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ولي العهد تسّلم أوراق اعتماد سفراء باكستان وبتسوانا والو وأستراليا والسودان وأذربيجان

اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا، 
حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
اجلــدد، وهم مبــارك مهنا العدواني ســفيرا للكويت لدى 
جمهورية ميامنار االحتادية، وراشد محمد الصالح سفيرا 

للكويــت لدى ماليزيا، حيث أديا اليمني الدســتورية أمام 
سموه مبناسبة تسلمهما منصبيهما اجلديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشــيخ أحمد العبداهللا ووزير شــؤون الديوان األميري 

الشيخ محمد العبداهللا وكبار املسؤولني بالدولة. 

الى ذلك، احتفل في قصر بيان بتســلم سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد أوراق اعتماد كل من الســفير مالك 
محمد فاروق سفيرا جلمهورية باكستان اإلسالمية والسفير 
أوغسطني نتشــوماي ماكغوناتسوتلهي سفيرا جلمهورية 
بتســوانا والسفير بون انتابانديث ســفيرا جلمهورية الو 

الدميوقراطية الشعبية والسفير ميليسا جني كيلي سفيرة 
ألســتراليا والسفير عوض الكرمي الريح بله موسى سفيرا 
جلمهورية السودان والسفير أميل ذولفقار أوغلو كرميوف 
سفيرا جلمهورية أذربيجان وذلك سفراء لبالدهم لدى الكويت.

حضر مراسم االحتفال كبار املسؤولني بالدولة.

سموه استقبل وزير اخلارجية وسفيري الكويت لدى ميامنار وماليزيا حيث أديا اليمني الدستورية أمام سموه

ســمو ولي العهد يتســلم أوراق اعتماد الســفير أوغســطني نتشوماي 
ماكغوناتسوتلهي سفيرا جلمهورية بتسوانا

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير أميل ذولفقار أوغلو كرميوف 
سفيرا جلمهورية أذربيجان

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير عوض الكرمي الريح بله موسى 
سفيرا للسودان

سمو ولي العهد مصافحا السفير مبارك العدواني

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفير بون انتابانديث 
سفيرا جلمهورية الو الدميوقراطية الشعبية

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد السفيرة ميليسا جني كيلي سفيرة ألستراليا

سمو ولي العهد يتســلم أوراق اعتماد السفير مالك محمد فاروق سفيرا 
جلمهورية باكستان

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا السفير راشد الصالح

العبداهللا تسّلم رسالة لألمير من خادم احلرمني 
تتعلق بالعالقات األخوية بني البلدين

األصفر: أمن املواطن ركيزة أساسية 
تستوجب التعاون املشترك

الكويت تدين وتستنكر هجومًا
استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية

تســّلم صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد رسالة خطية من أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية والروابط 
التاريخية الراسخة التي تربط بني البلدين 

والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها 
في املجاالت كافة. وقد قام بتسليم الرسالة 
لوزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد 
العبداهللا في قصر بيان صباح امس سفير 
خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو 

األمير سلطان بن سعد.

 أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار 
الكويت للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة 
مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية والذي 

أدى إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص.
وشــددت الوزارة في بيان لها على موقف 

الكويــت املبدئــي والثابت املناهــض للعنف 
واإلرهاب، متقدمة بخالص تعازي ومواســاة 
الكويت حلكومة وشــعب الصومال الشــقيق 
وإلى أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علي األصفر  أهمية تطبيق القانون وااللتزام به 
من قبل اجلميع وذلك لفرض األمن في مناطق 

احملافظة ومحاسبة املتجاوزين.
جاء ذلك خالل استقباله ملدير أمن محافظة 
حولي بالوكالــة العميد زياد اخلطيب ومدير 
مباحــث حولــي العقيد فهد البــدر في مكتبه 
بديوان عام احملافظة صباح أمس لالطالع على 

اخلطط األمنية ومدى اجلاهزية. 
كما قال األصفر إن توجيهات النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طــالل اخلالد تأتي ملصلحــة الوطن واملواطن 
مع ضرورة تطبيقها بالشكل املطلوب، مشيرا 
إلى أهمية التعاون بني كل املؤسسات واألفراد 

ملصلحة اجلميع.
كمــا تنــاول اللقاء باإلضافة إلى مناقشــة 
األوضاع األمنية في احملافظة عددا من القضايا 
واخلطط املستقبلية التي من شأنها فرض األمن 
واالستقرار في جميع مناطق احملافظة من اجل 
تقدمي خدمات متميزة لراحة املواطنني واملقيمني.

أكد على فرض األمن ومحاسبة املتجاوزين

الشيخ محمد العبداهللا لدى استقباله سمو األمير سلطان بن سعد

علي األصفر مستقبال العميد زياد اخلطيب والعقيد فهد البدر

حسن لـ «األنباء»: عالج سرطان البروستاتا باإلشعاع الداخلي قريبًا
عبدالكرمي العبداهللا

كشــف نائب رئيس رابطة 
األورام الكويتية ورئيس قسم 
العــالج االشــعاعي فــي مركز 
الســرطان  الكويــت ملكافحــة 
د.ياسر حسن عن توجه إلدخال 
تقنية جديدة لعالج ســرطان 
البروستاتا بالعالج اإلشعاعي 
الداخلي قريبا، مشــيرا الى أن 
التقنية تتمثل عبر غرس حقن 
اشــعاعية في غدة البروستاتا 

للقضاء على السرطان.
وقال حسن في تصريح لـ 
«األنبــاء» على هامش ورشــة 
العمــل التــي نظمتهــا رابطة 

اجلانبيــة، حيــث اثبتت هذه 
التقنية جدواها في القضاء على 
مثل هذا النوع من السرطان من 

التحديات والعالج»، وجاءت 
تزامنــا مــع شــهر التوعيــة 
البروستاتا، والذي  بسرطان 
يعد من اكثر السرطانات شيوعا 
بني الرجال، وتخللها عدد من 
احملاضرات التوعوية وشارك 
فيها أطباء مختصني من الكويت 
وخارجها لتبادل اخلبرات فيما 
يخص طرق عالج هذا النوع 
من الســرطان، كمــا ان هناك 
اختصاصيني في مجال املسالك 
البولية وجراحة البروستاتا 
وجراحــة «الروبوت»، فضال 
عن مختصني من قسم العالج 
االشعاعي واألورام من مركز 

الكويت ملكافحة السرطان.

خالل الدراسات احلديثة سواء 
في االورام املبكرة أو املتقدمة 

واملتطورة.
وذكــر أن وزارة الصحــة 
الكويتية تســعى الــى اتخاذ 
الالزمــة لتطبيق  اخلطــوات 
هذه التقنية في قســم العالج 
االشــعاعي، حيــث مت طلــب 
املســتلزمات الالزمــة لها في 
ظل وجود اخلبرات الوطنية 
التي تدربت ودرست في افضل 
اجلامعات بالعالــم على هذه 
التقنية.  وعن الورشــة، بني 
أن رابطــة االورام الكويتيــة 
تقيمهــا علــى مــدار يومــني 
بعنوان «سرطان البروستاتا.. 

أكد أن التقنية اجلديدة توفر فرص شفاء عالية جداً بأقل درجة من األعراض اجلانبية

بعنــوان  الكويتيــة  االورام 
«سرطان البروستاتا.. التحديات 
والعالج» أول من أمس انه متت 
مناقشــة هذه التقنية من قبل 
د.جامسري خالد، والذي مارس 
لعــدة ســنوات فــي بريطانيا 
وايرلندا العالج بهذه التقنية، 
الفتــا الى انــه حاليا يعمل في 
ســلطنة عمان، وبدؤا بالعمل 
في هذه التقنية احلديثة لعالج 

سرطان البروستاتا.
التقنيــة  أن  الــى  ولفــت 
املتطورة تهدف الى القضاء على 
سرطان البروســتاتا وعالجه 
بالكامــل بفرص شــفاء عالية 
جدا، واقل درجة من األعراض 

د.ياسر حسن           (متني غوزال)
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

سالم العبداهللا: العمل اإلنساني من أولويات سياستنا اخلارجية
التقــى وزيــر اخلارجية 
العبــداهللا  الشــيخ ســالم 
لــألمم  الســامي  املفــوض 
املتحــدة لشــؤون الالجئني 
فيليبو غراندي ظهر امس في 
ديوان عام وزارة اخلارجية 
الرسمية  مبناســبة زيارته 
والوفد املرافق إلى الكويت.

املفــوض  واســتعرض 
السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني النشاطات واجلهود 
التــي تقــوم بهــا املفوضية 
لتقدمي العون والدعم وتلبية 
احتياجــات الالجئــني الذين 
يواجهــون ظروفا معيشــية 
واقتصاديــة قاســية جــراء 
النزاعات واحلروب سواء في 
اليمن أو سورية وأفغانستان 
واثيوبيا ومؤخرا في أوكرانيا.

كما تقدم بالشكر للكويت 
علــى مســاهماتها الكبيــرة 
والوفــاء بتعهداتهــا جتــاه 
املفوضيــة الســامية لــألمم 
الالجئني،  املتحدة لشــؤون 
معربا عن التقدير جلهودها 

وأشاد الشيخ سالم العبداهللا 
بالتنسيق املتواصل بني الكويت 
الســامية ودعمها  واملفوضية 
ألعمال املفوضية ومشاريعها 
اإلنسانية ومساندتها لالجئني 
والنازحني في شتى بقاع األرض 
وبالدور اإلنساني الرائد الذي 

أن العمل اإلنساني الدولي من 
أولويات السياسة اخلارجية 
للكويت، وهو ما جبل عليه 

أهل الكويت منذ نشأتها.
وأشــاد في السياق ذاته 
بالتعــاون القائــم والعمــل 
الكويــت  بــني  املشــترك 
واملفوضية السامية لشؤون 
الالجئني، مستشهدا بالدور 
الريــادي للكويــت الســيما 
على الصعيد اإلنســاني في 
كل احملافل الدولية وما دأبت 
عليه دوما جتاه دعم اجلهود 
اإلقليمية والدولية الرامية إلى 
تعزيز استتباب األمن وإرساء 

قيم السالم حول العالم.
وشــدد وزير اخلارجية 
على أهمية اضطالع املجتمع 
الدولي مبسؤولياته إليجاد 
حلول ناجعة ألزمة الالجئني 
وخلق آليات مبتكرة لتحقيق 
االستجابة الفاعلة للتعامل مع 
مثل هذه األزمات والصراعات 
التي تتســبب فــي النزوح 

واللجوء واملعاناة.

تضطلع بــه الكويــت في هذا 
اإلطار.

وثمــن وزيــر اخلارجية 
خالل اللقاء ما تقدمه املفوضية 
السامية من إسهامات نبيلة 
ومقــدرة جتــاه الالجئــني 
والنازحني حول العالم، مؤكدا 

استقبل املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيليبو غراندي

احلثيثة في ترســيخ القيم 
العالــم  اإلنســانية حــول 
وجتسيدها التسمية األممية 
للكويــت «مركــزا للعمــل 
اإلنســاني» وأميرها الراحل 
الشيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا «قائدا للعمل اإلنساني».

انطالق مؤمتر الكويت الرابع لسرطانات اجلهاز الهضمي غدًا
الكويــت  مركــز  أعلــن 
الســرطان عــن  للمكافحــة 
انطالق مؤمتر الكويت الرابع 
الهضمي  لسرطانات اجلهاز 
اخلميــس ويهدف إلى تقدمي 
خارطــة طريق شــاملة من 
أجل حتقيــق افضل النتائج 
في عالج ســرطانات اجلهاز 

الهضمي.
وقال استشــاري جراحة 
األورام فــي املركز د. مدحت 
عطيفة في تصريح صحافي 
إن املؤمتر الذي سيقام حتت 

رعاية وزير الصحة د. أحمد 
العوضــي ســيقدم مراجعة 
شــاملة ودقيقة عــن أحدث 
األساليب في عالج سرطانات 

اجلهاز الهضمي.
وأضاف عطيفة ان جراحة 
األورام وتخصصاتها الدقيقة 
متثل أعلى مستوى من اخلدمة 
الطبية الفاعلة املقدمة ملرضى 
الهضمي،  سرطانات اجلهاز 
مبينــا أن كل إجراء جراحي 
مصمم خصوصا لكل مريض 
حسب نوعية ومرحلة املرض.

جراحات املناظير اجلراحية 
والروبــوت واعتمادها بديال 
للجراحات التقليدية في عالج 
هــذا النوع من الســرطانات 
املبكــرة لتحقيق  للحــاالت 

معدالت شفاء عالية.
وأوضح أن حاالت سرطان 
القولون واملستقيم تعد أحد 
أشد األمراض فتكا باملريض 
واألكثر شــيوعا بني مرضى 
السرطان إال أنه حلسن احلظ 
يســتجيب معظمهــا جيــدا 

للعالج اجلراحي الدقيق.

وأشار إلى أن سرطانات 
املريء واملعدة تعتبر من أهم 
املشاكل الصحية اخلطيرة إذ 
تأتي في الترتيب الثاني من 
حيث إجمالي عدد الوفيات.

وأوضح أن العقد املاضي 
شهد تقدما ملحوظا بأسلوب 
عــالج مثل هــذه األنواع من 
الســرطانات على مســتوى 
التشخيص والتحديد املرحلي 
العــالج  لــألورام وتطــور 

اجلراحي املناسب.
وكشــف عن اســتحداث 

د. مدحت عطيفة


