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حنان عبدالمعبود
حق����ق رئي����س قس����م املخ 
واالعص����اب في مستش����فى ابن 
سينا د.يوسف العوضي اجنازا 
طبيا غير مسبوق للكويت حيث 
فاز برئاسة جمعيات جراحة املخ 
واالعص����اب العربية، وقد تفوق 
بذلك على عش����رات االطباء من 
اعالم هذا التخصص في الوطن 
العربي، وه����ي املرة االولى التي 
يفوز فيها طبي����ب كويتي بهذا 
املنصب املرموق. وقال العوضي 
في تصريح ل����ه: ان هذا االجناز 
الذي  الرفيع  يعكس املس����توى 

وصلت اليه الكويت في مجال جراحة املخ واالعصاب، واحتاللها مكانة 
علمية وطبية رفيعة بني اقرانها في العالم، مؤكدا ان اختيار الكويت 
لرئاسة اجلمعيات العربية وجلراحة املخ واالعصاب له مردود معنوي 
وايجابي كبير. منشيرا الى ان هذا االختيار جاء عقب االنتخابات التي 
ش����هدتها العاصمة اجلزائرية بتاريخ 26 نوفمبر املاضي، حيث جاء 
اختيار الكويت نتيجة ما الحظه رؤس����اء اجلمعيات الطبية العربية 
جلراحة املخ واالعصاب من التطور والقفزات الكبيرة في هذا املجال 
بالكويت. وأضاف: سنسعى الن يكون املؤمتر املقبل الذي ستتشرف 
الكويت باس����تضافته في نوفمبر 2012 حتت رعاية حضرة صاحب 
السمو االمير. كما اتشرف بأن اهدي هذا االجناز الى  صاحب السمو 

االمير وإلى سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أعلن مسؤول صحي كويتي 
عن زي����ارة 6 أطباء للكويت من 
أميركا وسويسرا وبريطانيا وكندا 
في فبراير املقبل إلجراء عمليات 
في األذن واجليوب االنفية، وذلك 
ضمن برنام����ج األطباء الزائرين 

الذي تقوم به الوزارة.
وقال رئيس أقسام األنف واألذن 
واحلنج����رة ف����ي وزارة الصحة 
د.خالد العبدالهادي في تصريح 
الزائرين  ل� )كونا( ان االطب����اء 
س����يجرون 40 عملية معقدة في 
االذن واجليوب االنفية، فضال عن 
تدريب االطب����اء الكويتيني على 

أحدث الطرق العالجية وإعطاء االستش����ارات الطبية للمرضى خالل 
الزيارة. وأوضح العبدالهادي ان زيارة اخلبراء للكويت تهدف الى تقليل 
النفقات املادية التي تتكبده����ا الدولة في عالج املواطنني في اخلارج 
اضافة الى التخفيف من عناء الغربة ومشقة التنقالت في الدول التي 
يت����م العالج فيها. وذكر ان الكويت تتميز في منطقة اخلليج بوجود 
نخبة من االطباء من ذوي اخلبرة في مجال االنف واالذن واحلنجرة، 
مضيفا ان اس����تضافة االستش����اريني العامليني من ذوي االختصاص 
تس����اعد على تطوير اخلدمات الصحية في الكويت واكتساب خبرات 

جديدة لالطباء الكويتيني.

)قاسم باشا(د.يحيى سليمان متحدثا للزميلة حنان عبداملعبودقص الشريط إيذانا بافتتاح مركز إمييجز

الرنني املغناطيسيأجهزة حديثة للتصوير الطبي

مركز إمييجز يضم أحدث األجهزة العامليةجهاز جديد

لقطة تذكارية للمشاركني في االفتتاح

بحضور سفراء فرنسا والمغرب وسورية والسنغال

افتتاح عيادة مركز إيميجز للتصوير الطبي والرنين المغناطيسي في »مزايا«
د.يحيى سليمان: »إيميجز« من المراكز األكثر تقدماً ليس في الكويت وحدها وإنما على مستوى الشرق األوسط 

الوفد الكويتي خالل حفل العشاء

مؤتمره عهد للوفد اللبناني بإعداد ورقة حول االرتقاء بالمهنة

اتحاد الصحافيين العرب يطالب الملوك والرؤساء 
ببذل كل الجهود لتصفية الخالفات العربية ـ العربية

اختتمت االمانة العامة الحتاد 
الصحافيني العرب ومكتبه الدائم 
التي  في مس����قط اجتماعاتهم����ا 
اس����تضافتها جمعية الصحافيني 
العمانية برئاس����ة رئيس احتاد 
الصحافيني العرب ابراهيم نافع.

وذكر احتاد الصحافيني العرب 
في بي����ان ختام����ي ان »األعضاء 
الراهنة  تدارسوا مجمل األوضاع 
ف����ي العالم العربي مب����ا في ذلك 
التي ميارس  الظروف الصعب����ة 
فيها الصحافيون العرب قضاياهم 
املهنية«. واوض����ح البيان ان هذا 
يأتي »ادراكا من الصحافيني العرب 
ملسؤوليتهم عن حماية مسيرة األمة 
العربية دفاعا عن حقها في العدل 
واألمن والرخاء والسالم والتزامهم 
بالدفاع عن حرية الصحافة والرأي 
والتعبير في العالم العربي والذود 
عن حقوق االنس����ان العربي في 
الكرامة واملعرفة واحلكم الرشيد 
وتعزيزا لدور نقابات الصحافيني 
وجمعياتهم واحتاداتهم في الدفاع 

عن حقوق أعضائها«.
وطالب البيان امللوك والرؤساء 
العرب ببذل »كل اجلهود لتصفية 
اخلالفات العربية � العربية وحتقيق 
وحدة الصف الفلسطيني واعادة 
حلمة التضامن لألمة العربية كي 

تتمكن من مواجهة التحديات«.
وأعرب املجتمعون في بيانهم 
عن املهم في »موقف عربي موحد 
يعيد لألمة ثقتها بنفسها وميكنها 
من النهوض باميانها« كما طالبوا 

مراجعة أساليب عمل االحتاد مبا 
ميكنه من توسيع دوره املهني.

كما دعا املؤمتر الى عقد ورش 
للتدريب او مؤمت����رات في البالد 
العربية لبحث املش����كالت املهنية 
التي تعترض الصحافيني العرب 
أو جتهي����ز النش����رات والدورات 
االعالمية للصحافيني باملتغيرات 
التكنولوجي����ة الت����ي طرأت على 
مهنتهم واألس����اليب اجلديدة في 
تكنولوجيا االتصال واملعلومات.

وحيا احتاد الصحافيني العرب 
في بيانه الشعب العماني الشقيق 
وحكومته على كرم الضيافة وحسن 
احلفاوة ودق����ة الترتيبات مؤكدا 
على أن انعق����اد هذه االجتماعات 
وجناحها جاء والسلطنة حتتفل 
مبرور 40 عاما على تولي صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 
معربا عن االرتياح ملا حققه الشعب 
العماني من اجن����ازات رائعة في 

طريق الرخاء والتقدم.
كم����ا حي����ا االحت����اد جمعية 
الصحافيني العمانية على اجلهود 
الت����ي بذلته����ا الجناح  الطيب����ة 
الدائم لالحتاد  اجتماعات املكتب 

العام للصحافيني العرب.
وشاركت جمعية الصحافيني 
الكويتية في االجتماع بوفد مكون 
من رئيس اجلمعية احمد بهبهاني 
الراشد  القناعي وعدنان  وفيصل 
وفاطمة حسني وعبداحلميد الدعاس 
ودهيران ابا اخليل وجاسم محمد 

كمال.

زمالءهم صناع الرأي وحملة األقالم 
العربية بالعمل  الدول  في جميع 
على »رأب الصدع العربي وجتنب 
توسيع اخلالفات العربية � العربية 
كي تتمكن األمة من مواجهة أخطار 
الفنت الطائفية والعرقية واملذهبية 
والدينية التي تكاد تعصف بوحدة 

أقطار عديدة في عاملنا العربي«.
كما طال����ب املجتمعون بعالم 
»يسوده العدل وأن يزول االحتالل 
االس����رائيلي عن جميع االراضي 
العربية في اجلوالن وفي فلسطني 
وعاصمتها القدس الشرقية ومزارع 
ش����بعا وتتمكن من اخلروج من 
ال����ى رحاب عالم  الراهنة  أزمتها 

جديد يسوده العدل«.
وجدد احتاد الصحافيني العرب 

دعمه للصحافيني الفلس����طينيني 
وتضامنه معهم في وجه االنتهاكات 
الت����ي يتعرضون له����ا من جانب 
سلطات االحتالل وتهدد حياتهم 
وأمنه����م وس����المتهم وحقهم في 
العمل والسفر. ودعا االحتاد الى 
وق����ف جميع أش����كال االنتهاكات 
الت����ي يتعرض لها  والتجاوزات 
الصحافي����ون من قب����ل اي جهة 
فلسطينية ومنها استمرار اغالق 
املؤسسات االعالمية ومنع توزيع 
الصحف واالعتق����ال على خلفية 
الرأي والعم����ل الصحافي في كل 
األراضي الفلسطينية احملتلة. كما 
اكد البيان مساندة احتاد الصحافيني 
العرب صمود الصحافيني العراقيني 
الذين يدفعون كل يوم املزيد من 

دمائهم الزكي����ة دفاعا عن وحدة 
العراق.

وعلى جانب آخر عهد املؤمتر 
الى الوفد اللبناني باعداد ورقة عمل 
تنطوي على خطة شاملة بحيث 
تصب����ح قضية االرتق����اء باملهنة 
ضمن أولويات احتاد الصحافيني 
العرب لتدبير التمويل الالزم لتنفيذ 
الطموحة من خالل خطة  اخلطة 
مالية جديدة تتوزع أعباؤها على 
القضايا الوطنية وتسهم فيها الدول 
العربية واعادة تشكيل وتوسيع 
جلنة تنمية املوارد املالية وتكليفها 
بتلقي االقتراح����ات من املنظمات 
والنقابات الوطنية املتعلقة بالدعم 
املالي وذلك حتقيقا ملا طلبه رئيس 
احتاد الصحافيني العرب بضرورة 

يوسف العوضي رئيسًا لجمعيات
جراحة المخ واألعصاب العربية

العبدالهادي: 6 أطباء عالميين
 يزورون الكويت في فبراير

د.يوسف العوضي

د.خالد العبدالهادي

حنان عبدالمعبود
أكد استشاري التشخيص الطبي باألشعة 
احلائز على البورد الفرنسي في التشخيص 
باألشعة د.يحيى سليمان أن التطور التكنولوجي 
جتلى في العديد من املجاالت الطبية، مختصا 
جانب أجهزة التشخيص باألشعة، مشيرا الى ان 
الصورة الشعاعية هي مصدر مساعد لتحقيق 
نسبة أكثر دقة لتشخيص حالة املريض من 

قبل الطبيب املختص.
وقال د.سليمان في تصريح صحافي له على 
هامش افتتاح عيادة مركز إمييجز للتصوير 
الطبي والرنني املغناطيسي MRI ببرج مزايا 
مبنطقة اجلابرية، والذي شهد حضور سفراء 
كل من فرنسا واملغرب وسورية والسنغال، 
وكذلك مسؤول من ش���ركة جنرال إلكتريك 
من باريس، بالتعاون مع مد وكلوفر كلينك، 
وحضور طبي وديبلوماسي وإعالمي غفير، 
موضح���ا ان مركز إمييجز يعتبر من املراكز 
األكثر تقدما ليس في الكويت فقط، وامنا على 
مستوى الشرق األوسط، ويعود ذلك لوجود 
كادر طبي اختصاصي مع أحدث األجهزة العاملية 
التي حتقق دقة عالية في الصورة وبالتالي 
التشخيص، وعلى سبيل املثال جهاز التصوير 
بالرنني املغناطيس���ي املتوافر باملركز يتمتع 
مبواصفات عاملية تراعي راحة املريض أثناء 
التصوير، خاصة في جانب اتس���اع الفوهة، 
وعدم سماع ضجيج أو أصوات جانبية للجهاز، 
كما انه مرتبط بأجهزة مرافقة تتعامل واحلالة 
النفسية للمريض ملراعاة الشعور باخلوف 
أثناء التصوير، باإلضافة الى تقدمي دقة عالية 
تف���وق الصور التي تقدمه���ا بعض األجهزة 

األخرى.
واضاف ان املراجع للمركز س���يدرك من 
الوهلة األولى م���دى تطور األجهزة وأنظمة 
عملها، الى جانب تواجد فرق من االستشاريني 

واالخصائيني العاملني على إدارتها.
وقال د.سليمان ان توفير األجهزة األحدث 
بالعالم لم يجعلنا ننسى أهمية دراسة احلالة 
النفسية للمريض وكيف تكون ومدى أهميتها 
في اإلسهام باحلصول على نتائج تشخيصية 
أفضل، ولهذا فقد عملن���ا على توفير جميع 
السبل التي حتقق الراحة للمريض سواء في 
تدارك الوقت ال���الزم حلصول املريض على 
صورة إشعاعية والتي ال حتتاج الى اكثر من 
مدة التصوير، حيث يأخذ املريض الصورة 
مع التشخيص من قبل االستشاري، كما اننا 
حرصنا على أن يش���عر املراجع عند دخوله 
للمركز بأنه في مكان للراحة واالس���تجمام، 
وليس مرك���زا طبيا، وذلك عب���ر التصميم 
الداخلي، وتوزيع املساحات، واأللوان والديكور 
اخلاص الذي مت العمل به مبا يتوافق ودراسة 
احلالة النفسية للمريض، وإيجاد السبل التي 
حتقق له الراحة قبل دخوله لقسم التصوير 
الذي يحتاجه، وأشار الى ان اخلدمات باملركز 
ال تقف عند ه���ذا احلد وامنا متتد الى تقدمي 
رعاية خاصة لألطفال، مبينا ان الطفل ميكن 
له ان يش���اهد فيلما مخصصا لألطفال أثناء 
عمل التصوير له، كما يتم تصوير لعبة أطفال 
أمامه ليش���عر باألمان من التصوير ملعاجلة 

اخلوف الذي ميكن ان يشعر به.

الرومي: افتتاح سفارة كويتية في تيمفو نهاية الجاري
في احتفال بالذكرى الـ 103 للعيد الوطني لبوتان

)أنور الكندري(السفير محمد املجرن الرومي يشارك سفير بوتان قطع كيكة االحتفال

بشرى الزين
اكد مدير ادارة آس���يا محمد املجرن الرومي على 
العالقات املمتازة التي تربط الكويت ومملكة بوتان 
التي كان من ثمارها قرب افتتاح سفارة كويتية في 
تيمفو قبل نهاية اجلاري. واضاف الرومي في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل استقبال اقامه سفير 
بوتان شيراب تنزن مساء اول من امس في فندق كراون 
بالزا ان السفير منر القريني سيتسلم مهامه وسيكون 
على رأس بعثة ديبلوماسية كويتية في بوتان، مشيرا 
الى انه بافتتاح سفارة كويتية هناك تكون الكويت 
غطت اغلب الدول اآلسيوية ديبلوماسيا سواء عبر 
السفارات او القنصليات. وذكر الرومي ان العالقات 
الكويتية � اآلسيوية افضل اذا ما قورنت باالفريقية 
نظرا لوجود دول آسيوية كبرى واكثر كثافة سكانية 
وكذلك من حيث الثروة خاصة اذا اخذنا في االعتبار 
دوال مثل الصني وباكستان وكوريا والهند واليابان 
فضال عن دول اخلليج العربية التي متثل قوة لدول 
آسيا. واشار الى اجتماع املنتدى اآلسيوي � الشرق 
االوسط الذي عقد في تايلند خالل االسبوع اجلاري 
على مس���توى وزراء اخلارجية حيث مثل الكويت 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، الفتا الى انه مت تقدمي ثالث اوراق 
عمل كويتية تتعلق بأمن الطاقة واألمن الزراعي في 
الوطن العربي. مبينا انه تقدم بكلمة خالل املنتدى 

اوضح فيها دور الكويت ومساندتها للحوار اآلسيوي 
� الش���رق اوس���طي، حيث مت التركيز على التعاون 
التجاري واالقتصادي وتخلل املؤمتر ورش عمل جيدة 
من املش���اركني من وزراء خارجية الدول املشاركة. 
ومن جهته قال س���فير بوتان شيراب تنزن: نحتفل 
بالذكرى ال���� 103 للعيد الوطن���ي للمملكة حيث مت 
انتخاب اول ملك من اعضاء البرملان، مشيرا الى ان 
العالقات الديبلوماسية بني الكويت وبوتان بدأت في 
الع���ام 1983، وبعد مرور 27 عاما على هذه العالقات 
ستفتح اول سفارة كويتية في بوتان ما يساهم في 
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين. ولفت السفير 
البوتاني الى عدم وجود جالية بوتانية في الكويت، 
مذكرا بالزيارة التي قام بها املمثل الشخصي للملك 
واجنتشوك التي وجه فيها دعوة منه الى سمو االمير 
لزيارة بوتان ولم يحدد موعدها حتى اآلن. مش���يرا 
الى ان سموه قدم دعوة الى امللك حلضور احتفاالت 
الكويت باالعياد الوطنية في فبراير املقبل. واشار الى 
ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد هو اول 
من زار بوتان في العام 1987 و1990 مبينا انه سيكون 
هناك زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى بوتان اذا ما مت الترتيب 
لزيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد. 
حضر االحتفال عدد من الس���فراء واعضاء الس���لك 

الديبلوماسي املعتمدين لدى الكويت.


