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ممثلة صاحب السمو التقت ملك سوازيالند

مؤسسة »إنتر فيث فاونديشن« تمنح 
الدويسان ميدالية األديان الثالثة الذهبية

لندنـ  كونا: منحت »انتر فيث فاونديشن« الرائدة 
عامليا ســــفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان 
ميدالية »منتــــدى االديان الثالثــــة« الذهبية تقديرا 
ودعما جلهوده في تعزيز العالقات بني االديان الثالثة 

)االسالمي واملسيحي واليهودي(.
وقام وزير الدولة لشـــؤون الشرق االوسط في 
وزارة اخلارجية البريطانية اليســـتر بيرت بتقليد 
امليدالية للســـفير الدويسان خالل مراسم االحتفال 
الضخم في السفارة الكويتية بحضور السفراء العرب 
واالجانب والديبلوماسيني وكبار الشخصيات العامة 
واعضاء من مجلســـي النواب واللوردات فضال عن 

االعالميني.
ورحب الديبلوماسيون الكويتيون والعاملون في 

السفارة الكويتية بضيوفهم املميزين.
وأعرب الوزير بيرت في بيان له عن سعادته بتقدمي 
امليدالية عن منتدى االديان الثالثة للسفير الدويسان 
مشيدا بجهد الســــفير وسعيه الصادق خلدمة بالده 

وتعزيز العالقات الثنائية بني الكويت وبريطانيا.
وقال ان الســــفير انضم الى الشخصيات الرائعة 
واملتميزة التي حصلت على هذه امليدالية ومن بينهم 
امللكة اليزابيث وزوجها دوق ايدنبيرغ االمير فيليب 

والبابا جون بول الثاني.
واوضح الوزير بيرت انه شــــرف كبير للسفير 
الدويسان لتمثيله التذكير بالتزاماتنا جتاه مناصري 
منتدى االديان الثالثة وذلك لتحقيق االنسجام والتسامح 
وفتح قنوات االتصال ملختلف االديان واملجتمعات.

واعتبر ان تقدمي امليدالية للسفير الدويسان يعد 
مبثابة احترام ومثال لكيفيــــة منح االميان الفرص 
لتعزيز السالم واحلوار والتفاهم ملناصري مختلف 

االديان.

من جهة اخرى ذكر املتحدث االخر باســــم منتدى 
االديان الثالثة سير سيجموند ستيرنبرغ ان السفير 

الكويتي جدير بالشرف الكبير واجلائزة.
ومن جانبه قال الســــفير الدويسان في تصريح 
لـ »كونا« انه »شــــرف كبير في يوم خاص والكويت 
فخورة بهذا االجنــــاز« معربا عن تقديره ملنحه هذه 
اجلائزة النها مقدمة من احدى الهيئات اخليرية الرائدة 
في العالم املؤسسة منذ 10 اعوام واملكرسة جهودها 
لتشجيع وتعزيز الصداقة والنوايا احلسنة والتفاهم 

بني املسلمني واملسيحيني واليهود.
واكد اهمية الدور الكبير للمؤسســــة في تعزيز 
الدين والتســــامح واالنســــجام بني العقائد املختلفة 
على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها على 

مدى السنني املاضية.
واشار الدويسان الى احلوار التاريخي االخير خلادم 
احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال 
سعود بهدف حل االزمات العاملية بالتسامح والتفاهم 

والسالم.
واعرب عن الفخر والتواضع لتلقيه امليدالية الرائعة 

التي تستحق االحتفال بها.
واعتبر الدويسان ان اجلائزة تعد رمزا لدور الكويت 
الكبير في تعزيز الوساطة واحلوار بني مختلف االديان 
والثقافات والعقائد وذلك بتشجيع من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح واحلكومة 

الكويتية والشعب الكويتي.
واعرب عن اميانه بــــان اجلائزة تعكس اعتراف 
احلكومــــة البريطانية واملنتــــدى باالرتباط العميق 
والتاريخي املميز بــــني الكويت واململكة املتحدة في 
مختلف املجــــاالت ومنها السياســــية واالقتصادية 

والعسكرية والثقافية والتعليمية.

سموه في احتفاالت أسرته.
اللقـــاء طلب  وفي ختـــام 
نقل حتياته الصادقة للقيادة 
الكويتية متمنيا  واحلكومـــة 
الكويتي مزيدا من  للشـــعب 

التطور والتقدم.
هذا وقد حضر اللقاء أعضاء 
الوفد املرافق للشـــيخة أمثال 
األحمد وسفيرنا لدى جنوب 
افريقيـــا واحملـــال الى مملكة 

سوازيالند حسن العقاب.

الـــذي جمعها بامللكة األم يوم 
اخلميس ومتنت للملك وامللكة 
املالكة موفور  األم واألســـرة 
الصحة والعافية والتقدم لشعب 

مملكة سوازيالند الصديق.
امللك مسواتي  وقد أشـــاد 
الثالـــث بالعالقـــات املتميزة 
واملتطورة بني البلدين، مؤكدا 
انه يثمن عاليا اللفتة الكرمية 
من صاحب السمو األمير بإرسال 
الشيخة أمثال األحمد لتمثيل 

مبابان )سوازيالند(ـ  كونا: 
التقت ممثلة صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخة امثال االحمد 
امللك مسواتي الثالث ملك مملكة 
ســـوازيالند في قصر لوزيتا 

امللكي.
الى  أمثال  ونقلت الشيخة 
الثالث حتيات  امللك مسواتي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وأمنياتهم الصادقة 
لشعب سوازيالند بكل التقدم 

واالزدهار.
وعبرت الشيخة أمثال عن 
ســـعادتها بتكليـــف صاحب 
السمو األمير لها بتمثيله في 
احتفاالت مملكة ســـوازيالند 
بعيد ميالد ابنـــة امللك والتي 
تدل على حرص ســـموه على 
تطويـــر ودفـــع العالقات بني 
البلدين الى أعلى مستوى كما 
عبرت عن شـــكرها وتقديرها 
البالغة واالستقبال  للحفاوة 
احلار الذي قوبلت به والوفد 

املرافق لها.
الودي  الى لقائها  وأشارت 

أمثال األحمد أكدت حرص األمير على تطوير العالقات بين البلدين

تقديراً لجهوده في تعزيز العالقات بين األديان الثالثة

الشيخة أمثال األحمد خالل لقائها امللك مسواتي الثالث

سمو رئيس الوزراء مصافحا مودعيه لدى مغادرته املكسيك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه لدى زيارتهم املتحف الوطني املكسيكي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى كوبا

تكرمي السفير خالد الدويسان

 العبدالهادي: زيادة عمليات األنف واألذن 
والحنجرة من 1600 إلى 5800 حالة سنوياً

الخبرات الكويتية والزائرة وزيادة أعداد االستشاريين قللتا اللجوء للعالج بالخارج

حالة، وقال »بالتأكيد فإن زيادة 
أكثر من 4000 حالة في العمليات 
اجلراحية، خفضت أعدادا كبيرة 
من الذين كانوا يحتاجون للعالج 
العبدالهادي ان  باخلارج«. وبني 
نســــبة املرضى الذين يخرجون 
للعالج باخلارج، ال تتعدى 2% من 
املرضى ككل، موضحا أن مريضا أو 
اثنني على األكثر بالشهر، يحتاج 
إلى العالجـ  هذا اذا كان هناك كثير 
منهــــم. مضيفا انه حتى احلاالت 
السرطانية يتم عالجها بالكويت 
وال حتتاج للســــفر، إال احلاالت 
أعداد احلاالت  القليلة، وتتراوح 
التي حتتاج إلى العالج باخلارج 
من مرضى األنف واألذن واحلنجرة 

بني 12 و15 مريضا سنويا.
وذكر أن هنــــاك طبيبا زائرا 
مبركز الشيخ سالم العلي للنطق 
والسمع، يزور الكويت ملدة شهر، 

يناظر فيها الكثير من احلاالت.

الكويتية،  ذلك لوجود اخلبرات 
باإلضافة إلى زيادة أعداد األطباء 
االستشاريني، مما نتج عنه ازدياد 
نسب العمليات اجلراحية، مشيرا 
إلى أن العمليات اجلراحية التي 
الســــابق 1600  كانت جترى في 
حالة، وازدادت لتصل إلى 5800 

حنان عبدالمعبود
كشــــف رئيس مجلس أقسام 
األنف واألذن واحلنجرة، د.خالد 
العبدالهادي، ان الكويت تستضيف 
للمــــرة الثانية املؤمتر اخلليجي 
لألنف واألذن واحلنجرة، والذي 
سيعقد في شــــهر فبراير املقبل، 
مشــــيرا إلى أن املؤمتر سيشمل 
مجموعــــة من ورش العمل، منها 
ورشــــة عمــــل خاصــــة بجراحة 
القوقعة، وأخرى عن الصوتيات 
واألشعة، كما سيشمل املؤمتر أيضا 

ورشة عمل عن جراحات األذن.
وأكد د.العبدالهادي في تصريح 
صحافي له أن العالج باخلارج بني 
مرضى األنف واألذن واحلنجرة 
يكاد يكون نادرا بسبب برنامج 
الذين  الزائرين،  األطباء اخلبراء 
تتم دعوتهم بناء على التخصصات 
التي يبرعون فيها على  الدقيقة 
مســــتوى العالــــم، وكذلك يعود 

د.خالد العبدالهادي

الكويت والمكسيك اتفقتا على تأسيس فريق عمل
للتعرف على الفرص االستثمارية في القطاعات اإلستراتيجية

هاڤانا ـ مكسيكوسيتي ـ كونا: وصل 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
امس الى العاصمة الكوبية )هاڤانا( في 
املرحلة الثالثة من جولته التي تشمل عددا 

من دول أميركا الالتينية والكاريبي.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله 
مطار خوسيه مارتي الدولي نائب وزير 
اخلارجية الكوبـــي ماركوس رودريغس 
ومندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
واحملال لـــدى جمهوريـــة كوبا منصور 

العتيبي.
وكان ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اختتم زيارته الرسمية 
للواليات املكسيكية املتحدة والتي جاءت 
الواليات املكســـيكية  بدعوة من رئيس 
املتحدة - رئيس الوزراء فيليب كالديرون 

واستغرقت 3 أيام.
وكان في وداع سموه إلى أرض املطار 
عـــدد من كبار املســـؤولني املكســـيكيني 
وسفيرنا لدى كندا واحملال لدى املكسيك 

السفير علي السماك.
وصدر عقب الزيارة بيان مشترك فيما 
يلي نصه: تلبية لدعوة رئيس املكسيك 
ورئيس احلكومة فيليب كالديرون هينو 
خوسا، قام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصـــر احملمد بزيارة رســـمية 
الى املكســـيك في اطار الذكرى اخلامسة 
والثالثني من اقامة العالقات الديبلوماسية 

بني البلدين.
وعقد ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
ورئيس الواليات املكســـيكية املتحدة - 
رئيس الوزراء في هذه املناسبة اجتماعا 
خاصـــا تبعه اجتماع عمـــل مع وفديهما 
ملراجعة القضايا الرئيســـية على جدول 
اعمالهمـــا الثنائيـــة والدولية وبعد تلك 
البيان  القائـــدان على  اتفق  االجتماعات 
التالـــي: اعرب اجلانبان عـــن اهتمامهما 
بتعزيز روابط الصداقـــة والتعاون بني 

البلدين لالستفادة من امكانيات التعاون 
في املجاالت كافة.

اكد اجلانبان ان العالقات املكســـيكية 
ـ الكويتية قائمة علـــى القيم واملصالح 
املشـــتركة والصداقة واالحترام املتبادل 
والتطلعات املشتركة نحو رفع مستوى 

التنمية والرفاهية.
ورحب رئيس املكسيكـ  رئيس الوزراء 
بقرار حكومة الكويت فتح سفارة لها لدى 
املكسيك والتي تعتبر قناة حوار واتصال 
مهمة بني البلدين وتفتح املجال امام توطيد 

العالقات بني شعبي البلدين.
واكد اجلانبان على اهمية تعزيز احلوار 
السياسي من خالل تبادل زيارات رفيعة 
املستوى وفي احملافل الدولية باالضافة 
الى العمل على وضع اطار عمل قانوني 

من اجل تعزيز العالقات بني البلدين.
واعرب اجلانبان عن ارتياحهما لتوقيع 
مذكرة التفاهم بني وزارة خارجية الواليات 
املكســـيكية املتحـــدة ووزارة خارجية 
الكويت من اجل انشاء آلية للتشاور حول 
املسائل ذات االهتمام املشترك والعالقات 

الثنائية.
واعـــرب اجلانبـــان عـــن اهتمامهما 
باســـتغالل الفرص االستثمارية وتدفق 
رؤوس االموال وتبادل السلع واخلدمات 
من خـــالل تخصيص بعض االنشـــطة 
لتسهيل االتصاالت بني مجتمع االعمال 

في الكويت واملكسيك.
كما اتفق اجلانبان على اهمية تأسيس 
فريق عمل رفيع املستوى للتعرف على 
الفـــرص االســـتثمارية فـــي القطاعات 
اإلســـتراتيجية مثل الطاقـــة والتمويل 
والتعدين والبنيـــة التحتية والعقارات 
والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها 

من املجاالت.
وشـــدد اجلانبان على اهمية التنفيذ 
السريع التفاقية جتنب االزدواج الضريبي 

التي مت التوقيع عليها في مدينة الكويت في 
اكتوبر 2009 واالنتهاء من التفاوض بشأن 
التوقيع على اتفاقية حماية وتشـــجيع 
االستثمار ألهميتهما في تعزيز التجارة 

واالستثمارات بني املكسيك والكويت.
ووافـــق اجلانبان علـــى بحث آليات 
العلمـــي والفنـــي والثقافي  التعـــاون 
والتعليمي التي تســـهل تبادل اخلبرات 
وملا فيه مصلحة الشعبني وتعزيز املعرفة 

اجليدة في ثقافات وتقاليد البلدين.
كما اعرب اجلانبان عن رفضهما التام 
الستخدام القوة في العالقات بني الدول 
وأكدا على التزامهما باملبادئ الثابتة وغير 
املشروطة مليثاق االمم املتحدة والقانون 
الدولـــي وتعزيـــز احلـــوار والتفاوض 
لتحقيق تسوية سلمية ودائمة للنزاعات 

الدولية.
واكد اجلانبان على احلاجة لتضافر 
املناخي  التغيـــر  فـــي مكافحة  اجلهود 
بالتركيز على وجه اخلصوص على ضمان 
اجناح املؤمتر العاشـــر ألطراف معاهدة 
اطار عمل االمم املتحدة بشأن تغير املناخ 
املزمع عقده في مدينة كانكون املكسيكية 

بنهاية 2010.
واعـــرب رئيس املكســـيك - رئيس 
الوزراء عـــن عزمه تعميق العالقات مع 
دول اجلامعـــة العربيـــة ودول مجلس 
التعـــاون لتعزيز التفاهم والتنســـيق 
والتقارب مـــع دول املنطقة وباملثل أكد 
سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
اهتمامه بتعزيز الروابط مع دول أميركا 
الكاريبي باالضافة الى  الالتينية ودول 

املنظمات االقليمية.
واعرب ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد عن امتنانه لكرم 
الضيافة ومشاعر الصداقة التي ملسها من 
شعب وحكومة املكسيك مبناسبة زيارته 

الرسمية.

وقدم ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد دعوة رسمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
لرئيس الواليات املتحدة املكسيكية فيليب 
كالديرون هينو خوسا لزيارة الكويت.  
وقع هذا االعالن في العاصمة مكسيكو ستي 
في اخلامس عشر من يوليو 2010 ووقعه 
عن دولة الكويت وعن الواليات املتحدة 
املكسيكية الشيخ د.محمد الصباح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ووزيرة اخلارجية املكسيكية باتريسيا 

اسبينوسا كانتيجانو.
 وقبـــل مغادرته التقى ســـمو رئيس 
مجلس الـــوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
امس وفي اطار زيارته الرسمية للواليات 
املكســـيكية املتحدة نائب رئيس مجلس 
الشيوخ السيناتور خوسيه غونزاليس 

موفني مبقر املجلس.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره أعضاء 
الوفد الرسمي لسموه واعضاء في مجلس 
العالقات  الشيوخ املكسيكي استعراض 
البرملانية الثنائية بني البلدين الصديقني 
اضافة إلى املوضوعـــات والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.
ونقل سموه حتيات ومتنيات رئيس 
مجلس األمة جاســـم اخلرافـــي لرئيس 
وأعضاء مجلس الشيوخ للشعب املكسيكي 

مبزيد من الرفعة واالزدهار.
كما وجه سموه الدعوة لنائب رئيس 
مجلـــس الشـــيوخ ولرئيـــس وأعضاء 
املجلس لزيـــارة الكويت والتعرف على 
احلياة البرملانية وااللتقاء بزمالئهم رئيس 

وأعضاء مجلس األمة.
كما قام سموه بزيارة للمتحف الوطني 
حيـــث اطلع علـــى أقســـامه ومقتنياته 
التاريخية واستمع إلى شرح من مسؤوليه 
عن أهم املقتنيات وما حتمله من شواهد 

تاريخية للمكسيك.

رئيس الوزراء وصل إلى كوبا المحطة الثالثة بجولته في دول أميركا الالتينية والكاريبي

ال�دول بي�ن  العالق�ات  ف�ي  الق�وة  الس�تخدام  الت�ام  رفضهم�ا  أك�دا  الجانب�ان 

قسم الرنني املغناطيسي

مستشفى جابر األحمد للقوات المسلحة يحصل 
على الجيل الجديد من أجهزة الرنين المغناطيسي المفتوحة

يفتتح مستشــــفى جابــــر االحمد للقوات 
املسلحة قسم االشــــعة بالرنني املغناطيسي، 
والذي روعي فيه احدث املستجدات في مجال 
توفير راحة املريض وطمأنته وتعزيز ثقته 
في اخلدمة والعالج، وقــــد مت االهتمام بأدق 
التفاصيل في انشاء وجتهيز قسم االشعة وفق 

احدث املعايير والتوصيات العاملية.
ومت تزويد القسم اجلديد بأحدث األجهزة 
من اجليل الثاني للرنني املغناطيسي، ويتفوق 
اجلهاز اجلديد على االجهزة من االجيال السابقة 
بكونــــه ليس مغلقا وال يجبــــر املريض على 
الدخول الى نفق اجلهاز والذي كان يشــــكل 
صعوبة ومعاناة جســــمانية للمرضى ذوي 
االجسام الكبيرة فضال عن وجود اعداد غير 
قليلة من املرضى يعانون صعوبة في التواجد 
داخل أماكن مغلقة. وهذا اجلهاز اجلديد ال يشكل 
اي عائق لكل انواع املرضى، كما انه ذو قدرة 
على اجراء جميع الفحوصات املطلوبة بأقل 
قدر من التعرض لالشعة املغناطيسية، حيث 
كانت االجهزة القدمية تعمل بطاقة اشعاعية 

قدرها 1.5 تيسال، اما اجلهاز اجلديد فال يحتاج 
اال 0.35 تيسال، ويعتبر اجنازا تقنيا كبيرا في 
مجال استخدام االشعة املغناطيسية للتشخيص 
الطبي ومما يعطي اجلهاز القدرة على اجراء 
فحوصات املــــخ واالعصاب واجلهاز احلركي 
والغدد والقلب واجلهاز الهضمي. وقد احتوى 
قسم االشعة بالرنني املغناطيسي على جهازين 
جديديــــن من احدث ما توصلــــت اليه تقنية 
االشعة السينية املقطعية وميكنها اجراء جميع 
الفحوصات االشعاعية بالصبغة وتوفير صورة 
ملونة ثالثية االبعاد جلميع شرايني اجلسم 
واوعيته الدموية. اجلدير بالذكر ان قسم الرنني 
املغناطيســــي ميكنه وبكل ثقة ان يوضع في 
مقدمة ارقى اقســــام االشعة التشخيصية في 
الكويت. ويأتي هذا التطور في اخلدمات الطبية 
ملستشفى جابر االحمد للقوات املسلحة نتيجة 
للدعم املتواصل مــــن رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك، 
واالهتمام املستمر من رئيس االركان العامة 

للجيش الفريق الركن احمد اخلالد.


