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ألول مرة بالكويت مؤمتر مينح 45 نقطة في نظام التعليم الطبي املستمر

عطيفة: إجراء 20 عملية جراحية صعبة ودقيقة باألساليب 
التجميلية احلديثة وورش عمل على 6 أيام خلبراء عامليني

أعلن رئيس قس���م اجلراحة 
مبرك���ز حس���ن مك���ي جمعة 
للجراحات التخصصية ورئيس 
املؤمتر العاملي الثالث لسرطان 
الثدي د.مدحت عطيفة عن انعقاد 
املؤمتر في الفترة من 30 اجلاري 
وحتى األول م���ن ابريل املقبل، 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير، على مدى 3 أيام، مشيرا 
الى ان حفل االفتتاح سيكون في 
اليوم الثاني ألنشطة املؤمتر، وأفاد 
بأن املؤمتر يتضمن مجموعة من 
ورش العمل التي تسبق املؤمتر 
ب� 3 أيام، كما تس���تمر ل� 3 أيام 
أخرى عق���ب انتهائه، مبينا ان 
هناك اثنن م���ن أفضل اخلبراء 
بالعال���م في اس���تئصال الثدي 
وجتميله بالوس���ائل احلديثة، 
ايام  الكويت خالل  س���يزوران 
املؤمتر لتولي ورش العمل، اضافة 
الى كوكبة اخ���رى من اخلبراء 
العاملي���ن في هذا املجال عددهم 
22 ضيف���ا من فرنس���ا وأملانيا 
واجنلترا والدول االسكندنافية، 
وأوضح ان البروفيسور األملاني 

باملؤمتر مفتوح ألطباء الرعاية 
الصحية األولية، واجلراحن في 
جميع التخصصات بالقطاعن 

العام واألهلي.
 ٭ حنان عبدالمعبود

جانبه، دعا استش���اري األورام 
وعضو اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.محمد صالح فياز األطباء من 
جميع التخصص���ات حلضور 
التس���جيل  ان  املؤمت���ر، مبينا 

فرنار اودريتش سيحضر لعمل 
مجموعة م���ن ورش العمل ملدة 
ايام س���ابقة للمؤمتر، بينما   3
البروفيس���ور اإليطال���ي جان 
اي���ف بيتيه والق���ادم من مركز 
الدول���ي جلراحات  الس���رطان 
الثدي، مبيالنو سيقدم مجموعة 
 م���ن ورش العمل خ���الل األيام

ال� 3 التالية للمؤمتر.
وقال عطيفة في تصريح له 
امس ان ورش العمل ستشهد إجراء 
مجموعة كبي���رة من العمليات 
اجلراحي���ة الصعب���ة والدقيقة 
التجميلية احلديثة،  باألساليب 
تبل���غ حوالي 20 حالة، وبن ان 
هناك أوراقا علمية س���تقدم من 
قبل اخلبراء العاملين املشاركن 
باملؤمتر، وتوقع عطيفة حضور 
حوالي 400 طبيب محلي، خاصة 
ان املؤمتر يخضع لنظام التعليم 
الطبي املس���تمر، حيث يحصل 
الطب�يب امل�شارك ب�امل��ؤمتر على 
23 نقطة بينما يحصل املشارك 
بورش العمل على 22 نقطة في 
نظام التعليم الطبي املستمر. ومن 

د.مدحت عطيفة

تصل إل الكويت اليوم وزيرة الثقافة األرمينية 
هاسميك بوغوصيان في زيارة للكويت لالطالع 
على املش���هد الثقافي الكويتي والتباحث حول 
تطوير العالقات الثقافية مع الكويت، واملشاركة في 
االيام الثقافية االرمينية التي تستضيفها الكويت 

خالل الفترة من 24 – 28 مارس اجلاري.
وتستضيف االمانة العامة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واالداب االيام الثقافية االرمينية 
التي تتضمن معرضا للفن التشكيلي االرميني 
املعاصر ويفتتح في السادسة والنصف من مساء 

اخلميس في متحف الفن احلديث.
وتقدم الفرقة احلكومية االرمينية للفلكور 
الش���عبي عرضا خاصا على مس���رح املدرسة 
االميركية مبنطقة حولي في السابعة من مساء 
اجلمعة 25 مارس، وذلك مبناسبة مرور 50 عاما 

على انشاء أول مدرسة أرمينية في الكويت.
يذكر ان برنامج وزي���رة الثقافة االرمينية 
هاسميك بوغوصيان حافل بالعديد من الزيارات 
واللقاءات التي تهدف الى دعم العالقات الثقافية 

بن الكويت وجمهورية أرمينيا.

الفرقة احلكومية األرمينية للفلكلور الشعبي وعرض خاص

شروط محددة من ابرزها ان 
يكون الصيد بواسطة اخليط 
الطعم  والسنارة فقط، وان 
املسموح به في الصيد الربيان 
واخلثاق والصب����ور وامليد 

واملصير واللخم والدود.
القبن����دي ان على  وذكر 
الراغبن في املشاركة مراجعة 
الن����ادي في مق����ره مبنطقة 
الرأس في الس����املية لتعبئة 
االستمارة اخلاصة باملسابقة، 
وارفاق صورتن شخصيتن 
وذلك في موعد اقصاه الساعة 
الثامنة من مساء يوم اجلمعة 

املقبل.

القبندي: مسابقة صيد السمك في موعدها 
السبت واالشتراك مازال مفتوحاً

اشار رئيس جلنة التراث 
النادي البحري  البحري في 
الرياضي الكويتي علي احمد 
القبندي الى ان مسابقة الكويت 
الكبرى الس����ابعة والثالثن 
لصي����د الس����مك � احلداق � 
التي ستنظمها جلنة التراث 
بالنادي ستقام في  البحري 
موعدها اجلديد يوم السبت 
الركس����ة  املقبل في منطقة 
البحرية ما لم يحدث اي طارئ 
في حالة البحر او اجلو يعيق 
تنظيمها، وان باب االشتراك 
مازال مفتوحا لكافة املواطنن 
علي القبنديواملقيمن ومن اجلنسن وفق 

تتضمن معرضا للفن التشكيلي وعرضا للفلكلور الشعبي

أيام ثقافية أرمينية في الكويت الروضان: احلكومة لن تسمح ألي طرف بإثارة
النعرات الطائفية أو اإلساءة إلى دول مجلس التعاون

الدولة لش����ؤون  قال وزير 
مجلس الوزراء ووزير االعالم 
باإلنابة روضان الروضان أمس 
ان »احلكومة ستطبق القانون 
على اجلميع وانها لن تس����مح 
ألي طرف كان بإثارة النعرات 
الطائفية في املجتمع الكويتي او 
االساءة الى دول مجلس التعاون 

اخلليجي الشقيقة«.
وأكد الوزي����ر الروضان في 
تصري����ح ل� »كونا« ان اجلهات 
احلكومي����ة املعني����ة اتخ����ذت 
إجراءاتها القانونية جتاه احدى 
الفضائي����ة واحدى  القن����وات 

مجلس التعاون اخلليجي.
وطال����ب وس����ائل االع����الم 
بالتعاط����ي مع االح����داث التي 
تشهدها املنطقة حاليا مبهنية 
ووف����ق مقتضي����ات املصلحة 
والوحدة الوطنية واحلرص على 
عدم اإلضرار بعالقة الكويت مع 

الدول االخرى.
وشدد الوزير الروضان على 
ضرورة ان يكون احلفاظ على 
امن واستقرار الكويت ومصلحتها 
ووحدتها الوطنية هدفا يسعى 
له اجلمي����ع وان يضع اجلميع 

هذا الهدف نصب أعينهم.

او اي متطرف من هذا الطرف 
او ذاك بالتكس����ب السياس����ي 
على حساب املصلحة والوحدة 

الوطنية«.
الوزي����ر الروضان  ودع����ا 
وسائل االعالم املختلفة املرئية 
واملسموعة واملقروءة الى تغليب 
املصلحة العامة على املصلحة 
اخلاصة واحملافظة على الوحدة 
الوطنية والنس����يج  واللحمة 
االجتماعي الكويتي واالبتعاد عن 
اثارة النعرات الطائفية وتأجيج 
الش����ارع وعدم تناول قضايا 
ومواضيع فيها مس����اس بدول 

املواقع  الصحف احمللية واحد 
االلكترونية، اضافة الى احدى 
خدم����ات الرس����ائل االخبارية 
ام اس( بسبب  القصيرة )اس 
اس����اءتها لبعض دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي واثارتها 
الطائفي����ة، مضيفا  للنع����رات 
ان احلكوم����ة »لن تت����ردد في 
تطبيق القانون على اي وسيلة 
اعالمية اخرى تسلك نفس هذا 

املسلك«.
وأك����د ان »الكويت جلميع 
الكويتي����ن بكافة اطيافهم وان 
احلكومة لن تسمح لكائن من كان  روضان الروضان

الساير التقى رؤساء قافلة املساعدات 
الطبية العائدة من »البحرين«

صرحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة بأن الوزير د.هالل الساير ووكيل 
الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي، التقيا أمس رؤساء القافلة الطبية العائدة من 
مملكة البحرين، مبينة أن الوزير أعرب عن سعادته مبا قاموا به بالرغم من 
عدم استطاعتهم تقدمي املساعدات الالزمة. واشارت املصادر الى ان القافلة 

كانت قد اجتهت قبل يومني إلى مملكة البحرين اال انها استدارت عائدة، 
على مسافة 150 كلم من حدود البحرين، وجاء هذا بعد تلقي القائمني عليها 

أمرا من سفارة الكويت باململكة بالعودة. وقامت وزارة الصحة مبخاطبة 
اجلهات املختصة حتى احلصول على السماح بدخول القافلة التي اجتهت 
مرة أخرى للبحرين، اال انها توقفت هذه املرة مبنطقة الدمام على احلدود 
ومت منعها من الدخول مرة أخرى، ما حدا بالقافلة العودة إلى الكويت بعد 

تأكيد األمر من قبل وزير الصحة.
حنان عبدالمعبود  ٭


