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احلجي مستقبال قياديي منطقة الفروانية

ومكرما مدير األنشطة التربوية ناجي الزامل

احلجي مكرما يسرى العمر

الحجي: القائمون على العملية التربوية
في الفروانية يخرّجون سواعد مسلحة بالعلم

الفروانية  استقبل محافظ 
عبداحلميد احلجي في مكتبه 
مببنى احملافظة مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية يس���رى 
العمر ومدير إدارة األنش���طة 
الزامل، حيث  التربوية ناجي 
التي  أش���اد احلجي باجلهود 
يبذلها القائمون على العملية 
التربوية، وذلك لبناء سواعد 
وطنية مسلحة بالعلم واملعرفة 
تساهم في االرتقاء باملستوى 
العلمي لألجيال ودفع مسيرة 
تنمية الوط���ن العزيز ورفع 

شأنه.
وق���ال احلج�����ي خ�����ال 
تكرمي�����ه لقيادي��ي املنطق��ة 
ان احملافظ�����ة تدع�����م ك��ل 
اجله���ود املبذول�����ة ف�����ي 
الترب��وي وحترص  املي��دان 
اللق��اءات مع  على مواصل��ة 
قيادي���ي املنطق���ة التعليمية 
للمساهمة في تطوير املستوى 
التعليم���ي للطالب، مؤكدا ان 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
من املناطق املتميزة في العمل 
التربوي وذات أدوار إيجابية 
تربوية واضحة ال تخفى على 
أحد متمنيا التوفيق والسداد 

خلدمة العملية التعليمية.
بدورها أش���ادت مدير عام 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر بالدعم املتواصل 
حملاف���ظ الفروانية وتواصله 

الدائم الذي يدل على حرصه 
واهتمام���ه، مؤك���دة ان ذلك 
يس���اهم في حتقيق األهداف 
التربوية والعمل على توفير 

البيئة اجلاذبة ألبنائنا وبناتنا 
املتعلمني، معربة عن شكرها 
للفري���ق احلج���ي على دعمه 

للعملية التعليمية.

المحافظ التقى مديرة المنطقة ومدير األنشطة التربوية

تقنية التشخيص والعالج بالمنظار عبر الموجات 
الصوتية تصل الكويت في مستشفى رويال حياة

ألقى د.جهاد اخلوري رئيس قسم الباطنية 
وأمراض اجلهاز الهضمي في مستشفى رويال 
حياة محاضرة بعنوان »آخر تطورات املنظار 
الداخلي باستخدام تقنية املوجات الصوتية« وقد 
أدار احملاضرة بروفيسور فؤاد العلي استشاري 
أمراض اجلهاز الهضمي وعميد كلية الطب في 
جامعة الكويت ضمن أنشطة برنامج التعليم 
املستمر لألطباء في مستش����فى رويال حياة. 
واستعرض د.اخلوري أهمية هذه التقنية احلديثة 
في تشخيص وعاج العديد من أمراض اجلهاز 
الهضمي والصدري دون تدخل جراحي من خال 
اس����تعراض العديد من احل����االت التي لم يكن 
باإلمكان تشخيصها وعاجها بدقة قبل اختراع 
هذه التقنية، ثم علق بروفيس����ور العلي على 
أهمية هذه التقنية وسعادته بوصولها للكويت 

كما أدار أسئلة احلضور والتي تركزت على دور 
التقنية في التفرقة بني األورام احلميدة واخلبيثة 
بأخذ العينات دون جراحة ومتابعة املرضى بعد 
العاج، وقد استحسن احلضور طريقة د.اخلوري 
في استخدام الڤيديو الستعراض حاالت فعلية 
مت عاجها باستخدام هذه التقنية في الكويت، 
واختتم البرنامج بحفل عشاء للحضور. ويتميز 
مستشفى رويال حياة في منطقة اجلابرية بتوافر 
برامج تخصصية تعتمد برامج االعتراف الدولي 
ف����ي مجال العناية باملرأة قب����ل وبعد الوالدة، 
العناية بالطفل وأمراض القلب لألطفال والكبار، 
اجلراحة التجميلية لدى مركز كوزميس����رج، 
مركز أطفال األنابيب بالتعاون مع مستش����فى 
جامعة بروكسل، عيادة BMS لألسنان، وبرنامج 

د.جهاد اخلوري يستعرض آخر تطورات املنظار الداخلي باستخدام تقنية املوجات الصوتيةاجلراحة باملنظار للسمنة واألورام.

يوم مفتوح في اإلنترناشيونال كلينك بمناسبة يوم »الربو العالمي«

مبناس����بة يوم الربو العاملي وانطاقا من حرصها 
الدائم عل����ى التواصل واالهتمام مبختلف األنش����طة 
االجتماعية نظم قسم التسويق والعاقات العامة يوما 
صحيا مفتوحا وذلك يوم األحد املوافق 2010/5/9 في 
مبنى العيادة حتت اش����راف د.اميان بدوي طبيب عام 
– ماجستير أمراض باطنية – دبلوم بالطرق احلديثة 

لعاج الربو – الدمنارك.

تخل����ل هذا اليوم الصحي املفتوح تقدمي فحوصات 
ملرضى الربو واحلساس����ية وفحص وظائف الرئتني 
»مجانا« لكل م����ن أراد االطمئنان على صحته وصحة 
عائلته خاصة خال موسم السفر، ومت توزيع العديد من 
الهدايا والعينات الطبية مجانا من قبل شركة جاكسو 

املشاركة باليوم املفتوح.
ومن جهتها أضافت رحيمة عبداهلل مديرة التسويق 

والعاقات العامة في العيادة اننا نحرص كل احلرص 
عل����ى اقامة مثل هذه األيام الصحي����ة املفتوحة وذلك 
انطاقا من رس����التنا التسويقية التي تهدف الى جعل 

االنترناشيونال كلينك العيادة األولى في الكويت.
واجلدير بالذكر ان عيادة االنترناش����يونال كلينك 
هي احدى الشركات التابعة للشركات املتحدة للخدمات 

الطبية.

جناح في اليوم املفتوح وفي االطار رحيمة عبداهللجانب من األنشطة التي أقيمت في اليوم املفتوح

عبداهلل: حريصون على تكرار إقامة مثل هذه األنشطة
في سبيل نشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين 


