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في الحفل الختامي للمسابقة الرمضانية الرابعة

ب�راك: »األوقاف« تس�عى بكل طاقاته�ا ألداء ال�دور المنوط به�ا في رعاية الش�أن الدين�ي بالمجتمع

النه�ام: غ�رس القي�م األخالقية ف�ي قل�وب األبن�اء لتبق�ى الكوي�ت خالية م�ن االنحراف

فريحة األحمد: حققنا أهدافًا سامية لخلق مجتمع متواز 
أخالقيًا وفكريًا ينطلق من كتاب اهلل لتحقيق أسرة مستقرة

ليلى الشافعي
العليا  اللجنة  اكدت رئيس����ة 
جلائزة األم املثالية لألسرة املتميزة 
الشيخة فريحة االحمد ان كتاب اهلل 
الكرمي هو منهج حلياة من القيم 
والسلوكيات وااليجابيات ألسرة 
مستقرة، وقالت خالل احلفل الذي 
أقيم حتت رعايتها لتكرمي الفائزين 
والفائزات في املسابقة الرمضانية 
الرابعة والتي اقيمت في مس����جد 
الدول����ة الكبي����ر وحضرها وكيل 
وزارة األوقاف املس����اعد لشؤون 
القرآن الكرمي عبداهلل مهدي براك 
واملشرف العام على املسابقة الداعية 
صالح النهام وس����فير جمهورية 
مصر العربية طاهر فرحات وسفير 
دولة البحرين الشيخ خليفة بن 
حمد وسفير لبنان بسام النعماني 
التهامي  وسفير اجلزائر احلسن 
القرآن  ادارة ش����ؤون  ومسؤولو 
الكرمي بوزارة األوق����اف وأهالي 
الفائزين والفائزات: )ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم( لذا تبنت جلنة 
األم املثالية لألسرة املتميزة مسابقة 
الق����رآن الرمضانية بالتعاون مع 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وادارة شؤون القرآن الكرمي، للسنة 
الرابعة على التوالي وبتطور مستمر 
وجناح فاق التوقعات، وهلل احلمد 
وقد حققنا اهدافا س����امية خللق 
مجتمع مت����وازي اخالقيا وفكريا 

ينطلق من كتاب اهلل تعالى.
وقالت: ان املتأمل في نتائج هذه 
املسابقة يجد مدى ارتباط األمهات 
والشباب، والفتيات بالقرآن الكرمي، 
حيث اظه����رت احصائيات دقيقة 
زيادة اعداد املشاركني من اجلنسني 
وكبار الس����ن مع اتق����ان التالوة 
والتجويد مم����ا أثلج صدري عند 
تفقد جلان التسميع، وسنستخلص 
من املشاركني كوكبة من احلفظة 
املتميزين ليتم متابعتهم واالشراف 
على حفظهم ليمثلوا الكويت في 
احملافل الدولية بإذن اهلل تعالى.

اخلبرة واالتقان في مجال القرآن 
الكرمي. واضاف كما يس����رني من 
خالل كلمتي ان اتق����دم بالتهنئة 
القلبية واملباركة الخواني واخواتي 
الفائزين بهذه املس����ابقة، موصيا 
اياه����م بأن تكون هذه املس����ابقة 
حافزا ومش����جعا ونقطة البداية 
للمثابرة والثبات على حفظ كتاب 
اهلل واالهتمام به واتقان تالوته 
وجتويده، داعي����ا للجميع مبزيد 

من التوفيق والنجاح.
وحتدث املشرف العام ملسابقة 
الشيخة فريحة األحمد ومستشار 
أول اللجنة الداعية صالح النهام 
قائال لقد تشرفنا باقامة مسابقة 
القرآن الكرمي للسنة الرابعة على 
التوالي بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والش����ؤون االس����المية مشكورة 
آخذين بحديث النبي ژ »خيركم 
القرآن وعلمه«، وكانت  من تعلم 
املسابقة على مستوى محافظات 
الكويت حيث كان����ت في االعوام 
املاضية قاص����رة على الكويتيني 
فقط، وفي هذا العام قامت الشيخة 
فريح����ة مببادرة كرمية لتش����مل 
املس����ابقة جمي����ع القاطنني على 
ارض الوطن. وقد ش����ارك اآلالف 
من فئة االمهات والشباب والفتيات 
وكان الهدف من املس����ابقة شغل 
االسرة بكتاب اهلل في شهر رمضان 
املبارك، وغرس االخالق الفاضلة 
في قلوب االبناء ليسلكوا طريق 
الكويت  احلق والفضيلة، لتبقى 
خالية م����ن مظاهر االنحراف بكل 
اش����كاله فلن جند كتابا يدعو الى 
م����كارم األخالق واالحس����ان الى 
اآلخرين بني اجليران وصلة الرحم 
وبر الوالدين والتكافل االجتماعي 
والعناية بذوي االحتياجات اخلاصة 
والعفو والكرم والنهي عن الغيبة 
والنميمة واخلمر والربا والعدوان 
الى آخره، فالقرآن الكرمي هو خطاب 
اهلل للبشرية ومن متسك به جنا 

باذن اهلل تعالى.

اهدافها على تأكيد مفهوم التكاتف 
والتعاون وتكامل األدوار والعمل 
اجلماعي للنه����وض بالتزماتها، 
ومن ه����ذا املنطلق ج����اءت فكرة 
هذه املسابقة وهذا التعاون املثمر 
واملبارك بني الوزارة واللجنة العليا 
لألم املثالية، والوزارة ترحب بكل 
تعاون من شأنه ان يصب في خدمة 
القرآن الكرمي وهذا الدين احلنيف 

واالمة االسالمية.
وفي هذا املقام احب ان اسجل 
كلم����ة عرف����ان وش����كر للقائمني 
على ادارة ش����ؤون القرآن الكرمي 
والعاملني بها الذين لم يألوا جهدا 
ولم يدخروا وقتا في سبيل اخراج 
هذه املسابقة بأفضل صورة فنيا 

واعالميا واداريا.
ولقد ملس����نا صدى هذا اجلهد 
الطيب بحمد اهلل من خالل االقبال 
الطيب وغير املسبوق من اجلمهور 
الكرمي من مختلف الفئات حيث مت 
تس����جيل اكثر من 2220 متسابقا 
ومتس����ابقة. ولقد قام����ت االدارة 
مش����كورة باختي����ار 72 محكما 
ومحكم����ة الدارة التصفي����ات من 
خالل 36 جلنة، روعي في اختيارهم 

الرؤوس افتخارا، ولذلك فاني انتهز 
هذه الفرصة الغالية التقدم بعظيم 
الشكر واالمتنان للشيخة فريحة 
االحمد رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية على هذا االهتمام الطيب 
بخدمة القرآن الكرمي وهذا أمر ليس 
بالغريب وال اجلديد على األسرة 
الفاضلة أسرة آل الصباح الكرام 
فآثارهم في خدمة هذا الدين وخدمة 
القرآن الك����رمي جلية ظاهرة لكل 
ذي بصر وال يسع املقام لسردها، 
وال منل����ك اال ان نقول لهم جزاكم 
اهلل عنا وعن األمة االسالمية خير 
اجلزاء. وزاد ان����ه ال يخفى على 
احد ان وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية تسعى بكل طاقتها الداء 
الدور املناط بها في رعاية الشأن 
الديني في املجتمع وخدمة كتاب 
اهلل، وهذا الدور احليوي للوزارة 
يتطل����ب منها ان تس����ابق الزمن 
في صياغة برامج عملها، ووضع 
االستراتيجيات واخلطط املستقبلية 
التي من شأنها ان تنهض بالثقافة 
الدينية في هذا البلد احلبيب الى 

ارقى مستوياته.
ولقد حرصت الوزارة لتحقيق 

وفي اخلتام اتوجه بالش����كر 
اجلزي����ل لوزي����ر الع����دل ووزير 
األوقاف والش����ؤون االس����المية 
راشد احلماد وإلدارة شؤون القرآن 
الكرمي وجلان التحكيم والتسميع 
ولوس����ائل االعالم بأنواعها على 
تغطيتها املباشرة ولكل من ساهم 
معنا في اجناح املسابقة سائلني 
املولى ان ننعم باألمن واألمان في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء. وقال وكيل وزارة 
االوقاف املس����اعد لشؤون القرآن 
الكرمي عبداهلل مهدي براك: نيابة عن 
وزير االوقاف يسعدني في البداية 
ان اعبر عن عميق شكري ومدى 
سعادتي بهذه الش����راكة املباركة 
والتعاون اخلير بني وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية واللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية في خدمة القرآن 
الكرمي من خالل اجلائزة الرمضانية 
الرابعة وهي املشاركة الرابعة على 
التوالي، وهذا ان دل على شيء فامنا 
يدل على مدى الثقة التي منحوها 
لنا وهي ثقة نعتز بها ونرفع بها 

الخراز: أنشطة جمعية كيفان خدمة ألبناء المنطقة
حمد العنزي

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
كيفان التعاونية سعد اخلراز ان 
اجلمعية تشهد العديد من االجنازات 
وذل����ك بفضل م����ن اهلل جل وعال 
ثم تضاف����ر اجلهود على مختلف 
املستويات، والسياسة التي وضعت 
من مجلس االدارة للس����عي دائما 
لالزدهار والرقي بأنشطة وخدمات 
اجلمعية وتأتي هذه اجلهود امتدادا 
واستكماال للسياسات املوضوعة من 

املجالس السابقة للجمعية.
وقال اخلراز لدى توقيعه على 
عقد انش����اء واجناز الفرع األول 
للجمعي����ة بالش����ويخ الصناعية 
مس����اء اول من ام����س وبحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة وممثل 
املنفذة للمشروع، جاء  الش����ركة 
توقيع عقد انش����اء واجناز الفرع 
األول للجمعية بالشويخ الصناعية 
حتى تتمكن اجلمعية من توصيل 
خدماتها الى أماكن عملها وضمن 
اخلطة املوضوعة من قبل مجلس 
اإلدارة لتوسيع رقعة عمل اجلمعية 
وتطوير خدماتها مبا يعود بالنفع 

على اجلمعية ومساهميها.
وأوضح ان الفرع سيتم انشاؤه 
على مساحة 400م2 ويحتوي على 
انشطة تناسب موقع الفرع، بكلفة 
اجمالية 165000 دينار، مضيفا انه 
قد متت ترسية املناقضة إلنشاء 
واجناز وصيانة الفرع اجلديد على 
شركة العارضية وجار التنسيق مع 
الشركة ومكتب االشراف الهندسي 

للبدء بتنفيذ املشروع.
وأش����ار اخل����راز ال����ى انه مت 
االنتهاء وافتتاح املواقف اخللفية 
للسوق املركزي وتركيب املظالت 

بفض����ل اهلل ثم بانتهاج اجلمعية 
لسياسة تسويقية متطورة ساهمت 
في زيارة املبيعات وكذلك االرتقاء 
وتطوير الع����روض واملهرجانات 
التسويقية والتي تقيمها اجلمعية 
وذلك بالتعاون مع اكبر الشركات 
وبأسعار تنافسية وبجودة عالية. 
مشيرا الى ان اجلمعية قامت بعمل 
مهرجان العودة للمدارس ومهرجان 
االواني وكذل����ك مهرجان العطور 
واخلضار واملهرجانات التسويقية 
املختلف����ة والتي تقيمها اجلمعية 
وبأسعار تنافسية وجودة عالية، 
الفتا الى انه سيقام مهرجان البر 
والذي تق����دم اجلمعية من خالله 
البر ومبشاركة  كل مس����تلزمات 
كبرى الشركات وذلك في مسرح 
حضانة اجلمعية.اشار اخلراز الى 
ان اجلمعية قامت بتنظيم العديد 
املتنوعة  الترفيهية  الرحالت  من 
لتوطي����د اواصر احلب والتعاون 
وم����ن تلك الرحالت على س����بيل 
املثال ال احلصر رحلة جزيرة كبر 
ورحلة شاليهات اخليران والوطنية 
وايضا سيتم تنظيم رحلة العمرة 
للمساهمني. وأضاف ان اجلمعية 
تدع����م التذاكر الترفيهية ملختلف 
االعمار مث����ل تذاك����ر االكوابارك 
واملدينة الترفيهية وكوزمو وحولي 
بارك وملع����ب الصابون وحديقة 
الش����عب وطفل املستقبل وارض 
االطفال واملس����يلة املائية وصالة 
التزلج.. إلخ. واختتم اخلراز بقوله: 
ال يسعنا إال ان نبتهل الى اهلل ان 
يبارك تلك اجلهود التي ال نسعى 
من ورائها اال ال����ى الوصول الى 
ارقى مستوى من تقدمي ما هو مفيد 

وجديد لصالح اهالي املنطقة.

وانارته����ا بها وذلك الس����تيعاب 
سيارات املساهمني واهالي املنطقة 
الكرام، مبين����ا انه مت االنتهاء من 
تطوير وتش����غيل الباب اخللفي 
للسوق املركزي مبا يواكب الطفرة 
اإلنشائية والتوسعية باجلمعية، 
موضحا انه بالنسبة لفرع قطعة 
6 فإنه جار استخراج التراخيص 
الالزمة للبدء بالعمل على هدم وبناء 
الفرع وذلك بعد ان مت التعاقد مع 

املكتب الهندسي املصمم.
واضاف انه مت افتتاح حلويات 
قيصر بفرع اجلمعية قطعة 7، اما 
التجاري اجلديد  بالنسبة للمول 
بسوق الضاحية فإنه جار العمل 
على قدم وساق لالنتهاء من املول 
وتس����لمه من املق����اول في املوعد 
احملدد ليكون اضافة مميزة للمنطقة 
وأهاليها الكرام. اوضح اخلراز ان 
اجلمعية ق����د حققت طفرة هائلة 
في املبيعات خالل تسعة اشهر من 
السنة املالية احلالية مقارنة بالعام 
املاضي حيث بلغت نسبة الزيادة 
اكثر من نصف مليون دينار وقد 
مت بحمد اهلل حتقيق تلك الزيادة 

»الشؤون«: التمديد للجنة التحقيق 
في أمور المجلس األعلى للمعاقين 

ثانوية الظهر تكرم العجمي 
والشمري بيوم المعلم

عبدالهادي العجمي
كرم مدير ثانوية الظهر � بنني عبداللطيف خلف معلمي املدرس����ة 
مبناسبة اليوم العاملي لتكرمي املعلم وأكد خلف على اهمية العلم في 
نهضة االوطان. وقال: تش����رق علينا شمس حتمل معها ذكرى عطرة 
انها يوم املعلم، ذلك االنسان العظيم الذي حمل على كاهله آالم املاضي 
وآمال املستقبل، انه رمز التضحية والعطاء الذي يزرع ليجني غيره 
ويتعب ويش����قى ليرتفع البنيان فترى آثاره واضحة فوق كل شبر 
من بقاع هذا الوطن. واضاف: يكفي املعلم فخرا ان الرسول ژ بعث 
معلما للبشرية لقد اختار اسمى رسالة في احلياة رسالة العلم التي 
حملها امانة في عنقه ليغرس����ها قيما فاضلة وافكارا نيرة في نفوس 
النشء، وزاد: فمن واجبنا ان ننحي بتواضع واجالل امام هذه الشمعة 

التي تنير درب املجد والعزة والكرامة.

الدابس رئيسًا 
لتنفيذية »رصد«

أعلنت االمانة العامة للمرصد 
الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
)رصد( انه وبعد انعقاد اجلمعية 
العمومية ل����� »رصد« النتخاب 
هيئة تنفيذية جديدة خلفا للهيئة 
الس����ابقة، مت انتخ����اب فيصل 
العازمي رئيسا جديدا  الدابس 

ومحسن املطيري نائبا له.

الش���ؤون  أص���در وزي���ر 
االجتماعية والعم���ل د.محمد 
العفاس���ي القرار الوزاري رقم 
)163/ع( لس���نة 2009 بش���أن 
تشكيل جلنة التحقيق في االمور 
املتعلقة باملجلس االعلى لشؤون 

املعاقني، وجاء فيه:
مادة 1: متدد فترة عمل اللجنة 
املشكلة بالقرارين رقم 2009/114 
و2009/118 للتحقيق في أمور 
متعلقة باملجلس االعلى لشؤون 
املعاقني ملدة شهرين على ان تبدأ 

من تاريخ 2010/1/15.
مادة 2: تصرف مكافأة مالية 

قدرها 300د.ك ش���هريا لكل عضو م���ن اعضاء الفريق اعتبارا من 
تاريخ صدور القرار رقم 2009/114 بتاريخ 2009/7/15 وبعد موافقة 

ديوان اخلدمة املدنية.

دارين العلي
اعلنت مديرة دائرة الزراعة في املناطق لالبحاث 
القاحلة والتخضير في معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.عفاف الناصر عن تنظيم املعهد ورشة عمل حول 
»تقنيات الزراعة امللحية في البيئات اجلافة وش����به 
اجلافة« 25 اجلاري، وتستغرق 5 ايام برعاية مدير 

عام املعهد د.ناجي املطيري، وينظم ورشة العمل كل 
من: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واملركز الدولي 
للزراعة امللحية واملركز العربي لدراس����ات املناطق 
اجلافة )اكساد( ومت متويلها – باالضافة للمعهد – من 
قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وصندوق االوبك 

للتنمية الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

مذكرة تعاون بين »األبحاث« والمركز الدولي للزراعة الملحية

خورشيد: عالج بديل جديد لقتل خاليا 
السرطان بألبان وأبوال اإلبل

حنان عبد المعبود
اختتم أمس املؤمتر العاملي الثالث اخلليجي األول 
للطب البديل والذي أقيم حتت ش����عار »مس����تقبل 
الطب البدي����ل والتكميلي« والذي نظمته اجلمعية 
الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان بالتعاون مع 
االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان، واملكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ومنظمة الصحة 
اإلسالمية، والذي عقد في الكويت على مدى يومني 
20-21 أكتوب����ر اجلاري أقيمت محاضرة في اليوم 
الثاني للدكتورة فاتن خورشيد حتدثت خاللها عن 
الطب النبوي بشكل عام وعن النتائج العلمية التي 
أجريت على أبوال اإلبل بشكل خاص وكان عريف 
احملاضرة د. عبداهلل البداح الذي أشاد بالدكتور كونها 
التزمت بالوقت وكونها قامت بتبس����يط احملاضرة 
للحاضرين من غير األطباء واملتخصصني وكونها 
أبدعت علميا.  وقالت الدكتورة فاتن خورشيد في 
محاضرتها وهي بعنوان »عالج بديل جديد لقتل خاليا 
السرطان« ان التجارب التي أجريت من قبل فريق 
عمل في مركز امللك فهد الطبي على مدى سنوات عدة 
أظهرت نتائج ايجابية إلى حد كبير حيث مت إجراء 
التجارب على اخللية وخالل البحث العلمي انضم 
الى فريق العمل مجموعة من الصيادلة نظرا للحاجة 
املاسة لهم في البحث العلمي ثم انضم فريق طبي 
آخر وفي مقدمتهم األس����تاذ الدكتور محمود شامي 
عميد كلية الطب، حيث ان عملية البحث في أبوال 
 .»BM701« اإلبل منذ عام 2004م وأطلق عليها اسم
وأشادت خورشيد بالدعم الكبير الذي ملسه الفريق 
الطب����ي لتكملة هذا البحث حي����ث مت دعمه خمس 
مرات للتطبيق على اخلاليا ثم على اإلنسان وفق 
منهج علمي. وذكرت خورشيد االجناز العلمي لهذا 
الدواء الذي ل����م يجد من يقوم بتمويله وتصنيعه 
إلى وقتنا احلاضر والذي مت تسجيل براءة االختراع 
على املستوى السعودي واخلليجي والعاملي إضافة 
إلى اجلوائز التي حصل عليها إقليميا وعامليا آخرها 
ف����ي مؤمتر طبي في ماليزيا موضحة املعاناة التي 

ملستها هي وفريق العمل الطبي في عملية تصنيع 
الدواء.

وأضافت خورش����يد ان فري����ق العمل لم يعلن 
عن التجارب والدواء ملدة سنتني حيث كانت هناك 
جتارب عدة لزراعة خاليا املزرعة باملعمل ثم التجارب 
املتتالية على احليوان ثم على اإلنسان وكانت النتائج 
مذهلة تثبت كالم الرسول ژ كما جاء في صحيح 
البخاري ومسلم وهنا دليل على ان حديث الرسول 

ژ صالح لكل زمان ومكان.
وشرحت خورش����يد ان فريق العمل الطبي قام 
بفصل العنصر الفاع����ل لتجربته ثم مت فصله الى 
ست عناصر أخرى ثم متت عملية اعادة التجارب 
الس����ابقة وهي جتارب متعلقة مبرض الس����رطان 
حيث هناك ان����واع عدة ال عالج لها فكانت النتائج 
فاعلة خاصة ان لدينا نوعني مختلفني من اخلاليا 
السرطانية منها سرطان الرئة حيث كانت النتائج 
ايجابية بنس����بة كبيرة. وفندت خورش����يد الدواء 
املس����تخلص من ابوال االبل من انه جاء على شكل 
بودر وكبس����ولة بعد جتارب وصلت بالبعض الى 
64 كبسولة وهي كمية كبيرة ال يستطيع االنسان 
الطبيعي تناولها فما بالك باالنسان املريض؟ وقد 
جنح����ت التجارب العالجية في احلد من س����رطان 
اللوكيميا وقد ارس����لناها ال����ى معهد االمراض في 
جمهورية مصر العربية. وقالت خورشيد ان الدواء 
آمن بنسبة 100% وقد صنعناه على شكل كبسوالت 
وش����راب واملراهم واجلل حيث متت جتربته على 
بعض املتطوعني ولم تك����ن هناك اي اضرار تذكر 
بل امتدت العملية الى ان املراهم اس����تخدمت على 
بعض احلاالت ملرضى االكزميا والصدفية فحققت 
نتائ����ج ايجابية كبيرة وح����االت اخرى منها حالة 
سرطان تناولت الدواء فانخفضت نسبة السرطان 
من جسمهما بنسبة 80% وذلك مثبت في معامل في 
هيوسنت بالواليات املتحدة األميركية وكذلك مريض 
آخر انخفضت نسبة السرطان بجسمه من 9000 الى 
2000 ، اال اننا لم جند الى وقتنا احلالي أي مصنع 

يقوم بعملية التصنيع لذلك الدواء. 

سنان: عالج انزالق الغضروف بالقسطرة والليزر

الطاهر: مؤتمر أمراض النساء والوالدة 25 الجاري

حنان عبدالمعبود
اعلن استشاري االشعة التداخلية وآالم العمود 
الفقري واآلالم املزمنة في مستشفى مبارك، واالستاذ 
املساعد في جامعة الكويت ورئيس اجلمعية العربية 
لعالج العمود الفقري د.طارق س���نان انه سيتم 
ادخال تقنية عالجية حديثة الى الكويت ألول مرة، 
موضحا انها تستخدم في عالج االنزالق الغضروفي 
بواسطة القسطرة والليزر، من دون جراحة. وقال 
سنان في تصريح صحافي ان هذه التقنية سيتم 
تطبيقه���ا باالضافة الى تقنيات اخرى مثل: عالج 
مشاكل اآلالم املزمنة بواسطة التردد الصوتي، خالل 
ورشة العمل الثانية لعالج العمود الفقري بالتدخل 
احملدود، والتي تقام ملدة 5 أيام في الفترة من 1 الى 
5 نوفمبر املقبل حتت رعاية وزارة الصحة، ومعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية، في مستشفى مبارك 
الكبير بقسم االشعة التداخلية وحتت اشراف كل 

من د.طارق سنان ود.عبدالرزاق العبيد، مبستشفى 
الرازي، وبالتعاون مع اجلمعية العربية لعالج آالم 
العمود الفقري بالتدخل احملدود ومقرها الكويت. 
وأوضح سنان ان الورشة تقام مرة واحدة كل عام، 
مشيرا الى انه متت استضافة 6 اطباء عامليني رواد 
في مجال ع���الج العمود الفقري بالتدخل احملدود 
من كل من الوالي���ات املتحدة االميركية وايطاليا، 
أملانيا، سويس���را، االردن ومص���ر، باالضافة الى 
ذل���ك فقد متت دعوة عدة اطباء من العالم العربي 
لالستفادة من هذه الورشة، وقد وصل عدد االطباء 
املسجلني بهذه الورشة الى أكثر من 30 طبيبا، من 
جميع أنحاء العالم، حيث يتواجد اطباء من كوريا 
اجلنوبية وبريطانيا وايرلندا ودول اخلليج منها 
عمان وقطر والس���عودية، ومن العالم العربي من 
مصر واالردن، ولبن���ان، اضافة لالطباء احملليني 

من الكويت.

حنان عبدالمعبود
اكد رئيس قسم النس���اء والوالدة في مستشفى 
اجلهراء د.سامي الطاهر ان هناك العديد من املستحدثات 
الطبية اجلديدة عالجيا للكثير من االمراض املتعلقة 
بالنساء والفتيات في عمر البلوغ، الفتا الى ان مجاراة 
اجلديد عامليا تتأتى من متابعته عبر االلتقاء باملختصني، 

واشار الى ان هذا هو السبب الرئيسي لعقد املؤمتر 
الرابع عش���ر المراض النس���اء والوالدة، مبينا انه 
سيقام في فندق موفنبيك املنطقة احلرة في الفترة 
من 25 الى 27 اجلاري وذلك حتت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير وبحضور عدد من االطباء واملختصني 

العامليني من كندا واملانيا والهند ومصر.

سعد اخلراز

الشيخة فريحة االحمد وعبدالعزيز النهام وعبداهلل براك يكرمون أحد الفائزين

د.محمد العفاسي

عبد اللطيف خلف مكرما املعلمني سعود العجمي وتركي الشمري

سعد اخلراز متوسطا اعضاء مجلس ادارة اجلمعية وممثلي الشركة املنفذة

يقام في مركز الطب اإلسالمي

وزير الصحة يرعى اللقاء التنويري لتطبيق 
مبادرة »التعاون« حول »حقائق للحياة«

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية وزير الصحة 
الس���اير ووزيرة  د.ه���الل 
التربي���ة د.موضي احلمود 
تقي���م وزارة الصحة اليوم 
اخلميس في متام الس���اعة 
العاش���رة صباحا في مركز 

اللق���اء  الط���ب االس���المي 
التنويري لتطبيق مبادرة 
مجلس التعاون حول كتاب 
»حقائق للحياة« في مناهج 
وبرامج وزارة التربية، وذلك 
بحضور ممثل راعي احلفل 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 

العبدالهادي ووكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي 
والوكيل املس���اعد لشؤون 
الصحة العامة ورئيس اللجنة 
الدائمة املش���تركة لتطبيق 
مبادرة مجلس التعاون لكتاب 

»حقائق للحياة«.
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