس����ادس من 
العمر والتي سيتم خاللها تركيب مفصل 
للركبة وذلك في مستشفى الرازي االثنن 

املقبل.
وقال مدير قطاع العظام والعمود الفقري 
في شركة بدر السلطان د.أحمد البداح ان 
اجلراحة قد تستغرق من ساعتن الى ثالث 
ساعات، الفتا الى انها تعد من اجلراحات 

الدقيقة في الركبة.

د.خالد املذكور

)أحمد باكير(د.احمد الكندري خالل املؤمتر الصحافي


