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أكثر من 3 آالف شخص امتألت بهم جنبات سوق شرق

السفير األردني في حوار مع مسؤولي املختبرات بعد االفتتاحالسفير جمعة العبادي ود.حسيب صهيون أثناء قص الشريط إيذانا بافتتاح املختبرات

د.محمد العوضي ود.محمد الثويني خالل انطالق احلملة

جمهور من كل األعمار يتابع الندوة

»مختبرات مدالب« تعلن عن انطالقتها في الكويت بالشراكة مع »سما للخدمات الطبية«
محمد راتب

برعاية وحضور سفير اململكة 
األردنية الهاش����مية لدى الكويت 
جمعه العب����ادي، وعدد من رجال 
األعم����ال الكويتيني تقدمهم ممثل 
ش����ركة س����ما للخدم����ات الطبية 
والشريك الكويتي ملختبرات مدالب 
أحمد عبدالعزيز الغنام، وحضور 
الرئيس التنفيذي ملجموعة مدالب 
د.حسيب صهيون، واملدير التنفيذي 
إلدارة مدالب منار آغا النمر، واملدير 
الطبي ملدالب في الكويت د.محمد 
نصير، وع����دد من من أبرز رجال 
وسيدات األعمال واألطباء واملهتمني 
باملجال الطبي املختبري، ورجال 
الصحافة واإلعالم، مت افتتاح املختبر 
األول مل����دالب ف����ي الكويت ببرج 
الهاشل الطبي بالساملية بشراكة 
كويتية أردنية. وقد جتول السفير 
العبادي في املختبر واطلع على ما 
يحتويه من أقسام وأجهزة مختبريه 
حديثة واستمع لشرح واف من قبل 
إدارة املختبر عما س����يتم تقدميه 

للجمهور. 
وأشاد السفير العبادي باألجهزة 
احلديثة واإلمكانيات والكوادر الطبية 
املتوافرة لدى املختبر، وقال ان هذا 
املشروع يعكس شراكة حقيقية بني 
اململكة األردنية الهاشمية والكويت 
الشقيقة في جميع املجاالت ومنها 
املجال الطب����ي والصحي وقطاع 
املهن الطبية املساندة واملختبرات، 
وقال إن مجموعة مختبرات مدالب 
مش����روع أردني عريق ميتلك 40 
فرعا منتشرة في اململكة األردنية 

الهاشمية ودولة فلسطني واململكة 
العربية السعودية، وقال ان انطالق 
هذا املختبر في الكويت بداية طيبة، 
وكما نقل لي مسؤولو املختبر أنه 
سيكون هناك توسع أكبر بباقي 
مناطق الكويت الشقيقة، مشيرا إلى 
أن العالم العربي بشكل عام لديه كل 
اإلمكانيات من موارد مالية وطاقات 
بش����رية وخبرات متميزة كفيلة 
بتقدمي نفس اخلدمات التي تقدمها 

اجلهات الصحية في الغرب.
خبرات عريقة

بدوره أوضح الشريك الكويتي 
ملختبرات م����دالب أحمد الغنام أن 
تأسيس انطالق مدالب للخدمات 
املخبرية في الكويت جاء لترجمة 

وقبل افتت����اح املختبر، عقدت 
مجموعة مختبرات مدالب للخدمات 
املخبرية في الكويت مؤمترا صحافيا 
لإلعالن عن انطالقتها في الكويت 
بعد أن حققت جناحات متميزة في 
فروعها باألردن واململكة العربية 
السعودية، وذلك مبوقعها الكائن 
في الس����املية جهة الدائري الرابع 
ش����ارع أبو ذر الغف����اري مبجمع 

الهاشل الطبي الطابق العاشر.
 من جهته، أكد الرئيس التنفيذي 
ملجموعة مدالب د.حسيب صهيون 
أن مبدأ استمرارية مدالب مبني على 
وجود طاقم إداري مختص ليقوم 
بدوره في التنسيق والتعامل مع 
جميع األعمال املطلوبة باإلضافة 
إلى حتسني وتطوير مدالب املستمر 

الشركات البارزة والتي ساعدت في 
التطوير الطبي في األردن، إضافة 
إل����ى أنها أصبحت مرك����زا كأبرز 
املنافسني في املجال الطبي األكثر 
تطورا في الشرق األوسط، الفتة 
إلى أن مشاركة مدالب تراوحت بني 
تقدمي اإلدارة واالستشارات الطبية 
املخبرية، باإلضافة إلى املشاركة 
في متويل العديد من املشاريع، كما 
ساهمت من جانب آخر في تقدمي 
برامج توعي����ة للمجتمع العربي 
بأهمية ج����ودة الفحص املخبري 
وأهمي����ة العنصر البش����ري في 
عملية تطوير جودة اخلدمة، كما 
أن مدالب هي أيضا مرسى ألكثر من 
100 مختبر محلي وإقليمي وذلك 
بكونه����ا مختب����را حتويليا يقوم 

الشراكة األردنية - الكويتية من 
خالل شركة سما للخدمات الطبية 
وشركة مدالب األردنية، مشيرا إلى 
االنتهاء من تنفيذ عدة مش����اريع 
إدارية للمختبرات في مراكز طبية 
ومستشفيات، وقال إن هذا املختبر 
هو أول مركز حتويلي في الكويت. 
وعن الرؤية املستقبلية للشركة 
قال الغنام نس����عى إلنشاء شبكة 
مختبرات طبية على أعلى املعايير 
واملقاييس لتوصيل خدمات املختبر 
للمواطنني في جميع أنحاء الكويت 
ونؤمن بأن م����دالب متتلك خبرة 
إدارة املختبرات  كبيرة في مجال 
الطبية، والتي واكبتها على مدار 
سنوات طويلة ما يؤهلها لالضطالع 

بواجباتها على أكمل وجه.

للوصول إلى املستويات املطلوبة، 
لذا فإن مدالب استطاعت من خالل 
املعايي����ر فائقة اجل����ودة واألداء 
املؤسسي املتميز للحصول على 
»شهادة األيزو 2003 � 15189« »في 
مجال الطب املخبري و»ش����هادة 
األي����زو 2008 � 9001« ف����ي مجال 
إدارة املختب����رات واملش����اركة في 
برنامج الرقابة النوعية في جمعية 
الباثولوج����ي األميركية، وتعتبر 
مدالب من أكبر شركات املختبرات 
الطبية اخلاصة في الشرق األوسط 

ومنطقة اخلليج العربي.
بدورها أفادت املدير التنفيذي 
إلدارة م����دالب، من����ار آغ����ا النمر 
بأن مختب����رات مدالب وعلى مدى 
العشرين عاما املاضية أصبحت من 

باستالم وفحص العينات من هذه 
املختبرات. 

الطبي  املدير  أكد  ومن جانبه 
ملدالب »الكويت« د.محمد نصير، إن 
عمل مجموعة مدالب االستشارية 
واخلدمات املخبرية ال يقتصر على 
جتهيز املختبرات الطبية واملعدات 
احلديثة ولكن ما مييزها هو وجود 
الكادر الطبي املتميز لتقدمي خدمة 
طبية على مستوى عال من التقنية 
والكفاءة، إضافة إلى طابعها املميز 
من حي����ث االهتم����ام باملراجعني 
من خ����الل اجلو املهن����ي املريح، 
ويتميز مختبر م����دالب املركزي 
الفحوصات  »الكويت« بشمولية 
منها الروتينية واملتقدمة حيث أن 
الرقمية  املختبر مجهز باألجهزة 

احلديثة، ويقدم خدمات متكاملة 
املراجع����ني واملرض����ى  جلمي����ع 
وذل����ك بش����مولية الفحوص����ات 
التشخيصية لدعم زمالئنا  منها 
األطب����اء املعاجل����ني للمس����اعدة 
في تش����خيص األمراض، إضافة 
الوقائية، مثل  الفحوص����ات  إلى 
الفحوصات ما قبل الزواج، حيث 
أن هذه الفحوص����ات ذات أهمية 
عالية لتجنب حدوث طفرات جينية 
تؤدي إلى األمراض الوراثية إضافة 
إل����ى مجموعة فحوصات حديثي 
الوالدة الكتشاف أي أمراض مثل 
االضطرابات األيضية واألمراض 
الوراثي����ة لتجن����ب أي أم����راض 
مستقبلية كما مت إضافة فحوصات 
لألمراض الوراثية األخرى والتي 
تشمل فحوصات سالمة اجلنني في 
األشهر األولى من احلمل، باإلضافة 
إلى مجموعات الفحوصات الدورية 
والتي تساهم في مساعدة املرضى 
في تتبع حالتهم الصحية باستمرار 
واكتش����اف األمراض في مراحلها 
األولى، كما توفر مدالب فحوصات 
التحم����ل أو عدم التحمل الغذائي 
حيث ميتاز هذا الفحص بالسرعة 
والدقة والنوعية ويتم حتديد نوع 
الغذاء الذي يضر اجلس����م وذلك 
عن طريق الفحص ضد 113 نوعا 

من األطعمة. 
كما يوف����ر املختبر فحوصات 
تش����ريح األنس����جة واخلالي����ا 
التي يتم قراءته����ا واعتمادها من 
طبيبني اختصاصيني باألنس����جة 

والباثولوجيا.

حصلت على جوائز األيزو في المعايير فائقة الجودة وفي األداء المؤسسي المتميز

تعقد تحت عنوان »اإلعالم.. التكنولوجيا واالتصال«

»الملتقى اإلعالمي« تكشف النقاب عن جدول أعمال الدورة السابعة
كشفت اللجنة التنفيذية للملتقى اإلعالمي 
العربي في دورته السابعة »اإلعالم.. التكنولوجيا 
واالتصال« النقاب عن جدول أعمالها لهذه الدورة 
من أعمال امللتقى اإلعالمي العربي والتي ستقام 
في الكويت حتت رعاية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في الفترة من 25 

حتى 27 اجلاري.
وقد أعدت اللجنة التنفيذية لهيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي جدول أعمال يتميز بالشمولية 
في تناوله جلوانب وتفاصيل الش����عار العام 
للدورة الس����ابعة، حيث تعتبر هذه القضية 
من أهم القضايا التي باتت تشغل كل العاملني 
واملهمومني بتطوير اإلعالم العربي في مختلف 

القطاعات.
وستتناول اجللسة األولى من أعمال الدورة 
السابعة والتي س����تقام حتت عنوان »اإلعالم 
والعالقات الدولية« دور اإلعالم في تقوية ُعرى 
العالقات الدولية بني األنظمة سواء على املستوى 
اإلقليمي أو الدول����ي ألن اإلعالم يعتبر احدى 
أهم الوسائل التي ترصد طبيعة العالقات بني 
الدول وتطوراتها إيجابا وسلبا وذلك بالطبع 
له انعكاس����ه على امللتقى وال يخفى ايضا ان 
اإلعالمي الذي ميارس اإلعالم كمهنة في احلقل 
السياسي البد من ان يكون مثقفا سياسيا وهذا 

ما ستناقشه هذه اجللسة بشكل مفصل.

الثانية  ام����ا اجللس����ة 
فستناقش مس����ألة العوملة 
وعالقته����ا باإلع����الم حتت 
عنوان »اإلعالم والعوملة.. 
من يخدم االخرى« وستتناول 
ه����ذه اجللس����ة العديد من 
احملاور منها طبيعة العالقة 
العومل����ة وتكنولوجيا  بني 
االتص����ال وم����دى احتياج 
الرؤى واألف����كار إلى آليات 
اإلع����الم لتوصيلها ثم هل 
التكنولوجيا في  تس����ببت 
عوملة اإلعالم أم العكس؟ كما 

ستناقش اجللسة مستقبل العالقة بني العوملة 
وتكنولوجيا االتصال.

بينما تأتي اجللس����ة الثالثة لتناقش »دور 
اإلع����الم في خدمة قضاي����ا املجتمع« حيث ان 
اإلعالم لم يعد دوره مقصورا على نقل األخبار 
أو تقدمي املواد الترفيهية وإمنا تشعبت املسألة 
لتشمل تكوين وتوجيه اآلراء والقناعات، وقد 
أصبح م����ن الضروري ان يتوافر لدى الكوادر 
اإلعالمية ثقافة خدمة املجتمع والتأثير االيجابي 

في املتلقي من أجل خدمة الصالح العام.
وتأتي اجللسة الرابعة لتناقش عمل رؤساء 
التحرير خصوصا في ظل الثورة التكنولوجية 

حتت عنوان »مسؤوليات 
رئيس التحرير« وس���تتم 
مناقش���ة هذه املسألة عن 
طريق عدة مح���اور منها 
مرون���ة رئي���س التحرير 
ب���ني املس���ؤولية العملية 
التحريرية،  واملس���ؤولية 
التحرير وتعدد  رؤس���اء 
الوس���يلة اإلعالمية، كما 
س���تناقش اجللسة قدرة 
رئي���س التحري���ر عل���ى 
مزاولة مهام منصبه في ظل 
اخلطوط احلمراء وكونه 
منوذجا وقدوة لباقي العاملني في اجلريدة.

اما اليوم الثاني فسوف يبدأ أعماله بجلسة 
خامسة من جلسات جدول األعمال حول »سماء 
احلرية وسقف املسؤولية« بحيث يتم تقييم حالة 
احلريات املمنوحة حاليا لوسائل اإلعالم وكيفية 
استغاللها في املمارسات اإلعالمية ايجابا أو سلبا 
كما ستتم مناقشة أثر احلريات املمنوحة على 
املتلقي وجتاوبه معها ثم حدود هذه احلريات 
واالس����تخدام الواعي لتل����ك احلريات من قبل 
وسائل اإلعالم وكيف ميكن لإلعالم ان يساهم 
في ترسيخ أجواء احلرية واحلفاظ عليها، بينما 
ستناقش اجللسة السادسة »املعايير املهنية في 

ظل الصحافة االلكترونية« ومتطلبات العمل 
فيها وستناقش اجللسة هذه املسألة من خالل 
عدة محاور يتم من خاللها مناقشة مدى تأثير 
الصحافة االلكترونية على القراء ومس����تقبل 
الصحافة الورقية وضوابط النشر االلكتروني 
خصوصا انه الى اآلن ليس هناك قوانني تقنن 

عمل الصحافة اإللكترونية.
وملا كان اإلعالم حاجة أساسية من حاجات 
املجتمع����ات فقد أصبح من الالزم والضروري 
ان يتم العمل باس����تمرار على تنمية وس����ائل 
اإلعالم بشكل مستمر ومن هذا املنطلق ستناقش 
اجللسة السابعة »دور التكنولوجيا في تنمية 
وس����ائل اإلعالم« وذل����ك ألن التكنولوجيا في 
عصرنا احلالي باتت عنصرا أساسيا من عناصر 
تطوير األعمال وداخلة في مسام كل القطاعات 
العاملة في أي دولة فكان حريا بالقائمني على 
املؤسسة اإلعالمية ان يفعلوا دور التكنولوجيا 

ويستثمروها في تطوير أداء وسائل اإلعالم.
وتختتم الدورة الس����ابعة ج����دول أعمالها 
بجلس����ة حتت عنوان »الفضائي����ات العربية 
والتكنولوجي����ا.. الواقع واملأمول«، وس����تتم 
مناقشة العديد من احملاور حتت هذا العنوان 
فيما يخص تطوي����ر أداء الفضائيات العربية 
تكنولوجيًا مثل مسألة اس����تخدام وتوظيف 

التكنولوجيا بشكلها األمثل.

»المقومات« تعقد ندوة إقليمية 
عن حرية اإلعالم في الخليج

بمشاركة نخبة من الناشطين الخليجيين والدوليين

ليلى الشافعي
أعلنت اجلمعية الكويتية 
للمقومات األساسية حلقوق 
اإلنسان على لسان د.املنذر 
احلساوي عضو مجلس 
االدارة انها مبناسبة اليوم 
الذي  العامل���ي للصحافة 
يوافق مطلع ش���هر مايو 
القادم ستعقد ندوة إقليمية 
الكويت بالتعاون مع  في 
مجموعة من املؤسس���ات 
اإلعالمي���ة واملنظم���ات 
احلقوقية بعنوان »حرية 

اإلعالم في دول اخلليج العربي« ومبشاركة 
نخبة من اإلعالميني واحلقوقيني من الكويت 
ودول اخلليج العربي وبعض الدول العربية 
واألوروبية بهدف تس���ليط الضوء على 
واقع منظومة اإلع���الم في دول اخلليج 
العربي والتحديات التي تواجه الوسائل 
اإلعالمية ف���ي فضاء اإلع���الم. وأوضح 
د.املنذر احلساوي بصفته عضو مجلس 
االدارة ورئيس اللجنة التحضيرية لهذه 
الندوة ان العمل جار على قدم وساق من 

أجل خروج هذه األنشطة 
اإلقليمي���ة بصورة تعزز 
االنطب���اع اإليجابي لدى 
املش���اركني بدور الكويت 
ومؤسس���اتها املدنية في 
احتضان مثل هذه األنشطة 
لدع���م احلري���ات العامة 
وحقوق اإلنس���ان، مؤكدا 
ان هذه الندوة تعد األولى 
من نوعها على املستوى 
احمللي، مثمنا دور الرعاة 
والداعم���ني الذين وافقوا 
أبدوا استعدادهم  والذين 

لرعاية هذه الندوة.
املقومات  بالذك���ر ان جمعية  اجلدير 
تأسست عام 2005 وتعنى بحقوق اإلنسان 
من منظور إسالمي وقد أقامت خالل هذه 
الفترة العديد م���ن املنتديات واللقاءات 
التي كان لها أثر واس���ع وتفاعل ملحوظ 
على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي 
وحترص جمعي���ة املقوم���ات على عقد 
شراكات مؤسسية مع العديد من اجلهات 

احلقوقية داخل وخارج الكويت.

د.املنذر احلساوي

ماضي اخلميس

أكثر من 3 آالف تابعوا انطالقة حملة ركاز الجديدة في سوق شرق
تحت عنوان »حلو نعيش بمسؤولية« وجمعت الثويني والعوضي والخضر

ليلى الشافعي
انطلقت حملة ركاز اجلديدة أول من امس اجلمعة الى سوق شرق والتي شارك فيها 
أكثر من 3 آالف من املواطنني واملقيمني من األطفال والشباب والكبار، والتي أقيمت حتت 
ش���عار »حلو نعيش مبس���ؤولية«، حيث جمع هذا اللقاء كال من د.محمد الثويني الذي 
يتميز بتوصيل املعلومة بطريقة س���هلة مبدعة كعادته ود.محمد العوضي، حيث قدم 
للجمه���ور ما رآه في رحلته األخيرة الى إندونيس���يا وحتدث حول اجلديد الذي يجذب 
الشباب من اجلنس���ني من خالل دعوتهم الى التصرف مبسؤولية ذاتية ألن ذلك ينتج 

عنه مصلحة فردية ومصلحة جماعية، وذلك من اجل تعزيز مفهوم اإلخالل.
أنشطة ركاز املنتشرة في أسواق وجامعات اخلليج أعطت انطباعا إيجابيا بأن الشباب 
فيه خير ومستعد للعطاء والتفاعل مع املجتمع مبسؤولية وخير واكبر دليل على ذلك 

هو احلضور اجلماهيري الكبير.
اما املنشد حمود اخلضر فشارك بتقدمي مقطوعة إنشادية تتواءم مع هذه احلملة لبث 
روح احلماسة لدى الشباب املشارك تناول العوضي الصفات العشر للشخص صاحب 
املسؤولية الذاتية وكيف يعزز مسؤوليته وتناول مسؤولية الشخص مع ربه ومع نفسه 

واملسؤولية االجتماعية في العالقات مع األهل واألقارب واألصدقاء وفي العالقات العامة 
في املجتمع مستشهدا بالتراث اإلسالمي وكيف حتمل شباب األمة اإلسالمية املسؤولية 
منذ صباهم وقد أعطت احملاضرتان انطباعا ايجابيا بأن الش���باب فيه خير ومس���تعد 
للعطاء والتفاعل مع املجتمع مبسؤولية علما ان هذه احلملة ال� 11 لركاز انطلقت بهدف 
تعزيز املسؤولية الذاتية في نفوس الشباب من اجلنسني ومن خالل دعوة الشباب الى 
التصرف مبسؤولية. وس���يقام اللقاء اجلماهيري اخلامس في مجمع البيرق مبشاركة 

د.عبداحملسن األحمد ود.محمد العوضي املشرف العام على مؤسسة ركاز.


